
1 

 

  PDCA ปีการศกึษา 2564 

แบบฟอรม์รายงานสรปุผลการด าเนินโครงการตามรปูแบบ PDCA 

 

ช่ือโครงการอบรม/สมันาทางวิชาการออนไลน์ของหลกัสตูร MM 

รหสัโครงการ 640081 

ความสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร ์

 การเรียนการสอนและการผลิตบณัฑิต    วิจยั / นวตักรรม 
 ศิลปวฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม     การบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศ 
 ภาพลกัษณ์ / ช่ือเสียงขององคก์ร     ความเป็นนานาชาติ 
 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ/ผูร้ายงาน ดร.ปิยภรณ์ ชูชีพ ผูอ้ านวยการหลกัสตูรการจดัการมหาบณัฑิต  

รหสับุคลากร 4902200 
วทิยาลยั/คณะ/สถาบนั/หน่วยงาน คณะบริหารธรุกิจ 

 

1. หลกัการและเหตุผล/ ความส าคญั/ ประเดน็ปัญหา  
          โลกก าลงัอยู่ในกระแสการเปลีย่นแปลงหลายอย่างที่จะเกดิขึน้รวดเรว็ และรุนแรงขึน้ ซึง่จะ
กระทบต่อการด าเนินธุรกจิและวถิกีารใช้ชวีติของทุกคน ดงันัน้การท าธุรกจิจงึจ าเป็นต้องท าความ
เขา้ใจและเตรยีมรบัมอืกบักระแสการเปลีย่นแปลงของโลกอย่างเท่าทนั ดงันัน้เพื่อสรา้งความเขา้ใจ
ในมติิการเปลี่ยนแปลงส าคญัที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ รวมถึงได้รบัความรู้และข้อแนะน าในการ
ปรบัตวัส าหรบัภาคธุรกจิท่ามกลางการเปลีย่นผ่านสู่โลกยคุใหม ่ทางหลกัสตูรการจดัการมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ จงึเชญิผูเ้ชีย่วชาญ ผูท้รงคุณวุฒจิากหลากหลายสาขาวชิาชพีมาให้
ความรูก้บันักศกึษาปรญิญาโท ศษิยเ์ก่า ผูป้ระกอบการทัว่ไป และบุคคลภายนอกทีส่นใจ เพื่อจะได้
พรอ้มรบักบัสถานการณ์ทางธุรกจิทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
 
1.1 วตัถปุระสงค ์ 
 1. เพื่อใหน้กัศกึษา/ศษิยเ์ก่า/บุคคลภายนอกไดเ้ปิดประสบการณ์ทางดา้นการท าธุรกจิจากกู
รผููเ้ชีย่วชาญในศาสตรต่์าง ๆ  
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 2. เพื่อใหน้กัศกึษา/ศษิยเ์ก่า/บุคคลภายนอกน าองคค์วามรูท้ีไ่ดร้บัไปปรบัใชใ้นการด าเนิน
ธุรกจิ หรอืการด าเนินชวีติของตนเอง  
 3. เพื่อประชาสมัพนัธห์ลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑติ สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการให้
เป็นทีรู่จ้กัในทุกภาคส่วน  
 4. เพื่อเป็นการสรา้งเครอืขา่ยระหว่างมหาวทิยาลยักบัองคก์ารภาครฐัและเอกชน 
 

