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จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เลขท่ี 422 ถนนมรุพงษ์ ตาํบลหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวดัฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 038-500-000 ต่อ 6200 

เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 



 
 
 

 

 

  วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ที่รับผิดชอบโครงการแต่ละองค์การบริหารส่วนตําบล 
เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องมหาชนก  
ช้ัน 5 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา เป็น
ประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ เป็นรองประธานในการประชุม เพ่ือให้การดําเนินงานตาม
โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลลัพธ์ตรงตามตัวช้ีวัดของโครงการ 

ประชุมติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
 
 
 

 
  วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมติดตามการดําเนินงาน 
ตามตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 และนําเสนอผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณ ีอริยธนะกตวงศ์          
รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการประชุมติดตามการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา       
ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องมหาชนก ช้ัน 5 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร ์

ประชุมติดตามการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

 
 
 
  วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาการ
จัดการความรู้เพ่ือนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้ในองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หัวข้อ "เทคนิคการให้บริการแบบ 
Service mind" ครั้งที ่4 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ช้ัน 4 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นการ
จัดกิจกรรมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถนําไปพัฒนาต่อยอดและเผยแพรสู่่สาธารณะ 

การจัดการความรู้ หัวข้อ "เทคนิคการให้บริการแบบ Service mind" ครั้งที่ 4 
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  วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. คณะวิทยากาาจัดการ ดําเนินการประชุมอภิปรายหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
ราชนครินทร์ เพ่ือปรึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอน และรูปแบบการฝึกเตรียมเข้าทํางานแบบ block course โดยได้รับ
เกียรติจาก ดร.กิตติ รัตนราษี อาจารย์สมนึก จันทรังษี และนายปาพจน์ ตันสุวรรณ มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คําปรึกษา 

 
 
 
 
 
 

  วันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ตีพิมพ์บทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ช้ัน 4 อาคารเรียนรวมและ
อํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณ ีอริยธนะกตวงค์ รอง
อธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

 
 
 
 
 
  วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวทิยาการจัดการ เข้ารว่มโครงการสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจตัวบง่ชี้และเกณฑ์การประกนัคุณภาพ ปีการศึกษา 2561 โดยมี ศ.นพ.วุฒชิัย ธนาพงศธร เป็นวิทยากรใหค้วามรู้แก่
ผู้เข้าร่วมรับการอบรมในโครงการ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรยีนรวมและอํานวยการ มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ มกีาร
อภิปรายตวับง่ชี ้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดบัคณะ ระดับศูนย์ สํานัก และระดับมหาวทิยาลัย ปีการศึกษา 2561 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพ ปี 2561 
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  วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 5/2562 ณ หอ้งประชุม ช้ัน 2 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์           
มีการแสดงความยินดีแก่ นางสาวกรจิรา เขาเหม้น รุ่งศรีวรวัฒน์ ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานคณบดี        
คณะวิทยาการจัดการ และประชุมเตรียมการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2562 

 
 
 
 
 
 

  วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดําเนิน
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมมหาชนก ช้ัน 5 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณ ีอริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย    
เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดําเนินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ รับรายงานตัวบัณฑิต เพ่ือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร         
ประจําปีการศึกษา 2560 -2561 ณ หอประชุมช้ัน 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร ์

ประชุมติดตามผลการดําเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานตวับัณฑติเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2560 -2561 
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  วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียน
รายวิชาศึกษาท่ัวไปออนไลน์ (GE-Online)" จัดโดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
726 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างบทเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ GE-Online 

 
 

 
 

 
  วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ เป็น
ประธานในการประชุมติดตามผลการดําเนินงาน ณ ห้องนํ้าผึ้ง ช้ัน 5 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลยัราชภัฏ    
ราชนครินทร์ 

 
 
 

 

 

 

  วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครัง้ที่ 
3/2562 ณ หอ้งประชุม ช้ัน 3 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือพิจารณาผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณุภาพ(Improvement Plan)ระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2561 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
แผนพัฒนางานวิจัย และใหค้ําแนะนําในการพัฒนาการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

ประชุมติดตามผลการดําเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2562 
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  วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องโชคอนันต์ ช้ัน 2 อาคารเรียนรวมและ
อํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี คณุสุทิศา จั่นมุกดา และคุณณัฏฐกานต์ ทองสนธิ จากกระทรวงการ
อุดมศึกษาฯ มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งน้ี 

โครงการสัมมนาเชงิวิชาการเร่ืองหลักเกณฑ์และวธิีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล                     
ให้ดํารงตาํแหน่งทางวิชาการ 

 

 

 
 
 
      วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก 
และอาจารย์ณฐ สบายสขุ รองคณบดีคณะวิทยาการการจัดการ เข้าร่วมประชุมการจัดทําสารคดีเทิดพระเกียรติชุด “พลังราชภัฏ
สู่การพัฒนาท้องถิ่น” โดยจะเผยแพร่สารคดีผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(ช่อง NBT) สถานีโทรทัศน์ดิจิตัล ช่องทาง
ออนไลน์ต่างๆ และรวบรวมจัดเก็บไว้ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ประชุม ณ ห้องประชุมราชภัฏ 1 สาํนักงานที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ช้ัน 5 กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
 
 

 

  วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการอํานวยการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลกัสูตร ประจําปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2/2562 เพ่ือแจ้งกําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 และนําเสนอรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน(1 สิงหาคม 2561 - 30 เมษายน 2562) ณ ห้องประชุมช้ัน 3 สํานักงาน
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร ์

