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จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร ์

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

กษีณาลัย ประจ าปี 2560 

    วันที่ 27 กันยายน 2560 คณบดี คณาอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมงาน "กษีณาลัย ประจ าปี 2560" 

ซ่ึงด าเนนิงานโดยมหาวทิยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ มีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ผูเ้กษียณอายุราชการ มี

รายนามดังต่อไปนี้ 

  1. ผศ.ดร.อภิรดี เมืองเดช   2. อ.สมพงษ์ ทองค า   3. ผศ.ดร.วชิิต แสงสว่าง 

  4. อ.ธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล  5. คุณถนอม ทองศิริ  6. คุณอรรณพ ไตรตรัสธรรม 

  7. คุณดวงพร วงษ์โต   8. คุณอรุณลักษณ์ ภักดี  9. คุณนัทชนัญสร เรือนงาม 

  โดยมี รองอธิการบดี ดร. ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ

บุคลากร เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ 



  

  วันที่ 4 - 5 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านวย ปาอ้าย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร 

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับคณะ 

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา  สราญรมย์  ประธานกรรมการ 

  2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ กรรมการ 

  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิงอร  ตั้นพันธ์  กรรมการและเลขานุการ 

  4. นางสาวศิริขวัญ    ยิ่งเจริญ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินจัดการประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 

ครั้งท่ี 3/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือแจ้ง

การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการชุดใหม่ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ

ระดับคณะ การเตรียมการพัฒนาหลักสูตรรอบใหม่ และแจ้งการด าเนินการด้านการบริหารในช่วงที่ผ่านมา มีการพูดคุย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ค าแนะน าในการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการให้ดียิ่งขึ้น 

โครงการสัมมนาเชงิปฏบิตักิาร 

การประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลักคณะ ปกีารศกึษา 2559 

การประชมุคณาจารยค์ณะวิทยาการจดัการ ครัง้ที ่3/2560 



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 

 

 วันที่ 15 - 17 กันยายน 2560 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 9 ตามศาสตร์

พระราชากับสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีรองอธิการบดี ดร. ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์  เป็นประธาน

กล่าวเปิดงาน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 9 โดยการน้อมน าศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาบรรพบุรุษมาพัฒนาท้องถิ่น           

ณ หอประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และพ้ืนที่ลุ่มน้ าบางปะกง อ าเภอบางปะกง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

โครงการสัมมนาเชงิปฏบิตักิาร 9 ตามศาสตรพ์ระราชากบัสถาบนัอดุมศกึษา 

      วันที่ 1 กันยายน 2560 นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

ร่วมกันกันจัดกิจกรรม " Big Cleaning Day " เพ่ือเป็นการ

ร่วมกันท าความสะอาดบริเวณรอบๆตึก ห้องเรียน ห้องพัก

อาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ ท าให้ดูสะอาดและเป็น

ระเบียบร้อย และถือเป็นจิตอาสาอีกด้วย ณ บริเวณอาคาร 1 

และอาคาร 3 ส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 

  วันที่ 29 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ 

และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ แสดงมุทิตาจิตแด่คุณ

ดวงพร  วงษ์โต เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาคารวะต่อผู้ครบ

เกษียณอายุราชการที่ได้ปฏิบัติราชการอย่างเต็มก าลัง

ความสามารถ และยังได้สร้างสมคุณงามความดีไว้ให้กับคณะ

วิทยาการจัดการ ณ ส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ 

มุทิตาจติแด่คุณดวงพร  วงษ์โต จติอาสา Big Cleaning Day 


