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จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

โครงการอบรมการมุง
่ สูก
่ ารเป็นมหาวิทยาลัยดิจท
ิ ล
ั Toward to Digital University
“Building the Digital University Platform”

วันที่ 1, 2, 8, 9, 15 และ 22 มีนาคม 2564
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วม
โครงการอบรมการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Toward to
Digital University “Building the Digital University Platform"
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อให้บุคลากรเข้าใจตรงกันถึง
กระบวนการทางาน แนวคิด และพันธกิจในการก้าวสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยดิจิทัล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 038-500-000 ต่อ 6200

โครงการอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัตค
ิ ม
ุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

วันที่ 6 - 7 มีนาคม 2564 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมแก้วลืมคอน โรงแรมสัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค และ
ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และความสาคัญของพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารพัฒนาศักยภาพบุคลากร

วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2564 บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร เรื่อง "การจัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลัก และการเขียนแบบประเมินความรู้ ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ"
ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่ออบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนัก
ถึงความสาคัญการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลัก และการเขียนประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะได้ถูกต้อง
โดยมี รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมในครัง้ นี้
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สารภีเกมส์ ประจาปีการศึกษา 2563

วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2564 ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมการแข่งขัน
กีฬาสารภีเกมส์ ประจาปีการศึกษา 2563 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เล่น
กีฬาเพื่อสุขภาพรู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และยังกล้าคิดกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสม
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครัง
้ ที่ 7/2564

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดาเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เพื่อพิจารณาการเตรียมการรองรับการตรวจติดตามขององคมนตรี โครงการยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2563
และผู้รับผิดชอบเพื่อร่วมการต้อนรับองคมนตรี และโครงการเด่นที่เสนอมหาวิทยาลัย ข้อมูลวิศวกรสังคม และพิจารณา
โครงการวิจัยขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ระดับคณะ (FRMU) ปีงบประมาณ 2564
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สอบสัมภาษณ์นก
ั ศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

วันที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดาเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 โดยอาจารย์ผู้สัมภาษณ์จะเป็นผู้ติดต่อไปยังผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามเบอร์โทรศัพท์ทแี่ จ้งไว้
สัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) และห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
กิจกรรมการเลือกตัง
้ ประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการประจาปีการศึกษา 2564

วันที่ 16 มีนาคม 2564 งานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ประจาปีการศึกษา 2564 ณ อาคารสานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพือ่ เป็นการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยโดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การเลือกตั้ง และให้นักศึกษาได้มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา
โดยผลการเลือกตั้ง นายภาณุวัฒน์ คงเจริญ ได้รับเลือกเป็นประธานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจาปีการศึกษา
2564
กิจกรรมการจัดการความรู้ KM (Knowledge Management)

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM (Knowledge Management) ครั้งที่ 3
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้บุคลากรสามารถนา
กระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอ
ทุนวิจัย
เวลา 11.00 น. หัวข้อ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัย”
เวลา 12.00 น. หัวข้อ “จรรยาบรรณในกระบวนการจัดการเรียนการสอน”
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องคมนตรี ตรวจเยีย
่ มรับฟังการสรุปผลการดาเนินตามยุทธศาสตร์

