
 

 



ค ำน ำ 

โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ประจ าปีการศึกษา ๒๕63 (ออนไลน์) ด าเนินการจัดโครงการขึ้น เมื่อวันที่  20-24 กรกฎาคม 
2563 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จ.กรุงเทพมหานคร  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน กิจกรรม 
สวัสดิการและกฎระเบียบ ข้อบังคับของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
กรกฎาคม 2563  

 



แบบ ง.6 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   แบบเสนอขอโครงการงบรายจ่ายอ่ืน 

 
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์   

 
ชื่อโครงการ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
               ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3   

1. ลักษณะโครงการ 
     การอบรม (การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ)  
     การประชุม/การสัมมนาทางวิชาการหรือ    
          เชิงปฏิบัติการ 
     การดูงาน การฝึกศึกษา 
     การจัดงาน การจัดนิทรรศการ  

 การวิเคราะห์ การทดสอบ การตรวจสอบ 
 การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 
 การให้บริการข้อมูล การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 
 อ่ืน ๆ 

3. แหล่งงบประมาณ 
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................  
     งบประมาณรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     งบประมาณอ่ืนๆ...........โปรดระบุ..........................................................................  

 

4. แผนงาน 
 4.1 แผนงานพื้นฐาน 
           ผลผลิต ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์   
           ผลผลิต ผลงานบริการวิชาการ  
           ผลผลิต ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
           ผลผลิต ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    4.2 แผนงานบูรณาการ 
          …………………….............................................................................................  

4.3 แผนงานยุทธศาสตร์ 
          …………………….............................................................................................  

 

5. ยุทธศาสตร์ชาติ   
 ข้อ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (เลือกแผนแม่บทข้อ 23)  
 ข้อ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ (เลือกแผนแม่บทข้อ 11 หรือข้อ 12) 
 

6.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ข้อ 11 ศักยภาพคนตลอดชีวิต       
 ข้อ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
 ข้อ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 



7. แผนการปฏิรูปประเทศ  
     1 ด้านการศึกษา  
     2 ด้านเศรษฐกิจ  
     3 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

8. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 

9. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ 
  เป้าประสงค์ท่ี 1.4 บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม 

 

10. ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1.4.1.2 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีความ

รับผิดชอบต่อหมู่คณะ และสังคม 
กลยุทธ์ที่ 1.4.1.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
กลยุทธ์ที่ 1.4.2.3 ส่งเสริมทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร 

 
11. หลักการและเหตุผล 
 นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ควรได้รับความรู้และข้อมูลต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ทั้งในด้านการเรียนสายอาชีพ ความประพฤติ การประเมินผลการเรียน ระเบียบวินัยในขณะ
ศึกษา และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ 
 ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับ ปวช. และงานแนะแนวการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา จึงได้จัด
โครงการปฐมนิเทศขึ้น เพ่ือเป็นวิธีการให้ข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวเบื้องต้น ที่จะท าให้นักศึกษาใหม่ได้เข้าใจอย่างถูกต้อง
ในการเรียนการสอนสายอาชีพด้านช่าง 
 
12. วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือเตรียมความพร้อมเก่ียวกับการศึกษาต่อและก้าวสู่โลกอาชีพ 
 2. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
 3. เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบเคารพกฎระเบียบและกติกาของสังคม 
 

13.  การบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างสาขาวิชา 
- บูรณาการกับคณะวิชา/หน่วยงาน ระบุ............................................................................................. .......... 
- บูรณาการกับสาขาวิชา ระบุ ......................................................................................................................  
- องค์ความรู้ที่ต้องการบูรณาการข้ามศาสตร์ (ถ้ามี) ได้แก่ ........................................................................... 

 

 

 



 

14. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

คน 

 11.1 บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
     1 .นักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563   

 11.2 บุคลากรร่วมโครงการ 
       - วิทยากร 
       - คณะกรรมการด าเนินโครงการ 
       - พนักงานขับรถ                                                                         

รวมทั้งสิ้น 

................ 
280 คน  
..………….. 

1 คน 
25 คน 

................. 
 306 คน 

15. สถานที่จัดโครงการ 

      อบรมในรูปแบบออนไลน์ 

16. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

      ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 

17. การด าเนินโครงการ  

 
กิจกรรม 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ไตรมาส 1  ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การวางแผนปฏิบัติงาน              

1.1 ตรวจสอบยอดนั กศึ กษาและ
ผู้เข้าร่วมโครงการให้สอดคล้องกัน 

            

1.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             

2. การด าเนินงาน              

2.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ             

2.3 ประสานแจ้งนักศึกษาเข้ าร่วม
โครงการ 

            

2.4 จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องในการ
เบิกจ่าย 

            

2.5 ประสานวิทยากรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

            

