
FMS NEWSLETTER 
จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

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



 
 

 
 

 
 

 วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา    
คณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์  เพื่อพิจารณาการจัดกิจกรรมรองรับงบยุทธศาสตร์จากการจัดสรรของคณะวิทยาการจัดการ และงบพัฒนา
รายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2566 

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและพฒันา คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2566 
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  วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เพ่ือพิจารณากรอบอัตราก าลังสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568 

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวทิยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2566 

 

 

 วันที่ 6 มกราคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุม 
คัดเลือกประธานสาขาวิชาการจัดการ ณ ห้องประชุมชั้น 2         
อาคารส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ราชนครินทร์ โดยในที่ประชุมมีมติเลือกอาจารย์วนิดา รุ่งแสง          
เป็นประธานสาขาวิชาการจัดการ 

การประชุมคดัเลอืกประธานสาขาวิชาการจัดการ 



 

 

 วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. คณะวิทยาการจัดการ 
ด าเนินการประชุมคณาจารย์ด าเนินโครงการงบยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 
เพ่ือวางแผนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 

การประชุมคณาจารยด์ าเนนิโครงการงบยุทธศาสตร์เพือ่การพฒันาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566 
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กิจกรรมสืบสานความเป็นไทยท าบญุปีใหม่ พ.ศ. 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วันที่ 11 มกราคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมสืบสานความเป็นไทยท าบุญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ร่วมสานสายใย
ความผูกพัน และจิตอาสาของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องสารภี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี           
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกันท าบุญวันขึ้นปีใหม่เพ่ือความเป็นศิริมงคล  
แก่ตนเองและครอบครัว และเป็นการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 วันที่ 12 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ หัวหน้าโครงการวิจัย     
การพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจปูทะเล อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและวิกฤติด้านเศรษฐกิจ พร้อมด้วยหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย 5 โครงการ ร่วมออกบูธแสดงผลงานวิจัย             
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อาทิ การพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจปูทะเล อ าเภอบางปะกง การเพาะเลี้ยงพันธุ์ปูทะเล       
ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ แม่น้ าบางปะกง ทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
จากการแปรรูปของมะม่วง มาให้ผู้ร่วมกิจกรรมทริปอ่ิมบุญ รับพรปีใหม่ "One Day Trip ตามรอยทริป Kiha 183" ที่เดินทาง  
ด้วยรถไฟเส้นทาง กรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา ได้รับชมและชิม ณ ร้านอาหารเอกเขนก อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ออกบูธแสดงผลงานวิจัย ของมหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครนิทร์์ 
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  วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์        
เพ่ือพิจารณาการด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา การด าเนินการเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมของจังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีศึกษา : การท่องเที่ยวทริปอ่ิมบุญ อ่ิมอร่อย ช้อปคุ้ม ไปกับขบวนรถไฟ KIHA 183 ข้อมูล      
สถิติการใช้ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ และการปรับปรุงค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานชุดต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2566 



 
 วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. 
อาจารย์ณฐ สบายสุข และอาจารย์ดวงฤดี จ ารัสธนสาร 
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุม
จัดท าข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ 
ร่วมกับ คุณสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ และ คุณจ๊อบ นิธิ 
สมุทรโคจร พร้อมด้วยทีมงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ออนไลน์) เพ่ือหารือในการจัดท าข้อมูลเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ในส่วน
ของคณะวิทยาการจัดการ 

การประชุมจัดท าข้อมลูเพื่อการประชาสัมพนัธ์คณะวทิยาการจัดการ 

หน้า 5/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ (วาระพิเศษ) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ (วาระพิเศษ) 

 

 

 

 

 

 
  วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 11.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เพ่ือพิจารณาอาจารย์ผู้สอนนักศึกษา ภาคพิเศษ ประจ าภาคเรียนที่ 3/2565 

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวทิยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2566 



 
 

 
 

 

 
 วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 8.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถี
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจ าปี 2566 ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายขจรเกียรติ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี เพ่ือเทิดพระเกียรติและน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน    
ที่ทรงปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย 

พิธีวันยทุธหัตถีสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ประจ าปี 2566 
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  วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์        
เพ่ือพิจารณาการด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา การด าเนินการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีศึกษา : การท่องเที่ยวทริปอ่ิมบุญ อิ่มอร่อย ช้อปคุ้ม ไปกับขบวนรถไฟ KIHA 183 และการปรับปรุง
ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานชุดต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2566 

 

 

 

 

 
  วันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 8.30 - 12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ        
ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

สอบสมัภาษณน์ักศึกษาภาคปกติ ปีการศกึษา 2566 รอบที่ 4 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 วันที่ 26 - 27 มกราคม 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาปฏิบัติ 
การ เรื่อง “การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระยะ 3 ปี”                
ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือวางแผนการด าเนินงานพัฒนาองค์กร
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระยะ 3 ปี และต่อยอดการประกันคุณภาพทั้งระบบโดยใช้
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาเป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์
นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร และอาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ เป็นวิทยากรในการอภิปรายและน าเสนอผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPExV และแผนพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 

โครงการสมัมนาปฏิบัติการ เรื่อง                                                                                               

“การจัดท าแผนพฒันาองคก์รตามเกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระยะ 3 ปี” 
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 วันที่ 11 มกราคม 2566 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรม
การสัมมนากลางภาค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ณ ห้องสเตจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์       
เพ่ือให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษา 
อาจารย์ในสาขารับทราบปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษา 

 วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดสอบวิทยานิพนธ์ 5 บท ให้กับ
นางสาว นุ๊ก แซ่โค้ว ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 710  
อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์       
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์               
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาน นันทเสน ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา 
และดร.ธนเดช กังสวัสดิ์ เป็นคณะกรรมการสอบ          
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ      
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สอบผ่าน 

กิจกรรมการสมัมนากลางภาค สาขาวิชาการตลาด 
หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต MBA                                

จัดสอบวิทยานพินธ์ 
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 วันที่ 18 มกราคม 2566 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ จัดโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ตามเกณฑ์การบริหาร
หลักสูตร กิจกรรมจัดท าร่างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรแบบเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย         
เพ่ือก าหนด PLO ของรายวิชาพ้ืนฐานทางบริหารธุรกิจ         
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารส านักงานคณบดี คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 วันที่ 18 มกราคม 2566 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ จัดกิจกรรมการสัมมนากลางภาค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องสารภี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ เพ่ือให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษา 
อาจารย์ในสาขารับทราบปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษา 

โครงการปรับปรงุและพฒันาหลักสูตร                                

สาขาวิชาการจัดการธุรกจิการคา้สมยัใหม่ 

กิจกรรมการสัมมนากลางภาค                                      

สาขาวิชาการจัดการทรพัยากรมนุษย ์

  วันที่ 11 มกราคม 2566 สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรม
การสัมมนากลางภาค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องสเตจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
ราชนครินทร์ เพ่ือให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของนักศึกษา อาจารย์ในสาขารับทราบปัญหาใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาให้กับนักศึกษา 

  วันที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. สาขาวิชาจัดการ 
โดยนักศึกษาภาคพิเศษ จัดงานพิธีไหว้ครูสาขาวิชาการจัดการ 
เนื่องในวันครูแห่งชาติ และในโอกาสที่จะส าเร็จการศึกษา    
ณ ห้องเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์       
เพ่ือแสดงความกตัญญูและความเคารพครูอาจารย์ ภายในงาน  
มีคณะร าไทยพุทธรักษามาร่วมแสดงการร าไทยเพ่ือเป็นการ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมสานสัมพันธ์และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 

พิธีไหว้ครสูาขาวิชาการจดัการ กิจกรรมการสมัมนากลางภาค สาขาวิชาการบญัชี 
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 วันที่ 27 มกราคม 2566 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ น า นางสาวมลทิราวรรณ วิมลรัตน์          
นางสาวนริศรา จารุจินดา นางสาวยุวสุคนธ์ คะชะสะ          
และนายอรรถพล กุลชนิด นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย  
ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจการบินและ
อวกาศระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

