
FMS NEWSLETTER 
จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เลขท่ี 422 ถนนมรุพงษ์ ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 038-500-000 ต่อ 6200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  วันที่ 20 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และ
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ตลอดจนพสกนิกรชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมรอรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระยาศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเสด็จมาทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่มูลนิธิอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ มหาวิทยาลัยราชถัฏ          
ราชนครินทร์ 



 
 
 
 
 
 

 วันที่ 1 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2562 ณ หอ้งการะเกด มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ 

ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2562 

กิจกรรมกีฬาและนันทนาการสานสัมพันธ์น้อง-พ่ีสีส้ม ประจําปีการศึกษา 2563 
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 วันที่ 2 กันยายน 2563 งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการสานสัมพันธ์น้อง-พ่ี
สีส้ม ประจําปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม ช้ัน 5 และห้องศรีสยาม อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
กิจกรรมดังกลา่วจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝัง
ความรัก ความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์ การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเคารพกฎกติกาต่างๆ ให้กับนักศึกษา นําความรู้และ
ประสบการณ์จากกิจกรรมต่างๆมาประยุกต์ใช้ทั้งในด้านการเรียน การใช้ชีวิตประจําวัน นอกเหนือจากน้ีแล้วยังเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ในหมู่คณะทั้งในระดับสาขา และระดับคณะ 

สรุปผลการแข่งขันและนันทนาการ 

ขบวนพาเหรด 

อันดับ 1 สาขาวิชาการบัญชี 

อันดับ 2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่

อันดับ 3 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
และสาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

การประกวดร้องเพลงไทยสากล 

อันดับ 1 นายภาคภูมิ ดีใจ สาขาวิชาการท่องเท่ียว
และการโรงแรม 

อันดับ 2 นางสาวพัดชฎาพร ไผ่ป้อง สาขาวิชา
นิเทศศาสตร ์

อันดับ 3 นายธรีะชัย ศรีคชา สาขาวชิานิเทศ
ศาสตร ์

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

อันดับ 1 นางสาวนฤมล กรเกษม สาขาวิชาการ
ท่องเท่ียวและการโรงแรม 

อันดับ 2 นายมงคล หงษ์ระยับปรีชา สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

อันดับ 3 นายบณัฑิตา ระยา สาขาวชิานิเทศ
ศาสตร ์

การแข่งขันกินวิบาก 

อันดับ 1 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

อันดับ 2 สาขาวิชาการตลาด 

อันดับ 3 สาขาวิชาการบัญชี 

การแข่งขันกฬีา E-Sport (ROV) ประเภททีม 

อันดับ 1 สาขาวิชาการบัญชี 

อันดับ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกจิ 

อันดับ 3 สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

การแข่งขันกฬีา E-Sport (ROV) ประเภทเดี่ยว 

อันดับ 1 นายศวสักร มาสา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

อันดับ 2 นายจริายุส พาตน สาขาวชิาการตลาด 

อันดับ 3 นายสิทธภูิมิ ปลืม้ใจ สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร ์

การประกวดเชียร์ลีดเดอร์ 

อันดับ 1 สาขาวิชาการบัญชี 

อันดับ 2 สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

อันดับ 3 สาขาวิชาการจัดการ 



 
 
 
 

 
 
 วันที่ 2 กันยายน 2563 งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดการประกวดดาวเดือน และดาวเทียม            
คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม ช้ัน 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

การประกวดดาว เดือน  และมิสทราน คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2563 
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 วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ 
ดําเนินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 
5/2563 ณ หอ้งประชุม ช้ัน 3 สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือพิจารณาผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 พิจารณาแผนพัฒนา
ด้านประกันคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ประจําปี
การศึกษา 2563 ระดับหลกัสูตร พิจารณาผลการประเมนิคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 พิจารณาแผนพัฒนาด้านประกันคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) 
ประจําปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ พิจารณาหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 (มคอ.2) หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด พิจารณาหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 (มคอ.2) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 
พิจารณาหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 (มคอ.2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวเพ่ือการพัฒนา 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 5/2563 

ผลการประกวดดาว คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศอันดับท่ี 1 : FMS16 นางสาววัลวิสา แกว้ประเสริฐ สาขาวิชา
การท่องเที่ยวและการโรงแรม (พลอย) 

รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 : FMS04 นางสาวอัชริญาภรณ์ บังนิไกร 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (นุ่น) 

รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 : FMS10 นางสาวชนาพร ทองดี สาขาวิชา 
การบัญชี (สไปร์ท) 

ผลการประกวดเดือน คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศอันดับท่ี 1 : FMS07 นายเมธี เปรมอนันต์ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เตอร์) 

รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 : FMS09 นายธิติวุฒิ นุชนารถ สาขาวิชา    
การบัญชี (เอ็ม) 

รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 : FMS01 นายรตน สุพานิชรัตนา สาขาวิชา
การตลาด (นะ) 