2.6 ประสานงานพัสดุในการจัดซื้อ             



2.7 เบิกงบประมาณ             

2.8 น าส่ งหลักฐานการใช้จ่ ายกับ
การเงินและพัสดุ 

            

3. การติดตามและการประเมินผล              

 3.1 น าส่งเล่มสรุปโครงการ             

- ……………………………...………………             
 

18. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ  

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

             

(โปรดแนบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีหน้าที่ปรากฏชื่อโครงการด้วยเพื่อประกอบการอนุมัติด าเนินโครงการ) 

 
19. รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการ   

 ด าเนินการโดยไม่ขอใช้งบประมาณ 

20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ) 

 20.1 ผลลัพธ์บั้นปลายของโครงการ (Ultimate Outcome) 

นักศึกษาที่ท่ีเข้าใหม่ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ตามเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมโครงการ 
 20.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  

นักศึกษาท่ีเข้าใหม่ทุกคนได้ผ่านกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

20.3 ผลผลิตของโครงการ (Output)  

นักศึกษาที่เข้าใหม่ทุกคนได้ผ่านกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

21. การประเมินผลโครงการ (ระบุผลการด าเนินโครงการ ตอบสนองดัชนีชี้วัดและค่าเป้าหมายข้อใด)  
21.1 สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

1.4.1 ร้อยละของความพึงพอใจผู้ใช้ บัณฑิตภายใน 1 ปี ตามกรอบ คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และ มาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัย 

21.2 สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
KPI 1 ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามกลุ่มเป้าหมาย ไม่ต่ ากว่า 80 % 
KPI 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 90 
 
 



๒๑.๓ ผลผลิต:ผลงานการให้บริการวิชาการให้ด าเนินการตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์         
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ...............ดังนี้ 

ดัชนีชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยนับ จ านวน 

 

 

 

ผลลัพธ์ 

1. ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ 

ร้อยละ 85 

3. โครงการบริการวิชาการท่ีส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใน
เวลา 1 ปี  

      สามารถส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี  

      ไม่สามารถส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 
ปี 

 

ร้อยละ 

 

15 

 
ผลผลิต 

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 90 

2. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 95 

   ๒๑.๔ ผลผลิต:ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้ด าเนินการตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จตาม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..................... ดงันี้ 

 ดัชนีชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยนับ จ านวน 

 

 

 

 

ผลลัพธ์ 

1.  จ านวนโครงการ  /  กิ จกรรมที่ มี การ เผยแพร่ด้ านท านุบ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 

      มีการเผยแพร่ 

      ไม่มีการเผยแพร่ 

 

ร้อยละ 

 

85 

 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 90 

3. จ านวนโครงการ /  กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้ านท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี 

     มีการเผยแพร่ 

     ไม่มีการเผยแพร่ 

 

ร้อยละ 

 

85 

 
ผลผลิต 

1. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 90 

2. โครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 96 

หมายเหตุ โปรดส่งรายงานผลฉบับสมบูรณ์ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 



๒๒. ข้อมูลผู้ประสานงานโครงการ 
ชื่อ – สกุล นางบุรัสกร อยู่สุข    ต าแหน่ง อาจารย์ 
เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน ๐๒-๘๓๖-๓๐๐๐ ต่อ  ๔๑84  โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๓๗๒-๑๙๑๑ 
E-mail address    burasakorn@hotmail.com 
 

 
 ลงชื่อ .................................................................  
             (ผศ.ดร.บุรัสกร อยู่สุข) 

หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
              วันที่......................................... 
 
 
 ลงชื่อ ..................................................................  
           (นายสุทธิพงษ์  จ ารูญรัตน์) 
    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
             วันที่......................................... 
 
 
 ลงชื่อ ..................................................................  
           (ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล) 
       คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
             วันที่......................................... 
 
 

mailto:burasakorn@hotmail.com


ส่วนที่ 1 
รายละเอียดโครงการ 

1.1 หลักการและเหตุผล 
นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ควรได้รับความรู้และข้อมูลต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ทั้งในด้านการเรียนสายอาชีพ ความประพฤติ การประเมินผลการเรียน ระเบียบวินัย
ในขณะศึกษา และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ 

 ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับ ปวช. และงานแนะแนวการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา จึงได้จัด
โครงการปฐมนิเทศขึ้น เพ่ือเป็นวิธีการให้ข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวเบื้องต้น ที่จะท าให้นักศึกษาใหม่ได้เข้าใจอย่าง
ถูกต้องในการเรียนการสอนสายอาชีพด้านช่าง 
 
1.2 วัตถุประสงค ์

1.2.1 เพ่ือเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการศึกษาต่อและก้าวสู่โลกอาชีพ 
1.2.2 เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
1.2.3 เพ่ือให้นักศึกษามีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบเคารพกฎระเบียบและกติกาของสังคม 
 

