


RPU Newsletter มหาวิิทยาลััยราชพฤกษ์์ ปีีท่� ๙

ฉบัับัท่� ๑๔ ปีระจำำาเดืือนตุุลัาคม  ๒๕๖๒  - เมษ์ายน ๒๕๖๓  

ฉบัับัน่� เปี็นฉบัับัในโอกาสวิันคลั้ายวัินสถาปีนามหาวิิทยาลััย

 ๒๐ เมษ์ายน  ๒๕๖๓ 

    ผู้้้บัริหารคณาจำารย์เจ้ำาหน้าท่�แลัะนิสิตุร่วิมกันพัฒนาการ

เร่ยนการสอนเสริมสร้างกิจำกรรมไดื้โดืดืเดื่นแลัะแข็็งแกร่ง

 นับัเป็ีนปีีท่� ๑๔  ข็องการก่อตัุ�งแลัะดืำาเนินการจัำดืการเร่ยน

การสอนในระดัืบัอุดืมศึึกษ์า rpu ฉบัับัน่�จึำงรวิบัรวิมเรื�อง

ราวิแลัะผู้ลังานข็องคณาจำารย์ แลัะนิสิตุซึึ่�งเปี็นควิามภู้มิใจำ 

ข็องมหาวิิทยาลััย แลัะข็อข็อบัคุณบุัคลัากรข็องมหาวิิทยาลััย

ทุกท่านท่�ร่วิมกันพัฒนามหาวิิทยาลััยให้มั�นคงจำนถึงวัินน่�
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      มหาวิิทยาลััยราชพฤกษ์์



ม้ลันิธิิอาจำารย์ ดืร.กมลั ช้ทรัพย์ เพื�อการศึึกษ์า มหาวิิทยาลััยราชพฤกษ์์ แลัะสถาบัันในเครือตัุ�งตุรงจิำตุร ร่วิม

ช่วิยเหลืัอสังคม ในสถานการณ์การแพร่ระบัาดืข็องเชื�อไวิรัสโคโรน่า Covid-19 โดืยสนับัสนุนการปีฏิิบััติุงาน

ข็องบุัคลัากรทางการแพทย์ ดัืงน่� 

ลําดบั โรงพยาบาล จ ํานวนเงนิ (บาท ชุด PPE (ชุด หมายเหตุ

1 โรงพยาบาลวชริพยาบาล 100,000 - -

2 โรงพยาบาลศริริาช 100,000 - -

3 โรงพยาบาลพระนัง่เกลา 100,000 - -

4 โรงพยาบาลบางกรวย 100,000 - -

5 สถาบนับาํราศนราดรู 100,000 25 -

6 โรงพยาบาลวชริะภเูกต็ - 50 -

7 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชยะหา จงัหวดัยะลา - 25 หนากาก N95 

8 โรงพยาบาลตาํรวจ (ผูรบัใบอนญุาตมอบสว่นตวั 100,000

รวม 600,000 100

)

)

)



เมื�อวิันอาทิตุย์ท่� ๙ กุมภูาพันธิ์ ๒๕๖๓ ศึาสตุราจำารย์เก่ยรตุิคุณ นายแพทย์เกษ์ม วัิฒนชัย องคมนตุร่  

ทรงเป็ีนปีระธิานในพิธ่ิปีระสาทปีริญญา ปีระจำำาปีี ๒๕๖๒ (รุ่นท่� ๑๒) แก่ผู้้้สำาเร็จำการศึึกษ์า จำากมหาวิิทยาลััย 

ราชพฤกษ์์นนทบุัร่ มหาวิิทยาลััยราชพฤกษ์์ นพวิงศ์ึ มหาวิิทยาลััยราชพฤกษ์์ศ้ึนย์การศึึกษ์านอกท่�ตัุ�ง จัำงหวัิดื

ภู้เก็ตุ ณ อาคารเฉลิัมพระเก่ยรติุฉลัองสิริราชสมบััติุครบั ๖๐ปีี มหาวิิทยาลััยราชพฤกษ์์





เมื�อวัินพฤหัสบัด่ืท่� ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดืร.วิิภูาพรรณ ช้ทรัพย์

