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จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินน
ี าถ พระบรมราชชนนีพน
ั ปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร
ชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

พิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู
ประจาปีการศึกษา 2565 อีกทั้งงานนี้คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับ นายภานุวัฒน์ คงเจริญ นักศึกษาสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลเพชรสารภี ประจาปี 2565 เนื่องจากเป็นนักศึกษาที่มีลักษณะดีเด่นที่ดาเนินการส่งเสริมงานด้านศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรมและปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” ให้เกิดประโยชน์แก่
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ นางสาวอัชริญาภรณ์ บังนิไกร นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลความประพฤติดี
ประจาปี 2565 นางสาวปทิตตา พลอยวิเศษ สาขาวิชาการบัญชี ได้รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นางสาวอัชริญาภรณ์ บังนิไกร นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และนางสาวนรินทร์ธร บุญมี สาขาวิชาการตลาด ได้รับ
ทุนการศึกษาประเภททุนนักศึกษากิจกรรมดีเด่น นางสาวศิริยาพร กล้าหาญ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และนายธนภัทร ดิษฐาพร
สาขาวิชาการจัดการ ได้รับรับทุนการศึกษาประเภททุนส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายชัยชนะชัช
โพธิ์ทอง สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และนางสาวสุทธิกานต์ เสวะดี สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้รับทุนการศึกษาจาก
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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โครงการยกระดับศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ
ยกระดับศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และภูผาผึ้ง รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี
เพื่อส่งสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ให้สามารถ
นาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานส่งผลผลดีต่อตนเองและองค์กร

การประชุมคณะกรรมการดาเนินงานขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2564
ครัง
้ ที่ 2/2565

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดาเนินการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
เพื่อติดตามการจัดทารายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 และการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2564
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 13/2565

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ดาเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 11/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อพิจารณาข้อมูลจากการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 พิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 3/2565 พิจารณาการจัดโครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พิจารณาการประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ และพิจารณาโครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมวิศวกรสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (คณะวิทยาการจัดการ)
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การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการ
จัดการ ดาเนินการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
เพื่อพิจารณาการจัดอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาภาคปกติ ประจา
ภาคเรียนที่ 2/2565 และสรุปภาระงานสอนอาจารย์ประจา
คณะวิทยาการจัดการ

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สาขาวิชาการตลาด

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดาเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สาขาวิชาการตลาด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สาขาวิชาการตลาด
นาเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจปูทะเล อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจปูทะเล อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนรองรับ
การเปลี่ยนแปลงและวิกฤติด้านเศรษฐกิจ พร้อมหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย 5 โครงการ นาเสนอรายงานความก้าวหน้า 3 เดือน
ต่อคณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผลรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยระยะ 3 เดือน (บพท.) ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
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กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่สส
ี ้ม ประจาปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่สีส้ม ประจาปีการศึกษา
2565 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ปลูกฝังความรัก ความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์ การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเคารพกฎกติกาต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษา นาความรู้
และประสบการณ์จากกิจกรรม มาประยุกต์ใช้ในการเรียน และการใช้ชีวิตประจาวัน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ
ทั้งในระดับสาขา และระดับคณะ

การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2560 - 2562

วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการฝึกซ้อมพิธีรับ
พระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2560 - 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ เพื่อฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2560 - 2562
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โครงการส่งเสริมความร่วมมือการขับเคลือ
่ นเป้าหมายการพัฒนาทีย
่ ั่งยืน (SDGs) ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความร่วมมือ
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอานวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยถึงความสาคัญของเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) หรือ SDGs ในภาพรวม และเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชุมคณะกรรมการดาเนินงานขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2564
ครัง
้ ที่ 3/2565

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ
ดาเนินการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3/2565 ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อติดตามการจัดทารายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 และการเตรียมความพร้อมรับ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตาบลบางเล่า

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ทีมงาน U2T ตาบลบางเล่า นาโดย อาจารย์ณฐ สบายสุข
รองคณบดีกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์ อาจารย์ประจา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และบุคลากรโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ฐานรากหลังโควิดด้วย
เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) จัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ฐานรากหลังโควิดด้วย
เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตาบลบางเล่า อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรม
ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ BCG นาเสนอโครงการ และเชิญชวนกลุม่ เป้าหมายเข้าร่วมโครงการทีม
Banglao power up ณ องค์การบริหารส่วนตาบลบางเล่า อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ได้เชิญบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบางเล่า เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว ประชาชนในท้องถิ่น จานวน 20 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงทา
ความเข้าใจในการดาเนินโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยชุดเครื่องมือวิศวกรสังคมและนาเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดาเนินการในพื้นที่ พร้อมเชิญชวน
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ทีมงาน U2T ตาบลบางเล่า นาโดย อาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์
อาจารย์ประจาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และบุคลากรโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) จัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตาบลบางเล่า อาเภอคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมช่องทางการตลาดในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์
ครั้งที่ 1 ณ พื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปตาบลบางเล่า บรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้
ปลูกมะพร้าว สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปตาบลบางเล่า และประชาชนในพื้นที่ที่สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 20 คน เรื่องแนวทางการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน การส่งเสริมช่องทางการตลาดใน
รูปแบบออฟไลน์ ฝึกปฏิบัติการจัดวางสินค้าบนโต๊ะหรือเคาเตอร์ขายสินค้าให้น่าสนใจ ฝึกปฏิบตั ิการจัดองค์ประกอบบูธการแสดงสินค้า เป็นต้น
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โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตาบลบางเล่า