1.3 กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 280 คน 
 

1.4 สถานที่ด าเนินโครงการ 
อบรมในรูปแบบออนไลน์ 
 

1.5 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 
 

1.6 งบประมาณ 
ด าเนินการโดยไม่ขอใช้งบประมาณ 
 

1.7 การประเมินผลโครงการ 
 ท าแบบประเมินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 
 
 
 
 



1.8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1.8.1 ผลลัพธ์บั้นปลายของโครงการ (Ultimate Outcome) 

นักศึกษาที่ที่เข้าใหม่ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ตามเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ 
 1.8.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  

นักศึกษาท่ีเข้าใหม่ทุกคนได้ผ่านกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

1.8.3 ผลผลิตของโครงการ (Output)  
นักศึกษาที่เข้าใหม่ทุกคนได้ผ่านกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 



ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินโครงการ 

ผลการด าเนินโครงการ 

การด าเนินโครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2563  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 
2563 จ านวน 223 คน โดยมีคลิปวิดิโอแนะน าคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิดิโอแนะน าคณะผู้บริหารและกล่าว
ต้อนรับนักศึกษาใหม่ คลิปวิดิโอแนะน าฝ่ายกิจการนักศึกษา และคลิปวิดิโอแนะน าฝ่ายวิชาการ เป็นต้น  

 

 
 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ 

 



 

ลงทะเบียนผ่าน Google Form 1 

 

ลงทะเบียนผ่าน Google Form 2 



 

 

 

 

 

แบบฟอร์มสรุปการด าเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

ชื่อโครงการ  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร  ประจ าปีการศึกษา 2563   

หน่วยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ผู้ประสานงานโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรัสกร อยู่สุข     

เบอร์ติดต่อ  081-372-1911 
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แบบฟอร์มสรุปการด าเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
1. ชื่อโครงการ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

ประจ าปีการศึกษา 2563   

2. หน่วยงานรับผิดชอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

3. ผลผลิต 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  ผลงานการให้บริการวิชาการ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 อ่ืนๆ ระบุ................................................................................................................... ................... 

4. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
  อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563  

 ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 มีการปรับระยะเวลาการด าเนินการ 

 ขอบรรจุเพ่ิมเข้าแผนปฏิบัติราชการระหว่างปีงบประมาณ ……..….... 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ตามท่ีได้เสนอของบประมาณ) 
1) เพื่อเตรียมความพร้อมเก่ียวกับการศึกษาต่อและก้าวสู่โลกอาชีพ 
2) เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
3) เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบเคารพกฎระเบียบและกติกาของสังคม 

 
6. สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ที่ 1.4 บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม 
กลยุทธ์ที่ 1.4.1.2 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีความ

รับผิดชอบต่อหมู่คณะ และสังคม 
กลยุทธ์ที่ 1.4.1.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
กลยุทธ์ที่ 1.4.2.3 ส่งเสริมทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร 
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7. วันและสถานที่ด าเนินการโครงการ 
โครงการก าหนด (วัน/เดือน/ปี) เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563  สถานที่ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
โครงการด าเนินการจริง (วัน/เดือน/ปี) 20-24 กรกฎาคม  2563  สถานที่ จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์    
กรณีด าเนินโครงการไม่ตรงตามก าหนด (ระบุเหตุผล)............................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 

8. งบประมาณโครงการ  
แหล่งเงิน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1. งบรายจ่าย    - - - 
2. งบเงินรายได้  143,500 ไม่มีการเบิกจ่าย 143,500 
3. งบอ่ืนๆ (ระบุ)  - - - 

* อ้างอิงหนังสือ อว 0652.07/1618 เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการด าเนินโครงการกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษา ปวช. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2563 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จากเดิมงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จ านวน 143,500 บาท ขออนุมัติปรับการ
ใช้งบประมาณ เป็นไม่ขอใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ เนื่องจาก  รับรูปแบบการจัดโครงการใน
รูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพ่ือลดความ
เสี่ยงของการสัมผัสระหว่างบุคคล และเพ่ือป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ไปสู่นักศึกษา 

 

9. สรุปการด าเนินโครงการ 
1) กิจกรรมที่ด าเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการ (ระบุรายละเอียดแบบสรุป/ บทคัดย่อ) 

1. จัดอบรมให้ความรู้ โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้  คลิปวิดิโอแนะน าคณะวิศวกรรมศาสตร์  
คลิปวิดิโอแนะน าคณะผู้บริหารและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ คลิปวิดิโอแนะน าฝ่ายกิจการนักศึกษา และ
คลิปวิดิโอแนะน าฝ่ายวิชาการ เป็นต้น  

2. ด าเนินการลงทะเบียนการเข้าร่วมโครงการโดยใช้ Google Form ในการลงทะเบียน  
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จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน (คน) คิดเป็น

ร้อยละ (คน) ชาย หญิง รวม 
1. ผู้บริหาร      
2. อาจารย์      
3. บุคลากร      
4. นักศึกษา 280 177 46 223 79.65 
5. ศิษย์เก่า      
6. บุคคลภายนอก      
7. หน่วยงาน/องค์กร      
8. อ่ืนๆ (ระบุ) 

..................................... 
     