ผู้้้รับัใบัอนุญาตุแลัะอุปีนายกสภูามหาวิิทยาลััยราชพฤกษ์์ ได้ืรับั

พระราชทาน รางวัิลัสตุร่ด่ืเด่ืน ปีระจำำาปีี ๒๕๖๒  ปีระเภูท สรรหา

ด้ืานการศึึกษ์าจำากสมเดื็จำพระนางเจ้ำาสุทิดืา พัชรสุธิาพิมลัลัักษ์ณ

พระบัรมราชิน่ 



เมื�อวัินศุึกร์ท่� ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ มหาวิิทยาลััยราชพฤกษ์์ ได้ืรับัพระเมตุตุาจำากสมเด็ืจำพระมหา- 

รัชมงคลัมุน่ (ธิงชัย ธิมฺมธิโช) วัิดืไตุรมิตุรวิิทยารามวิรวิิหาร เป็ีนปีระธิาน เจำริญพระพุทธิมนต์ุ 

สวิดืนพเคราะห์ เพื�อเสริมสร้างควิามเปี็นสิริมงคลัให้แก่มหาวิิทยาลััย แลัะบัุคคลัากรข็องมหาวิิทยาลััย 

ณ ห้องปีระชุม ๑๕๐๓ อาคารเฉลิัมพระเก่ยรติุฉลัองสิริราชสมบััติุครบั ๖๐ ปีี โดืยม่คณะผู้้้บัริหาร คณาจำารย์

เจ้ำาหน้าท่� แลัะนิสิตุข็องทางมหาวิิทยาลััยเข้็าร่วิมพิธ่ิ

เมื�อวัินเสาร์ท่� ๒ พฤศึจิำกายน ๒๕๖๒ คณะผู้้้บัริหาร คณาจำารย์ แลัะนิสิตุ ข็องมหาวิิทยาลััยราชพฤกษ์์ 

ร่วิมจำติุศึรทัธิาทำาบุัญทอดืกฐิินสามคัค่ ปีระจำำาปีีการศึึกษ์า  ๒๕๖๒  ณ วัิดืเลัข็ธิรรมกติุติุ�  อำาเภูอบัา้นนา จัำงหวิดัืนครนายก



เมื�อวัินศุึกร์ท่� ๖ กันยายน ๒๕๖๒ พระมหาสมปีอง ตุาลัปีุตฺุโตุ ร่วิมกับัมหาวิิทยาลััยราชพฤกษ์์ แลัะสถาบััน 

ในเครือตัุ�งตุรงจิำตุร โดืยฝ่่ายพัฒนานิสิตุมหาวิิทยาลััยราชพฤกษ์์เชิญชวินบัริจำาคเงินแลัะสิ�งข็องเครื�องอุปีโภูค

บัริโภูค เพื�อช่วิยผู้้้ปีระสบัภัูยวิิกฤตุนำ�าท่วิมภูาคอ่สาน



เมื�อวัินจัำนทร์ท่� ๑๘ พฤศึจิำกายน ๒๕๖๒ ผู้้้บัริหารข็องมหาวิิทยาลััยราชพฤกษ์์ร่วิมแสดืงควิามยินด่ื

กับับุัคลัากร เแลัะนิสิตุท่�ได้ืรับัการคัดืเลืัอกให้รับัรางวัิลันักศึึกษ์าด่ืเด่ืน ปีระจำำาปีีการศึึกษ์า ๒๕๖๒ 

ข็องสมาคมสถาบัันอดุืมศึึกษ์าเอกชนแหง่ปีระเทศึไทย ณ ห้องแกรนดืบ์ัอลัร้ม ชั�น ๓ โรงแรมเซึ่นจ้ำร่�พาร์ค

อาจำารย์ด่ืเด่ืน ด้ืานวิิชาการ กลุ่ัมสาข็าวิิชาวิิทยาศึาสตุร์สุข็ภูาพ (รางวัิลัชมเชย)

- ผู้้้ช่วิยศึาสตุราจำารย์ ดืร.เสกสรรค์ มานวิิโรจำน์

 นักศึึกษ์าด่ืเด่ืนปีระเภูทวิิทยานิพนธ์ิด่ืเด่ืน ระดัืบัปีริญญาโท กลุ่ัมสาข็าสังคมศึาสตุร์