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ทีมงาน U2T ตาบลบางเล่า นาโดย อาจารย์ปราริชาติ
รื่นพงษ์พันธ์ อาจารย์ประจาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดร.ภาวิณยี ์ มาตแม้น
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการตลาด และบุคลากรโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคม ฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) จัดโครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม ฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
ตาบลบางเล่า อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ทาแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ พื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปตาบลบางเล่า
บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบตั ิการแก่เกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้าว สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปตาบลบางเล่า และประชาชนในพื้นที่ที่
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 20 คน ในด้านการวิเคราะห์ SWOT วิเคราะห์เป้าหมายของกลุ่ม การเขียนแผนการตลาด การวางแผนการผลิต
การสั่งซื้อสินค้า การวางแผนการเงิน และตอบข้อซักถามให้กับผูเ้ ข้าร่วม
วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ทีมงาน U2T ตาบลบางเล่า นาโดย อาจารย์ณฐ สบายสุข
รองคณบดีกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ และบุคลากรโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคม ฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) จัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคม ฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตาบลบางเล่า อาเภอคลองเขื่อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตมะพร้าวแก้วแบบพอดีคาและมะพร้าว
แก้วคีโต ณ พื้นที่กลุม่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปตาบลบางเล่า โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์กัญชญานิศ ศรีนุกูล อาจารย์ประจาสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบตั ิการแก่เกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้าว สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปตาบล
บางเล่า และประชาชนในพื้นที่ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 20 คน ในด้านการแปรรูปพืชเศรษฐกิจของท้องถิ่น และแนวทางการถนอมอาหาร
ยืดอายุอาหาร ฝึกปฏิบตั ิการการทามะพร้าวแก้วแบบพอดีคา บรรยายให้ความรู้การใช้วัตถุดิบแทนการให้ความหวานจากน้าตาล เพื่อทาอาหาร
ขนมประเภทคีโตเจนิค และฝึกปฏิบัติการการทามะพร้าวแก้วคีโต พร้อมตอบข้อซักถามให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม
วันที่ 28 สิงหาคม 2565 ทีมงาน U2T ตาบลบางเล่า นาโดย
อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์ อาจารย์ประจาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
และบุคลากรโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ฐานรากหลังโควิดด้วย
เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) จัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตาบลบางเล่า
อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมอบรมให้ความรู้การ
สร้างสรรค์อตั ลักษณ์สาหรับตราสินค้าและการออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์
ณ พื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปตาบลบางเล่า โดยดาเนินการอภิปรายกลุม่ แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ารสร้างสรรค์อัตลักษณ์สาหรับตราสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างสรรค์อตั ลักษณ์สาหรับตราสินค้า บางเล่ามะพร้าวแก้ว บางเล่ามะพร้าวแก้วคีโต และการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์
เพื่อให้ได้ฉลากสินค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์ของท้องถิ่นที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบ
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ทีมงาน U2T ตาบลบางเล่า นาโดย อาจารย์ปราริชาติ
รื่นพงษ์พันธ์ อาจารย์ประจาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และบุคลากรโครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม ฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) จัดโครงการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
ตาบลบางเล่า อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
ช่องทางการตลาดในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ครั้งที่ 2 ณ พื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกษตรแปรรูปตาบลบางเล่า บรรยายให้ความรู้การส่งเสริมช่องทางการตลาดในรูปแบบ
ออนไลน์ ฝึกปฏิบัติการใช้สมาร์ทโฟนในการบริหารจัดการเฟซบุ๊คแฟนเพจ ฝึกปฏิบัติการ
ใช้สมาร์ทโฟนในการบริหารจัดการเครื่องมือ LINE Official Account และการทดลองไลฟ์ขายสินค้าผ่านช่องทาง Facebook TikTok โดยได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับผู้เข้าร่วมการอบรม
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กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี

วันที่ 2 และ 9 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาการบัญชี
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี
ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้นักศึกษาก่อนที่จะสาเร็จการศึกษา ได้รับความรู้
ประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพ และสามารถนาความรู้
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรม
พัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
ณ บริเวณลานโดม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและส่งเสริมให้เกิดความ
รัก ความผูกพัน เรียนรู้การปฏิบัติตน และสร้างวัฒนธรรม
ในการทางานร่วมกับผู้อื่น

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2565 ก้าวแรกสู่การบัญชีราชนครินทร์ ครัง
้ ที่ 1

