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จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เลขท่ี 422 ถนนมรุพงษ์ ตาํบลหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวดัฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 038-500-000 ต่อ 6200 

12 สิงหาคม วันแมแหงชาต ิ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศกึษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธี
ถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา        
87 พรรษา และวางพานพุ่มถวายราชสดุดี ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องประชุม ช้ัน 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร ์

พิธถีวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

  

  วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 น. คณาอาจารย์ บุคลากร และนักศกึษา คณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู 
ประจําปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมช้ัน 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้นักศึกษาแสดง
ความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ และสบืสานคุณค่าประเพณีไหว้ครูอันดีงาม   
โดยมี รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในพิธี และให้โอวาทแก่นักศึกษา 

พิธีไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2562 
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 คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนายอดิศักด์ิ มังคุด นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ที่ได้รับรางวัลเพชรสารภี 
ประจําปี 2562 เน่ืองจากเป็นนักศึกษาที่มลีักษณะดีเด่นในการดําเนินการส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและปฏิบัติ
ตาม  อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ “ จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน ” ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ    
นางสาวสิริรัตน์ โสวรรณะ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ที่ได้รับทุนการศึกษากองทุนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏราชนครินทร์ นางสาวสุนิษา ชัยยะ, นายอดิศักด์ิ มังคุด และนางสาวสาธนี วงษ์เชิดชู นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี          
ที่ได้รับทุนการศึกษาจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในวันที ่15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมช้ัน 5 
อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  วันที่ 28 สิงหาคม 2562 คณาอาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาปฏิบัติการ       
เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ 2563 ณ ห้องโชคอนันต์ ช้ัน 2 อาคารเรียนรวมและ
อํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีคุณพนม แฝงฤทธ์ิ และดร.พัสฐาอรีย์ แสงเดือน จากสํานักงบประมาณ     
มาเป็นวิทยากรในการอบรม 

โครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ                                       
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ 2563 ครั้งท่ี 1 
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 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. งานวิชาการ และงานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมทักษะ
ทางด้านดิจิทัล ณ ห้องศรีสยาม อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จัดการ   
หาญบาง และอาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ 

อบรมทักษะทางด้านดิจิทัล 

  
 
 
 
 
  วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 8/2562 ณ หอ้งประชุม ช้ัน 2 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/2562 
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  วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย คณะ
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ ประจําปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมช้ัน 3 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา  สราญรมย์  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ ์ รัตนเพียรธัมมะ    กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิงอร  ต้ันพันธ์  กรรมการและเลขานุการ 
4. นางสาวศิริขวัญ    ย่ิงเจริญ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561 



     วันที่ 14 สงิหาคม 2562 งานกิจการนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสาน
สัมพันธ์น้อง-พ่ีสีส้ม ประจําปีการศึกษา 2562   
ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
โดยมีรองอธิการบดี ดร. ณัฐปคัลภ์ ญาณมโน-
วิศิษฏ์  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการ
ดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เสริมสร้างคณุธรรม 
จริยธรรม ปลกูฝังความรัก ความสามัคคี ความคิด
สร้างสรรค์ การรู้แพ้ รู้ชนะ รูอ้ภัย และเคารพกฎ
กติกาต่างๆ ให้กับนักศึกษา นําความรู้และ
ประสบการณ์จากกิจกรรมต่างๆมาประยุกต์ใช้ทั้ง
ในด้านการเรียน การใช้ชีวิตประจําวัน 
นอกเหนือจากน้ีแล้วยังเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ในหมู่คณะทั้งในระดับสาขา และ
ระดับคณะ  
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กีฬาสานสัมพันธ์น้อง-พี่สีส้ม ประจําปีการศึกษา 2562 

สรุปผลการแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ 
กีฬาแชร์บอล 
อันดับ 1 สาขาวิชาการบัญชี 
อันดับ 2 สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
 
กีฬาวอลเลย์บอล 
ประเภททีมชาย 
อันดับ 1 สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
อันดับ 2 สาขาวิชาการจัดการ 
ประเภททีมหญิง  
อันดับ 1 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
อันดับ 2 สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
 