ผลการประกวดมิสทราน คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศอันดับท่ี 1 : MTF01 ชิม่อน สหัสวรรษ อินเจริญ สาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 : MTF10 บูม สุรพัศ กัลยาหัตถ์ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 : MTF07 มอ แก้วมรกต เยือน สาขาวิชา
การตลาด 



 
 
 
 
 
 

 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการให้มีทักษะในศตวรรษที ่21 และทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2563 ครั้งที ่1 ณ ห้องศรีสยาม อาคารราชนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 ครั้งที่ 1 - วันที่ 9 กันยายน 2563 อบรมเรือ่ง “การเตรียมความพร้อมในสายงานของตนเอง และเทคนิคการปรับตัวกับคน
ในแต่ละสไตล”์ และเรื่อง “การรับมือเมื่อเกิดภาวะความขัดแย้งระหว่างฝึกงาน และเคล็ดลบัการสัมภาษณ์แบบเชิงรุก” 
 ครั้งที่ 2 - วันที่ 16 กันยายน 2563 อบรมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 
 ครั้งที่ 3 - วันที่ 23 กันยายน 2563 อบรมเร่ือง “รู้ดีแค่ไหนเรื่อง IT” และ“เกมส์คําถาม IT 4.0” 

โครงการส่งเสริมพัฒนาบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 

 วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระ-
โภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์  คณะ
วิทยาการจัดการเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาศักยภาพนักสื่อสาร 
Convergence ขับเคลื่อนสงัคมสุขภาวะภาคตะวันออก ณ ห้องประชุม 103 ช้ัน 1 
อาคาร QS2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
เพ่ือส่งเสริมใหนั้กศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนําร่องทั้ง 5 แห่ง มีทักษะ
วิชาชีพนักสื่อสารในยุคหลอมรวมสื่อ สามารถผลิตข้อมูลสรา้งเสริมสุขภาวะชุมชนอย่าง
สร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ 

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาศักยภาพนักส่ือสาร Convergence 
ขับเคล่ือนสังคมสุขภาวะภาคตะวันออก 
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 วันที่ 18 กันยายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเสวนา Social En-
terprise กับบทบาทมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคมและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืนใน
อนาคต ณ ห้องโชคอนันต์ ช้ัน 2 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ เพ่ือร่วมกันอภิปรายเรื่อง Social Enterprise กับบทบาทมหาวิทยาลัย
เพ่ือสังคมและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืนในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพงษ์ 
จารุวรรณพงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชริน ดํารงกิตติกุล มาร่วมการอภิปราย
เก่ียวกับเรื่อง “Introduction to Social Enterprise” “บทเรียนจากการกรณีศึกษา
โปรแกรมส่งเสริมการสร้างมหาวิทยาลัยในแนวทาง Social Enterprise ของสหราช
อาณาจักร” “โอกาสและข้อจํากัดของการเกิด Social Enterprise” และ“กรณีศึกษา
ริเริ่ม/โครงการ/งานวิจัย ที่มีความสนใจและมีความพร้อมในการทดลองดําเนินการ
รูปแบบ Social Enterprise ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์” และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

โครงการเสวนา Social Enterprise กับบทบาทมหาวิทยาลัย 
เพ่ือสังคมและการพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืนในอนาคต 



 
 
 
 
 
 

 วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 14.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา   
ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 อาคารสํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือ
พิจารณารายงานผลการดําเนินการจัดโครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พิจารณาแบบฟอร์มการจัดทําโครงการกันไว้เพ่ือ
เบิกเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
พิจารณาแบบฟอร์มการจัดทําโครงการงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา คร้ังท่ี 4/2563 

 
 
 
 
 
 
 

 วันที่ 24 - 25 กันยายน 2563 คณะผู้บรหิาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับมหาวิทยาลัย ณ ห้องโชคอนันต์ ช้ัน 2 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร ์

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับมหาวิทยาลัย 
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  วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. อาจารย์ดวงฤดี จํารัสธนสาร รองคณบดีวิชาการและวิจัย เข้าร่วมการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร ครั้งที ่6/2563 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือพิจารณารายละเอียด
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต โดยได้เชิญอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การท่องเที่ยวเพ่ือการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และหลักสตูรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) เข้าร่วมการประชุมเพ่ือพิจารณา และช้ีแจ้งรายละเอียดหลักสูตรด้วย 

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร คร้ังท่ี 6/2563 



 
 

 
 

 
 วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานกิจกรรม 
5 ส สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 อาคารสํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือร่วมจัดทําแผนกิจกรรม 5 ส สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานกิจกรรม 5 ส สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 วันที่ 29 กันยายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์จารุต ฐิติวร  
ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือร่วมกันแสดงมุทติาจิตแด่ อาจารย์จารุต ฐิติวร และสานสัมพันธ์ระหว่างผู้
เกษียณอายุราชการ คณาจารย์ และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ 

กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์จารุต ฐิติวร 

หน้า 6/9 

 วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบคุลากร คณะวิทยาการ
จัดการ เข้าร่วมงาน “กษีณาลัย ประจําปี 2563” เพ่ือแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ
ราชการ และมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องโชคอนันต์ ช้ัน 2 
อาคารเรียนและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

งานกษีณาลัย ประจําปี 2563 



 คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาช้ันปีที่ 1 
จากคณะวิทยาการจัดการที่เข้าร่วมการประกวดดาวเดือนประจําปี 2563 

 
ดาวมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจําปี 2563 
 น้องนุ่น นางสาวอัชริญาภรณ์ บังนิไกร  
เดือนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจําปี 2563 
 น้องเตอร์ นายเมธี เปรมอนันต์ 
รองชนะเลิศอันดับ 2 ดาวมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ ประจําป ี2563 
 น้องพลอย นางสาววัลวิสา แก้วประเสริฐ 

การประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจําปี 2563 
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 วันที่ 2 กันยายน 2563 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัด

กิจกรรมการสมัมนากลางภาคฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

121 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้

อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้ติดตามผลการฝึกของ

นักศึกษา มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนรับฟัง

ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานเก่ียวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ของนักศึกษา 

 ช่วงเดือนกันยายน 2563 อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจการค้าสมัยใหม ่ออกนิเทศก์การฝึกปฏิบัติงานของ

นักศึกษา เดือนกันยายน ประจําปีการศึกษา 1/2563           

ณ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และ

นครนายก เพ่ือตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และมอบหมายงาน

ในช่วงฝึกปฏิบัติ รวมท้ังให้กําลังใจและคําแนะนําต่างๆ เพ่ือ

สร้างขวัญกําลงัใจให้กับนักศกึษา 

กิจกรรมการสัมมนากลางภาคฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นิเทศก์การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ประจําปีการศึกษา 1/2563 
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 วันที่ 11, 16 กันยายน 2563 สาขาวิชาการบัญชี จัด

โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมอบรม

ทักษะการใช้ภาษา ณ ห้อง 944 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์ เพ่ือเพ่ิมทักษะการใช้ภาษาให้นักศึกษา สามารถ

นําความรู้ ความชํานาญที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ

วิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกษมพัฒน์ พูลสวัสด์ิ อาจารย์

ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรในการอบรม 

 วันที่ 10 - 11 กันยายน 2563 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะอาจารย์

ตามศาสตร์ ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อบรมหลกัสูตรการสร้างแอน

ดรอยด์แอพพลิเคช่ัน ด้วย kodular เพ่ือเพ่ิมความรู้ทักษะ

เฉพาะด้านให้กับอาจารย์ในสาขาวิชา สนันสนุนให้อาจารย์

พัฒนาศักยภาพตนเอง นําความรู้ที่ได้จากการอบรมมา

พัฒนาการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

กิจกรรมอบรมทักษะการใช้ภาษา โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพัฒนาทักษะอาจารย์           
ตามศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  วันที่ 9 กันยายน 2563 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัด

โครงการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

ณ ห้องเจ้าพระยา อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์ กิจกรรมกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์น้องพ่ี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา

และอาจารย์ เกิดความรักความสามัคค ีรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

เรียนรู้การทํางานเป็นทีม การมีนํ้าใจต่อกัน 

  วันที่ 9 กันยายน 2563 สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการ

อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 ก้าว

แรกสู่การบัญชีราชนครินทร์ ครั้งที่ 5 ณ ห้อง 742 อาคาร

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อบรมเรื่อง 

"คําศัพท์เฉพาะด้านการบัญชี"  

ก้าวแรกสู่การบัญชีราชนครินทร์ คร้ังท่ี 5 กิจกรรมกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์น้องพ่ีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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ท่ีปรึกษา   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ 
บรรณาธิการ  : อาจารย์ณฐ สบายสุข  อาจารย์ดาเรศ วีระพันธ์  อาจารย์ดวงฤดี จํารัสธนสาร 
กองบรรณาธิการ : บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
ออกแบบ/จัดพิมพ์ : นายฉัตรชัย อ่ิมอารมณ์ 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา                    
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต                             
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

  วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์    

ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้นักศึกษาได้นําเสนอ

วิทยานิพนธ์แก่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

  วันที่ 16 - 18 กันยายน 2563 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ ช่ืนวารนิ รีสอร์ท ตําบลชากพง อําเภอ

แกลง จังหวัดระยอง เพ่ือเสริมสร้างทักษะให้นักศึกษาในด้าน

การวางแผน การเสียสละ มีวินัยในตนเอง รู้จักการเป็นผู้นํา

และผู้ตามท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และ

ทํางานเป็นทีม 

 

 

 

 

สมัครเรียนหรอืดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 

https://reg.rru.ac.th หรือแสกน  QR-Code 

 วันที่ 26 กันยายน 2563 สาขาวิชาการจัดการ จัด

โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษ 21 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการ

จัดการ ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และ

สถานที่สําคญัของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้

หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของในหลวงรัชกาล

ที่ 9 และได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นในจังหวัด 

รับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2563 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาการจัดการ 