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการ
อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565
ก้าวแรกสู่การบัญชีราชนครินทร์ ครั้งที่ 1 ณ ห้อง 131
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษามีความ
เข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับศาสตร์ด้านการบัญชี และจัด
กิจกรรมปรับทัศนคติและพฤติกรรม เพื่อให้เกิดความพร้อม
สาหรับการศึกษาในสาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยได้รับ
เกียรติจาก ดร.เมธารัตน์ จันตะนี, อาจารย์จิราภรณ์ บัวพวง
และอาจารย์สมาภรณ์ นวลสุทธิ์ เป็นคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
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งานประกาศผลรางวัล บัวหลวงทองคา

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 อาจารย์ณฐ สบายสุข
และอาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์ อาจารย์ประจาสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ พร้อมนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทีม 422 Studio เข้าร่วมงานประกาศผลรางวัล บัวหลวง
ทองคา จากการส่งผลงานเข้าประกวดในกิจกรรมจานโปรด
Episode ลับ โดยธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ 5 ผู้กากับ
ชื่อดังของประเทศไทย ในงานนี้ทีม 422 Studio ของนักศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้รับรางวัล Popular Vote จากผลงาน
ภาพยนต์สั้นเรื่อง พานภพ ขนมหินฝนทอง โดยมีผู้ส่งผลงาน
เข้าประกวดกว่า 313 ทีมทั่วประเทศ

โครงการจิตอาสาและบริการวิชาการพัฒนาชุมชน HRM

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ จัดโครงการจิตอาสาและบริการวิชาการพัฒนาชุมชน
HRM ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และชุมชนสวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
และอุดมการณ์ในการช่วยเหลือผู้อื่น ฝึกนักศึกษาให้รู้จักการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น ให้มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นาและ
ผู้ตาม ส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามัคคี เสียสละส่วนตน
เพื่อส่วนร่วม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA
จัดสอบปกป้องเค้าโครงวิทยานิพนธ์

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต MBA จัดสอบปกป้องเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 บท
ให้กับนักศึกษา 3 ราย ประกอบด้วย นางวีรนัฏฐ์ พรหม
สุวรรณ์ นางสาวสุทธิพร แซ่ซิ้ม และนางสาวนุ๊ก แซ่โค้ว
ณ ห้องประชุม 710 อาคารบัณฑิตศึกษา ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2565 ก้าวแรกสู่การบัญชีราชนครินทร์ ครัง
้ ที่ 2

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการ
อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565
ก้าวแรกสู่การบัญชีราชนครินทร์ ครั้งที่ 2 ณ ห้อง 131
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ
พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับศาสตร์ด้านการบัญชี และจัดกิจกรรม
ปรับทัศนคติและพฤติกรรม เพื่อให้เกิดความพร้อมสาหรับ
การศึกษาในสาขาวิชาการบัญชี
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA จัดสอบวิทยานิพนธ์

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา และกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดสอบวิทยานิพนธ์ 5 บท
ให้กับนางสุพัตรา ผิวทอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
โดยมี ดร.ชิณโสณ์ วิสฐิ นิธิกิจา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เป็นประธานกรรมการสอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
ที่สอบผ่าน

วันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา
และกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อม
ในการปรับตัว มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการเรียนในหลักสูตร และ
นักศึกษามีความรักสามัคคีในหมู่คณะ

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2565 ก้าวแรกสู่การบัญชีราชนครินทร์ ครัง
้ ที่ 3

กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์น้องพีค
่ อมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการ
อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565
ก้าวแรกสู่การบัญชีราชนครินทร์ ครั้งที่ 3 ณ ห้อง 131
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ
พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับศาสตร์ด้านการบัญชี และจัดกิจกรรม
ปรับทัศนคติและพฤติกรรม เพื่อให้เกิดความพร้อมสาหรับ
การศึกษาในสาขาวิชาการบัญชี

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์น้องพี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ณ ห้องหงษ์ทอง อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ราชนครินทร์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะด้านการ
ทางานร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดสัมพันธภาพที่ดี
เกิดความรัก ความสามัคคี และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
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โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการตลาด

กิจกรรมยกร่างหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและนวัตกรรมการค้าสมัยใหม่ ครั้งที่ 2

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาการตลาด
จัดโครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาดกิจกรรมศึกษา
ดูงานด้านการตลาด ณ ร้านกาแฟชายทุ่ง จังหวัดปทุมธานี
และตลาดน้าอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเรียนรู้
การดาเนินชีวิตการค้าขายของสังคมไทยสมัยก่อน พัฒนา
คุณภาพนักศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษามีความสนใจ
และมีความพร้อมในการประกอบอาชีพด้านการขายและ
การตลาด และร่วมทากิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ณ วัดใหญ่ชัยมงคล วัดไชยวัฒนาราม และวัดเมรุ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 21 - 24 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดโครงการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ตามเกณฑ์
การบริหารหลักสูตร ซึ่งเป็นกิจกรรมยกร่างหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและ
นวัตกรรมการค้าสมัยใหม่ ครั้งที่ 2 ณ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่างหลักสูตรตามหลักการมุ่ง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education)
เพื่อพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน 2/2565

ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
ออกแบบ/จัดพิมพ์

:
:
:
:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์
อาจารย์ณฐ สบายสุข อาจารย์ดวงฤดี จารัสธนสาร อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
นายฉัตรชัย อิ่มอารมณ์
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