1.2 เป้าหมายความส าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ 
 1. นกัศกึษา/ศษิยเ์ก่า/บุคคลภายนอกไดเ้ปิดประสบการณ์ทางดา้นการท าธุรกจิจากกูรู
ผูเ้ชีย่วชาญในศาสตรด์า้นการสรา้งแบรนด ์ 
 2. นกัศกึษา/ศษิยเ์ก่า/บุคคลภายนอกสามารถน าองคค์วามรูท้ีไ่ดร้บัไปปรบัใชใ้นการด าเนิน
ธุรกจิ หรอืการด าเนินชวีติของตนเอง  
 3. ไดป้ระชาสมัพนัธห์ลกัสตูรการจดัการมหาบณัฑติ สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการให้
เป็นทีรู่จ้กัในทุกภาคส่วน ผ่านทางการโปรโมทผ่าน Social Media ต่าง ๆ 
 4. ไดส้รา้งเครอืขา่ยระหว่างมหาวทิยาลยักบัองคก์ารภาครฐัและเอกชน โดยเฉพาะอาจารย์
วทิยากรทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญจากทางภาคเอกชน อกีทัง้ไดค้ร ่าหวอดในวงการสรา้งแบรนดม์าเป็น
ระยะเวลายาวนาน 
 
วิธีด าเนินการ 
 1.ตดิต่อผูเ้ชีย่วชาญ/วทิยากรผูม้ปีระสบการณ์  
 2. ประชาสมัพนัธโ์ครงการไปยงันกัศกึษา ศษิยเ์ก่า และบุคคลภายนอก ผ่านทาง 
Facebook Line Official 
 3. ด าเนินกจิกรรมการสมันาออนไลน์  
 4. ประเมนิผลโครงการ 
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2. ผลการด าเนินการ/ การน าไปใช ้

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็
โครงการทีต่ ัง้ไวใ้น
ระบบงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย เอกสารแนบรายงานโครงการ 
ทีต่ัง้ไวใ้น
ระบบงบ 

ผลทีไ่ด ้ ทีต่ัง้ไวใ้นระบบงบ ทีแ่นบไวใ้น
ภาคผนวก 

1.ผูเ้ขา้รว่มโครงการ
ไดร้บัประโยชน์จาก
โครงการอยูใ่นระดบั
ดหีรอืมากขึน้ไป 

1.รอ้ยละ 60 
ของผูต้อบ
แบบประเมนิ  
 

ผูเ้ขา้รว่มโครงการ
รอ้ยละ 92.5 ไดร้บั
ประโยชน์จาก
โครงการอยูใ่นระดบั
ดขีึน้ไป 

1. ผลประเมนิจาก
ผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
(ตอบแบบประเมนิ
ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 
50 ของกุล่ม
เป้าหมายผูใ้ช้
ประโยชน์) 

ตารางสรปุการ
ประเมนิความพงึ
พอใจ 

2.จ านวนผูเ้ขา้รว่ม
โครงการ  
 

2. รอ้ยละ 80 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
 

ผูเ้ขา้รว่มโครงการมี
จ านวน 60 คนคดิ
เป็นรอ้ยละ 100 
ของกลุ่มเป้าหมาย
ทีต่ ัง้ไว ้

เอกสารลงชื่อ
ผูเ้ขา้รว่มโครงการ 

รายชื่อผูเ้ขา้รว่ม
ฟังการสมันา
ออนไลน์ 

 
3. การตรวจสอบผลการด าเนินการ/ อภปิรายความส าเรจ็หรอืไมส่ าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ 

จากการทีท่างหลกัสตูรไดจ้ดัโครงการสมันาออนไลน์นอกจากเป็นการใหค้วามรูก้บันกัศกึษา
หลกัสตูรการจดัการมหาบณัฑติ สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการแลว้นัน้ การจดัการสมันาออนไลน์
ในครัง้นี้ไดม้กีาร Live สด ผ่านทางเพจของหลกัสตูร และมจี านวนผูเ้ขา้มาฟังทัง้ ศษิยเ์ก่า 
บุคคลภายนอก และนกัศกึษาในระดบัปรญิญาตรขีองคณะบรหิารธุรกจิ ซึง่ถอืเป็นการเผยแพร่
ความรูใ้นวงกวา้ง และยงัสามารถประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรไดอ้กีทางหนึ่งดว้ย 

