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จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เลขท่ี 422 ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวดัฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 038-500-000 ต่อ 6200 

 

 

 

 

 

 

 
 

 วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ น าโดย ผศ.ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ
รองคณบดี ลงพ้ืนที่ชุมชนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือร่วมพูดคุยและหารือเบื้องต้นกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเล่า ต าบล
ก้อนแก้ว ต าบลคลองเขื่อน และต าบลบางโรง ในการด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ        
1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นการยกระดับสินค้า otop การท่องเที่ยวชุมชนและการหารายได้รูปแบบอื่น ๆ ตามนโยบาย  
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

คณะวิทยาการจัดการลงพ้ืนท่ีชุมชนต าบลก้อนแก้ว ต าบลคลองเข่ือน และต าบลบางโรง 

 

 

 

  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 27/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เพ่ือพิจารณาข้อมูลการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
พิจารณาการด าเนินการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 27/2563 



 
 

 
 

 
 

 วันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2563 คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพการเป็นโค้ชเพื่อเสริมทักษะตามหลักการของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นส าหรับอาจารย์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและ
เครือข่ายนักวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ล าพวา อัมพวา รีสอร์ท 
จังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือสร้างความเข้าใจเรื่องการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ด้วยกระบวนการตามหลักการของงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น 
(Community-Based Research (CBR)) และเติมความรู้ ทักษะการออกแบบและเขียนข้อเสนอโครงการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น กระบวนการการเรียนรู้แบ่งออกเป็นการเติมเนื้อหา ทฤษฎี เทคนิคการเขียนโครงการ การลงท างานในชุมชน 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการเป็นโค้ช 

 
 

 
 

 
 

 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์          
เพ่ือพิจารณารายงานการวิเคราะห์ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ พิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุงปี 2564 พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 6/2563 
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  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ดาเรศ วีระพันธ์ รองคณบดีวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณาจารย์ และ
บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือขับเคลื่อน 
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย                    
ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เพื่อสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

โครงการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 



 
 

 
 

 
 

 วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2563 งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมผู้น านักศึกษารุ่นใหม่ 
ประจ าปี 2563 ณ รีสอร์ทน่าพัก จังหวัดนครนายก เพ่ือให้นักศึกษารู้จักตนเองมากขึ้น เรียนรู้การท างานเป็นทีม การด าเนิน
กิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ สร้างทัศนคติคิดเชิงบวก พัฒนาทักษะที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างภาวะผู้น า สู่ความส าเร็จร่วมกัน    
ร่วมคิดและท า สร้างสรรค์สู่องค์กรผู้น ารุ่นใหม่ 

กิจกรรมอบรมผู้น านักศึกษารุ่นใหม่ ประจ าปี 2563 

 
 

 
 

 
 

 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 งานวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ภาคเรียนที่ 2/2563 ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือเตรียมความพร้อม
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ก่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา มีการบรรยาย
ในหัวข้อ “คนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน” โดยวิทยากรจากสมาคมธนาคารไทย 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนท่ี 2/2563 
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  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 28/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เพ่ือพิจารณารายงานการตีพิมพ์วารสารวิชาการ ครั้งที่ 2 พิจารณาการด าเนินงานการจัดการความรู้ (KM) พิจารณามติคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 25/2563 เรื่อง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาการ
ด าเนินการรายงาน การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณะ (Audit) ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2563 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 28/2563 



 
 

 
 

 
 

 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ สัมภาษณ์ผู้สมัครในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท บัณฑิตจบใหม่  นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

สัมภาษณ์ผู้สมัครในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ                                
(1 ต าบล 1 มหาวทิยาลัย) 

 

 

 

 

 

 

 

 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ดาเรศ วีระพันธ์ รองคณบดีวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และคณาจารย์ 
คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการพัฒนานักพัฒนาท้องถิ่นมืออาชีพเพ่ือการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องการะเกด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การท าวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุนันทา 
สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช. ) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
ส านักงานพัฒนาการวิจัย เพื่อการเกษตร (สวก.) และส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้ 

โครงการพัฒนานักพัฒนาท้องถ่ินมืออาชีพเพ่ือการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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  วันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2563 อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษา และนางสาวสิริญพิชญา    
วงศ์เพชรอักษร บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาและแผนพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” ณ The Greenery Resort อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา     
เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาและแผนพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

โครงการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาและแผนพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิต 
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 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ก่อนการปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการ ครั้งที่ 1 ส าหรับนักศึกษาปี 1 กลุ่ม B       

ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการ

ปฏิบัติตนในขณะฝึกปฏิบัติงาน และเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ

ในขณะปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 วันที่ 16 -17 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาการจัดการ 

จัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะวิชาชีพการจัดการ       

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน และศูนย์การเรียนรู้การ

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี 

รวมทั้งสถานประกอบการที่ส าคัญในจังหวัดจันทบุรี เพ่ือบูรณา

การการเรียนรู้วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาองค์การ

และการจัดการพัฒนาทีมงาน นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ใน

การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

กิจกรรมอบรมความรู้ก่อนการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ คร้ังท่ี 1 ส าหรับนักศึกษาปี 1 กลุ่ม B 

โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะวชิาชีพ         
การจดัการ 

  ตลอดช่วงเดือนพฤศจิกายน อาจารย์สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เข้าประเมินการฝึกปฏิบัติงาน 

