
FMS NEWSLETTER 
จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

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



 
 วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.15 น.                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมบันทึกเทปถวาย
พระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว        
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565             
ณ ส านักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จังหวัดจันทบุร ี

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชริเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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  วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการข้อมูลและยุทธศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
ราชนครินทร์ เพ่ือพิจารณาการด าเนินงานวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ แนวโน้มที่ท าให้นักศึกษาลดลง และแนวทางแก้ไขปัญหาการ
ลดลงของนักศึกษา หลักสูตรสังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลและยุทธศาสตร์คณะวทิยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565 

 

 

 

 

 

 

  วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 10/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์      
เพ่ือพิจารณาการคัดเลือกประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ พิจารณาแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาการจัดการ พิจารณาจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 พิจารณาการจัดประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ และพิจารณา (ร่าง) 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/2565 



 
 วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการ
จัดการ ด าเนินการประชุมประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ 
FRMU 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)                   
เพื่อประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ
พัฒนาการบูรณาการวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประชุมประชาสัมพันธร์ายละเอยีดโครงการ FRMU 2565 
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  วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมทั้ง
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วย
เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ต้อนรับ ผู้ผ่านการ
คัดเลือกรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 
และผู้รับจ้างในโครงการเข้าพบอาจารย์ประจ าต าบล เพ่ือชี้แจงการปฏิบัติงาน และมอบหมายงาน 

โครงการขับเคลือ่นเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควดิด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

 

 

 

 

 

 

  วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการข้อมูลและยุทธศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 2/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
ราชนครินทร์ เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ แนวโน้มที่ท าให้นักศึกษาลดลง และแนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมถึงสร้างวิธีการ
เพ่ือให้มีจ านวนนักศึกษาคงอยู่และส าเร็จการศึกษา 

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลและยุทธศาสตร์คณะวทิยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2565 



 
 วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการ
จัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)      
เพื่อพิจารณารายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564   
(ครั้งที่ 4) พิจารณาจุดคุ้มทุน วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยระดับ
หลักสูตร พิจารณาแผนงานพัฒนากิจการนักศึกษา             
และแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีการศึกษา 2566 

การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวทิยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2565 
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  วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ
ยกระดับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการวิจัย (Upstream) ครั้งที่ 7/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือรายงานสรุป  
การจัดกิจกรรมที่ 2 พัฒนาการการท างานวิจัยด้วยการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม (การพัฒนาการท างานวิจัย          
คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 23 มิถุนายน 2565) 

การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการยกระดับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการวจิยั (Upstream) ครัง้ที่ 7/2565 

 

 

 

 

 

 

  วันที่ 18 -19 กรกฎาคม 2565 คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
ส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์ประจ าหลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมีรอง
ศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ          
ในวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.15 น. 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร (Workshop) ส่งเสรมิศกัยภาพคณาจารย์ประจ าหลักสตูร 



 
 วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. คณะวิทยาการ
จัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อน
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2564 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)        
เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2564 

การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจ าปกีารศึกษา 2564 ครัง้ท่ี 1/2565 
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 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ         
ได้จัดให้มีการเลือกประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ โดยในที่ประชุมมีมติเลือกอาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ 
เป็นประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่           
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารส านักงานคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

การประชุมเพื่อคัดเลือกประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมยัใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมสัมมนา
ปฏิบัติการ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” หลักสูตร : การจัดท าโครงร่างองค์กร 
(Organizational Profile: OP) และแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report: PR) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ   
ดุลสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ ให้เกียรติ
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

สัมมนาปฏิบตัิการ “เกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ (EdPEx)” 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ      
เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์ 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 
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 วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ จัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมถวายเทียน
เข้าพรรษา HRM ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เพ่ือให้อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนในชุมชน
ใกล้เคียง ได้ร่วมท ากิจกรรมร่วมกันอย่างสามัคคี เป็นการ
อนุรักษ์ ส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป 

 วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร    

ปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยได้รับ

เกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิราพร ศิรินนท์,          

ดร.เสาวลักษณ์ จิตติมงคล และดร.อรพินท์ บุญสิน เป็น

คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมถวายเทียนเข้าพรรษา HRM 
สาขาวิชาการจัดการทรพัยากรมนุษย์                                    

รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
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 วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 
รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร             
ปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดย       
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ อภิวรรณ ศิรินันทนา,            
ดร.สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล และอาจารย์ณิชาภา แก้วประดับ 
เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ดิจิทัล 

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาการตลาด          

รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปี

การศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยได้รับ

เกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์, 

อาจารย์ทศพล ปรีชาศิลป์ และอาจารย์จิราภรณ์ บัวพวง      

เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต             

สาขาวิชาการตลาด 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจทิลั                                                   

รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

สาขาวิชาการตลาด                                                                  

รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

  วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาการจัดการ        
รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร           
ปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดย 
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสนห่์,         
ดร.วริศรา เชนะโยธิน และผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา 
พยุงสิน เป็นคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการ 

  วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาการท่องเที่ยว    
เพ่ือการพัฒนา รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน        
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์          
ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิมิต ซุ้นสั้น 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ การันต์ เจริญสุวรรณ เป็น
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
เพ่ือการพัฒนา 

สาขาวิชาการท่องเทีย่วเพือ่การพฒันา                                  

รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

สาขาวิชาการจัดการ                                                                              

รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
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 วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร              
ปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดย    
ได้รับเกียรติจาก ดร.ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์, อาจารย์อัจฉรียา  
พัฒนสระคู และดร.กอรวี ศิริโภคาภิรมย์ เป็นคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาการบัญชี รับการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 

2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพา สะรุโณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์      

ดร.เพ็ญนภา หวังท่ีชอบ และอาจารย์กรพินธุ์ กลิ่นเกษร        

เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ                                                   

รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

สาขาวิชาการบัญชี                                                                   

รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

  วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการผูกมิตรสัมพันธ์น้องพ่ี HRM   
เพ่ือสร้างประชาธิปไตย ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2                  
อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
ราชนครินทร์ เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี รู้จักการเสียสละ 
เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

  วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาการตลาด          
จัดโครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ณ ห้องสเตจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ ฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ 
"การเริ่มต้นด าเนินธุรกิจและการปรับตัวของผู้ประกอบการยุค
ดิจิทัล" วิทยากรโดย ดร.พิมพ์พิศา สังข์สุวรรณ อาจารย์
ประจ าภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมบริการ 
วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับความรู้และประสบการณ์จริงด้านวิชาชีพการขายและ
การตลาด ส่งเสริมให้นักศึกษามีความตื่นตัว มีความสนใจ 
และมีความพร้อมที่จะประกอบอาชีพด้านการตลาด 

โครงการพฒันานกัศกึษาสาขาวชิาการตลาด โครงการผูกมิตรสัมพันธ์น้องพี่ HRM เพื่อสร้างประชาธิปไตย 
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 วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.09 น. อาจารย์ณฐ 
สบายสุข ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ อาจารย์กุลรัตน์    
มิตรอุปถัมภ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และ
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้บวงสรวงเปิดกล้อง          
กองภาพยนตร์สั้น เรื่อง “ขนมหินฝนทอง” จากการที่ผ่าน
เข้ารอบสุดท้าย 50 ทีม จากผู้เข้าร่วมโครงการ 313 ทีม       
เพ่ือค้นหาผู้ก ากับน้อยคนแรกของประเทศไทย ในโครงการ    
จานโปรด Episode ลับ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 วันท่ี 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. อาจารย์ณฐ สบายสุข 

ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เขา้ร่วมประชุมกับภาคเีครือข่าย         

นักสื่อสาร Convergence เพื่อสนบัสนุนภาคสีุขภาวะ ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ครั้งท่ี 2  โดยมี ส านักงานกองทุนสนับสนนุ

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ส านักพัฒนาภาคสีัมพันธ์และวิเทศ

