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จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา      
และคณะกรรมการจัดทําฐานข้อมูลหมู่บ้าน คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2563 ณ หอ้งประชุมช้ัน 3 สํานักงานคณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณ ระยะ 5 เดือน (1 ตุลาคม 2562 -     
29 กุมภาพันธ์ 2563) ประจาํปีงบประมาณ 2563 พิจารณาเตรียมการรายงานโครงการตามยุทธศาสตร์ และรายละเอียดกิจกรรม
เตรียมรองรับการลงพ้ืนที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และองคมนตรี 

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา และคณะกรรมการจัดทํา              
ฐานข้อมูลหมู่บ้าน คณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 1/2563 



 

 
 
 
 
 

 วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุมเพ่ือเตรียม
ความพร้อมก่อนการจัดทําข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา ณ ห้องเจ้าเสวย ช้ัน 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
ราชนครินทร์ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดทําโครงการการพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการ และเตรียมความพร้อมใน
ระดับหลักสูตรในการรองรับการตรวจเย่ียมจาก ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

การประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการจัดทําข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา 

 
 
 
 
 
 
  วันที่ 3 มีนาคม 2563 คณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการการพัฒนาการเขียนข้อเสนอ
โครงการเพ่ือเตรียมความพร้อมโครงการยุวชนสร้างชาติ ณ ห้องโชคอนันต์ ช้ัน 2 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้ได้ข้อเสนอโครงการที่สามารถยกระดับการเรียนการสอนร่วมกับการบริการวิชาการสู่การพัฒนาพ้ืนที่ 
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  วันที่ 4 มีนาคม 2563 งานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม Work Shop เพ่ือเตรียมความพร้อมในการนําเสนอกลไกการ
ทํางานเก็บข้อมูล ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

กิจกรรม Work Shop เพ่ือเตรียมความพร้อมในการนําเสนอกลไกการทํางานเก็บข้อมูล 



กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ปักหมุดเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) 
เร่งสร้างต้นแบบยุวชนสร้างชาติ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ลดความเหล่ือมล้ําภายในประเทศ 
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  วันที่ 9 มีนาคม 2563 ดร.สุวทิย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (รมว.อว.) 
เป็นประธานการประชุม “บทบาทของมหาวทิยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย ผู้ว่าราชการจงัหวัด หัวหน้าส่วนราชการ สภาหอการค้า สภาอตุสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา เพือ่ให้นโยบายและชี้แจงถึงความจําเป็นในการปลดล็อคมหาวิทยาลัยให้ตอบโจทย์การพัฒนาพืน้ที่ภาค
ตะวันออก โดยเฉพาะ 3 จังหวดัในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) ไดแ้ก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เพื่อ
ผลักดันการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่สู่ EECi ใหร้องรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นกลไกสาํคัญในการขับเคล่ือน
ประเทศ และมหาวิทยาลัยจะตอ้งเป็นหนึง่ในฟนัเฟืองสําคัญในการขับเคล่ือน BCG Economic Model โดยอาศัยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ซึ่งจะเชือ่มโยงกับงบประมาณทุนวิจัยของมหาวทิยาลัยและโครงการต่าง ๆ ของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ทั้งนี้ ตอ้งอาศัยความร่วมมือจากทกุภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม 
  จากน้ัน ดร.สุวทิย์ เมษินทรีย์ รมว.อว. ได้ประกาศเจตนารมณก์ารสร้างคนผ่านโครงการ “ยวุชนสร้างชาต”ิ ว่า โครงการสรา้งชาติ 
นับเป็นหนึ่งในพันธกิจสําคัญในการปฏิรูปการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เปล่ียนจากการเรยีนในหอ้งเรยีนมาเป็นการลงมือทําจรงิ นํา
องค์ความรูท้ี่เรยีนมาบูรณาการในการแก้ไขปญัหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยได้เลือก
พื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เป็นจงัหวัดนําร่องในการดําเนินโครงการน้ี จึงเป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนไทยจะเข้ามา
เป็นกลไกสําคัญในการนําความรู้ความสามารถที่เรยีนมาช่วยแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกิดขึ้นมา
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายการพัฒนาจังหวดั ภายใตแ้นวคิด “มั่งค่ังด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ทั้งนี้ ได้กําหนด
เป้าหมายผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉล่ียต่อคนต่อปีเพิ่มสูงขึ้น 7% และสัดส่วนคนจนลดลง 2.5% ต่อปี ระยะเวลาในการดําเนินโครงงาน         
1 ภาคการศึกษา โดยมีประเด็นการพัฒนาคลอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ 1.พัฒนาศักยภาพที่มุง่เนน้การพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย 2.ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้า การลงทุน 3.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 4.การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหล่ือมลํ้า สร้างสังคมทีม่ีความมั่นคงและสงบสุข ซึ่งการประกาศ
เจตนารมณ์ครั้งนี้มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกว่า 800 คน จาก 9 มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ มหาวทิยาลัยราชภัฏ      
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วทิยาลัยชมุชนสระแก้ว วทิยาลัยชุมชนตราด และมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุร ี
  ต่อมา รมว.อว. และคณะผู้บริหาร อว. เยี่ยมชมนิทรรศการของนักศึกษาที่นําเสนอผลงานของพื้นที่เป้าหมาย “ยุวชนสร้างชาติ”   
ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา ภายใตก้ารดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้แก ่1.โครงการจัดทําฐานขอ้มลู
ระดับหมู่บ้าน เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น ตามยุทธศาสตร์ราชภัฏ พื้นที่หมูท่ี่ 5 ต.คลองเขื่อน และ 2.โครงการสืบสาน รักษา ตอ่ยอด ศาสตร์
พระราชา เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ยืน “การท่องเที่ยวตามศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาลุ่มแม่น้ําบางปะกงอย่างยัง่ยืน” ตลอดจน
พบปะผู้นําชุมชนและประชาชนในพื้นทีอ่ีกดว้ย 