4. สรปุผลการด าเนินการ/ ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุในอนาคต 
ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ขา้รว่มฟังการสมันาออนไลน์ 
- อยากใหจ้ดัในหวัขอ้อื่น ๆ เช่น Logistics Management 
- อาจารยว์ทิยากรมปีระสบการณ์ในดา้นการสรา้งแบรนดเ์ป็นอย่างด ีและยกตวัอยา่งไดเ้หน็ภาพ
ชดัเจน 
- ชอบทีท่างวทิยากรเปิดโอกาสใหบ้อกปัญหาของบรษิทัของตนเอง และอาจารยช์่วยแกไ้ขให้ 
ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงในอนาคต 
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- ตอ้งการฟังในหวัขอ้เกีย่วกบัการจดัการความเสีย่ง 
- การจดัการการคา้ระหว่างประเทศ 
- การลงทุนในสนิทรพัย ์เพื่อเพิม่ก าไรใหก้บัธุรกจิ 
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ภาคผนวก 
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1. ก าหนดการอบรม 

ก าหนดการอบรมเชิงวิชาการ 
ของนักศึกษาหลกัสตูรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 

เร่ือง “สร้างสรรค/์ส่ือสาร BRAND อย่างยัง่ยืน: ในยุคท่ีผูบ้ริโภคต้องการความชดัเจน” 

วนัอาทิตยท่ี์ 1 พฤษภาคม 2565 
ณ ห้อง 2-311 คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัรงัสิต และ Zoom Online Meeting 

--------------------------------------------------- 

 
09.00 – 09.30  น. ลงทะเบยีน 
09.30 – 09.45  น.      พธิเีปิดการอบรม 
         กล่าวรายงาน โดย     ดร.ปิยภรณ์ ชชูพี  
                                                             ผูอ้ านวยการหลกัสตูรการจดัการมหาบณัฑติ          
                              เปิดการอบรม โดย   ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.รุจาภา แพ่งเกษร   
                                                             คณบดคีณะบรหิารธุรกจิ 
09.45 – 10.45  น.      อบรมเรือ่ง “แนวคดิการสรา้งแบรนดใ์หย้ัง่ยนื”  
   โดย คุณปรดี ีนุกุลสมปรารถนา เจา้ของเวบ็ไซตค์วามรูด้า้นการตลาดและ  
   การสรา้งแบรนด ์Popticles.com 
10.45 – 11.00  น.       พกัประทานอาหารว่าง 
11.00 – 12.00  น.       อบรมเรือ่ง “แนวคดิการสรา้งแบรนดใ์หย้ัง่ยนื” (ต่อ)         
12.00 – 13.00  น.       รบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30  น.        Workshop  “การสรา้งแบรนด”์  
14.30 -  14.45  น.        พกัรบัประทานอาหารว่าง 
14.45 – 15.45 น.          Workshop  “การสรา้งแบรนด”์ (ต่อ) 
15.45 – 16.00 น.              Q&A 
16.00 – 16.15 น.              กล่าวปิดการอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
                                 โดย ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.รจุาภา แพ่งเกษร   
                                                  คณบดคีณะบรหิารธุรกจิ 
   

-------------------------------------------- 
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2. ตารางสรปุการการประเมินผลความพึงพอใจในโครงการ 

 
การประเมินโครงการ 

อบรมเชิงวิชาการหลกัสตูรการจดัการมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลยัรงัสิต 

วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2565 
 

เกณฑใ์นการประเมิน 
 คะแนนส าหรบัระดบัความเหน็ 

 มากทีสุ่ด/ดมีาก  5 คะแนน 
  มาก/ด ี   4  คะแนน 
  ปานกลาง/ค่อนขา้งด ี 3  คะแนน 
  น้อย/พอใช ้  2 คะแนน 
  น้อยทีสุ่ด/ตอ้งปรบัปรงุ 1  คะแนน 
 การค านวณระดบัความเหน็จากค่าเฉลีย่  = (คะแนนสงูสุด – คะแนนต ่าสุด)/ระดบัชัน้ 
      = (5 – 1)/5  =  0.8 
 ดงันัน้ ระดบัคะแนน 4.21 – 5.00 หมายถงึ  มากทีสุ่ด/ดมีาก 
    3.41 – 4.20 หมายถงึ  มาก/ด ี
    2.61 – 3.40 หมายถงึ  ปานกลาง/ค่อนขา้งด ี
    1.81 – 2.60 หมายถงึ  น้อย/พอใช ้
    1.00 – 1.80 หมายถงึ  น้อยทีสุ่ด/ตอ้งปรบัปรงุ 
 
จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 
 60  คน 
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รายการ ค่าเฉล่ีย ระดบัความเหน็ 

ความเหน็ต่อวิทยากร 

1 ความรอบรูข้องวทิยากร 4.575 มากทีสุ่ด/ดมีาก 
2 ความสามารถในการถ่ายทอดชดัเจนและเขา้ใจง่าย 4.375 มากทีสุ่ด/ดมีาก 
3 การยกตวัอยา่งประกอบช่วยใหเ้ขา้ใจดยีิง่ขึน้ 4.425 มากทีสุ่ด/ดมีาก 
4 วธิกีารบรรยายน่าสนใจ ชวนตดิตาม 4.3 มากทีสุ่ด/ดมีาก 
5 การใชส้ื่อประกอบการบรรยายเหมาะสม เอือ้ต่อการรบัรู ้ 4.4 มากทีสุ่ด/ดมีาก 

6 ความสามารถในการตอบขอ้ซกัถาม 4.425 มากทีสุ่ด/ดมีาก 

7 การสรปุประเดน็ใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจ 4.4 มากทีสุ่ด/ดมีาก 

8 บุคลกิภาพโดยทัว่ไปของวทิยากร 4.375 มากทีสุ่ด/ดมีาก 

ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการสมันาออนไลน์ 

9 ไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเนื้อหาในการสมัมนา 4.375 มากทีสุ่ด/ดมีาก 

10 ไดท้ราบขอ้คดิเหน็ต่าง ๆ ทีม่ปีระโยชน์เพิม่ขึน้ 4.275 มากทีสุ่ด/ดมีาก 

11 สามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัจากการสมัมนาไปประยกุตใ์ช้
วางแผนงานในอนาคตได้ 