รวม 280 177 46 223 79.65 
หมายเหตุ  หากโครงการสามารถแยกเพศผู้เข้าร่วมได้ โปรดระบุ หากไมส่ามารถระบไุด้ให้ใสจ่ านวนรวมของผู้เข้าร่วม

โครงการ 
 
 
 

2) ปัญหา อุปสรรคในการจัดโครงการ 
การปฐมนิเทศในครั้งนี้เป็นการจัดในระบบออนไลน์ และผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาใหม่ ซึ่งคณะ ฯ ไม่เคย
ติดต่อกันมาก่อนท าให้มีปัญหาในการเชิญนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งอาจมีความเสี่ยงของจ านวน
ผู้เข้าร่วมน้อย  
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3) ภาพกิจกรรมของโครงการ  (ไม่เกิน 6 ภาพ) 

 
ภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 2 
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ภาพที่ 3 

 
10. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  (โปรดตอบโครงการที่ได้รับงบประมาณ)  

1) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของโครงการ (ระดับโครงการ) 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
1. ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ  80 % 79.65 
   

2) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

1.    
2.    

3) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ  
ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

1.  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 90.37 
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 กรณี โครงการพัฒนาและผลผลิตก าลังคนของประเทศเพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 (โปรดระบุ) 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
(ผลลัพธ์) 
1. จ านวนบุคลากรที่อบรมมีความรู้ความเข้าใจด้าน

ดิจิทัลและหุ่นยนต์เพ่ิมข้ึน 

 
คน 

 

2. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมศักยภาพระยะสั้นด้าน
ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 

หลักสูตร  

3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  
(ผลผลิต) 
4. จ านวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพ่ิมทักษะทางด้าน

ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 

คน  

5. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมศักยภาพระยะสั้นด้าน
ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 

หลักสูตร  

6. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  

 
กรณี โครงการตาม ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ (โปรดระบ)ุ 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
1. ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86  
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ

ต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
ร้อยละ 85  

3. โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 15  

4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 
 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได้ 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ 

ร้อยละ 90  

6. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ตามก าหนด  
7. ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร 
 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได้ 

ร้อยละ 80  

กรณี โครงการตาม ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (โปรดระบ)ุ 
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ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ 
1. จ านวนโครงการ/โครงการที่มีการเผยแพร่ด้านท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 มีการเผยแพร่  
 ไม่มีการเผยแพร่ 

 
 

ร้อยละ 85 

 
 
  
 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์
ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 90  

3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 85  

ผลผลิต 
4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได้ 

 
โครงการ/
กิจกรรม  

 

กรณี โครงการตาม ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (โปรดระบุ) ต่อ 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
5. ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
ร้อยละ 90  

6. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

ร้อยละ 96  

7. ค่าใช้จ่ายของการให้ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  
  งบประมาณรายจ่าย 
  งบประมาณเงินรายได้ 

ร้อยละ 80  
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11. หน่วยงานอัพโหลดไฟล์เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ (ระบุลิ้งหน้าเพจ/URL ส าหรับการดาวน์โหลดไฟล์) 

.................. เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์ http://eng.rmutp.ac.th/ >หน่วยงานภายใน>ฝา่ยวางแผนและ
พัฒนา>เอกสารเผยแพร่>รายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ........................ 
  

ลงชื่อ (.................................................) 

       (ดร.ณัฐวรพล  รัชสิรวิัชรบุล) 

      หวัหน้าหน่วยงาน       

      (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) 

 

ลงชื่อ (.................................................) 

      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บุรัสกร อยู่สุข) 

      หวัหน้าโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ 

          เบอร์ติดต่อ  081-372-1911   



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 





























ก ำหนดกำร 

 



แบบประเมินโครงการ 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 
วันที่  20-24  กรกฎาคม 2563 

 
ค าชี้แจง ๑.  แบบสอบถามนี้ มีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นข้อมลูในการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 ๒.  โปรดท าเครื่องหมาย       หรือเขียนข้อความลงในช่องที่ต้องการ 
            ๓.  ความหมายของระดบัความพึงพอใจ      

๕  หมายถึง  มากที่สุด     ๔  หมายถึง  มาก    ๓  หมายถึง  ปานกลาง      ๒  หมายถึง  น้อย     ๑   หมายถึง  น้อยที่สุด 
 
ส่วนที่ ๑.  ข้อมูลทั่วไป  
๑.๑  เพศ    ชาย                    หญิง  
                                             
๑.2 สาขาวิชา                  
 สาขาวิชาช่างยนต์        
 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน          
 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์
 สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล     
 สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร ์ 
     