- นางสาวิิตุร่  สิทธิิชัยกานต์ุ นิสิตุหลัักส้ตุรศึึกษ์าศึาสตุรมหาบััณฑิิตุ

 นักศึึกษ์าด่ืเด่ืนปีระเภูทศิึลัปีวัิฒนธิรรมด่ืเด่ืน

- นางสาวิกัญฌิิมาธิรณ์  อินทรวิิเช่ยร  นิสิตุสาข็าวิิชาการตุลัาดื



เมื�อวัินอังคารท่� ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ กระทรวิงวิิทยาศึาตุร์วิิจัำยแลัะนวัิฒตุกรรม (อวิ.) จัำดืพิธ่ิมอบัรางวัิลัโครงการ 

พ่�เล่ั�ยงโรงเร่ยนให้แก่สถาบัันอุมศึึกษ์าแลัะโรงเร่ยนตุ่างๆท่ร่วิมโครงการ

มหาวิิทยาลััยราชพฤกษ์์ได้ืรับัรางวัิลัเข้็ารับัรางวัิลัโครงการพ่�เล่ั�ยงโรงเร่ยนปีระจำำาปีีการศึึกษ์า ๒๕๖๒ ดัืงน่� 

โรงเร่ยนข็นาดืเล็ักโรงเร่ยนข็นาดืเล็ัก  

  โรงเร่ยนวัิดืซึ่องพล้ัวิิทิตุราชปีระชานุสรณ์ ได้ืรับัรางวัิลัระดัืบัด่ืมาก 

 โดืยผู้้้ช่วิยศึาสตุราจำารย์ สำาราญ จ้ำช่วิย 

 โรงเร่ยนชุมชนบัางไกรใน ได้ืรับัรางวัิลัระดัืบัด่ื

 โดืยรองศึาสตุราจำารย์ พิศึเพลิัน เข่็ยวิหวิาน

โรงเร่ยโรงเร่ยนข็นาดืนข็นาดืใหญ่ใหญ่

 โรงเร่ยนวัิดืสุนทรธิรรมิการาม ได้ืรับัรางวัิลัด่ืมาก

 โดืยผู้้้ข่็วิยศึาสตุราจำารย์ สำาราญ จ้ำช่วิย 

 แลัะรางวัิลัส่งเสริมวิินัยแลัะควิามรับัผิู้ดืชอบัตุ่อสังคม โรงเร่ยนนุ่มปีระสงค์วิิทยา

 โดืยรองศึาสตุราจำารย์ ดืร ลััดืดืาวัิลัย์ เพชรโรจำน์



เมื�อวัินศุึกร์ท่� ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ นายปีรัชญา หวัิงเกษ์ม

นิสิตุมหาวิิทยาลััยราชพฤกษ์์ เข้็ารับัเก่ยรติุบััตุรเยาวิชนด่ืเด่ืน 

ด้ืานก่ฬา แลัะนันทนาการ ณ อาคารอิมแพคฟอรั�ม เมืองทองธิาน่ 

จำาก นายอำาพน กิตุติุอำาพน องคมนตุร่

เมื�อวัินเสาร์ท่� ๑๖ พฤศึจิำกายน ๒๕๖๒  มหาวิิทยาลััยราชพฤกษ์์ ร่วิมกับับัริษั์ททร้ม้ฟ เอช แลัะบัริษั์ทการ่น่า ออนไลัน์

(ปีระเทศึไทย) จัำดืการแข่็งขั็น ROV University ๒๐๑๙ รอบัคัดืเลืัอก เพื�อหาตัุวิแทนไปีแข่็งขั็นก่ฬามหาวิิทยาลััย รอบั

มหกรรม โดืยท่มชนะเลิัศึ อันดัืบั ๑ ได้ืแก่ ท่มปีีศึาจำ สาข็าเทคโนโลัยส่ารสนเทศึ    อันดัืบั ๒ ได้ืแก่ ท่ม My friend สาข็า

คอมพิวิเตุอร์ธุิรกิจำ อันดัืบั ๓ ได้ืแก่ ท่ม Banana Spirit สาข็าคอมพิวิเตุอร์ธุิรกิจำ