ของนักศึกษากลุ่ม A ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2563          

ณ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในจังหวัด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี   

และนครนายก เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้

ค าแนะน าต่าง ๆ 

  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 121 อาคาร 1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ ได้เข้ารับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ จากคณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เตรียม

ความพร้อมในการสมัครงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน

การฝึกงาน 

กิจกรรมปัจฉมินิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

การจดัการธุรกิจการค้าสมัยใหม่เข้าประเมิน       
การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา 
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 วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ณัฐพงษ์ วัจนะ

ภูมิ และตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชานิทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 

จ านวน 6 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเยาวชนนักสื่อสาร 

Convergence เพ่ือผลิตสื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ    

ในประเด็น “อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ เมาแล้ว

ขับ”ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย  

และศูนย์สื่อสร้างสรรค์ภาคตะวันออก ณ โรงแรมฟลิปเปอร์

เฮ้าส์ พัทยา จังหวัดชลบุรี 

 วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ น านักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลุ่ม B จ านวน 14 

คน เข้ารายงานตัว ณ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขต อ าเภอราช

สาส์น อ าเภอพนมสารคาม อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบางปะกง 

อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

เพ่ือรับค าแนะน าในการปฏิบัติตัวขณะฝึกปฏิบัติงาน จาก

ผู้จัดการร้านสาขาท่ีนักศึกษาลงฝึกปฏิบัติ และเตรียมเข้ารับการ

ฝึกปฏิบัติงาน ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่      

1 ธันวาคม 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 

กิจกรรมพัฒนาเยาวชนนักส่ือสาร Convergence 
นักศึกษาสาขาวชิาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปี 1     
กลุ่ม B รายงานตัวลงฝึกปฏิบัติงาน ภาคเรียนท่ี 1/2563 

  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ จัดพิธีท าบุญห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์ ณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์ อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ     

ราชนครินทร์ เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่สาขาวิชาการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ 

  วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ณัฐพงษ์     

วัจนะภูมิ และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้เข้า

ร่วมกิจกรรม โชว์ แชร์ เชื่อม เครือข่ายอาหารปลอดภัยภาค

ตะวันออก โดยได้ลงพ้ืนที่ไปช่วยผลิตสื่อส าหรับชุมชน ในพื้นที่ 

โรงเรียนวนเกษตร อ.แปลงยาวและ ห้องเรียนธรรมชาติบ้าน

เขาดิน (นาขาวัง) อ าเภอบางปะกง และโรงแรมเซนทารา  

โดยร่วมกับ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) ส านักภาคีสัมพันธ์ และวิเทศสัมพันธ์ สสส. 

กิจกรรม โชว ์แชร์ เช่ือม เครือข่ายอาหารปลอดภัย     
ภาคตะวนัออก 

พิธีท าบุญห้องพักอาจารย์                           
สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ 
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ที่ปรึกษา   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ 
บรรณาธิการ  : อาจารยณ์ฐ สบายสุข  อาจารยด์าเรศ วีระพันธ์  อาจารย์ดวงฤดี จ ารัสธนสาร 
กองบรรณาธิการ : บุคลากรคณะวิทยาการจดัการ 
ออกแบบ/จัดพิมพ์ : นายฉัตรชัย อ่ิมอารมณ ์

กิจกรรมวชิาเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ      
สาขาวชิาการจดัการ ภาคพิเศษ ภาคเรียนท่ี 1/2563 

อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการนักข่าว “สายฟ้าน้อย” 
รุ่นท่ี 18 

  วันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2563 นายวรพงษ์ ม่วงคุ้ม 

และนายณรงค์ชัย สวัสดี นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปี

ที่ 3 ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ

นักข่าว “สายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 18 ซึ่งมีนักศึกษาทางด้านนิเทศ

ศาสตร์และสื่อสารมวลชน จ านวน 23 คน จาก 14 สถาบันทั่ว

ประเทศที่ได้ผ่านเข้ารอบเพื่อร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยมีสมาคม

นักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น 

จ ากัด (มหาชน) ณ โรงแรมบางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษก 

กรุงเทพมหานคร 

  วันที่  28 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาการจัดการ     

จัดกิจกรรมวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการ

จัดการของภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2563 ณ ห้องทอง

เจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือระดมสมองและน าเสนอหัวข้อในการ

พัฒนาหลักสูตรการจัดการ 

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายศักดิ์สิทธิ์ รุ่งแจ้ง 

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา     

realme EmpowerTheNextGen E-Sport Competition ใน

ระดับมหาวิทยาลัย ในนามทีม 7IMFRO เป็นการรวมทีมระหว่าง 

มหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ซึง่ผล

การแข่งขัน ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม 7IMFOR โดย

ได้รับเหรียญและโล่รางวัลชนะเลิศ ณ SIAM CENTER 

กรุงเทพมหานคร 

 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายพิพัฒน์พงศ์ พงษ์นะ

สุวรรณ์ นายภานุวัฒน์ คงเจรญิ ตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ และนายดิลก บทนอก รางวัลเพชรสารภี 

ประจ าปี 2563 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทางศิลปะ และวัฒนธรรม ในโครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา 

“รางวัลเพชรสารภี” ประจ าปีงบประมาณ 2564 จัดโดยศูนย์

ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี และ

วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี 

การแข่งขันกีฬา realme EmpowerTheNextGen    
E-Sport Competition (Rov) 

กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางศิลปะ และ
วฒันธรรม 


