
 



ค ำน ำ 

โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ประจ าปีการศึกษา ๒๕6๔ (ออนไลน์) ด าเนินการจัดโครงการขึ้น เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 256๔  
ณ คณะวิ ศวกรรมศาสตร์  มหาวิ ทยาลั ย เทค โน โลยี ร าชมงคลพระนคร  จ .กรุ ง เทพมหานคร  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน กิจกรรม 
สวัสดิการและกฎระเบียบ ข้อบังคับของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
กรกฎาคม 2564  

 



แบบ ง.6 
 

   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   แบบเสนอขอโครงการงบรายจ่ายอื่น 

 
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์   

 
ชื่อโครงการ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช. คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
                พระนคร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  

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

 การวิเคราะห์ การทดสอบ การตรวจสอบ 
 การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้เทคโนโลย ี
 การให้บรกิารข้อมูล การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 
 อื่น ๆ 

3. แหล่งงบประมาณ 
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................  
     งบประมาณรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     งบประมาณอื่นๆ...........โปรดระบ.ุ......................................................................... 

 

4. แผนงาน 
 4.1 แผนงานพื้นฐาน 
           ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร ์   
           ผลผลิต ผลงานบริการวิชาการ  
           ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
           ผลผลิต ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    4.2 แผนงานบรูณาการ 
          ……………………............................................................................................. 

4.3 แผนงานยุทธศาสตร ์
          ……………………............................................................................................. 

 

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

6.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 



 ข้อ 11 ศักยภาพคนตลอดชีวิต       
 ข้อ 12 การพัฒนาการเรียนรู ้
 ข้อ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

7. แผนการปฏิรูปประเทศ  
     1 ด้านการศึกษา  
     2 ด้านเศรษฐกิจ  
     3 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

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

9. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค ์
  เป้าประสงค์ที ่1.4 บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เช่ียวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม 

 

10. ความสอดคล้องกับกลยุทธ ์
กลยุทธ์ที่ 1.4.1.2 ส่งเสรมิกจิกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีคณุธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีความ

รับผิดชอบต่อหมู่คณะ และสังคม 
กลยุทธ์ที่ 1.4.1.3 พัฒนาคณุภาพชีวิตของนักศึกษาทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
กลยุทธ์ที่ 1.4.2.3 ส่งเสรมิทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร 

 
 

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

  1.เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการศึกษาต่อและก้าวสู่โลกอาชีพ 
 2.เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับนกัศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษา 
 3. เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบเคารพกฎระเบียบและกติกาของสังคม 
 

13.  การบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างสาขาวิชา 
- บูรณาการกบัคณะวิชา/หน่วยงาน ระบุ....................................................................................................... 
- บูรณาการกบัสาขาวิชา ระบุ ...................................................................................................................... 
- องค์ความรู้ทีต่้องการบูรณาการข้ามศาสตร์ (ถ้ามี) ได้แก ่........................................................................... 



 

14. กลุ่มเปา้หมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

คน 

 11.1 บคุลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
     1 .นักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 1 ประจ าปกีารศึกษา 2564   

 11.2 บคุลากรร่วมโครงการ 
        - คณะกรรมการด าเนินโครงการ 
 

รวมทั้งสิ้น 

................ 
287 คน  
..………….. 
25 คน 

................. 
 312 คน 

15. สถานที่จดัโครงการ 

      อบรมในรูปแบบออนไลน ์

16. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

       ระหว่างวันที่ ๗-๘ มิถุนายน 2564 

17. การด าเนินโครงการ  

 
กิจกรรม 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 ตรวจสอบยอดนักศึกษาและ
ผู้เข้าร่วมโครงการให้สอดคล้องกัน 

            

1.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             

2. การด าเนินงาน              

2.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2.2 แต่งต้ังคณะกรรมการ             

2.3 ประสานแจ้งนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ 

            

2.4 จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องในการ
เบิกจ่าย 

            

2.5 ประสานวิทยากรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

            

 

 

 



 

2.6 ประสานงานพัสดุในการจัดซื้อ             

2.7 เบิกงบประมาณ             

2.8 น าส่งหลักฐานการใช้จ่ ายกับ
การเงินและพัสด ุ

            

