
FMS NEWSLETTER 
จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เลขท่ี 422 ถนนมรุพงษ์ ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 038-500-000 ต่อ 6200 



 
 
 
 
 
 
 วันที่ 1 - 2 มิถนุายน 2563 คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการปรับความรู้และพัฒนา
ทักษะพ้ืนฐานการทํางานเชิงพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุม ช้ัน 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏราชนครินทร์ และห้องเจ้าเสวย ช้ัน 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น
บุคลากรของมหาวิทยาลัย และเป็นบุคลากรจากโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) จากนั้นในเวลา 10.30 น. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ได้ปฐมนิเทศ พร้อมพบปะและทักทายกับผู้ได้รับการจ้างงานใน “โครงการ อว.สร้างงานใน
ระยะที่ 1” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) 

โครงการปรับความรู้และพัฒนาทักษะพ้ืนฐานการทํางานเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 
 วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. คณะวิทยาการ
จัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ
วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2563 ประชุมผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์(ออนไลน์) เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าการ
บริหารหลักสูตร และให้คําแนะนําในการบริหารงานด้าน
วิชาการ 

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 5/2563 

หน้า 2/10 

 

 วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 11.30 น. คณะวิทยาการจัดการ 
ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ     
ครั้งที่ 13/2563 ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 สํานักงานคณบดีคณะ-
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือพิจารณา
เตรียมการประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ พิจารณาการขอใช้ห้องเรียนสําหรับการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์พร้อมอุปกรณ์ และพิจารณาเตรียมการคัดเลือก
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ สําหรับตําแหน่งที่จะ
หมดวาระในวันที่ 9 สิงหาคม 2563 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 13/2563 



 วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ณฐ สบายสุข 
รองคณบดีกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จัดโดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏราชนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มาเป็นประธาน 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

 
 
 
 
 
 

 วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. อาจารย์ดวงฤดี จํารัสธนสาร รองคณบดีวิชาการและวิจัย เข้าร่วมการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร ครั้งที ่2/2563 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) เพ่ือพิจารณารายละเอียด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยได้เชิญอาจารย์ประจําหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมเพ่ือพิจารณา และช้ีแจ้งรายละเอียด
หลักสูตรด้วย 

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร คร้ังท่ี 2/2563 

หน้า 3/10 

 
 
 
 
 

  วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดี อาจารย์ดวงฤดี จํารัสธนสาร รอง
คณบดีวิชาการและวิจัย และคุณกาญจนา พ่ึงผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 18/2563 ณ ห้องเจ้าเสวย ช้ัน 4 อาคารราชนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือหารือการบริหารงานและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คร้ังท่ี 18/2563 



 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต ครั้งที่ 1/2563 ณ หอ้งประชุม ช้ัน 3 สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์         
เพ่ือพิจารณาแนวปฏิบัติการยกเว้นรายวิชา และพิจารณารายวิชาแกนบังคับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ. 2564 

การประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คร้ังท่ี 1/2563 

 

 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. งานกิจการนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมทําแผนการดําเนินงานกิจการนักศึกษา
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563 ประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส(์ออนไลน์) เพ่ือร่วมกันทําแผนการดําเนินงานกิจการ
นักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563 และรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานกิจการนักศึกษา 

งานกิจการนักศึกษาประชุมทําแผนการดําเนินงานกิจการนักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม             
ปีการศึกษา 2563 

หน้า 4/10 

 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. คณะวิทยาการ
จัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 14/2563 ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 สํานักงานคณบดี  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือ
พิจารณาประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือคัดเลือก และเสนอ
แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการประจํา คณะวิทยาการจัดการ 
พิจารณาการขออนุมัติโครงการรูปแบบการจัดการผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพ่ือหนุนเสริมศักยภาพชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของ
ชุมชนตําบลคลองเขื่อน อําเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พิจารณาการขออนุมัติโครงการส่งเสริมความรักความสามคัคี 

ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสทิธิ และหน้าทีข่องตนเองและผู้อ่ืน พิจารณาการขออนุมัติโครงการพัฒนาเว็ปไซต์เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ผักของหมู่บ้านหนองทราย ตําบลหนองยาว อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พิจารณาการขออนุมัติ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนหมู่บ้านลาดน้ําเค็ม หมู่ที่ 3 ตําบลก้อนแก้ว อําเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา พิจารณามติ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 18/2563 เก่ียวกับการดําเนินการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (ระยะที่ 3) พิจารณาเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 
ประจําปีการศึกษา 2562 และพิจารณาเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 14/2563 