 

ส่วนที่ ๒.  ความพึงพอใจโครงการ  

ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
 (๕)     

มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
    (๓)   

น้อย 
(๒) 

น้อยท่ีสุด 
(๑) 

๒.๑  นักศึกษารูจ้ักผู้คณาจารย์ รวมทั้งทราบถึงประวัติ 
ความป็นมาของคณะ และหลักสูตรต่างๆ ของคณะ 

     

๒.2  รูปแบบและขั้นตอนในการด าเนินการโครงการ      
๒.3   สามารถนาความรู้ทีไ่ดร้ับไปประยุกต์ใช้ในการชีวิตมหาวิทยาลยั      
2.4  ความเหมาะสมของระยะเวลา      
2.5   โดยภาพรวมความพึงพอใจในการจดัโครงการ       

 
ส่วนที่ ๓.  ข้อเสนอแนะ 
 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................................................  

ด้วยความขอบคุณ งานแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา  
 

 
 



ใบรายช่ือลงทะเบียน 
โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช. 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ออนไลน์) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 

 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
1.  0563101041041 นางสาว วรรณพร ส าราญรื่น 
2.  0563101020086 นาย ปวรปรัชญ์ ดุษฎี 
3.  0563101060041 นาย พลวัต คุณธีรมงคล 
4.  0563101041249 นาย พุฒิพงศ์ วัดเฉย 
5.  0563101040233 นางสาว วรรณิภา สว่างไสว 
6.  0563101041348 นาย ณัฐพล สอนน้อย 
7.  0563101040241 นาย ธีรพล คลากระโทก 
8.  0563101040456 นาย ฐิติวุฒิ ภู่สวุรรณ 
9.  0563101041074 นาย พฤฒพงค์ คีรีประสบชัย 
10.  0563101040019 นางสาว ณัฐท์สินี สกุลทราวัฒน์ 
11.  0563101011077 นาย นโรดม สวนสุข 
12.  0563101041306 นาย ปานรวิศร์ แสนสุวงศ ์
13.  056310104039 นางสาว วสุกาญจน์ จงกลาง 
14.  0563101060108 นาย พงศกร แฟงคล้าย 
15.  0563101040282 นาย อภิวัตร บัวลอย 
16.  0563101011168 นาย ภีรพัฒน์ เเหวนทองค า 
17.  0563101041116 นาย ภัทรธร ภาโนมัย 
18.  056310104106-6   นาย ปรีดิยาธร สัมฤทธิ์ 
19.  0563101041389 นาย ภูผา สนานคุณ 
20.  0563101011341 นาย ปณต ฟักอ่อน 
21.  0563101020029 นาย อัษฎางค์ เอสุจินต์ 
22.  0563101041116 นาย ภัทรธร ภาโนมัย  
23.  0563101011234 นาย รัชชานนท์ กระแสสินทร์ 
24.  0563101070230 นาย ธนดล เม่งศิริ 
25.  0563101040316 นาย ศุภกร สนทนารักษ์ 
26.  0563101041017 นาย นาย สุเมธ ผาลิชัย 

 

 

 

 

 

 



ใบรายช่ือลงทะเบียน 
โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช. 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ออนไลน์) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 

 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
27.  0563101010095 นาย ปาราเมศ  หินทอง 
28.  0563101011341 นาย ปณต ฟักอ่อน 
29.  0563101041488 นาย ณัฐกรณ ์ ตรีบุบผา 
30.  0563101041157 นางสาว วชิราภรณ์ สุดจิตต ์
31.  0563101011416 นางสาว เจณิสตา สหะรัตน์ 
32.  0563101040126 นาย ศุภกฤต สิทธิปรีชาชาญ 
33.  0563101010236 นาย ธนพล เรืองผกา 
34.  0563101070081 นางสาว ปาลีรัฐ  ไกวัลศิลป์ 
35.  0563101040357 นางสาว นภิสา เนียะแก้ว 
36.  0563101020318 นาย พิพัฒธมงคล บริสุทธิ์ 
37.  0563101040365 นาย ชนินทร ปิ่นก้อน 
38.  0563101060058 นางสาว พรรณวษา พรมรักษา 
39.  0563101041470 นาย จิรายุ ศักดิ์ชูวงษ์ 
40.  0563101020300 นางสาว กชกร แหล่งสนาม 
41.  0563101040480 นาย ธนานพ พันตาเอก 
42.  0563101011028 นาย สิทธิศักดิ์ มูลสาร 
43.  056310104007 นาย รุ่งรดิศ ทัพไชย 
44.  0563101010186 นาย ธนวัฒน์ แจ้งโพธ ิ
45.  0563101060223 นางสาว กีรนันท์ สายใจ 
46.  0563101020219 นาย ภวัฐ ภู่พราหมณ์ 
47.  0563101011358 นาย พิศิษฏ์ นาคทอง 
48.  0563101010160 นาย ณัฐสิทธิ์ มีก าเนิด 
49.  056310101105 นาย รชต สาทิม 
50.  0563101060199 นาย วรปกรณ์ เสริมสุข 
51.  0563101040449 นางสาว เบญจวรรณ น้อยใย 
52.  056310101110 นาย นมัฐดา ภู่ม่วง 