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. รายละเอียดงบประมาณทีใ่ช้ในการจัดโครงการ   

       ด าเนินการโดยไม่ขอใช้งบประมาณ 
 

20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ) 

 20.1 ผลลัพธ์บั้นปลายของโครงการ (Ultimate Outcome) 

นักศึกษาที่ที่เข้าใหม่ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ตามเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมโครงการ 
 20.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  

นักศึกษาที่เข้าใหม่ทุกคนได้ผ่านกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศกึษา 2564 และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

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 ตามกลุ่มเปา้หมาย ไม่ต่ ากว่า 80 % 
KPI 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 90 



 

๒๑.๓ ผลผลติ:ผลงานการให้บริการวิชาการให้ด าเนินการตามดัชนีชี้วดัความส าเร็จตามยทุธศาสตร์         
การจดัสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ...............ดังนี ้

ดัชนีชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

หน่วยนับ จ านวน 

 

 

 

ผลลัพธ ์

1. ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ 

ร้อยละ 85 

3. โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใน
เวลา 1 ปี  

      สามารถส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี  

      ไม่สามารถส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 
ปี 

 

ร้อยละ 

 

15 

 
ผลผลติ 

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 90 

2. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 95 

 

   ๒๑.๔ ผลผลติ:ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมใหด้ าเนนิการตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จตาม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ..................... ดังนี ้

 ดัชนีชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

หน่วยนับ จ านวน 

 

 

 

 

ผลลัพธ ์

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

      มีการเผยแพร ่

      ไม่มีการเผยแพร ่

 

ร้อยละ 

 

85 

 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 90 

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

     มีการเผยแพร ่

     ไม่มีการเผยแพร ่

 

ร้อยละ 

 

85 

1. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 90 



 
ผลผลติ 

2. โครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 96 

หมายเหตุ โปรดส่งรายงานผลฉบับสมบูรณ์ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

๒๒. ข้อมูลผู้ประสานงานโครงการ 
ชื่อ – สกุล นางบุรัสกร อยู่สขุ    ต าแหน่ง อาจารย ์

เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน ๐๒-๘๓๖-๓๐๐๐ ต่อ  ๔๑๘๔  โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๓๗๒-๑๙๑๑ 

E-mail address    burasakorn@hotmail.com 

 

 

 
 ลงชื่อ ............................................................ ผู้เสนอโครงการ 
             (ผศ.ดร.บุรัสกร อยูสุ่ข) 
              วันที.่........................................ 
 
 
 ลงชื่อ ............................................................ หัวหน้าหน่วยงาน 
           (นายสุทธิพงษ์  จ ารูญรัตน์) 
  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
             วันที.่........................................ 
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ส่วนที่ 1 
รายละเอียดโครงการ 

1.1 หลักการและเหตุผล 
  นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ควรได้รับความรู้และข้อมูลต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ทั้งในด้านการเรียนสายอาชีพ ความประพฤติ การประเมินผลการเรียน ระเบียบวินัย

ในขณะศึกษา และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของคณะ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับ ปวช. 

และงานแนะแนวการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศข้ึนเพื่อเป็นวิธีการให้ข้อมูลต่างๆ 

ดังกล่าวเบื้องต้น ที่จะท าให้นักศึกษาใหม่ได้เข้าใจอย่างถูกต้องในการเรียนการสอนสายอาชีพด้านช่าง 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อนักศึกษาได้เกิดความคุ้นเคย ได้รู้จักกันและละลายพฤติกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ ทั้งในสาขาเดี่ยว
กันและต่างสาขา เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีการปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ เพื่อนใหม่ สถานศึกษาใหม่ 
3. เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน กิจกรรม สวัสดิการและ
กฎระเบียบ ข้อบังคับของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

1.3 กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษา ปวช. ช้ันปีที่ 1 ประจ าปกีารศึกษา 2564 จ านวน 287 คน 
 

1.4 สถานท่ีด าเนินโครงการ 
อบรมในรูปแบบออนไลน์ 
 

1.5 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ระหว่างวันที่ ๗-๘ มิถุนายน 2564 
 

1.6 งบประมาณ 
ด าเนินการโดยไม่ขอใช้งบประมาณ 
 

1.7 การประเมินผลโครงการ 
 ท าแบบประเมินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 
 