4.425 มากทีสุ่ด/ดมีาก 
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3. รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 
รอ้ยตรหีญงิ ปาณศิา กมลฉ ่า 
นางสาว พรลภสั วภิาภรณ์ 
นาย สุขประสงค ์วรีะศร ี
นาย อคัคภาคย ์อคัรเมธาวรกุล 
นางสาว ปพชิณา วงษ์อุปร ี
นางสาว วนารนิทร ์ฉิมแกว้ 
นาย ณฐัวชิช ์กอ้งกจิพพิฒัน์ 
นางสาว อจัฉรา ทรงศริวิฒัน์ 
นาย ธรีวุฒ ิสองพีน้่อง 
นางสาว มทันา ศกัดิศ์ศธิร 
นาย จริภทัร จนัทวาส 
นาย มาวนิ สระส าอาง 
นางสาว วนิดา รปูสม 
นาย ชานนท ์ภารพนัธ์ 
นาย ณฐัวุฒ ิอคัขะราษา 
นาย ธนวตั ภฉูายา 
นางสาว ชวาลา จนัทรชติ 
นางสาว พรพรรณ สมแกว้ 
นาย รฐัรุจน์ สุรยิเสนีย ์
นาย ตรกีาล เมฆบรบิรูณ์ 
นางสาว นิเยาวด์ ีปานะ 
นางสาว เบญญาภา เตชะโพธวิรคุณ 
นางสาว อฐษิฐา เนตรมยั 
นางสาว ฐติมิา ไชยบุปผา 
นางสาว มริา สุรวิภิาวรโชต ิ
ดร.ปิยภรณ์ ชชูพี 
ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร 
นางสาวเขมจริา บุญลอื 
นางสาว อรญา ปานตะละส ี
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นาย ศุภวุฒ ิสมจติร 
นาย นพรุจ รอ้ยกรแกว้ 
นางสาว บุญญาดา ศรวีรสาร 
นาย กติตศิกัดิ ์กตญัญ ู
นาย นิรชุ แดงศริ ิ
นาย อมตะ ทุมทา 
นาย พรีพล นพภา 
นาย ธนวรรธน์ ไพศาลพฒันากจิ 
นาย ธนรบ ผลวฒันะ 
นาย พลาธปิ บุตรนอก 
นางสาว วรรณพร ภาโสม 
นางสาว ปิยเกศ ดษิฐก์ระจนั 
นาย กฤตพร เนาวพล 
นางสาว ณฐัรกิา อุบลวรรณ 
นาย พุฒพิงศ ์พพูุ่ม 
นางสาว ปรางทพิย ์เยีย่มหาญ 
นางสาว ชลธชิา สยัวตัร ์
นางสาว สุจติรา สาราษฎร ์
นางสาว ธญัวรตัม ์ศขิรนิรตัน์ 
นางสาว ศรินิฐัชา ปะท ิ
นาย ธรีภทัร ์บุญฤทธิ ์
นาย กฤตนยั ชลช ี
นางสาว สริริตัน์ แตงผึง้ 
นางสาว วรินิทร ์เกยีรตตินัสกุล 
นางสาว เมธาวด ีมากศร ี
นาย พาคุณ นนทก์ ่า 
นางสาว นุชนาฏ โพธสิุทธิ ์
นางสาว ณตัตชิา พลูทะจติร ์
นาย อนุพนัธ ์วงศศ์ลิปมรกต 
นางสาว วรกมล กจิพชิติ 
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นาย พลณฤต สุดตา 
นางสาว พชัรนิทร ์พราหมหดี 
นาย กติตกุิล แกว้เพชร 
นางสาว พรรณรสา เรอืงเขยีน 
นาย บุญรตัน์ ฤทยัแช่มชื่น 
นาย แทน ทรงกติริตัน์ 
นาย อลงกรณ์ เอกสมยั 
นางสาว กานตส์นิี ฉนัทเ์ฉลมิพงศ์ 
นางสาว อามานี สาแมยาลอ 
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4. ภาพการสมันาออนไลน์ 
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5. ค ากล่าวเปิดการอบรมเชิงวิชาการของคณบดีคณะบริหารธรุกิจ 

กล่าวเปิดการอบรมเชงิวชิาการ 
ของ 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.รุจาภา แพ่งเกษร 
ในพธิเีปิดการอบรมเชงิวชิาการ 

“สรา้งสรรค/์สื่อสาร BRAND อยา่งยัง่ยนื: ในยคุทีผู่บ้รโิภคตอ้งการความชดัเจน” 
วนัอาทติยท์ี ่1 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. 

ณ หอ้ง Zoom Meeting 
……………………………………………….. 