เมื�อวัินอาทิตุย์ท่� ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ นิสิตุมหาวิิทยาลััยราชพฤกษ์์วิิทยาเข็ตุนพวิงศ์ึ ร่วิมจัำดืกิจำกรรมในโครงการ 

“จิำตุอาสาพัฒนาบ้ัานฉัน” นำาตุ้นไม้มาร่วิมกันปีล้ักให้ม่ควิามร่มรื�นแลัะงดืงาม



เมื�อวัินพุธิท่� ๕ กุมภูาพันธ์ิ ๒๕๖๓ ม้ลันิธิิ “อาจำารยด์ืร.กมลั ช้ทรัพย ์เพื�อการศึึกษ์า” มหาวิิทยาลััยราชพฤกษ์์ได้ืจัำดื พิธ่ิมอบัทุน

อาหารกลัางวัิน แลัะมอบัเก่ยรติุบััตุรเชิดืช้คร้ผู้้้เส่ยสลัะ แลัะอุทิศึตุนเพื�อศิึษ์ย ์ให้แก่บุัคลัากรทางการศึึกษ์า ณ ห้องปีระชุม  

อาคาร ดืร.กมลั ช้ทรัพย์



เมื�อวัินศุึกร์ท่� ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ มหาวิิทยาลััยราชพฤกษ์์ จัำดืโครงการส่งเสริมคุณธิรรม จำริยธิรรม แลัะค่านิยม

ไทย Morals Ethics and Core Values of Thailand Contest : MeThai Contest ๒๐๑๙ภูายใตุ้แนวิคิดื 

“จิำตุอาสา สืบัสาน รักษ์า แลัะตุ่อยอดื การทำาควิามด่ืเพื�อแผู่้นดิืน” แลัะค่านิยมไทย ๑๒ ปีระการ โดืยได้ืรับัควิาม

ร่วิมมือจำาก ๑๑ สถาบััน ได้ืแก่ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยพ่ระจำอมเกล้ัาธินบุัร่ มหาวิิทยาลััยศึร่ปีทุม มหาวิิทยาลััย

เทคโนโลัย่ราชมงคลัรัตุนโกสินทร์ มหาวิิทยาลััยราชพฤกษ์์ มหาวิิทยาลััยธินบุัร่ สมาคมสถานการณ์จำำาลัองแลัะ

เกมเพื�อการเร่ยนร้้แห่งปีระเทศึไทย มหาวิิทยาลััยราชภัูฏิบ้ัานสมเด็ืจำเจ้ำาพระยา สมาคมอ่เลิัร์นนิ�งแห่งปีระเทศึไทย

 มหาวิิทยาลััยมหิดืลั สถาบัันเทคโนโลัย่พระจำอมเกล้ัาเจ้ำาคุณทหารลัาดืกระบััง แลัะมหาวิิทยาลััยราชภัูฏิพระนคร 

ท่�เข้็าร่วิมส่งปีระกวิดืผู้ลังาน ได้ืรับัเก่ยรติุจำาก ดืร.ยุพา ทว่ิวัิฒนะกิจำบัวิร รองปีลััดืกระทรวิงวัิฒนธิรรม ณ ห้องปีระชุม 

๑๕๐๓ อาคารเฉลิัมพระเก่ยรติุฉลัองสิริราชสมบััติุ ครบั ๖๐ ปีี



เมื�อวัินพุธิท่� ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้้้บัริหารข็องมหาวิิทยาลััย HAIKOU UNIVERSITY OF ECONOMICS เดิืนทาง 

มาเย่�ยมชมการเร่ยนการสอน ข็องมหาวิิทยาลััยราชพฤกษ์์ วิิทยาเข็ตุนพวิงศ์ึ แลัะมหาวิิทยาลััยราชพฤกษ์์ นนทบุัร่  