 



1.8 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
1.8.1 ผลลัพธ์บ้ันปลายของโครงการ (Ultimate Outcome) 

นักศึกษาที่ที่เข้าใหม่ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ตาม
เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ  

1.8.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
นักศึกษาที่เข้าใหม่ทุกคนได้ผ่านกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 และบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 
1.8.3 ผลผลิตของโครงการ (Output)  

นักศึกษาที่เข้าใหม่ทุกคนได้ผ่านกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 



ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนนิโครงการ 

ผลการด าเนนิโครงการ 

การด าเนินโครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 256๔  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 
256๔ จ านวน 287 คน โดยมีคลิปวิดิโอแนะน าคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิดิโอแนะน าคณะผู้บริหารและกล่าว
ต้อนรับนักศึกษาใหม่ คลิปวิดิโอแนะน าฝ่ายกิจการนักศึกษา และคลิปวิดิโอแนะน าฝ่ายวิชาการ เป็นต้น   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ 

 

 

 



 

ลงทะเบียนผ่าน Google Form 1 

 

 

ลงทะเบียนผ่าน Google Form 2 



 

 

 

 

 

แบบฟอร์มสรปุการด าเนนิงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 

 

ชื่อโครงการ  กิจกรรมปฐมนเิทศนักศึกษา ปวช. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร  ประจ าปีการศึกษา 256๔   

หน่วยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

ผู้ประสานงานโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรุัสกร อยู่สุข     

เบอร์ติดต่อ  081-372-1911 
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แบบฟอร์มสรปุการด าเนนิงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 
1. ชื่อโครงการ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

ประจ าปกีารศึกษา 256๔   

2. หน่วยงานรับผิดชอบ คณะวิศวกรรมศาสตร ์

3. ผลผลิต 
 ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านสังคมศาสตร ์  ผลงานการให้บริการวิชาการ 
 ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 อื่นๆ ระบ.ุ.................................................................................................................. ................... 

4. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
  อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 256๔  

 ด าเนินการตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
 มีการปรับระยะเวลาการด าเนินการ 

 ขอบรรจเุพิ่มเข้าแผนปฏิบัตริาชการระหว่างปีงบประมาณ ……..….... 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ตามที่ได้เสนอของบประมาณ) 
1) เพื่อนักศึกษาได้เกิดความคุ้นเคย ได้รู้จักกันและละลายพฤติกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ ทั้งในสาขาเดี่ยว
กันและต่างสาขา เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2) เพื่อให้นักศึกษาได้มีการปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ เพื่อนใหม่ สถานศึกษาใหม่ 
3) เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน กิจกรรม สวัสดิการและ
กฎระเบียบ ข้อบังคับของคณะวิศวกรรมศาสตร์  

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาใหม้ีคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ที่ 1.4 บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝรู่้ สู้งาน เช่ียวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม 
กลยุทธ์ที่ 1.4.1.2 ส่งเสริมกิจกรรมพฒันานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม มจีิตสาธารณะและมีความ

รับผิดชอบต่อหมู่คณะ และสังคม 
กลยุทธ์ที่ 1.4.1.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
กลยุทธ์ที่ 1.4.2.3 ส่งเสริมทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร 
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7. วันและสถานท่ีด าเนินการโครงการ 
โครงการก าหนด (วัน/เดือน/ปี) เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564  สถานที่ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ช้ัน 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
โครงการด าเนินการจริง (วัน/เดือน/ปี)  ๗-๘ มิถุนายน 2564 สถานที่ จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์     
กรณีด าเนินโครงการไม่ตรงตามก าหนด (ระบุเหตุผล) เนื่องจากสถานการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโร
น่า (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงของการสัมผัสระหว่างบุคคล และเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัส  

ไปสู่นักศึกษา 
 

8. งบประมาณโครงการ  
แหล่งเงิน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1. งบรายจ่าย    - - - 
2. งบเงินรายได้  166,100 ไม่มีการเบิกจ่าย 166,100  
3. งบอื่นๆ (ระบุ)  - - - 