 

 

 

 

 

 



ใบรายช่ือลงทะเบียน 
โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช. 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ออนไลน์) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 

 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
53.  0563101060298 นางสาว ธิดารัตน์ ไกรสวัสดิ์ 
54.  0563101040043 นาย พีรพงษ์ ทรัพย์คต 
55.  0563101041298 นาย รัฐนนท์ จ้อนเมือง 
56.  0563101011150 นาย บูรพา นาคทอง 
57.  0563101010020 นาย ศิริชัย ฉิมพักร์ 
58.  0563101010087 นาย ภคภพ ราภิรมย์ 
59.  056310101027 นาย สมมาตร น้ าผึ้ง 
60.  0563101010103 นาย กาญจณ์กิจพงศ์ บุญทริกศิริ 
61.  0563101010012 นาย ธนัชทัศน์ หยาดทอง 
62.  0563101060389 นาย ธีรภัทร รวมทรัพย์ 
63.  0563101060074 นางสาว พุทธรักษา ชวนสกุล 
64.  0563101070073 นาย ชนพัฒน์ สุทธิเลิศอรุณ 
65.  0563101020078 นาย ภรัณยู อุ่นเอม 
66.  0563101060256 นางสาว จันทกานต์ คุณสมบัติ 
67.  0563101041454 นาย จิรวุฒิ เอ่ียมจรัส 
68.  0563101041280 นาย อดิศร เกตุแก้ว  
69.  0563101080114 นาย ธัญปธัช ธัญปริภัทร ์
70.  0563101060215 นาย ภูวนัย เมืองมณี 
71.  0563101041405 นางสาว กันติชา วรรณานุช 
72.  056310101069 นางสาว กนกพร จีนสุขเเสง 
73.  0563101011366 นาย ภควัฒ รักหาญ 
74.  0563101070248 นาย ชินวัณ ศรีประสงค์ 
75.  0563101011218 นาย ประทานพร ทัดเปรม 
76.  0563101041165 นางสาว ราตรี กลิ่นจันทร์ 
77.  0563101060140 นางสาว นงนภัส ล้อมงูเหลือม 
78.  0563101040092 นาย ธนาธิป ไหมสมบุญ 

 

 

 

 

 

 



ใบรายช่ือลงทะเบียน 
โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช. 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ออนไลน์) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 

 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
79.  0563101020177 นาย ภคินทร์ เตี้ยเนตร 
80.  0563101020334 นาย สรรเพชญ์  ธรา 
81.  0563101010079 นาย วิศณุ สุขสิงห์ 
82.  0563101041256 นางสาว นิโรบล หอมจันทร์ 
83.  0563101010319 นาย นรุตม์ชัย สีถาการ 
84.  0563101010202 นาย บุญญฤทธิ์ จันทร์กลัด 
85.  0563101070164 นาย กันตินันท์ ยกสุวรรณ 
86.  0563101010129 นาย สงกรานต์ นัยพัฒน์ 
87.  056310101038 นาย ศิวกร สิงห์เอม 
88.  0563101070149 นาย ภาณุพงศ์ ชาญสูงเนิน 
89.  0563101010145 นาย ทัพพ์ สิงห์กวาง 
90.  0563101010335 นาย เสฏฐนันท์ ศุภพ่ณิชย์ 
91.  056310101030 นาย ธนวัฒน์ ปฐมสุข 
92.  056310107021-4   นางสาว พรไพลิน ทองโฉม 
93.  0563101070057 นาย พสุธร ศรีลิว 
94.  0563101070107 นาย พีรพัฒน์ ดีรอด 
95.  0563101070024 นางสาว จีราพรรณ ภู่ประดิษฐ์ 
96.  0563101010418 นาย ภัทชนนท์ เกิดเทียนชัย 
97.  0563101070065 นาย รัตเกล้า ผลพิกุล 
98.  0563101040340 นาย กาจพงศ์ แสงจินดา 
99.  0563101060355 นาย สุริยฉัตร ทองปรีชา 

100.  0563101080080 นางสาว นัฐริกา พิมพา 
101.  0563101011309 นาย กิตติพงษ์ แก้วไทรยอด 
102.  0563101060264 นาย ชาญชัย โพธิประสาท 
103.  0563101060017 นาย ภูริช ชะอุ่มเกษ 
104.  0563101060330 นาย ธัญธร สมรรถกร 

 

 

 

 

 

 