โดืยม่อธิิการบัด่ื ดืร.อณาวุิฒิ ช้ทรัพย์ แลัะรองอธิิการบัด่ืให้การตุ้อนรับั

เมื�อวัินอังคารท่� ๑ ตุุลัาคม ๒๕๖๒ คณะผู้้้บัริหารจำาก 

HAIKOU UNIVERSITY OF ECONOMICS เดิืนทาง

มาเย่�ยมนิสิตุในโครงการแลักเปีล่ั�ยนแลัะร่วิมพ้ดืคุย 

แนวิทางพัฒนาการศึึกษ์าร่วิมกับั ดืร. อณาวิุฒิ ช้ทรัพย์  

อธิิการบัด่ืแลัะผู้้้บัริหาร ณ ห้องปีระชุมสภูามหาวิิทยาลััย

ราชพฤกษ์์



เมื�อวัินศุึกร์ท่� ๑๙ เมษ์ายน ๒๕๖๒ คณะผู้้้บัริหารข็อง Guangxi Science&Technology 

Normal University สาธิารณรัฐิปีระชาชนจ่ำน เข้็าเย่�ยมชมมหาวิิทยาลััยราชพฤกษ์์ 

โดืยม่ ดืร. อณาวุิฒิ ช้ทรัพย ์พร้อมด้ืวิยรองอธิิการ ผู้้อ้ำานวิยการหลัักส้ตุร หัวิหน้าสาข็าวิิชา

ให้การตุ้อนรับัแลัะนำาชมการจัำดืการเร่ยนการสอนข็องมหาวิิทยาลััย



เมื�อวัินเสาร์ท่� ๒๗ เมษ์ายน ๒๕๖๒ มหาวิิทยาลััยราชพฤกษ์์ได้ืรับัเก่ยรติุจำาก ดืร. ว่ิรชน นรานุตุ พิธ่ิกร

รายการรักเมืองไทย ให้เก่ยรติุมาเป็ีนวิิทยากรบัรรยายควิามร้้ให้แก่คณาจำารย์ ด้ืานวิิธ่ิการนำาเสนอควิาม

คิดืแนวิใหม่  (Train the trainers ) รุ่นท่� ๑  ณ ห้องปีระชุม อาคารเฉลิัมพระเก่ยรติุฉลัองสิริราชสมบััติุ

ครบั ๖๐ ปีี

เมือวัินอังคารท่� ๑๔ พฤษ์ภูาคม ๒๕๖๒ ผู้้้ช่วิยศึาสตุราจำารย์ ดืร. อรุณ่ สำาเภูาทอง รองอธิิการบัด่ื มหาวิิทยาลััย

ราชพฤกษ์์ เป็ีนปีระธิาน มอบัเงินรางวัิลั ในโครงการพ่�เล่ั�ยงโรงเร่ยน ให้แก่โรงเร่ยนวัิดืซึ่องพล้ั แลัะมอบัเก่ยรติุบััตุร

การอบัรม การพัฒนา สื�อ Digital Onlineวิิทยากรผู้้้ให้การอบัรม อาจำารย์ ปีริวิิศึว์ิ ช้เชิดื สาข็าวิิชาคอมพิวิเตุอร์ธุิรกิจำ

แลัะ การบัรรยายพิเศึษ์โดืย รองศึาสตุราจำารย์ ดืร. ลััดืดืาวัิลัย์ เพชรโรจำน์      คณบัด่ืคณะศิึลัปีศึาตุร์ ในหัวิข้็อ ”ควิาม

สำาคัญข็องการทำาวิิจัำยชั�นเร่ยน” ณ ห้องปีระชุม อาคารเฉลิัมพระเก่ยรติุฉลัองสิริราชสมบััติุ ครบั ๖๐ ปีี



เมื�อวัินศุึกร์ท่� ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ บัริษั์ท พ่เอช แคปีปิีตุอลั จำำากัดื ตัุวิแทนผู้้้ให้บัริการร้านอาหาร ในนาม “พิซึ่ซ่ึ่า- 

ฮััท” แลัะสำานักสหกิจำศึึกษ์าแลัะแนะแนวิอาช่พ ได้ืจัำดืพิธ่ิลังนามควิามร่วิมมือทางวิิชาการ (MOU) โครงการ WiL 

(Work – integrated Learning) การจัำดืการศึึกษ์าเชิงบ้ัรณาการกับัการทำางาน เพื�อพัฒนานิสิตุข็องมหาวิิทยาลััยให้

ตุรงกับัควิามตุ้องการข็องสถานปีระกอบัการ

- เมื�อวัินอังคารท่� ๓ กันยายน ๒๕๖๒ บัริษั์ท ลุัมพิน่ พรอพเพอร์ตุ่� มาเนจำเม้นท์ จำำากัดื