ท่านวทิยากร อาจารย ์และผูเ้ขา้รว่มการอบรมทุกท่าน 
 ดฉิันมคีวามยนิดเีป็นอย่างยิง่ทีไ่ดร้บัเชญิมาเป็นประธานในพธิเีปิดการอบรมเชงิวชิาการเรื่อง 
“สรา้งสรรค/์สื่อสาร BRAND อยา่งยัง่ยนื: ในยคุทีผู่บ้รโิภคตอ้งการความชดัเจน”   ทีจ่ดัขึน้โดย หลกัสตูรการ
จดัการมหาบณัฑติ สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรงัสติ  จากเหตุผลและ
หลกัการในการจดัอบรมเชงิปฏบิตัิการ นับเป็นนิมติรหมายอนัดทีี่อาจารยแ์ละนักศกึษาจะได้ตระหนักถึง
ความส าคญัของการสรา้งแบรนดใ์หป้ระสบความส าเรจ็อย่างยัง่ยนื  
 คงไม่มใีครปฏเิสธว่า องค์การที่มชีื่อเสยีงระดบัโลกและบุคคลส าคญัในแวดวงสงัคมจากทุก
สาขาไม่ว่าจะเป็น ซอีโีอและผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทัชัน้น า รวมไปถงึเซเลบรติี้และอนิฟลูเอนเซอร ์ต่าง
รูจ้กัทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากการสรา้งแบรนด ์(Branding) เพื่อสรา้งภาพลกัษณ์และความน่าเชื่อถอืใหก้บัตนเอง 
หรอืสนิคา้และบรกิารทีต่นน าเสนอดว้ยกนัทัง้สิน้ 
 แต่ในยุคที่วกิฤตโควดิ-19 ได้เขา้มาส่งผลกระทบเชงิลบต่อทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในภาพรวม 
การสรา้งแบรนดส์ าหรบัองค์กรไม่ว่าแบรนด์ขนาดเลก็ทีเ่พิง่ออกจากฝัง่ หรอืแบรนดใ์หญ่ระดบัโลกทัง้แบบ
ธุรกจิกบัธุรกจิ (Business-to-business: B2B) และธุรกจิกบัผูบ้รโิภค (Business-to-consumer: B2C) จ าเป็น
ทีจ่ะต้องปรบัเปลี่ยนโฟกสัจากการสรรหาแนวทางที่จะท าใหแ้บรนด์ช่วยสรา้งยอดขายเพื่อฟ้ืนฟูธุรกจิเพยีง
อย่างเดยีว มาเป็นสรา้งแบรนด์ทีช่่วยสงัคมคดิหาทางออกจากภาวการณ์ทีย่ากล าบากและใส่ใจในเรื่องของ
การสรา้งความยัง่ยนื  
 จากความส าคญัดงักล่าวขา้งตน้ ดฉิันหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า การจดัอบรมเชงิวชิาการ ครัง้นี้จะได้
ประโยชน์ดงักล่าว และในนามของมหาวทิยาลยัรงัสติขอขอบคุณวทิยากรผูท้รงคุณวุฒ ิอาจารย ์ผูเ้ขา้อบรม
และคณะกรรมการด าเนินงาน ขออวยพรใหก้ารอบรมครัง้นี้ใหป้ระสบผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้ 
 บดันี้ไดเ้วลาอนัสมควรแลว้ ดฉินัขอเปิดการอบรม ณ บดันี้ 
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6. ค ากล่าวรายงานของผู้อ านวยการหลกัสตูร 

ค ากล่าวรายงาน 
ของ 

ดร.ปิยภรณ์ ชชูพี 
ในพธิเีปิดการอบรมเชงิวชิาการออนไลน์ 

“สรา้งสรรค/์สื่อสาร BRAND อยา่งยัง่ยนื: ในยคุทีผู่บ้รโิภคตอ้งการความชดัเจน” 
วนัอาทติยท์ี ่1 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. 

ณ หอ้ง Zoom Meeting 
……………………………………………….. 

