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จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เลขท่ี 422 ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 038-500-000 ต่อ 6200 

 
 
 
 
 
 
 
 

 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
กระบวนการท างาน แนวคิด และพันธกิจในการก้าวสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยดิจิทัล 

โครงการอบรมการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Toward to Digital University 
“Building the Digital University Platform” 



 

 
 
 
 
 

 วันที่ 6 - 7 มีนาคม 2564 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ณ หอ้งประชุมแก้วลืมคอน โรงแรมสัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค และ    
ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และความส าคัญของพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

โครงการอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
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  วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2564 บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร เรื่อง "การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก และการเขียนแบบประเมินความรู้ ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ" 
ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่ออบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนกั
ถึงความส าคัญการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก และการเขียนประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะไดถู้กต้อง      
โดยมี รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล ให้เกยีรติเป็นวิทยากรอบรมในครัง้นี้ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 



 

 วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2564 ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมการแข่งขัน
กีฬาสารภีเกมส์ ประจ าปีการศึกษา 2563 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เล่น
กีฬาเพื่อสุขภาพรู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และยังกลา้คิดกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสม 

สารภีเกมส์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
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  วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 7/2564 ณ หอ้งประชุม ช้ัน 2 อาคารส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เพื่อพิจารณาการเตรียมการรองรับการตรวจติดตามขององคมนตรี โครงการยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2563            
และผู้รับผิดชอบเพ่ือร่วมการต้อนรับองคมนตรี และโครงการเด่นที่เสนอมหาวิทยาลัย ข้อมูลวิศวกรสังคม และพิจารณา
โครงการวิจัยขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ระดับคณะ (FRMU) ปีงบประมาณ 2564 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 7/2564 



 วันที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการสอบสัมภาษณ์นักศกึษาภาคปกติ        
ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 โดยอาจารย์ผู้สัมภาษณ์จะเป็นผู้ติดต่อไปยังผู้มีสิทธิ์สอบสมัภาษณ์ตามเบอร์โทรศัพท์ทีแ่จ้งไว้ 
สัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ (ออนไลน)์ และห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 2 

 วันที่ 16 มีนาคม 2564 งานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมการเลือกต้ังประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ อาคารส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพือ่เป็นการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยโดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การเลือกต้ัง และให้นักศกึษาได้มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา 
โดยผลการเลือกตั้ง นายภาณุวัฒน์ คงเจริญ ได้รับเลือกเป็นประธานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 
2564 

กิจกรรมการเลือกต้ังประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการประจ าปีการศึกษา 2564 
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  วันที่ 25 ธันวาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM (Knowledge Management) ครั้งที่ 3 
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้บุคลากรสามารถน า
กระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และพฒันาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอ
ทุนวิจัย 

เวลา 11.00 น. หัวข้อ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนวิจัย” 

เวลา 12.00 น. หัวข้อ “จรรยาบรรณในกระบวนการจัดการเรียนการสอน” 

กิจกรรมการจัดการความรู้ KM (Knowledge Management) 



องคมนตรี ตรวจเย่ียมรับฟังการสรุปผลการด าเนินตามยุทธศาสตร์ 
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  วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พลเอกดาว์พงษ์ 
รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปผล การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ป ี(2560 - 2579)  และผลการด าเนินงานของวิศวกรสังคมประจ าปีงบประมาณ 2563 และพบ
ผู้น านักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับ 
และ พลตรีพนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บญัชาการกองพลทหารราบที่ 11 พลต ารวจตรีชาคริต สวัสดี ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมใหก้ารต้อนรับ ในการนี้   รองศาสตราจารย์ 
ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ได้บรรยายสรุปการขับเคลื่อนการด าเนินงานยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้นอ้มน าศาสตร์พระราชา และพระบรมรา
โชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ ์มีคุณภาพ มสีมรรถนะ และเป็นสถาบัน
หลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กบัประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการตามบริบทเชิงประเด็น ในการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดขึ้นอยู่กับความต้องการของท้องถิ่นแต่ละ
พื้นที่ โดยมีความแตกต่างกันตามสภาพพื้นที่และสภาพปญัหา ซึ่งต้องอาศัยการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการแก้ปัญหาจาก
องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของแต่ละพื้นที่ ได้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาจังหวัด  ในเรื่องการบริหารจัดการน้ า การจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม และการยกระดับการเกษตร หรือ Smart Farming รวมทั้งแผนการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณ  2564 