* อ้างอิงหนังสือ อว 0652.07/1๒๒๐ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการด าเนินโครงการกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษา ปวช. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 256๔ 
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม 256๔ จากเดิมงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จ านวน ๑๖๖,๑๐๐ บาท ขออนุมัติปรับ
การใช้งบประมาณ เป็นไม่ขอใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ เนื่องจากปรับรูปแบบการจัดโครงการใน
รูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพื่อลดความ
เสี่ยงของการสัมผัสระหว่างบุคคล และเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ไปสู่นักศึกษา 

 

9. สรุปการด าเนินโครงการ 
1) กิจกรรมที่ด าเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการ (ระบรุายละเอียดแบบสรุป/ 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. อาจารย ์      
3. บุคลากร      
4. นักศึกษา 287  218 49 267 93.03 
5. ศิษย์เก่า      
6. บุคคลภายนอก      
7. หน่วยงาน/องค์กร      
8. อื่นๆ (ระบุ) 

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

รวม 287  218 49 267 93.03  
หมายเหตุ  หากโครงการสามารถแยกเพศผู้เข้าร่วมได้ โปรดระบุ หากไม่สามารถระบุได้ให้ใส่จ านวนรวมของผู้เข้าร่วม

โครงการ 
 
 
 

2) ปัญหา อปุสรรคในการจัดโครงการ 
การปฐมนิเทศในครั้งนี้เป็นการจัดในระบบออนไลน์ และผูเ้ข้าร่วมเป็นนักศึกษาใหม่ ซึง่คณะ ฯ ไม่เคย 
ติดต่อกันมาก่อนท าให้มปีัญหาในการเชิญนักศึกษาใหมเ่ข้ารว่มกิจกรรม ซึ่งอาจมีความเสี่ยงของจ านวน
ผู้เข้าร่วมนอ้ย  
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3) ภาพกิจกรรมของโครงการ  (ไมเ่กิน 6 ภาพ) 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 
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ภาพที่ 3 

 
10. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  (โปรดตอบโครงการที่ได้รับงบประมาณ)  

1) ดัชนีช้ีวัดตามค่าเป้าหมายของโครงการ (ระดบัโครงการ) 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
1. ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ  80 % 93.03  
   

2) ดัชนีช้ีวัดตามค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2563 – 2565) 
ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

1.    
2.    

3) ดัชนีช้ีวัดตามค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ  
ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

1.  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 87.61  
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 กรณี โครงการพัฒนาและผลผลิตก าลงัคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 (โปรดระบ)ุ 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
(ผลลัพธ์) 
1. จ านวนบุคลากรที่อบรมมีความรู้ความเข้าใจด้าน

ดิจิทัลและหุ่นยนต์เพิม่ขึ้น 

 
คน 

 

2. จ านวนหลกัสูตรฝกึอบรมศักยภาพระยะสั้นด้าน
ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 

หลักสูตร  

3. ความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  
(ผลผลิต) 
4. จ านวนผู้ที่ได้รบัการพัฒนาเพื่อเพิ่มทกัษะทางด้าน

ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 

คน  

5. จ านวนหลกัสูตรฝกึอบรมศักยภาพระยะสั้นด้าน
ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 

หลักสูตร  

6. ความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  

 
กรณี โครงการตาม ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ (โปรดระบุ) 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
1. ผู้เข้ารบับริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 86  
2. ความพึงพอใจของผูร้ับบริการวิชาการและวิชาชีพ

ต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
ร้อยละ 85  

3. โครงการบริการวิชาการที่สง่เสรมิศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 15  

4. จ านวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวิชาการแกส่ังคม 
 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได ้

โครงการ/
กิจกรรม 

 

5. ความพึงพอใจของผูร้ับบริการในกระบวนการ
ให้บรกิาร 

ร้อยละ 90  

6. งานบริการวิชาการแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด ตามก าหนด  
7. ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร 
 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได ้

ร้อยละ 80  

กรณี โครงการตาม ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (โปรดระบุ) 
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รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ออนไลน์) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2564 

ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564 

ล ำดับที่ ชื่อ-นำมสกุล  รหัสนักศึกษำ   สำขำวิชำ  
1 นำย ภูดิศ ศรีสวัสดิ์ 056410101115-8   สำขำวิชำช่ำงยนต์  
2 เด็กชำย ชำญชัย ธรรมนิตย์นิยม 056410101016-8 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
3 นำย สพลดนัย สนั่นวงค์สังข ์ 056410101006-9 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
4 นำย อภิมงคล ทำระเวท 056410101028-3 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
5 นำย ภำณุวัฒน์ วงค์ลัย 056410101114-1   สำขำวิชำช่ำงยนต์  
6 นำย วีรภัทร เรืองสวัสด์ิ 056410101103-4 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
7 นำย วรวุฒิ ควำมสุข 056410101102-6 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
8 นำย ณัฐภูมิ ไชยมหำพฤกษ์ 056410101135-6 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
9 นำย ภัทรพล สุขภูมิ 056410101038-2 สำขำวิชำช่ำงยนต์  

10 นำย อัชฌำ สุธรรมมำ 056410101131-5 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
11 นำย อัครพล แซ่ลี้ 056410101116-6 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
12 นำย กฤษณพล  เกตุพันธ์ 056410101138-0 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
13 นำย ฐกฤต สุวรรณชำติ 056410101031-7 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
14 เด็กชำย ยศกร  ทรัพย์พูล 056410101133-1 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
15 นำย อนวรรษ อุมำรัตน์ 056410101118-2 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
16 นำย ชัยวัฒน์ สำตรสำร 056410101107-5 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
17 นำย ญำณภัทร น้อยคล้ำย 056410101029-1 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
18 นำย สรวุฒิ วิชำโห้ง 056410101024-2 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
19 นำย สุร โชติสุขรัตน์ 056410101110-9 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
20 นำย วรพจน์ อุรีรักษ์ 056410101027-5 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
21 นำย รัฏฐภัทร์ เหลือจันทร์ 056410101011-9 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
22 นำย ภัทรโชติ ลีลำคณำทรัพย์ 056410101040-8 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
23 นำย สุประวีณ์ พินธุกนก 056410101113-3 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
24 นำย ณัฐภัทร โป้แดง 056410101123-2   สำขำวิชำช่ำงยนต์  
25 นำย นรวิชญ์ แหวนทอง 056410101013-5 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
26 เด็กชำย นนทชัย ศรีภัทรำ 056410101002-8 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
27 นำย นภัสกร ด ำริห์รัมย์ 056410101130-7 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
28 นำย ไกลกังวล ศิริเกษร 056410101017-6 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
29 นำย ฐำปรำกรณ์ กำรภักดี 056410101008-5 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
30 นำย วรินทร บุญเอื้อ 056410101019-2 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
31 นำงสำว นัฐติกำนต์ เอียดเหล็น 056410101034-1 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
32 นำย ปัณณทัต ทองแดง 056410101012-7 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
33 นำย ธนะเทพ ชวำลำ 056410101112-5 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
34 นำย สุวพัชร ชำแก้ว 056410101105-9 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
35 นำย บวรณัท ศรีจอหอ 056410101022-6 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
36 นำย อภิเทพ โพธิม่วง 056410101128-1 สำขำวิชำช่ำงยนต์  



รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ออนไลน์) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2564 

ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564 

ล ำดับที่ ชื่อ-นำมสกุล  รหัสนักศึกษำ   สำขำวิชำ  
37 นำย พิมุกต ์จินดำวัฒน์ 056410101106-7 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
38 นำย อนุวัฒน์  ชูพินิจ 056410101026-7 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
39 นำย กฤตเมธ จอมคีรี 056410101015-0 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
40 นำย ปัญญำ  วิชัย 056410101117-4 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
41 นำย ศุภกร ทิพย์ดง 056410101001-0 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
42 นำย กิตติภูมิ สืบสำยลำ 056410101004-4 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
43 นำย เตชิษฐ์ เมฆขยำย 056410101010-1 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
44 นำย นโรดม สวนสุข 056410101136-4 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
45 นำย ศุภศิษฏ์ พรหมชูวงศ ์ 056410101126-5 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
46 นำย อนะวัฒน์ วัฒนนิ่ม 056410101007-7 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
47 นำย ประภำกร อินทโชติ 056410101025-9 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
48 นำย วัชรเกียรติ บุตรหึงษ์ 056410101104-2 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
49 นำย ประกำศิต ค ำภิระแปง 056410101037-4 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
50 นำย อมรเทพ แก้วแสง 056410101039-0 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
51 นำย รชต ระษำรักษ์ 056410101021-8 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
52 นำย นนทพร ชุมทอง 056410101020-0 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
53 นำย ศุภณัฐ นมัสไธสง 056410101120-8 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
54 นำย ต่อตระกูล หงิมตรุษ 056410101005-1 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
55 นำย ชธนรร ปิ่นสันเทียะ 056410101137-2 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
56 นำย ศิวรักษ์ กระแสร์ลำภ 056410102012-6 สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  
57 นำงสำว ฐิติกำญจน์ ชมภูวิเศษ 056410102043-1 สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  
58 นำย ณัฏฐกิตติ์ ปรวุฒิวงศ ์ 056410102042-3 สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  
59 นำย ถิรวัฒน์ กิจสวน 056410102023-3 สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  
60 นำงสำว เบญญำภำ ภู่ทอง 056410102008-4 สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  
61 นำงสำว จิรำพร สุวรรณรัตน์ 056410102044-9 สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  
62 นำย ภูมิทัศน์ ตันติวรพันธุ์ 056410102019-1 สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  
63 นำงสำว นำถฤทัย งำมระลึก 056410102022-5 สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  
64 นำย ภูสิทธิ์ นึกเว้น 056410102004-3 สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  
65 นำย อิทธิพร รุกขพันธุ์ 056410102005-0   สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  
66 นำงสำว นภัส ชีวะประวัติงำม 153990092984-9 สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  
67 นำย ณัฐวิทย์ ภู่ระหงษ์ 056410102032-4 สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  
68 นำงสำว ชนิดำ พุ่มพงษ์ 056410102007-6 สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  
69 นำย กฤษณพล บุญเกตุ 056410102039-9 สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  
70 นำย กษิดิ์เดช ใจกล้ำ 056410102038-1 สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  
71 นำย สักรินทร์ เฟื่องชื่น 056410102028-2   สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  
72 นำงสำว กรภัทร์ นันทกิจอุดม 056410102011-8 สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  



รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ออนไลน์) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2564 

ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564 

ล ำดับที่ ชื่อ-นำมสกุล  รหัสนักศึกษำ   สำขำวิชำ  
73 นำย อัครพงค์  สมบุญ 056410102017-5 สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  
74 นำย ณัฐ ครุฑสุวรรณ 056410102025-8 สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  
75 นำย ชนนิธิ บัวเผื่อน 056410102031-6 สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  
76 นำย สุจิวิชญ์ เเต้มมำลำ 056410102015-9 สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  
77 นำย คณิน กุหลำบทอง 056410102037-3 สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  
78 นำย เฉลิมวุ ศิริวิบูลโชติ 056410102013-4 สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  
79 นำย ธนวัฒน์ วิจิตร 056410102040-7 สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  
80 นำย กิตติศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ 056410102014-2 สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  
81 นำย ภูมิพัฒน์ ธนโกเศศ 056410102036-5 สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  
82 นำย ธีรโชติ 056410102002-7 สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  
83 นำย วรพงศ์ โภชน์พันธ์ 056410102035-7 สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  
84 นำย ธนพนธ์ วิเศษสุวรรณ 056410102033-2 สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  
85 นำย ปภังกร ศรีจอหอ 056410102016-7 สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  
86 นำย รพีภัทร มีมำก  056410102009-2 สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  
87 นำย บุญฤทธิ์ เเสงสุ่ม 506410102024-1 สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  
88 นำย พัฒนพงศ์ ภูมิสีคิ้ว 056410102001-9 สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  
89 นำย ศักดำ ไทยเจริญพงศ์ 056410104024-9  สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
90 นำย ธนภัทร ตำบูญ 056410104009-0  สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
91 นำย จิรำยุทธ์   ลวะเปำรยะ 056410104102-3 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
92 นำย ธนกฤต ศรีจันทรำ 056410104016-5 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
93 นำย พิทวัส กรอบทอง 056410104001-7 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
94 นำย พชรพล สนธิพันธ์ 056410104045-4 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
95 นำย ธีรยุทธ ชูเชิด 056410104125-4 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
96 นำย ตระกูล บดีบูรพำ 056410104026-4 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
97 นำย อภิรักษ์ ทำระเวท 056410104118-9 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
98 นำย นที   ชินจิตตำนุรักษ์ 056410104140-3 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
99 นำงสำว พิรุณรัตน์ แสงแก้วสันติสุข 056410104114-8 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  