- เมื�อวัินอังคารท่� ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ บัริษั์ท การ์เด่ืยน พร๊อพเพอร์ตุ่� แมเนจำเม้นท์ จำำากัดื

- เมื�อวัินอังคารท่� ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ บัริษั์ท เมเจำอร์ ซ่ึ่น่เพล็ักซ์ึ่ กรุ้ปี จำำากัดื (มหาชน)

สำานักสหกิจำศึึกษ์าแลัะแนะแนวิอาช่พ เชิญสถานปีระกอบัการ เข้็าบัรรยายแลัะปีระชาสัมพันธ์ิเพื�อเตุร่ยมควิาม

พร้อมก่อนออกปีฏิิบััติุงาน



เมื�อวัินพฤหัสบัด่ืท่� ๑๙ ธัินวิาคม พ.ศึ. ๒๕๖๒ 

สาข็าวิิชาคอมพิวิเตุอร์ธุิรกิจำให้การตุ้อนรับั

นักเร่ยน เข้็าส่้งานราชพฤกษ์์นิทรรศึน์ “การ

เร่ยนร้้ส่้ยุคดิืจิำทัลั” ปีระจำำาปีีการศึึกษ์า ๒๕๖๒

เมื�อวัินอาทิตุย์ท่� ๒ กุมภูาพันธ์ิ พ.ศึ. ๒๕๖๓ มหาวิิทยาลััยราชพฤกษ์์จัำดืงานราชพฤกษ์์นิทรรศึน์ ๒๐๑๙ 

“การเร่ยนร้้ส่้ยุคดิืจิำทัลั” โดืยได้ืรับัเก่ยรติุจำาก ดืร.ว่ิรชน นรานุตุ พิธ่ิกร รายการรักเมืองไทย มาบัรรยาย

พิเศึษ์ในหัวิข้็อ “ควิามสำาเร็จำกับัสิ�งท่�ชอบั ส่้ทางเดืินช่วิิตุท่�ใช่” ณ ห้องปีระชุม อาคารเฉลัิมพระเก่ยรติุ

ฉลัองสิริราชสมบััติุ ครบั ๖๐ ปีี



จัำดืกิจำกรรมทำานุบัำารุงศิึลัปีวิัฒนธิรรม ภูายใตุ้โครงการ 

“ชิมข็นม ชมผู้้าไทย ก้าวิไกลัส่้สากลั” โดืยวัิตุถุปีระสงค์

ในการจำัดืกิจำกรรมครั�งน่�คือ ตุ้องการให้เยาวิชนรุ่นใหม่

ได้ืร้้จัำกแลัะสืบัสานวิัฒนธิรรมข็องไทย ทั�งในเรื�องข็อง

อาหารไทย (ข็นมไทย) การแตุ่งกายดื้วิยชุดืไทยแตุ่ลัะ

ยุคสมัย แลัะการใช้ภูาษ์าตุ่างปีระเทศึ 

เมื�อวัินอาทิตุย์ท่� ๒๒ ธัินวิาคม ๒๕๖๒ สาข็าวิิชาการจัำดืการ จัำดืโครงการ

ทำานุบัำารุงศิึลัปีวัิฒนธิรรม กิจำกรรมอนุรักษ์์ศิึลัปีวัิฒนธิรรมไทย ภูายในงาน

ม่การแสดืงศิึลัปีวัิฒนธิรรมไทย ๔ ภูาค การนำาเสนอเรื�องควิามเชื�อตุ่างๆ

ข็นบัธิรรมเน่ยมปีระเพณ่ไทย การสาธิิตุการจัำดืทำาอาหาร แลัะศิึลัปีะทาง

ดืนตุร่ไทย – จ่ำน  ณ อาคารเฉลัมิพระเก่ยรติุฉลัองสิริราชสมบััติุ ครบั ๖๐ ปีี



สาข็าวิิชาอุสาหกรรมการท่องเท่�ยวิให้การ ตุ้อนรับันักศึึกษ์าจำากวิิทยาลััยเทคโนโลัยตัุ่�งตุรงจิำตุรบัริหารธุิรกิจำ 