กีฬาฟุตบอล 7 คน 
อันดับ 1 สาขาวิชาการจัดการ 
อันดับ 2 สาขาวิชาการบัญชี 
 
กรีฑา 
50 เมตร หญิง 
อันดับ 1 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
อันดับ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
อันดับ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
50 เมตร ชาย 
อันดับ 1 สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
อันดับ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
อันดับ 3 สาขาวิชาการจัดการ 
 
 

 
100 เมตร หญิง 
อันดับ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
อันดับ 2 สาขาวิชาการจัดการ 
อันดับ 3 สาขาวชิาการบัญชี 
100 เมตร ชาย 
อันดับ 1 สาขาวิชาการจัดการ 
อันดับ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
อันดับ 3 สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
4x50 เมตร หญิง 
อันดับ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
อันดับ 2 สาขาวิชาการบัญชี 
อันดับ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
4x50 เมตร ชาย 
อันดับ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
อันดับ 2 สาขาวิชาการจัดการ 
อันดับ 3 สาขาวิชาการบัญชี 
4x100 เมตร หญิง 
อันดับ 1 สาขาวิชาการบัญชี 
อันดับ 2 สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
อันดับ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
4x100 เมตร ชาย 
อันดับ 1 สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
อันดับ 2 สาขาวิชาการบัญชี 
อันดับ 3 สาขาวิชาการจัดการ 
 
กีฬาเบ็ดเตล็ด 
กีฬาชักกะเย่อ 

อันดับ 1 สาขาวิชาการจัดการ 
อันดับ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ม้าศึก 
อันดับ 1 สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
อันดับ 2 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
อันดับ 3 สาขาวิชาการจัดการ 
 
วิ่งกระสอบ 
อันดับ 1 สาขาวิชาการตลาด 
อันดับ 2 สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
อันดับ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 
วิ่งซูเปอร์แมน 
อันดับ 1 สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
อันดับ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
อันดับ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
ถ้วยกีฬารวม - สาขาวิชาการจัดการ 
 
ขบวนพาเหรด 
อันดับ 1 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
อันดับ 2 สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
อันดับ 3 สาขาวิชาการจัดการ 
 
แสตนเชียร์และเชียร์หลีดเดอร ์
อันดับ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
อันดับ 2 สาขาวิชาการบัญชี 
อันดับ 3 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 



  วันที่ 1 สิงหาคม 2562 อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ประจําคณะวิทยาการ
จัดการ ได้รับเกียรติเป็นประธานกรรมการ ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ห้องประชุม ช้ัน 1 อาคาร 7 สํานักงานคณบดี             
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 วันที่ 2 สิงหาคม 2562 อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ประจําคณะวิทยาการ
จัดการ ได้รับเกียรติเป็นประธานกรรมการ ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
ประจําปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ณ ห้องรัศมีธารา ช้ัน 7 อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 

 

  วันที่ 5 สิงหาคม 2562 อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ประจําคณะวิทยาการ
จัดการ ได้รับเกียรติเป็นประธานกรรมการ ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ห้องประชุม ช้ัน 1 อาคาร 7 สํานักงานคณบดี  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 วันที่ 6 สิงหาคม 2562 อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ และอาจารย์ดาเรศ 
วีระพันธ์ อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ ได้รับเกียรติเป็นประธานกรรมการ
และกรรมการ ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจําปี
การศึกษา 2561 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ห้องประชุม ช้ัน 1 อาคาร 7 สํานักงานคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

  วันที่ 7 สิงหาคม 2562 อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ประจําคณะวิทยาการ
จัดการ ได้รับเกียรติเป็นประธานกรรมการ ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ห้องประชุม ช้ัน 6 
อาคาร 7 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ประจําคณะวิทยาการ
จัดการ ได้รับเกียรติเป็นกรรมการและเลขานุการ ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ห้องประชุม ช้ัน 1 อาคาร 7 
สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

คณาจารย์ คณะวทิยาการจัดการ ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา                          
ระดับหลักสูตร 2561 
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โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา            
สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการบัญชี 