กราบเรยีน คณบด ีวทิยากร อาจารย ์นกัศกึษา ผูป้ระกอบการ และผูส้นใจทุกท่าน 
 ในนามของหลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑติ สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ ขอขอบพระคุณ 
ท่านคณบดคีณะบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรงัสติ ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมเชิง
วชิาการออนไลน์ เรื่อง  “สรา้งสรรค/์สื่อสาร BRAND อย่างยัง่ยนื: ในยุคทีผู่บ้รโิภคต้องการความชดัเจน” ใน
วนัน้ี 
 เราคงปฏเิสธไม่ไดว้่า “การสื่อสารแบรนดอ์ย่างมปีระสทิธภิาพ” นัน่คอื การพฒันาเทคนิค และ
วธิกีารสื่อสารแบรนดท์ีส่ามารถสรา้งทัง้ความน่าสนใจ ดงึดดู และสื่อสารเป้าหมายรวมถงึตวัตนของแบรนดท์ี่
แตกต่าง และสอดคล้องไปกับพฤติกรรมที่เป็นมาตรฐานใหม่ของผู้ซื้อได้อย่างเหมาะสม นี่คือกุญแจ
ความส าเรจ็ของธุรกจิ  
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑติ สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 
จงึไดจ้ดัการอบรมครัง้นี้ขึน้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถสรา้งสรรคแ์ละสื่อสารเบรนดค์เพื่อ
สรา้งการจดจ าและความเขา้ใจในคุณค่าของผลติภณัฑห์รอืบรกิาร สรา้งความเชื่อมัน่ในตวัตนของธุรกจิ โดย
น าเสนอ Content ทีต่่อเนื่องและสม ่าเสมอสู่กลุ่มเป้าหมายของผลติภณัฑห์รอืบรกิารของธุรกจิ 
 ในการนี้ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมประกอบดว้ย นักศกึษาปรญิญาโทหลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑติ 
อาจารย ์และศษิยเ์ก่า ที่อยู่ในห้อง Zoom จ านวนทัง้สิ้น 30 คน และนักศกึษาปรญิญาตรคีณะบรหิารธุรกจิ 
ผูป้ระกอบการ และผูส้นใจเขา้รว่มฟังอยูใ่น Live สด จ านวนประมาณ 60 คน  
 บดันี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเรยีนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจาภา แพ่งเกษร 
คณบดคีณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรงัสติ กล่าวเปิดการอบรมค่ะ 
 ขอเรยีนเชญิค่ะ 
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7. ค ากล่าวขอบคณุวิทยากรจากตวัแทนหลกัสตูร 

ค ากล่าวปิดการอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
ของ รอ้ยตรหีญงิ ปาณศิา กลมฉ ่า 

ตวัแทนนกัศกึษาหลกัสตูรการจดัการมหาบณัฑติ สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 
ในการอบรมเชงิวชิาการออนไลน์ 

“สรา้งสรรค/์สื่อสาร BRAND อยา่งยัง่ยนื: ในยคุทีผู่บ้รโิภคตอ้งการความชดัเจน” 
วนัอาทติยท์ี ่1 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. 

ณ หอ้ง Zoom Meeting 
……………………………………………….. 

ท่านคณบด ีท่านวทิยากร อาจารย ์เพื่อนนกัศกึษา น้องๆ ปรญิญาตร ีและท่านผูส้นใจทุกท่าน 
 
 ดฉิัน ร้อยตรหีญิงปาณิศา กมลฉ ่ า ในนามตวัแทนนักศึกษาปรญิญาโทหลกัสูตรการจดัการ
มหาบณัฑติ สาขาวชิาการเป็นผู้ประกอบการ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรงัสติ ขอขอบพระคุณท่าน
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒ ิอาจารย์ปรดีี นุกุลสมปรารถนา ที่ ให้เกียรติมาบรรยาย และมอบความรู้ ในเรื่อง 
“สรา้งสรรค/์สื่อสาร BRAND อย่างยัง่ยนื: ในยุคทีผู่บ้รโิภคต้องการความชดัเจน” ทีจ่ดัขึน้โดย หลกัสูตรการ
จดัการมหาบณัฑติ ในวนัน้ี    
หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า ทุกท่านจะได้รบัประโยชน์จากอบรมในครัง้นี้ และน าความรู้ที่ได้รบั น าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สงูสุด ในการสรา้งและพฒันาแบรนดเ์พื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ และต่อยอดการด าเนิน
ธุรกจิใหป้ระสบความส าเรจ็ยิง่ขึน้ไป 
 
 ขอบคุณมากค่ะ 
 
 

 

 

 