ม่กิจำกรรมนำาเท่�ยวิเมืองนนท์โดืยรถบััส RTC ชมห้องปีฏิิบััติุการ การเร่ยนการสอนในห้องเร่ยน แลัะสิ�ง

สนับัสนุนการเร่ยนร้้ตุ่างๆ 

สาข็าวิิชาการจำัดืการโลัจำิสติุกส์ให้การตุ้อนรับันักศึึกษ์าจำากวิิทยาลััย 

เทคโนโลัย่วิิมลับัริหารธุิรกิจำ ม่กิจำกรรมชมห้องปีฏิิบััติุการโลัจิำสติุกส์ 

การเร่ยนการสอนในห้องเร่ยน แลัะสิ�งสนับัสนุนการเร่ยนร้้ 



คณะนิเทศึศึาสตุร์นำานิ สิตุไปีศึึกษ์าด้ืงานนอกสถานท่� 

สถานท่�ปีฏิิบััติุงานจำริงเพื�อให้นิสิตุได้ืม่แนวิทางในเร่ยน 

รวิมทั�งเน้นในเรื�องข็องการสร้างควิามเป็ีนเลิัศึข็องนิสิตุ 

ทำาให้นิสิตุสามารถนำาควิามร้้ท่�ได้ืรับัจำากการไปีศึึกษ์าด้ืงาน 

มาปีระยุกต์ุใช้ในการบัริหารจัำดืการตัุวิเองในการเร่ยน 

แลัะสามารถนำาไปีใช้ได้ืจำริงในช่วิิตุการทำางานในอนาคตุ 

ณ บัริษั์ทเวิอค์พอยท์ เอ็นเทอค์เทนเมนท์จำำากัดื (มหาชน)

คณะนิเทศึศึาสตุร์นำานิสิตุไปีศึึกษ์าด้ืงานนอกสถานท่�  บัริษั์ท บัางกอก ม่เด่ืย แอนด์ื บัรอดืคาสติุ�ง จำำากัดื (PPTV HD 36)  

ท่�ได้ืเปิีดืโอกาสให้นิสิตุได้ืศึึกษ์าด้ืงานด้ืานการวิางแผู้นสื�อโฆษ์ณา การสื�อสารการตุลัาดืแลัะการปีระชาสัมพันธ์ิ  

รวิมทั�งกระบัวินการเผู้ยแพร่รายการสดืข็อง PPTV HD 36



เมื�อวัินเสาร์ท่� ๑๙ ตุุลัาคม พ.ศึ. ๒๕๖๒ Open House เปิีดืบ้ัานตุ้อนรับัอย่างเป็ีนทางการ มอบัปีระสบัการณ์การด้ืแลั

สุข็ภูาพแบับัองค์รวิม “หลัักส้ตุรผู้้้ด้ืแลัสุข็ภูาพแบับัองค์รวิม” ข็องคณะวิิทยาศึาสตุร์สาธิารณสุข็ สาข็าวิิชาสาธิารณสุข็

ศึาสตุร์ มหาวิิทยาลััยราชพฤกษ์์ ไดื้รับัเก่ยรติุจำากท่าน ดืร.อณาวิุฒิ ช้ทรัพย์ อธิิการบัด่ื เป็ีนปีระธิานในพิธ่ิ พร้อมด้ืวิย 

คณะผู้้้บัริหาร คณาจำารย์ เจ้ำาหน้าท่� แลัะนิสิตุรุ่นพ่� ให้การตุ้อนรับันิสิตุแลัะผู้้้ปีกครองอย่างอบัอุ่น



เมื�อวัินพฤหัสบัด่ืท่� ๗ พฤศึจิำกายน ๒๕๖๒ สาข็าวิิชาการบััญช่จัำดืทำาโครงการจิำตุอาสา แลัะบัริการวิิชาการแก่ผู้้้ส้งอายุ 

ณ ลัานอเนกปีระสงค์ องค์การบัริหารส่วินตุำาบัลับัางข็นุน ตุำาบัลับัางข็นุน อำาเภูอบัางกรวิย จัำงหวัิดืนนทบุัร่ โดืยพัฒนา

ทักษ์ะการเร่ยนร้้ให้แก่ผู้้้ส้งอายุ (ชุมชนตุำาบัลับัางข็นุน) การทำานำ�ายาบ้ัวินปีากสมุนไพร