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พลเอกดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปผล การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (2560 - 2579) และผลการดาเนินงานของวิศวกรสังคมประจาปีงบประมาณ 2563 และพบ
ผู้นานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับ
และ พลตรีพนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บญ
ั ชาการกองพลทหารราบที่ 11 พลตารวจตรีชาคริต สวัสดี ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ รองศาสตราจารย์
ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้บรรยายสรุปการขับเคลื่อนการดาเนินงานยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้นอ้ มนาศาสตร์พระราชา และพระบรมรา
โชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบัน
หลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กบั ประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินโครงการตามบริบทเชิงประเด็น ในการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดขึ้นอยู่กับความต้องการของท้องถิ่นแต่ละ
พื้นที่ โดยมีความแตกต่างกันตามสภาพพื้นที่และสภาพปัญหา ซึ่งต้องอาศัยการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการแก้ปัญหาจาก
องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของแต่ละพื้นที่ ได้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาจังหวัด ในเรื่องการบริหารจัดการน้า การจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม และการยกระดับการเกษตร หรือ Smart Farming รวมทั้งแผนการดาเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจาปี
งบประมาณ 2564
ทั้งนี้พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ยังได้กล่าวต่อที่ประชุม ในด้านการน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การปฏิบัติ โดยได้แนะนาให้ทางมหาวิทยาลัยทางานให้เข้าเป้า
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีงานอาชีพมีงานทา และเป็น
พลเมืองดีมีระเบียบวินัย การยกระดับทางด้านการพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ของตน รวมทั้งการพัฒนาครูและโรงเรียนให้มีคุณภาพ
จากนั้น พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะทางาน ได้รับฟังการนาเสนอการดาเนินงานของอาจารย์
พี่เลี้ยงและผลการดาเนินงานของวิศกรสังคม ประจาปีงบประมาณ 2563 และพบผู้นานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ พร้อมทั้งให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะในการทางานแก่วิศวกรสังคมและผู้นานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
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การประชุมคณะกรรมการอานวยการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2563
ครัง
้ ที่ 1/2564

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ดาเนินการประชุมคณะกรรมการอานวยการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสานักงานคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจาปี
การศึกษา 2563
โครงการส่งเสริมพัฒนาเพือ
่ สร้างความมัน
่ คงให้แก่เศรษฐกิจท้องถิน
่ และชุมชน ตาบลบางเล่า

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ทีมงาน U2T ตาบลบางเล่านาโดย อาจารย์ดาเรศ วีระพันธ์ รองคณบดีวางแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ และอาจารย์ ดร.ปรัชญาเมธี เทียน
ทอง พร้อมบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ตาบลบางเล่า เป็นกิจกรรมจัดประชุมชี้แจงการ
วิเคราะห์วางแผนสาหรับกลุม่ เกษตรกรปลูกมะพร้าว ณ องค์การบริหารส่วนตาบลบางเล่า เพื่อบรรยายและสรุปเรือ่ งการวางแผน
เกษตรทฤษฎีใหม่ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว
กิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ กิจกรรม 5 ส ครัง
้ ที่ 2

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ “กิจกรรม 5 ส ”
ครั้งที่ 2 ณ สานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อสรุปข้อดี และประโยชน์จากการปฏิบัติ
กิจกรรม 5 ส
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การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครัง
้ ที่ 2/2564

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดาเนินการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เพื่อพิจารณาการจัดอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาภาคปกติ ประจาภาคเรียนที่ 1/2564
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพือ
่ ต่อยอดทุนเศรษฐกิจของชุมชน
อย่างยัง
่ ยืน ตาบลก้อนแก้ว

วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2564 อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล ดร.วิชุดา จันทร์เวโรจน์ อาจารย์ณฐ สบายสุข และทีม U2T
ตาบลก้อนแก้ว ได้ดาเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดทุนเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน
กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตาบลก้อนแก้ว อาเภอ
คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้มีชาวบ้านที่มีสนใจและอยากมีอาชีพเสริมเข้าร่วมโครงการเป็นจานวนมาก
กิจกรรมการพัฒนาทักษะการนาเทีย
่ วจังหวัดฉะเชิงเทรา
ภาษาจีน

วันที่ 3, 10, 17 และ 24 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการนา
เที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาฝึกทาหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ในการ
บรรยายนาชมสถานที่ท่องเทีย่ วที่สาคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยใช้ภาษาจีน

กิจกรรมการสัมมนากลางภาค
สาขาวิชาการตลาด

วันที่ 10 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรม
การสัมมนากลางภาค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ณ ห้องเสตจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้
นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษา อาจารย์ในสาขา
รับทราบปัญหาในการฝึกงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
ให้กับนักศึกษา
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โครงการพัฒนานักศึกษาให้มท
ี ก
ั ษะวิชาชีพการจัดการ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารทักษะวิชาการนิเทศศาสตร์

