
           

 

   
     
    
    


    
       
  
  
  
  







        
         
            
   
     
       




                     
           
              
      
      





              
    





               
     
    
      




                 
                   
                        
     


         
  
        




           

    




               
         




                   
      
    


                
          
      
   

     






 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

หองสมุดอิหราน 
 ผศ. ธนู บุญญานุวัตร ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดสงบุคลากรในหนวยงาน 
จัดระบบหองสมุดอิหรานศึกษา บริเวณอาคาร 3 ช้ัน 1 เปนที่เรียบรอยแลวและสามารถสืบคนขอมูลหนังสืออิหรานไดที่ 
arit.aru.ac.th  

 

รวมหารือแนวทางสนับสนุนการใชระบบ eDLTV 
ตามที่คณะครุศาสตรไดขอความอนุเคราะหบุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศคือ  

นายวรพจน วรนุช และนายเจษฎา สุขสมพืช รวมหารือแนวทางสนับสนุนการใชระบบ eDLTV ใหครูใชพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนมาลาอีสงเคราะหและ
โรงเรียนวัดจุฬามณี   

 

เขารวมประชุมการติดตามและสอบทานระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 
หนวยตรวจสอบภายใน ไดขอเขาพบ ผศ.ธนู บุญญานุวัตร ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯและคณะผูบริหาร 

เพื่อแจงรายละเอียดในการติดตามและสอบทานระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ในวันที่ 6 มิถุนายน 
2557 เวลา 10.00 น. ณหองประชุมช้ัน 4 อาคารบรรณราชนครินทร 



คณะวิทยาการจัดการ 
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 

 เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2557 คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาการจัดการ โดยไดรับเกียรติจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก คือ ผศ.ดร.ภิญญาพัชร  นาคภิบาล และ  
คุณศุภวรรณ  ภิรมยพานิช รวมพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
นานาชาติ(หลักสูตรใหม 2557) และพิจารณาผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจําป
การศึกษา 2556 

 

 
 

การตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา 
ประจําปการศึกษา 2556 

 วันที่ 2 มิถุนายน 2557 คณะวิทยาการจัดการรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ประจําปการศึกษา 2556 ณ หองประชุมอินทนิล 1 โดยมี
สาขาวิชาท่ีเขารับการตรวจประเมิน จํานวน 8 สาขา คือ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด 
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการเสริมสรางศักยภาพการทํางานดวยธรรมะ  
 เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2557 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเสริมสรางศักยภาพการทํางาน
ดวยธรรมะ โดยพระมหาชิด  วชิรญาโณ และพระศุภกิตต  สกุลณา เปนพระวิทยากรบรรยาย ใหกับ
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักธรรมะ สวดมนตและฝกการ
นั่งวิปสสนากรรมฐาน ทําใหจิตใจสงบ มีสติในการทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะวิทยาการจัดการ ประกวดประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา 

 เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2557 คณะวิทยาการจัดการจัดประกวดประกันคุณภาพระดับ
สาขาวิชา ประจําปการศึกษา 2556  โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการดําเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน  มีสาขาวิชาท่ีไดรับรางวัลดังนี้  
 อันดับท่ี 1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
 อันดับท่ี 2 สาขาวิชาการจัดการ 
 อันดับท่ี 3 สาขาวิชาการบัญช ี
และรางวัลชมเชย จํานวน 5 รางวัล คือ 
 1. สาขาวิชาการทองเท่ียว 
 2. สาขาวิชาการตลาด 
 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 4. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 5. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

 



                
                    




  


 

                
    




            