 
 วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. งาน
กิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกิจการนักศึกษาและทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 
1/2563 ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือร่วม
พิจารณาผลการดําเนินกิจกรรม ปีการศึกษา 2562 
พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพกิจการนักศึกษาและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563 และรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานกิจการนักศึกษา 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกิจการนักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม              
คร้ังท่ี 1/2563 

 วันที่ 17 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ นําโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ คณะผูบ้ริหาร และบคุลากร คณะวิทยาการจัดการ ต้อนรับหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์     
ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือสอบทานการผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ โครงการต่างๆ รวมท้ังการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ประจําปี ของคณะวิทยาการจัดการ 

หน่วยตรวจสอบภายในเข้าสอบทานการประเมินผลคณะวิทยาการจัดการ 

หน้า 5/10 

  วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. งานวิชาการ ดําเนินการประชุมแผนการเรียนหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต       
ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือพิจารณาแผนการเรียน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

การประชุมแผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 



 
 
 
 

 
 วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 3/2563 ณ หอ้งประชุม ช้ัน 3 สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 ครั้งที่ 3 พิจารณาแผนพัฒนางานกิจการนักศึกษา และ
แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2563 พิจารณาประเมินตามตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ รายงานประจําปี 2562 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ การดําเนินงานการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ ประจําปีการศึกษา พ.ศ.2562 จํานวน
นักศึกษาใหม ่ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2563 (รวม 3 รอบ) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2563    
(1 ตุลาคม 2562 - 15 มิถุนายน 2563) 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 3/2563 

 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานของพนักงามหาวิทยาลัยสายวิชาการ ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 สาํนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงามหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงามหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
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 วันที่ 26 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการ
ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมในการดําเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 สํานักงานคณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการ โครงการรูปแบบการจัดการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือหนุนเสริมศักยภาพชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ของชุมชนตําบลคลองเขื่อน อําเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมในการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน คณะวิทยาการจัดการ 



 วันที่ 26 มิถุนายน 2563 อาจารย์ดวงฤดี จํารัสธนสาร รองคณบดีวิชาการและวิจัย อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดี
กิจการนักศึกษา และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสกุ ผู้ช่วยอธิการบดี และ  
นายสมศักด์ิ ล้าํเลิศ หัวหน้างานอาคารสถานที่ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบอาคารสํานักงานคณะวิทยาการจัดการและอาคาร 3 หลังจาก
อาคารหลังดังกล่าวเกิดการชํารุดเสียหาย รวมไปถึงเตรียมการปรับปรุงภูมิทัศน์ของบริเวณใกล้เคียง เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสวยงาม รองรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2563 

ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ อาคารสํานักงานคณะวิทยาการจัดการและอาคาร 3 

 วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. อาจารย์ดวงฤดี จํารัสธนสาร รองคณบดีวิชาการและวิจัย เข้าร่วมการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร ครั้งที ่3/2563 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) เพ่ือพิจารณารายละเอียด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ โดยได้เชิญอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
เข้าร่วมการประชุมเพ่ือพิจารณา และช้ีแจ้งรายละเอียดหลักสูตรด้วย 

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร คร้ังท่ี 3/2563 
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 วันที่ 28 มิถุนายน 2563 งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ศิษย์เก่า 
คณะวิทยาการจัดการ ประจําปีการศึกษา 2562 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(ออนไลน์) เพ่ือให้ศิษย์เก่าได้รับความรู้ และพัฒนาความรู้
ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของตนเอง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนัช ถิ่นวัฒนากูล มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ 
“การสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ” 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ ประจําปีการศึกษา 2562 



อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 2562 
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  วันที่ 4 มถิุนายน 2563 อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ 
ได้รับเกียรติเปน็ประธาน คณะกรรมการตรวจประเมินประกนัคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจําปี
การศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการ คณะบรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ หอ้งประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ประจําคณะวทิยาการ
จัดการ ได้รับเกยีรติเป็นประธาน คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร ประจาํปีการศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ     
โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วทิยาเขตจันทบุรี วิทยาเขตบางพระ 
และวิทยาเขตอเุทนถวาย ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) 