  วันที่ 2 และ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 - 16.00 น. 
สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชา  
การบัญชี อบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือให้นักศึกษามี
ความรู้ และความชํานาญในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร         
ณ ห้องสารภี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

  วันที่ 3 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ   
การโรงแรม จดัโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สาขาวิชา
การท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยเป็นกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์     
ณ ห้องศรีสยาม มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้
นักศึกษามีความพร้อม มีบุคลกิภาพเหมาะสมกับการเป็น
บุคลากรในงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และเรียนรู้การ
ทํางานเป็นทีม 

 วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2562 สาขาวิชานิเทศศาสตร์      

จัดโครงการพัฒนาทักษะแหง่อนาคตใหม่และสร้างศักยภาพ

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ในยุคดิจิทัลกิจกรรมนิเทศ

ศาสตร์สาระ-ภาพ ครั้งที่ 3 ณ ลานบริเวณช้ัน 1 อาคาร 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือเป็นการกระตุ้น และ

ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาแนวคิดและทักษะด้านการ

ถ่ายภาพของนักศึกษาให้ดีย่ิงขึ้น 

 วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาการจัดการ       

จัดโครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสู่ความเป็น

สากล ณ ไร่พญาเย็นเขาใหญ่ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกการเรียนรู้ระบบการทํางานร่วมกัน และ

เพ่ิมเติมทักษะในด้านต่าง ๆ สําหรับเตรียมความพร้อมบัณฑิต

ก่อนเข้าสู่การทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมนิเทศศาสตร์สาระ-ภาพ ครั้งท่ี 3 โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ   
สู่ความเป็นสากล 
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โครงการจิตอาสาและบริการวิชาการ          
พัฒนาชุมชน HRM โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 

  วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาการตลาด ร่วมกับ
บริษัท ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จํากัด (มหาชน)       
จัดโครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ฟังบรรยาย
เรื่อง เสริมสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักการตลาด
รุ่นใหมสู่่การสร้างเครือข่ายและการบริการอย่างมืออาชีพ     
ณ ห้องสเตจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านการจัดการให้เป็น
มาตรฐาน และนักศึกษาได้ฝึกทํางานร่วมกันเป็นทีม 

  วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ จัดโครงการจิตอาสาและบริการวิชาการพัฒนาชุมชน 
HRM ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 
อุดมการณ์ในการช่วยเหลือผู้อ่ืน ฝึกให้รูจ้ักการทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืน ใหม้ีความรับผิดชอบ มคีวามเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี 
ส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามัคคี มีความรับผิดชอบ เสียสละ
ส่วนตนเพ่ือส่วนร่วม 

 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาการท่องเท่ียวและ 

การโรงแรม จดัพิธีไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2562              

ณ ห้องเจ้าพระยา อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์ เพ่ือให้นักศึกษาในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและ 

การโรงแรมได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อ        

ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ และสืบสานคุณค่า

ประเพณีไหว้ครูอันดีงาม 

 วันที่ 12 - 13 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

และการโรงแรม จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ณ ชุมชนนครชุม 

จังหวัดกําแพงเพชร และสาขาวิชาการท่องเท่ียวและการ

โรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพ่ือให้อาจารย์ได้

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้การดําเนินกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยว

ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันการศึกษา และการจัด

การศึกษาโดยนํารูปแบบ WIL มาใช้ 

พิธีไหว้ครู สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
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กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
สาขาวิชาการตลาด อบรมเร่ือง การปรับทัศนคติในการเรียน 

  วันที่ 16 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปรับ
ความรู้พ้ืนฐานก่อนศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม ่ครั้งที ่1 ณ ห้อง 134 มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏราชนครินทร์ อบรมเรือ่ง "การปรับทัศนคติในการ
เรียน" โดยอาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

  วันที่ 21 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาการตลาด ได้จัด
กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด ณ บริเวณโรงอาหาร อาคารราชนครินทร์ ทางเดิน
ระหว่างอาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
ราชนครินทร์ เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้ออกแบบธุรกิจและ
จัดเตรียมบูธเพ่ือจําหน่ายสินค้า เพ่ือให้นักศึกษาได้นําความรู้
จากการเรียนภาคทฤษฎีมาสูก่ารปฏิบัติจริง  