 
 
 
 
 
 

 วันที่ 10 มีนาคม 2563 คณาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตร Non Degree 
สําหรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ณ ห้องมหาชนก ช้ัน 5 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือพัฒนาหลักสูตร Non Degree รองรับกําลังแรงงานในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
และธุรกิจบริการ ให้มีความรูแ้ละทักษะทีจ่าํเป็นในการทํางานและสร้างอาชีพใหม่ 

 
 
 
 
 
 

  วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมช้ัน 3 สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปี
การศึกษา 2562  
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  วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลตัวบ่งช้ีผู้จัดเก็บ
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทาํรายงานประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ประจําปีการศึกษา 2562             
ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมช้ัน 3 สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2562 

ประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้จัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา          
และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2562 คร้ังท่ี 1/2563 
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  วันที่ 11 มีนาคม 2563 คณาจารย์ บุคลากร และนักศกึษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการ “ปิดโลกกิจกรรม 
ประจําปีการศึกษา 2562” ณ ห้องประชุมช้ัน 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยภายในงานมีกิจกรรม
ให้ชมรมนักศึกษานําเสนอผลงานในปีการศึกษาและการประกวด Miss Trans Star RRU 2019 พร้อมการแสดงดนตรี 
 
 
 
 
 
  คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ น้องใหม่ นายชาคิยา สังฆวาส ที่ได้รางวัลชนะเลิศ น้องเบลล์ นายณิชานันท์ 
ตัณฑิกุล รางวัลรองชนะเลิสอันดับ 1 และน้องจีจี้ นายพัชรธิดา อัศวเมธานนท์ รางวัล Miss Popular Vote จากการประกวด 
Miss Trans Star RRU 2019 เป็นการจัดการประกวดคร้ังแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือเป็นการสนับสนุนเพศ
ทางเลือก ให้มเีวทีแสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดจํานวน 11 คน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563        
ณ ห้องประชุมช้ัน 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

โครงการ “ปิดโลกกิจกรรม ประจําปีการศึกษา 2562” 

  
 
 
 
 
 
  วันที่ 12 มีนาคม 2563 งานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมการเลือกต้ังประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ประจําปีการศึกษา 2563 ณ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ประชาธิปไตยโดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การเลือกต้ัง และให้นักศึกษาได้มาใช้สิทธ์ิในการเลือกต้ังประธานสโมสรนักศึกษา โดยผล
การเลือกต้ัง นายพิพัฒน์พงศ์ พงษ์นะสุวรรณ์ ได้รับเลือกเป็นประธานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจําปีการศึกษา 
2563 



 
 
 
 

 
 วันที่ 13 มีนาคม 2563 งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง
ที่รู้คุณค่างานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมการอบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือเสริมความรู้ และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา โดยการประยุกต์ใช้หลัก PDCA ในการดําเนินงาน และชีวิตประจําวัน โดยได้รับเกียรติจาก      
ดร.ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ และคุณชุณัชนุธัญญ์ เฮงสิ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาและ 
PDCA แบ่งกลุม่ฝึกปฏิบัติการทํางานแบบ PDCA และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 

 
 
 
 

 
  วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมโครงการจัดทําฐานข้อมูลหมู่บ้านเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ราชภัฏ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมช้ัน 3 สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือเตรียมความพร้อมโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีงบประมาณ 2563 เช่น โครงการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานรากระดับนักศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานรากระดับอาจารย์ และโครงการยุวชนอาสา พิจารณาการเตรียมการรายงานโครงการ
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีงบประมาณ 2563 
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  วันที่ 16 มีนาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ วาระพิเศษ 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือเตรียมแผนการรองรับการ
กําหนดมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ วาระพิเศษ 