  ทั้งนี้พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ยังได้กล่าวต่อที่ประชุม ในด้านการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การปฏิบัติ โดยได้แนะน าให้ทางมหาวิทยาลัยท างานให้เข้าเป้า  
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีทัศนคติที่ดีและถกูต้อง มีงานอาชีพมีงานท า และเป็น
พลเมืองดีมีระเบียบวินัย การยกระดับทางด้านการพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ของตน รวมทั้งการพัฒนาครูและโรงเรียนให้มีคุณภาพ  

  จากนั้น  พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะท างาน ได้รับฟังการน าเสนอการด าเนินงานของอาจารย์ 
พี่เลี้ยงและผลการด าเนินงานของวิศกรสังคม ประจ าปีงบประมาณ 2563 และพบผู้น านักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
ราชนครินทร์  พร้อมทั้งให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการท างานแก่วิศวกรสังคมและผู้น านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ     
ราชนครินทร์ 



 
 
 
 
 
 

 วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารส านักงานคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2563 

การประชุมคณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 
คร้ังท่ี 1/2564 

 
 
 
 

 
 วันที่ 26 มีนาคม 2564 ทีมงาน U2T ต าบลบางเล่าน าโดย อาจารย์ดาเรศ วีระพันธ์ รองคณบดีวางแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ และอาจารย์ ดร.ปรัชญาเมธี เทียน
ทอง พร้อมบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ   
จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาเพ่ือสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ต าบลบางเล่า เป็นกิจกรรมจัดประชุมช้ีแจงการ
วิเคราะห์วางแผนส าหรับกลุม่เกษตรกรปลกูมะพร้าว ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเล่า เพื่อบรรยายและสรุปเรือ่งการวางแผน
เกษตรทฤษฎีใหม่ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว 

โครงการส่งเสริมพัฒนาเพ่ือสร้างความม่ันคงให้แก่เศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน ต าบลบางเล่า 
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  วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ “กิจกรรม 5 ส ”   
ครั้งที่ 2 ณ ส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือสรุปข้อดี และประโยชน์จากการปฏิบัติ
กิจกรรม 5 ส 

กิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ กิจกรรม 5 ส คร้ังท่ี 2 



 
 
 
 
 
 

 วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 2/2564 ณ หอ้งประชุม ชั้น 3 อาคารส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เพื่อพิจารณาการจัดอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาภาคปกติ ประจ าภาคเรียนที่ 1/2564 

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 2/2564 

 
 
 
 

 
 วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2564 อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล ดร.วิชุดา จันทร์เวโรจน์ อาจารย์ณฐ สบายสุข และทมี U2T 
ต าบลก้อนแก้ว ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดทุนเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน 
กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ต าบลก้อนแก้ว อ าเภอ
คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้มีชาวบ้านที่มีสนใจและอยากมีอาชีพเสริมเข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพ่ือต่อยอดทุนเศรษฐกิจของชุมชน          
อย่างย่ังยืน ต าบลก้อนแก้ว 
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 วันที่ 10 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรม

การสัมมนากลางภาค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ณ ห้องเสตจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้

นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกประสบการณ์

วิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษา อาจารย์ในสาขา

รับทราบปัญหาในการฝึกงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา

ให้กับนักศึกษา 

 วันที่ 3, 10, 17 และ 24 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรม จดักิจกรรมการพัฒนาทักษะการน า

เที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ   

ราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาฝึกท าหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ในการ

บรรยายน าชมสถานที่ท่องเทีย่วที่ส าคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยใช้ภาษาจีน 

กิจกรรมการสัมมนากลางภาค                      
สาขาวิชาการตลาด 

กิจกรรมการพัฒนาทักษะการน าเท่ียวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ภาษาจีน 
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 วันที่ 19 มีนาคม 2564 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัด

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง การ

พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Adobe Animate          

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 311 อาคาร 3 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นกัศึกษามีทักษะด้านการเรียนรู้