 วันที่ 23 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปรับความรู้

พ้ืนฐานก่อนศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่ ครั้งที ่3 อบรมเรื่อง "การปรับพ้ืนฐานทางด้าน

คณิตศาสตร์และการคิดวิเคราะห์" โดยอาจารย์นรภัทร สถาน-

สถิตย์ ณ ห้อง 134 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปรับความรู้

พ้ืนฐานก่อนศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่ ครั้งที ่2 อบรมเรื่อง "การปรับพ้ืนฐานทางด้าน

ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร" วิทยากรโดย ดร.เกษมพัฒน์    

พูลสวัสด์ิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้อง 134 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

อบรมเรื่อง การปรับพ้ืนฐานทาง                       
ด้านคณิตศาสตร์และการคิดวิเคราะห์ 

อบรมเรื่อง การปรับพ้ืนฐานทาง                       
ด้านภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
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การจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โครงการปฐมนิเทศและฝึกอบรมก่อน               
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

  วันที่ 26 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ จัดโครงการปฐมนิเทศและฝึกอบรมก่อนการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ณ ห้องการะเกด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจ
เก่ียวกับกฎระเบียบการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และ
กฎระเบียบแนวทางในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ในขณะปฏิบัติงาน โดยมีบุคลากรจากบริษัท CP All จํากัด 
มหาชน มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู ้

  วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา           
นํานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ที่ศึกษารายวิชา การจัดการ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ช้ันปีที่ 4 จํานวน 65 คน ศกึษาดู
งาน ณ สถาบนัเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
ราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า โดยได้รับเกียรติจาก        
อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อํานวยการสถาบันเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา 
รวมท้ังคณะวิทยากรของสถาบันฯ ที่ให้ความรู้ในเชิงทฤษฎี
และปฏิบัติ เพ่ือให้นักศึกษานาํไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้จริง 

 วันที่ 28 สิงหาคม 2562 สาขาวิชานิเทศศาสตร์         

จัดโครงการสานสัมพันธ์นิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี

การศึกษา 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้

นักศึกษาได้ปรับพฤติกรรมให้มีความพร้อมสาํหรับการเรียน 

และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับอาจารย์ และรุ่นพ่ีในสาขาวิชา      

นิเทศศาสตร ์

 วันที่ 28 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาการตลาด ร่วม

กับแม็คโคร สาขาฉะเชิงเทรา จัดโครงการร่วมระหว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กับแม็คโครพัฒนาร้านค้าปลีก

ปี 2562 ณ หอ้งสารภี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงด้านวิชาชีพ

การจัดการและการบริหารร้านค้าปลีกและการตลาด 

โครงการสานสัมพันธ์นิเทศศาสตร์ คร้ังท่ี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ร่วมกับแม็คโคร
พัฒนาร้านค้าปลีกปี 2562 
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นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่รายงานตัวฝึกปฏิบัติงาน อบรมก่อนลงปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

  วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ นํานักศึกษากลุ่ม A เข้ารับการฝึกอบรมก่อนลง
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 สถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

  วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 อาจารย์นรภัทร 
สถานสถิตย์ ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ นํานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ กลุ่ม A เข้ารายงานตัวกับร้าน 7-11 ในสาขาท่ี
นักศึกษาจะลงฝึกปฏิบัติงานในภาคการศึกษาที่ 1/2562 และ
จะลงปฏิบัติงานงานต้ังแต่วันที่ 2 กันยายน ถึงวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2562 

ท่ีปรึกษา   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ 
บรรณาธิการ  : อาจารย์ณฐ สบายสุข  อาจารย์ดาเรศ วีระพันธ์  อาจารย์ดวงฤดี จํารัสธนสาร 
กองบรรณาธิการ : บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
ออกแบบ/จัดพิมพ์ : นายฉัตรชัย อ่ิมอารมณ์ 
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ประชาสัมพันธ์ 

 