 

  วันที่ 11 มิถุนายน 2563 อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ประจําคณะ
วิทยาการจดัการ ได้รับเกียรติเป็นกรรมการและเลขานุการ ตรวจประเมินประกันคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร ประจําปกีารศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
บริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ณ ห้องประชุมศรีเจรญิ 
อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ประจําคณะวทิยาการจัดการ 
ได้รับเกียรติเปน็ประธานคณะกรรมการ ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจําปี
การศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบิน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วทิยาเขตบางพระ ณ ห้องประชุมสถาบันเทคโนโลยีการบิน 
อาคารอํานวยการ ชั้น 5 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 

 

  วันที่ 17 มิถุนายน 2563 อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ประจําคณะวทิยาการจัดการ 
ได้รับเกียรติเปน็ประธานคณะกรรมการ ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
ประจําปีการศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ณ ห้องประชมุชั้น 3 สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

 

 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ประจําคณะวทิยาการจัดการ 
ได้รับเกียรติเปน็ประธานคณะกรรมการ ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจําปี
การศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ณ ห้องประชมุ ชั้น 3 สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

 

  วันที่ 19 มิถุนายน 2563 อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ประจําคณะวทิยาการ
จัดการ ได้รับเกยีรติเป็นกรรมการและเลขานุการ ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร ประจาํปีการศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สํานักงานคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
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 วันที่ 15 มถิุนายน 2563 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร   

ปีการศึกษา 2562 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(ออนไลน์) โดยได้รับ

เกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย, ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เพ่ิมชาติ และอาจารย์รัฐทิตยา 

หิรัณยหาด เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 วันที่ 9 มิถุนายน 2563 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสตูร    

ปีการศึกษา 2562 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส(์ออนไลน์) โดยได้รับ

เกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์, 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทริาพร ศิรินนท ์และ ดร.นีรนุช 

เน่ืองวัง เป็นคณะกรรมการผูต้รวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม รับตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รับตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

  วันที่ 5 มิถุนายน 2563 สาขาวิชาการตลาด รับการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์, อาจารย์ทศพล 

ปรีชาศิลป์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา หวังที่ชอบ    

เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

การตลาด 

  วันที่ 5 มิถุนายน 2563 สาขาวิชาการบัญชี รับการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์

อัจฉรียา พัฒนสระคู, อาจารย์รุจิเรข บุญกาพิมพ์ และผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ บุญช่วง ศรีธรราษฎร์ เป็นคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตร

บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาการบัญชี รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร 

สาขาวิชาการตลาด รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร 
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ท่ีปรึกษา   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ 
บรรณาธิการ  : อาจารย์ณฐ สบายสุข  อาจารย์ดาเรศ วีระพันธ์  อาจารย์ดวงฤดี จํารัสธนสาร 
กองบรรณาธิการ : บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
ออกแบบ/จัดพิมพ์ : นายฉัตรชัย อ่ิมอารมณ์ 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รับตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

  วันที่ 19 มถิุนายน 2563 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร           

ปีการศึกษา 2562 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(ออนไลน์) โดยได้รับ

เกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร เงินงอก, ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.อํานาจ สวัสด์ินะที และผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ยุพิน  พวกยะ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสตูร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  วันที่ 22 มถิุนายน 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รับการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสตูร ปีการศึกษา 

2562 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(ออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก 

รองศาสตราจารย์ อภิวรรณ ศิรินันทนา, ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

รุจิเรข ปราชญากุล และอาจารย์สุทธินันท์ โสตวิถี เป็น

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

 วันที่ 20, 21, 27, 28 มิถุนายน 2563 อาจารย์สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ออกนิเทศก์การฝึกปฏิบัติงาน

ของนักศึกษา เดือนมิถุนายน 2563 ประจําปีการศึกษา 2/2562 

ณ สถานประกอบการ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น 

 วันที่ 26 มถิุนายน 2563 สาขาวิชาการจัดการ รับการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสตูร ปีการศึกษา 

2562 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(ออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก 

รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี, รองศาสตราจารย์ 

อภิวรรณ ศิรินันทนา และอาจารย์ณฐมน หมวกฉิม เป็น

คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

นิเทศก์การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา      
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

สาขาวิชาการจัดการ รับตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร 


