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จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร ์

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



 

  วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร     

และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ    

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร่วมกันวางพานพุ่ม

หน้าพระฉายาลักษณ์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอม

ราชา และลงนามถวายพระพร ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์  

พธิเีฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระเจา้อยูหั่วมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร 

  วันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนพัฒนา        

คณะวิทยาการจัดการ และการส่งเสริมการท าผลงานทางวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือทบทวนตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

แผนปฏิบัติการประจ าปีและโครงการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์   

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของคณะฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการ บุคลากรสายวิชาการ

ได้รับความรู้หลักเกณฑ์และวิธีในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัศนคติ และความคิดเห็น

เกี่ยวกับการสร้างผลงานทางวิชาการ ณ โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รสีอร์ท จังหวัดจันทบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 

โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร การทบทวนแผนพฒันาคณะวิทยาการจดัการ 



  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ จัดรายงานตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม

ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ประมวลภาพรายงานตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 

  วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ศาสนา HRM เป็นกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมถวาย

เทียนเข้าพรรษา HRM เพ่ือให้อนุรักษ์ และส่งเสริมประเพณี

วัฒนธรรม อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนในชุมชนใกล้เคียง 

ได้ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ณ วัดชมโพธยาราม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

โครงการอบรมความรู้ต่อเน่ืองทางการบัญชี 

  วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาการบัญชี จัด

โครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางการบัญชี หลักสูตร          

" กรณีตัวอย่างของการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามหลักการ

บัญชี " เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง

ทางวิชาชีพของผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีนายอาภากร เทศพันธ์ 

มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการนี้ ณ ห้องโชคอนันต์ 

อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ       

ราชนครินทร์ 

โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและศาสนา HRM 



การตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลักสูตร ปกีารศกึษา 2559 

ที่ปรึกษา   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านวย ปาอ้าย 

บรรณาธิการ  : นายธนัช ถิ่นวัฒนากูล  นายประสาน นันทะเสน  ดร.ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี  นายวัฒนา พิลาจันทร์ 

     นางสิริวรรณ ชวลิตเมธา  นางอรนุช กฤตยขจรสกุล  ดร.ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ นายจารุต ฐิติวร 

กองบรรณาธิการ : บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 

ออกแบบ/จัดพิมพ์ : นายฉัตรชัย อิ่มอารมณ์ 

 

 

 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านวย ปาอ้าย คณบดีคณะวิทยาการจดัการ คณาจารย์ และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับ 

คณะกรรมการตรวจประเมินการศกึษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันท่ี 3 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสตูรปริญญาตรี และหลักสตูรปรญิญาโท 

การตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศกึษา 2560 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  หลักสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์  ประธานกรรมการ   ผศ.ดร.อุไร เงินงอก   ประธานกรรมการ  

อ.หิรัญญา กลางนุรักษ ์   กรรมการ    ผศ.ดร.อ านาจ  สวสัดิ์นะท ี  กรรมการ  

อ.ปวริศา เลิศวริิยะประสิทธ์ิ  กรรมการและเลขานุการ  อ.ศิริประกาย พงศ์สุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ  

หลักสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  หลักสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการ  

ดร.ปัทมาวรรณ จินดารักษ์  ประธานกรรมการ   ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห ์  ประธานกรรมการ  

ผศ.จิตลดา ตรสีาคร   กรรมการ    ดร.วริศรา เชนะโยธิน   กรรมการ  

ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก   กรรมการและเลขานุการ  อ.อรนี บุญมีนิมติ   กรรมการและเลขานุการ  

หลักสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด     หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

อ.อรนี บุญมีนิมติ    ประธานกรรมการ   อ.จารุณี วรรณศิริกลุ   ประธานกรรมการ  

ดร.วริศรา เชนะโยธิน   กรรมการ    อ.วรฉัตร อังคะหริัญ   กรรมการ  

ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก   กรรมการและเลขานุการ อ.สุทธินันท์ โสตวิถ ี   กรรมการและเลขานุการ  

หลักสตูรบญัชีบัณฑติ สาขาวิชาการบัญชี      หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบัณฑติ สาขาบริหารธุรกจิ  

อ.สุทธิวรรณ กัลยา   ประธานกรรมการ   ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร  ประธานกรรมการ  

ดร.สรุิย์วภิา ไชยพันธ์ุ   กรรมการ    ผศ.ดร.จันทร์แรม  เรือนแป้น  กรรมการ  

อ.จันทร์ลอย เลขทิพย์   กรรมการและเลขานุการ  ผศ.ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร  กรรมการและเลขานุการ  