สัมพันธ์ (สภส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ภาคใต้) มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏอุตรดติถ์ (ภาคเหนือ) มหาวิทยาลัยนครพนม (ภาคอีสาน) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ (ภาคตะวันออก) มหาวิทยาลัย    

ธุรกิจบัณฑติ (กรุงเทพฯ) และนักวิชาการด้านสื่อสาร เพื่อร่วมหารือ  

แนวทางการท างานร่วมกัน จัดท าแผนกิจกรรมและจัดท าข้อมลูพื้นที่เพ่ือ

สนับสนุนการเรยีนรู้ของนักศึกษาที่เกี่ยวกับสุขภาวะร่วมกันในอนาคต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์                                                              

ได้บวงสรวงเปิดกล้อง กองภาพยนตรส์ั้น 

การประชุมร่วมกับภาคีเครือข่าย นักสือ่สาร Convergence 

เพื่อสนับสนุนภาคีสุขภาวะ ครั้งที่ 2  

  วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน          
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(ออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชิณโสณ์ วิสิฐนธิิกิจา, 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรคช์ัย กิติยานันท์                 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร เป็น
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

  วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม จัดกิจกรรมเรียนรู้แอ่วเมืองเหนือ             
ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือจัดฝึกอบรมการเป็นมัคคุเทศก์     
น าเที่ยวในประเทศ (Domestic Tourist Guide) ให้กับ
นักศึกษา น าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการศึกษา    
การประกอบอาชีพ และใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

กิจกรรมเรยีนรู้แอว่เมืองเหนอื                                              

สาขาวิชาการท่องเทีย่วและการโรงแรม 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต                                                       

รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
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 วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาการบัญชี             
จัดโครงการสานสัมพันธ์สาขาวิชาการบัญชี ประจ าปีการศึกษา 
2565 ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ เพื่อให้นักศึกษาได้
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมและการอยู่ร่วมกันในสาขาวิชา
การบัญชี นักศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับอาจารย์และรุ่นพี่ใน
สาขาวิชาการบัญชี 

 วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ

การโรงแรม จัดกิจกรรมเรียนรู้พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้

ความเข้าใจในหลักการการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   

เพ่ือรับมือกับวิกฤตที่ก าลังเกิดขึ้นท่ัวโลก อันจะน าไปสู่       

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนให้เกิดความยั่งยืน

ต่อไป ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์           

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน น าความรู้ที่ได้ไปปรับ

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน 

โครงการสานสัมพันธ์สาขาวชิาการบัญชี                             

ประจ าปีการศึกษา 2565 
กิจกรรมเรยีนรูพ้ฒันาการทอ่งเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

  วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาการบัญชี           
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมอบรม
ทักษะการใช้ Excel ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 321 
อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้นักศึกษา  
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้โปรแกรม         
Microsoft Excel น าความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ใน      
การประกอบวิชาชีพ 

  วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการกีฬาน้องพ่ี HRM (ชั้นปี1 - 4)  
ณ โดมกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์              
เพ่ือให้นักศึกษาได้สร้างสัมพันธภาพที่ดี มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตดี ฝึกความมีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา รู้แพ้    
รู้ชนะ รู้อภัย 

โครงการกีฬาน้องพี่ HRM (ชั้นปี1 - 4) กิจกรรมอบรมทักษะการใช้ Excel 
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ที่ปรึกษา   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ 
บรรณาธิการ  : อาจารยณ์ฐ สบายสุข  อาจารยด์วงฤดี จ ารัสธนสาร อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล 
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ประชาสมัพนัธ ์

 คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ ได้รับรางวัลบทความวิจัย
ดีเด่น วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การจัดการพหุวัฒนธรรมขององค์การธุรกิจระหว่างประเทศในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ The National and International Academic Conference" 
สหวิทยาการวิจัยและนวัตกรรมทางสังคม: การพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่ความปกติที่เปลี่ยนไป" "Multi-disciplinary Research   
Studies and Social Innovation: Sustainable Development toward the Next Normal" 