และนวัตกรรม สารสนเทศ การพัฒนาสื่อสรา้งสรรค์ด้วย

โปรแกรม Adobe Animate เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้าน

นวัตกรรมสมัยใหม่ การน าสารสนเทศมาประยุกต์ผ่านการผลิต

สื่อสร้างสรรค ์ต่อยอดการน าไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต 

 วันที่ 17 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรม

การสัมมนากลางภาค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ณ ห้องเสตจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้

นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษา 

อาจารย์ในสาขารับทราบปัญหาในการฝึกงานและเสนอแนะ

แนวทางแก้ไขปัญหาให้กับนกัศึกษา 

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  กิจกรรมการสัมมนากลางภาค  สาขาวิชาการบัญชี 

  วันที่ 13 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการ            

จัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะวิชาชีพการจัดการ 

การศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ สถาบันเศรษฐกิจ

พอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ าเภอบางคล้า         

จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานและเพิ่มพูน

ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานและการจัดการตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเป็นการเปิดโลกทัศน์ของผู้เรยีน

และบูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 

  วันที่ 15 - 16 มีนาคม 2564 สาขาวิชานิเทศศาสตร์    

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะวิชาการนิเทศศาสตร์   

ณ ห้องเจ้าพระยา อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้

นักศึกษาค้นหาและพัฒนาศักยภาพของตนเองจากการ

ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ผ่านแนวคิดและทฤษฎีการ

สื่อสารที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้จริง 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะวิชาการนิเทศศาสตร์ โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะวิชาชีพการจัดการ 
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 วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ

การโรงแรม จดักิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา

การท่องเที่ยวและการโรงแรมเรียนรู้เลาะรอบพระนครชมวัดวัง 

ณ พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุ

พนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราช

วรมหาวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 

กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักศกึษาเรียนรู้การท าหน้าที่ของ

มัคคุเทศก์ในการบรรยายน าชมสถานที่ท่องเที่ยว 

 วันที่ 25 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ จัดโครงการจัดท าฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ราชภัฏ ณ ศูนย์ฝกึอบรม หมู ่9      

บ้านต้นตาล ต าบลหนองยาว อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านศักยภาพของหมู่บ้าน 

สภาพปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน เป็นการบูรณาการ

ร่วมกับการเรียนการสอนหลักสูตรของสาขาวิชาการจัดการ

ทรัพยากรมนษุย์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน  

และขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพระราชด าริ 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา                    
สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

โครงการจัดท าฐานข้อมูลระดับหมู่บ้าน                        
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

  วันที่ 24 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและปัจฉิมนิเทศ HRM 

ณ ห้องเจ้าพระยา อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ 

แนวคิด และความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน เป็นการพัฒนาองค์

ความรู้ให้กับนกัศึกษาเกี่ยวกับการสมัครงาน การสัมภาษณ์

งาน การเตรียมความพร้อมกอ่นการท างานในช่วงปิดภาคเรียน 

  วันที่ 24 มีนาคม 2564 สาขาวิชานิเทศศาสตร์         

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

เป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะวิชาชีพนิเทศศาสตร์   

ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร ์มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อแสดงศักยภาพของนักศึกษา

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ถึงความสามารถในการออกเเบบเครื่อง

เเต่งกาย บูรณาการกับการสอนในรายวิชาการออกเเบบเครื่อง

เเต่งกาย เเละการเเต่งหน้า 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะวิชาชีพนิเทศศาสตร์ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและปัจฉิมนิเทศ HRM 
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ที่ปรึกษา   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ 
บรรณาธิการ  : อาจารย์ณฐ สบายสุข  อาจารย์ดาเรศ วีระพันธ์  อาจารย์ดวงฤดี จ ารัสธนสาร 
กองบรรณาธิการ : บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
ออกแบบ/จัดพิมพ์ : นายฉัตรชัย อิ่มอารมณ์ 

รับสมัครนักศึกษา  

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

 

 

 

 

 

  คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1       
จากโครงงานเพื่อชุมชน Community Project "สร้างเยาวชนไทย สู่นักวิจัยและวิศวกรสังคม" โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
และเครือข่ายนักวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ตามพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ หอ้งโชคอนันต์ 
อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ เมื่อวนัที่ 8 มีนาคม 2564 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 จากโครงงานเพ่ือชุมชน Community Project 