 
 
 
 
 
 
 วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะผู้บริหาร และบุคลากร           
คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือช้ีแจง
การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา COVID-19 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา      
โดยให้บุคลากรนํางานไปปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักอาศัย และให้หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายงานตามความเหมาะสม 

การประชุมคณะผู้บริหาร และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
 

 
  วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ได้ทําความสะอาดเช็ดแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือ โดยในวันที่ 16 มีนาคม 
2563 ทําความสะอาดบริเวณ ห้องพักอาจารย์ ช้ัน 1 ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 311, 321  
ห้องประชุมอาคาร 3 ช้ัน 2 ห้องเรียน 334 ห้องสารภี บริเวณที่มีสวิทช์พัดลม สวิทช์ไฟ แอร์ และราวบันได และวันที่ 17 มีนาคม 
2563 ทําความสะอาดบริเวณ ห้องเสตจ ที่น่ังรอหน้าหอ้งเรียน ลูกบิดที่จับประตูห้องนํ้าประจําตึก ห้องเรียน 131, 132, 
133 ,134 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 121 บริเวณที่มีสวิทช์พัดลม สวิทช์ไฟ แอร์ และราวบันได 
  วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. หน่วยงานอาคารสถานที่ ได้ทาํการฉีดพ่นนํ้ายาทําความสะอาดกําจัดเช้ือโรค 
บริเวณอาคารสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 1 อาคาร 3 และบริเวณพ้ืนที่ต่างๆ ภายในคณะวิทยาการจัดการ         
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 
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 วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. ผูบ้ริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุมอาจารย์ผู้สอนภาค
พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3/2562 แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 
เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์      
ในภาพรวมมหาวิทยาลัย แนะนําเคร่ืองมือการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์และการประชุม ช้ีแจงแนวทางการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ระดับคณะและช่องทางการตอบข้อซักถาม รับฟัง
ปัญหาและแลกเปลี่ยนแนวทางในการจัดเรียนการสอนออนไลน์ 

  3/2562 
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 วันที่ 15 มีนาคม 2563 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า

สมัยใหม่ จัดกิจกรรมการทําความเข้าใจข้อตกลงในการเข้า

ศึกษาพร้อมทําสัญญารับทุน ครั้งที่ 1 ณ ห้องเจ้าพระยา อาคาร

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือทําความ

เข้าใจในข้อตกลงและรายละเอียดต่าง ๆ ในการเข้าศึกษาต่อใน

สาขาวิชาและเง่ือนไขในการรับทุนการศึกษาจากทางบริษัท CP 

All จํากัด มหาชน 

 วันที่ 4 มีนาคม 2563 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     

จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       

ณ ห้องเจ้าพระยา อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์ เพ่ือให้นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่จะ

สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ได้เข้ารับการปัจฉิมนิเทศ

นักศึกษา จากคณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษา

ได้เตรียมความพร้อมในการสมัครงาน และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ในการฝึกงาน 

ทําความเข้าใจข้อตกลงการเข้าศึกษา              
พร้อมทําสัญญารับทุน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมเสริมสร้างทักษะวิชาชีพนิเทศศาสตร์     
คร้ังท่ี 2 

  วันที่ 3 - 4 มีนาคม 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์      

จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2     

ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้

นักศึกษาได้เรียนรู้ พัฒนาทกัษะ พัฒนาศักยภาพทางด้าน

นิเทศศาสตร์ และการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังเป็น

การบูรณาการความรู้ที่ได้รับจากช้ันเรียนให้เข้ากับศาสตร์แห่ง

การสื่อสาร 

  วันที่ 4 มีนาคม 2563 สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องสารภี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้นักศึกษาสาขาวิชา

การบัญชี ที่จะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ได้เข้ารับ

การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา จากคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี 

ให้นักศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนสําเร็จการศึกษาได้

มีความรู้ ความสามารถ ความชํานาญทางวิชาการและมี

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ คุณสิทธิกร พันศิริ ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA ที่ได้รับ
รางวัลผู้รังสรรค์ข่าวยอดเย่ียม (Best News Awards 2020) จากปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจัดโดยมูลนิธิต้นบุญวิสาขาและ
หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร 

ศิษย์เก่าหลักสูตร MBA รับรางวัลผู้รังสรรค์ข่าวยอดเย่ียม 

ประชาสัมพันธ์ 

สแกน QR Code ดา้นซ้าย 

หรือเข้า http://reg.rru.ac.th/web_admis/app_form.php 

เพื่อเข้าสู่หน้าสมัครเรียน 


