
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

จดหมายข่าวงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 
หน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ช้ัน 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
เลขท่ี 422 ถนนมรุพงษ์  ต าบลหน้าเมือง  อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
โทรศัพท์ 038-500-000 ต่อ 6079 Facebook/งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ฉบับที ่3 ประจ ำเดือนกันยำยน 2559 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบัน  เมื่อวันพุธ ท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ      
ห้องโชคอนันต์ ช้ัน ๒ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีกิจกรรม ประกอบด้วย 
กิจกรรมเสวนาเรื่อง “การพัฒนาขีดความสามารถในการท างาน
ให้ประสบความส าเร็จ” วิทยากรโดย คุณวัชระ กรรณิการ์ อดีต
รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และคุณชัยวัสส์ สังข์ทอง 
ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา หนังสือพิมพ์มติชน และกิจกรรมการ
เรียนรู้การท าผลิตภัณฑ์การบูรหอม วิทยากรโดย คุณสุวรรณา 
กล่ินเอี่ยม วิทยากรศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)  

อาจารย์ธีรยุทธ จันทร์เขียว รองอธิการบดี
กิจการนักศึกษา คุณประภาส มาดะมัน 
หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 
และคุณวรรณพร คูณเกื้อ นักวิชาการศึกษา 
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าท่ีด้านการ
ป้องกันและแก้ ไขปัญหายา เสพติดใน
สถาบันอุดมศึกษา ระหว่างวันท่ี 25-26 
สิงหาคม 2559 ณ จังหวัดชลบุรี  

คุณประภาส มาดะมัน หัวหน้างานบริการ
และสวัสดิการนักศึกษา ผู้ก ากับนักศึกษาวิชา
ทหาร จัดประชุมนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 
4-5 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การศึกษาวิชาทหาร เมื่อวันท่ี 7 กันยายน 
2559  ณ ห้ องศรี สยาม  ช้ัน  4  อ าคาร       
ร า ช น ค ริ น ท ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ         
ราชนครินทร์ 



  
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

อาจารย์วัลลพ ไกลกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วย คุณวันชัย เอนกสุวรรณ
กุล กรรมการบริหารสมาคมฯ มอบทุนการศึกษาของ
สมาคมฯ ทุนละ 5,000 บาท จ านวน 2 ทุน ในพิธีไหว้ครู 
ประจ าปีการศึกษา 2559 รอบท่ี 1 เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 
2559  ณ ห้องประ ชุม ช้ัน 5  อาคารราชนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

อาจารย์วัลลพ ไกรกุล นายกสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วย
กรรมการบริหารสมาคม มอบทุนการศึกษา
ของสมาคมฯ ทุนละ 5,000 บาท จ านวน 4 
คน ในพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2559 
รอบท่ี  2  เมื่ อวั น ท่ี  15  กันยายน 2559        
ณ  ห อ ป ร ะ ชุ ม  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ          
ราชนครินทร์ บางคล้า 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแก่นักศึกษาท่ีสร้าง
ช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ในพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2559 เมือ่วันท่ี 15 กันยายน 2559  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า *ขอบคุณภาพจากงานประชาสัมพันธ์ บางคล้า 

คุณประภาส มาดะมัน หัวหน้างานบริการและ
สวั ส ดิก ารนั ก ศึกษา คุณพงศกร  สวั ส ด์ิมาก 
เจ้าหน้าท่ีงานบริการฯ พร้อมด้วยนักศึกษา เข้าร่วม
โครงการ ค่าย เรี ยนรู้ และ เผยแพร่ โครงการ
พระราชด าริ วันท่ี 16-17 กันยายน 2559 ณ ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจาก
พร ะ ร าชด า ริ  จั ง ห วั ด ฉะ เ ชิ ง เท ร า  จั ด โ ด ย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล งานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น ส าหรับแกนน าส่งเสริมสุขภาพ
นักศึกษาประจ าหอพัก เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษา
สามารถเป็นแกนน าและช่วยเหลือปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้นได้ เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2559 ณ หอประชุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า 

ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ให้การต้อนรับ
เจ้าหน้าท่ีจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เพื่อตรวจเยี่ ยมและสอบถามความเป็นอยู่ ของ
นั ก ศึ กษ า ทุ นพร ะ ร าชทาน  สม เ ด็ จพ ระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมีอาจารย์  
ธีรยุทธ จันทร์เขียว รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา 
และบุคลากรด้านทุนการศึกษา ให้การต้อนรับ เมื่อ
วันท่ี 21 กันยายน 2559 ณ กองพัฒนานักศึกษา 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาล 
"มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง"  มีการจัด
ประกวดแข่งขันสุนทรพจน์ ประกวดร้องเพลง และซุ้ม
กิจกรรมของส านักงานป.ป.ช. จังหวัดฉะเชิงเทรา มาให้
ความรู้และแจกของรางวัล โดยมีอาจารย์ธีรยุทธ จันทร์เขียว 
รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา ประธานกล่าวเปิดงานและ
มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 
2559 ณ บริเวณโรงอาหาร ช้ันล่าง อาคารราชนครินทร์ 

นายวัลลพ ไกรกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย   
ราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคม 
เข้าร่วมงานสถาปนา 124 ปี การฝึกหัดครูไทยและ
กรมการฝึกหัดครู โดยมีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี
เปิด และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี มาบรรยายพิเศษในช่วงบ่าย เมื่อวันท่ี 29 
กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเ ด็จ
เจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เจา้ของ  งานบรกิารและสวสัดกิารนกัศกึษา กองพฒันานกัศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์  
ที่ปรกึษา  อาจารย์ธีรยุทธ  จันทร์เขียว   รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา 
  นายอัครชัย  เรืองวุฒิ   ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
  นายประภาส  มาดะมัน  หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  
บรรณาธกิาร นายพงศกร  สวสัดิ์มาก  โทรศพัทม์อืถอื 08-4563-3538 
 

อาจารย์ธีรยุทธ จันทร์เขียว รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษา จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ 
อาจารย์อัครชัย เรืองวุฒิ ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา ในโอกาสท่ีจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559 บรรยากาศเป็นไป
อย่างอบอุ่นและมีความสุข เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ณ ร้านเอกเขนก จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ด้วยรักและผูกพัน ผอ.อัครชัย  เรืองวุฒิ  