ใบรายช่ือลงทะเบียน 
โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช. 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ออนไลน์) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 

 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
105.  0563101020185 นาย รวี วงค์วิศาล 
106.  0563101011127 นาย วุฒินันท์ แสงสกุล 
107.  0563101010293 นาย พีรวิชญ์ ประยงค์แย้ม 
108.  0563101040324 นาย ชวัลวิทย์ เเสงเสือ 
109.  0563101040027 นางสาว มณีทิพย์ ทะแกล้ว 
110.  0563101080023 นาย สิปปกร แซ่เอ๊ียบ 
111.  0563101041025 นางสาว มนัสชนก ป้อมแก้ว 
112.  0563131080106 นาย กองทัพ พิมพ์เงิน 
113.  0563101011192 นาย นฤเบศร์ พุทธสกุลมงคล 
114.  0563101070131 นาย วชิรวิชญ์ แสนสุข 
115.  0563101041058 นาย ภัทรชัย อุดมจันทึก 
116.  0563101020128 นางสาว สิริกร โคตรชาดา 
117.  0563101010111 นาย ฐานวัฒน์ นิลใจ 
118.  0563101020292 นาย ธนภัทร์ ปรางศร 
119.  0563101020375 นาย นนธวัฒน์ วงคณิต 
120.  0563101040035 นางสาว วรพร วิเศษศักดิ์เจริญ 
121.  0563101010061 นาย ภาณุพงศ์ หีตล าพูน 
122.  0563101040050 นาย ณัฐพล เรืองนา 
123.  0563101040084 นาย วีรยุทธ วรสมจิตต ์
124.  0563101060066 นาย บุญฤทธิ์ ลิ้มบุญเรือง 
125.  0563101020102 นาย นรบดี ปรีชาเดช 
126.  0563101080072 นาย ณัฐภูมิสิทธิ์ เสาร์รักษา 
127.  0563101040167 นางสาว หทัยชนก ยงยุทธ 
128.  0563101080155 นาย ภคิน กาญจนลักษณ์ 
129.  0563101040217 นาย ภูวกร หิรัญณราวุฒิ 
130.  0563101060280 นาย กิติพงษ์ งามเลิศ 
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131.  0563101080148 นาย ปารเมศ สายสุวรรณ 
132.  0563101070156 นางสาว ณิชาพัฒน์ พยุงชัยรัตน์ 
133.  0563101060165 นางสาว อัญชิสา ทองหล่อ 
134.  0563101070198 นาย ชโยดม ศุกร์แก้วถนอม 
135.  056310102042-5   นาย ภูวิศ ก้านก่ิง 
136.  0563101060116 นาย ธนภัทร จันทร์ทอง 
137.  0563101060306 นางสาว กมลวรรณ บุญเจริญกิจกุล 
138.  0563101070115 นาย ชนาธิป รุ่งโนร ี
139.  056310104025 นาย กฤตพรต พันธ์แย้ม 
140.  0563101080056 นาย นาย เสฏฐนัท์ สวนพล ี
141.  0563101040266 นางสาว พรรณธร ภารวิจิตร 
142.  0563101040415 นาย อธิกร สัญสมบัติ 
143.  0563101080049 นาย กิตติ์ธวัช มิ่งมงคล 
144.  0563101020037 นางสาว อัญชลี มงคลทรง 
145.  0563101040423 นางสาว ชลมาศ เข็มขาว 
146.  0563101020144 นาย อนุรุธ แก้วสด 
147.  0563101040100 นางสาว ปัณวรา วโรตมะกุล 
148.  0563101010376 นาย ปิยะพงศ์ คุ้มครอบ 
149.  0563101011374 นาย ทิฐินันท์ตานแต่ง 
150.  0563101020193 นาย ปรเมศวร์ พูลเพิ่ม 
151.  0563101040274 นาย ปาค ซูน  ยง 
152.  0563101040431 นางสาว อัจฉริยา ฉินสุมากุล 
153.  0563101070016 นาย เทพรัตน์ รุ่งโรจน์รัตน์ 
154.  0563101010152 นาย นนทกร สิริปัญจนนท์ 
155.  0563101011382 นาย ธนพัศย์ เศรษฐิยรังษี 
156.  0563101020094 นาย ปฏิมากร สายสุดใจ 
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157.  0563101020045 นาย ปาณัสม์ คุ้มอินทร์ 
158.  0563101060405 นาย พุฒิเมธ พิมพ์ศิริ 
159.  0563101010178 นาย นิธิชัย ใยบัว 
160.  0563101010251 นาย อิทธิโชติ นันตะยุ 
161.  056310101022 นาย จิรเมธ บุญมี 
162.  0563101010194 นาย พงศภัค  ประสารวงค์ 
163.  0563101040118 นาย เจตริน อินทรขุนทศ 
164.  0563101041108 นาย ณัฐภัทร  ธนสุวรรณธาร 
165.  0563101040183 นาย อชิรวิทย์ ฮาซัน 
166.  0563101011184 นาย จิระภัทร ลอยระยับ 
167.  0563101041397 นาย ชิติพัทธ์ แสงสว่าง 
168.  0563101041421 นาย ภูมินทร์ ศรีมุงคุล 
169.  0563101060157 นาย ธัญพิสิษฐ์ ทุตกิจ 
170.  0563101041439 นาย ธราธร ทิมฉิม 
171.  0593101070099 นาย กุศลิน ประลองกิจ 
172.  0563101020326 นาย พีรศักดิ์ ชิตชัยพันธุ์ 
173.  0563101020409 นาย พงศ์ภีระ พัฒนะวรสิทธิ์ 
174.  0563101020458 นางสาว พรพิพัฒน์ ภูมิสีคิ้ว  
175.  0563101011283 นาย ไชยพลซุ้นหิรัญ 
176.  0563101011242 นาย ธีรวุฒิ มลศิลป ์
177.  056310101143 นาย นริศร  ใจดี 
178.  0563101020433 นาย ธนทัต โฉมอัมฤทธิ์ 
179.  0563101011176 นาย ญาณกร เรือนจันทร์ 
180.  0563101020367 นาย กฤติพงศ์ เพ็ชรสวี 
181.  0563101040308 นางสาว สู่ขวัญ นิลก าแหง 
182.  0563101041082 นาย รัฐภูมิ แฟงคล้าย 