วันที่ 13 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการ
จัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะวิชาชีพการจัดการ
การศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ สถาบันเศรษฐกิจ
พอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อาเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานและเพิ่มพูน
ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานและการจัดการตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเป็นการเปิดโลกทัศน์ของผู้เรียน
และบูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ

วันที่ 15 - 16 มีนาคม 2564 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะวิชาการนิเทศศาสตร์
ณ ห้องเจ้าพระยา อาคารเรียนรวมและอานวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้
นักศึกษาค้นหาและพัฒนาศักยภาพของตนเองจากการ
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ผ่านแนวคิดและทฤษฎีการ
สื่อสารที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้จริง

กิจกรรมการสัมมนากลางภาค สาขาวิชาการบัญชี

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21

วันที่ 17 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรม
การสัมมนากลางภาค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ณ ห้องเสตจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้
นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษา
อาจารย์ในสาขารับทราบปัญหาในการฝึกงานและเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษา

วันที่ 19 มีนาคม 2564 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัด
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง การ
พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Adobe Animate
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 311 อาคาร 3 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นกั ศึกษามีทักษะด้านการเรียนรู้
และนวัตกรรม สารสนเทศ การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ด้วย
โปรแกรม Adobe Animate เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้าน
นวัตกรรมสมัยใหม่ การนาสารสนเทศมาประยุกต์ผ่านการผลิต
สื่อสร้างสรรค์ ต่อยอดการนาไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต
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โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและปัจฉิมนิเทศ HRM

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารทักษะวิชาชีพนิเทศศาสตร์

วันที่ 24 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและปัจฉิมนิเทศ HRM
ณ ห้องเจ้าพระยา อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมได้มีความรู้
แนวคิด และความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางาน เป็นการพัฒนาองค์
ความรู้ให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับการสมัครงาน การสัมภาษณ์
งาน การเตรียมความพร้อมก่อนการทางานในช่วงปิดภาคเรียน

วันที่ 24 มีนาคม 2564 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
เป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะวิชาชีพนิเทศศาสตร์
ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อแสดงศักยภาพของนักศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ถึงความสามารถในการออกเเบบเครื่อง
เเต่งกาย บูรณาการกับการสอนในรายวิชาการออกเเบบเครื่อง
เเต่งกาย เเละการเเต่งหน้า

โครงการจัดทาฐานข้อมูลระดับหมูบ
่ า
้ น
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาการท่องเทีย
่ วและการโรงแรม

วันที่ 25 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ จัดโครงการจัดทาฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ราชภัฏ ณ ศูนย์ฝกึ อบรม หมู่ 9
บ้านต้นตาล ตาบลหนองยาว อาเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านศักยภาพของหมู่บ้าน
สภาพปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน เป็นการบูรณาการ
ร่วมกับการเรียนการสอนหลักสูตรของสาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน
และขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพระราชดาริ

วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา
การท่องเที่ยวและการโรงแรมเรียนรู้เลาะรอบพระนครชมวัดวัง
ณ พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุ
พนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราช
วรมหาวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การทาหน้าที่ของ
มัคคุเทศก์ในการบรรยายนาชมสถานที่ท่องเที่ยว
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สาขาวิชานิเทศศาสตร์รบ
ั รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากโครงงานเพือ
่ ชุมชน Community Project

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
จากโครงงานเพื่อชุมชน Community Project "สร้างเยาวชนไทย สู่นักวิจัยและวิศวกรสังคม" โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
และเครือข่ายนักวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ตามพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องโชคอนันต์
อาคารเรียนรวมและอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564
รับสมัครนักศึกษา

สมัครเรียน หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://reg.rru.ac.th

ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
ออกแบบ/จัดพิมพ์

:
:
:
:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์
อาจารย์ณฐ สบายสุข อาจารย์ดาเรศ วีระพันธ์ อาจารย์ดวงฤดี จารัสธนสาร
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
นายฉัตรชัย อิ่มอารมณ์
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