 วันที่ 25 มกราคม 2566 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ 
การโรงแรม จัดกิจกรรมการสัมมนากลางภาค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ของนักศึกษา อาจารย์ในสาขารับทราบปัญหาในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับ
นักศึกษา 

สาขาวิชาการจัดการธุรกจิการคา้สมยัใหม่                   

น าเสนอผลงานวจิยั 

กิจกรรมการสัมมนากลางภาค                                                

สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

  วันที่ 18 มกราคม 2566 สาขาวิชาการตลาด            
จัดโครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาดกิจกรรมเสริม
ความรู้ด้านการตลาด เรื่อง “พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัลกับ
การปรับตัวของผู้ประกอบการ เพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจ”  
ณ ห้องสเตจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้
นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ด้านวิชาชีพการขาย
การตลาด ส่งเสริมให้นักศึกษามีความสนใจ และมีความพร้อม
ในการประกอบอาชีพด้านการขายและการตลาด 

  วันที่ 25 มกราคม 2566 สาขาวิชาการจัดการ          
จัดกิจกรรมการสัมมนากลางภาค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องสารภี มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
ราชนครินทร์ เพ่ือให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของนักศึกษา อาจารย์ในสาขารับทราบปัญหาใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาให้กับนักศึกษา 

กิจกรรมการสมัมนากลางภาค สาขาวิชาการจัดการ 
โครงการพฒันานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด                    

กิจกรรมเสริมความรู้ด้านการตลาด 
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ที่ปรึกษา   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ 
บรรณาธิการ  : อาจารยณ์ฐ สบายสุข  อาจารยด์วงฤดี จ ารัสธนสาร อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล 
กองบรรณาธิการ : บุคลากรคณะวิทยาการจดัการ 
ออกแบบ/จัดพิมพ์ : นายฉัตรชัย อ่ิมอารมณ ์

 
 

 
 

 

 
 วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. อาจารย์ณฐ สบายสุข อาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา     
นิเทศศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้แก่ นายอาทิตย์ ภิญโญวรกุล นางสาวจุฑาภรณ์ อาสายศ และ
นางสาวรพีพร เเก้วพันตา เข้ารับรางวัลชนะเลิศ ในชื่อผลงาน “เยาวชนรุ่นใหม่ สร้างพลังใจ สร้างอาชีพ” ได้รับเกียรติบัตร  
พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ในกิจกรรมการประกวดสร้างสื่อวิดีโอเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด เด็กและเยาวชนยุคใหม่
เสริมสร้างพลังใจ สร้างงาน สร้างอาชีพ โดยมี พล.ต.ท เสนิต ส าราญส ารวจกิจ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยต ารวจ เป็นประธาน
ในพิธีมอบรางวัล ซึ่งโรงเรียนนายร้อยต ารวจ ได้รับทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
จากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ด าเนินโครงการ “การออกแบบพัฒนาแอพพลิเคชั่นสื่อกลางการสร้างโอกาสทางอาชีพ
ส าหรับเด็กและเยาวชน” เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์คผลงานและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ 
เด็กและเยาวชน ในการแข่งขันครั้งนี้ มีนักเรียนและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก          
ณ ห้องสามพราน โรงเรียนนายร้อยต ารวจ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. อาจารย์ณฐ สบายสุข อาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้แก่ นายอาทิตย์ ภิญโญวรกุล นางสาวจุฑาภรณ์ อาสายศ และ
นางสาวรพีพร เเก้วพันตา เข้ารับรางวัลชมเชย ผลงานคลิปวีดิโอ “จากผลมะม่วง สู่ Soft Power มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” 
จาก นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ในกิจกรรมการ
ประกวดแข่งขันถ่ายทอดเรื่องราวของดี 4 ภาค (Storytelling) ในรูปแบบ Video Clip โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมาก  
จากนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจทั่วประเทศ ณ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ อ าเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี 

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยนิดกีบัสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 