 

 

 

 

 

 



ใบรายช่ือลงทะเบียน 
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ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
183.  0563101041447 นางสาว ศิริขวัญ หงษ์ศิริ 
184.  0563101020169 นาย ภัทรชัย ศรีบุญเรือง 
185.  0563101020276 นางสาว ณัชชา พันธุ์ไพโรจน์ 
186.  0563101020417 นาย วัชสัณห์ เมฆเนย 
187.  0563101041132 นางสาว ทักษิณา  ซื่อรัมย์ 
188.  0563101060231 นาย จิรายุ ศรีดี 
189.  0563101060173 นาย วชิรวิทย์ ปิยะศักดิ์สกุล 
190.  0563101020466 นางสาว จีรัฐติกุล  นะเรนรัมย์ 
191.  0563101080098 นางสาว สุพัตรา ขะจรสมบัตร 
192.  056310108003 นาย ภูมิ บุตรพรหม 
193.  0563101080163 นาย ธนธฤต สีหอน 
194.  056310102035 นาย ก้องภพ สัจจเสนีย์ 
195.  0563101080064 นาย จิราพัชร กานดา 
196.  0563101010285 นาย ธนภัทร สุมณฑา 
197.  056310102342 นาย สกฤษศ์ คุณธรใจ 
198.  0563101010343 นาย อครพล จันทร์ศิริ 
199.  0563101020235 นาย ภูธีดิษฐ์ เศวตรธีรพงศ์ 
200.  0563101040175 นางสาว กัญญาวีร์ ภุมมาจะ 
201.  0563101040159 นาย ธนภูมิ คล่องแคล่ว 
202.  0563101010327 นาย องอาจ อาจอาษา 
203.  056310101040 นาย อโนทัย  เหมันต์ 
204.  0563101011044 นาย อิทธิเชษฐ์ จุ้ยบาง 
205.  056310106034 นาย พีรณัฐ วสุวัต 
206.  0563101020243 นาย ธนภัทร ทรัพย์ประเสริฐ 
207.  056101011010 นาย สิทธิชัย จันทร 
208.  0563101011291 นาย สุทธิลัทธิ ผ่ายเพ็ชร 
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209.  0563101011093 นาย พัชรพล สีสังข์ 
210.  0563101060090 นาย กรินทร์  นามสิมมา 
211.  0563101011226 นาย เมธาสิทธิ์ บุญมี 
212.  0563101011390 นาย พุทธินันต์ ถาวร 
213.  056310101111-9   นาย รณกร รุ่งอินทร์ 
214.  0563101041223 นางสาว อภิณห์พร อินทนะ 
215.  0563101041355 นางสาว ธณัชชา ขันติวงษ์ 
216.  0563101011325 นาย ศิวกร โกมารกุล ณ นคร 
217.  0563101040332 นาย ณัฐพัฒน์ คงประเสริฐ 
218.  0563101060025 นาย เมธา ตราชื่นต้อง 
219.  0563101010335 นาย เสฏฐนันท์ ศุภพาณิชย์ 
220.  0563101020250 นาย ณัฐพล สุขวรรณ 
221.  0563101060124 นาย ธนวัฒน์ ประจันบาน 
222.  0563101041090 นาย โสภณัฐ บุญทับ 
223.  0563101060314 นาย กันติพริษฐ์ สุขสัมฤทธิ์ 

 
 