ประชุมการจัดทําสารคดีเทิดพระเกียรติชุดพลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น 

การประชุมคณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร                              
ประจําปีการศึกษา 2561 ครั้งท่ี 2/2562 
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  วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ศิษย์เก่า 
คณะวิทยาการจัดการ ประจําปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมช้ัน 3 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้ศษิย์เก่าได้รับความรู้ และพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการประกอบ
อาชีพของตนเอง 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ ประจําปีการศึกษา 2561 

   วันที ่30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะ วัฒนธรรม จัดโดยศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ณ ห้องโชคโสภณ 
ช้ัน 3 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือให้เกิดประโยชน์ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านวิชาการ การเรียน
การสอน การพัฒนานักศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่น ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม 

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม 
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      วันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 อาจารย์ปราริชาติ ร่ืนพงษ์พันธ์ อาจารย์ประจําคณะวิทยาการ
จัดการ จัดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์พรีเม่ียม เพ่ือส่งเสริม 
และเสริมสร้างอัตลักษณ์ท้องถ่ิน ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบของ ชมรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรหนองแหนร่วมใจ
พัฒนา ในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแหน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา         
ณ ชมรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรหนองแหนร่วมใจพัฒนา องค์การบริหารสว่นตําบลหนองแหน        
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  วันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 อ.ปราริชาติ ร่ืนพงษ์พันธ์ และนักศึกษาบูรณาการรายวิชา คณะ
วิทยาการจัดการ ได้ลงพ้ืนท่ีติดตามผลการดําเนินงานและขยายฐานความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแหน จากการดําเนินกิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาทักษะการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนเพื่อการส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้ ณ พ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแหน อําเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 วันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 อ.ปราริชาติ ร่ืนพงษ์พันธ์ และดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง อาจารย์
ประจําคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับนักศึกษา ส่งมอบบรรจุภัณฑ์จํานวน 1,000 กล่อง จากผลการ
ดําเนินโครงการการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในพ้ืนท่ี
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแหน ในกิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์กล้วยฉาบ  

โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพือ่แก้ปัญหาความยากจนของประชากรในทอ้งถิ่น 



       

 วันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้กับ
สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ท่ีว่าการ
อําเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือชี้แจงเป้าหมายแนวคิดการจัดทําแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน    
การจัดทําแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 

 

  วันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้กับ
สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ท่ีว่าการ
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือชี้แจงเป้าหมายแนวคิดการจัดทําแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
การจัดทําแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 

 

 วันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้กับ
สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ท่ีว่าการ
อําเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือชี้แจงเป้าหมายแนวคิดการจัดทําแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชน     
การจัดทําแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 

 

  วันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้กับ
สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ท่ีว่า
การอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือชี้แจงเป้าหมายแนวคิดการจัดทําแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน การจัดทําแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 

 

 วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และอาจารย์วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์ 
รองผู้อํานวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถ่ิน ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้กับสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ท่ีว่าการอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา  
เพ่ือชี้แจงเป้าหมายแนวคิดการจัดทําแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชน การจัดทําแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 
และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 

 

  วันท่ี 24 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้กับ
สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ท่ีว่า
การอําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือชี้แจงเป้าหมายแนวคิดการจัดทําแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน การจัดทําแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 

 

 วันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้กับ
สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ท่ีว่าการ
อําเภอบางนํ้าเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือชี้แจงเป้าหมายแนวคิดการจัดทําแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
การจัดทําแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 

 

  วันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้กับ
สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ท่ีว่าการ
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือชี้แจงเป้าหมายแนวคิดการจัดทําแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน การจัดทําแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแนวทางการท่องเท่ียวชุมชน 
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โครงการบริการวิชาการของสาขาวิชาการจัดการ โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ 

  วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาการจัดการ    
จัดโครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสู่ความเป็น
เลิศ กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เรียนรู้วิชาชีพการจัดการ ครั้งที ่2 
โดยได้นํานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดําริ และกลุม่แม่บ้านเกษตรกร
เขาบายศรี  จังหวัดจันทบุรี เพ่ือฝึกทักษะวิชาชีพการจัดการ 
และเปิดโลกทศัน์ใหมใ่นการเรียนรู้ 

  วันที่ 24 พฤษถาคม 2562 สาขาวิชาการจัดการ       
จัดโครงการบริการวิชาการของสาขาวิชาการจัดการ เรื่อง การ
จัดการธุรกิจในอนาคตสําหรับผู้ประกอบการในชุมชน ให้กับ
ผู้ประกอบการท่ีเป็นเจ้าของวิสาหกิจขนาดย่อมในเขตจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ช้ัน 4 อาคารเรียนรวมและ
อํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ เพ่ือเป็นการ
พัฒนาความรู้ด้านการจัดการธุรกิจในอนาคตสําหรับ
ผู้ประกอบการ 

ท่ีปรึกษา   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ 
บรรณาธิการ  : อาจารย์ณฐ สบายสุข  อาจารย์ดาเรศ วีระพันธ์  อาจารย์ดวงฤดี จํารัสธนสาร 
กองบรรณาธิการ : บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
ออกแบบ/จัดพิมพ์ : นายฉัตรชัย อ่ิมอารมณ์ 
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รางวัลความประพฤติดี ประจําปี 2562 ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 