เมื�อวัินเสาร์ท่� ๑๔ ธัินวิาคม ๒๕๖๒ เวิลัา คณะบััญช่   จัำดืการ

อบัรมเผู้ยแพร่ควิามร้้ด้ืานการวิางแผู้นการเงินแลัะการออม

แก่นักศึึกษ์า โดืยบัริษั์ทสินทรัพย์สุขุ็มวิิท จำำากัดื (บัสส.) หรือ

 SAM     จัำดืกิจำกรรมอบัรมให้ควิามร้้ด้ืานการเงินแลัะการออม

การบัริหารจัำดืการการเงินส่วินบุัคคลัแก่เยาวิชน นักเร่ยนแลัะ

นักศึึกษ์า ณ ห้องปีระชุม ๔๘๐๑ ชั�น ๘ อาคาร ดืร.กมลั ช้ทรัพย์ 

มหาวิิทยาลััยราชพฤกษ์์



การแข่็งขั็นฟุตุบัอลัอุดืมศึึกษ์า CHANG U-CHAMPION CUP ๒๐๑๙ ท่มฟุตุบัอลัมหาวิิทยาลััยราชพฤกษ์์ 

ชนะ ท่มหาวิิทยาลััยธุิรกิจำบััณฑิิตุย์ ๔ : ๒ เมื�อวัินพฤหัสบัด่ืท่� ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒

การแข่็งขั็นฟุตุบัอลัอุดืมศึึกษ์า CHANG U-CHAMPION CUP ๒๐๑๙ ท่มฟุตุบัอลัมหาวิิทยาลััยราชพฤกษ์์ 

ชนะ ท่มมหาวิิทยาลััยพระจำอมเกล้ัาพระนครเหนือ ๔ : ๒ เมื�อวัินอังคารท่� ๘ ตุุลัาคม ๒๕๖๒



เมื�อวัินอาทิตุย์ท่� ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓  ในการแข่็งขั็น Fifa Online ๔ ก่ฬามหาวิิทยาลััยครั�งท่� ๔๗  The Sun Game 

ณ มหาวิิทยาลััยรังสิตุ มหาวิิทยาลััยราชพฤกษ์์ สามารถเอาชนะ มหาลััยเทคโนโลัย่พระจำอมเกล้ัาพระนครเหนือ  

๓ : ๒ เกมส์  คว้ิาเหร่ยญทองแดืง ให้แก่มหาวิิทยาลััยราชพฤกษ์์

เมื�อวัินจัำนทร์ท่� ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ในการแข่็งขั็น Fifa Online ๔ ก่ฬามหาวิิทยาลััยครั�งท่� ๔๗  The Sun Game 

ณ มหาวิิทยาลััยรังสิตุ มหาวิิทยาลััยราชพฤกษ์์ คว้ิาเหร่ยญเงิน แลัะ เหร่ยญทองแดืง ปีระเภูทหญิงเด่ื�ยวิ การแข่็งขั็น

เปีตุอง ในการแข่็งขั็นก่ฬามหาวิิทยาลััยแห่งปีระเทศึไทย ครั�งท่� ๔๗ The Sun Game ณ สนามเปีตุอง ม.รังสิตุ



เมื�อวัินพุธิท่� ๑๒ กุมภูาพันธ์ิ 2๒๕๖๓ สำานักพัฒนานิสิตุได้ืจัำดืงานเล่ั�ยงข็อบัคุณให้กับันักก่ฬา 

ท่�เข้็าร่วิมแข่็งขั็นก่ฬามหาวิิทยาลััยครั�งท่� 47 The Sun Games ๒๐๒๐ โดืยมหาวิิทยาลััยราชพฤกษ์์

ได้ือันดัืบัท่� ๒๖ จำาก จำาก ๑๐๔  มหาวิิทยาลััยทั�วิปีระเทศึ ได้ืรับั ๒ เหร่ยญทอง ๖ เหร่ยญเงิน แลัะ 

๘ เหร่ยญทองแดืง ณ ห้องปีระชุม ๑๕๐๓ อาคารเฉลิัมพระเก่ยรติุฉลัองสิริราชสมบััติุ ครบั ๖๐ ปีี