100 นำย ทัตพร ผ่องสอำด 056410104014-0   สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
101 นำย ลัทธพล อ่ ำสุพรรณ 056410104008-2 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
102 นำย ณัฐฐินันท์ วงษำเนำว์ 056410104131-2 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
103 นำงสำว ธันยพร ดวงมณีย ์ 056410104003-3 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
104 นำย คุณำกร กลีบผึ้ง 0564-101040157 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
105 นำย เอกพรรณ สงวนสุข 056410104033-0 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
106 นำงสำว ณัฐติยำ นพนิยม 056410104109-8 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
107 นำย พีรพัฒน์ เขียวน้อย 056410104132-0 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
108 นำย ธนภัทร อ้นเนียม 056410104120-5 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
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109 นำย กฤษฎำ โสมำบุตร 056410104135-3 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
110 นำงสำว ชวัลญำ สำนนท์ 056410104107-2 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
111 นำย ชิษณุพงศ์ สุขย่อง 056410104022-3 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
112 นำย ธนกร หำเรือนทรง 056410104030-6   สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
113 นำย ธนเสฏฐ์ สัมพันธรัตน์ 056410104104-9 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
114 นำย ศุภวิชญ์ อุกำทร 056410104035-5 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
115 นำงสำว จิณห์นิภำ สุดทะสิน 056410104139-5 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
116 นำย ศรันย์ สมโสม 056410104110-6 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
117 นำงสำว กมลทิพย์ ทองเทพ 056410104029-8 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
118 นำย ณฐกร เจริญสุขสุวรรณ 056410104031-4 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
119 นำย มลธกต ธีระวัฒน์ 056410104106-1 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
120 นำย พรพิพัฒน์ ภูฆัง 056410104030-7 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
121 นำย อิทธิพัทธ์ มำศประสิทธิ์ 056410104043-9 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
122 นำย ณัฐดนัย เกิดมงคล 056410104111-4 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
123 นำย อัษฎำวุธ แย้มจันทร์ 056410104002-5 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
124 นำย สหรัฐ ประเสริฐทรัพย์ 056410104011-6 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
125 นำย เฉลิมชำติ พยัคฆะ 056410104130-4 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
126 นำย ภำคิน วรศำนต์ 056410104136-1 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
127 นำย อนิรุธ แย้มขจร 056410104122-1 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
128 นำย คฑำวุธ แก้วอุดมวัชระ 056410104041-3 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
129 นำย ณัฐกิจ จันทร์ส ำเภำ 056410104039-7 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
130 นำงสำว นวิยำ ลงวุฒิ 056410104124-7 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
131 นำย ฐิติพัทธ์ ศิริสุรักษ์     056410104137-9 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
132 นำย ศุภณัฐ สุขผล 056410104123-9   สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
133 นำย พิชยะ ขันตี 056410104034-8 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
134 นำย สมิทธิ์ เรียบเรียง 056410104144-5 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
135 นำย ทนุธรรม โนอ๊วบ 056410104040-5 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
136 นำย พีรณัฐ เจริญเมือง 056410104127-0 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
137 นำย ศิวกร ปิ่นก้อน 056401014138-7 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
138 นำย นันทพงศ์ สมบัติอนันต์ 056410104126-2 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
139 นำงสำว ศิริวิมล พ่วงแต้ม 056410104113-0 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
140 นำย อัซมำนม   มัสอูดี 056410104119-7 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
141 นำย อัครพล สุขเกิด 056410104143-7 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
142 นำงสำว กัลยำรัตน์ ประเสริฐ 056410104141-1 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
143 นำย อภิวัฒน์ ทับศิริ 056410104117-1 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
144 นำงสำว วำสนำ สุภำเกตุ 056410104005-8 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
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145 นำย  ธนภัทร อ่อนละออ 056410104038-9 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
146 นำย ปฏิภำณ สุภำพเพชร 056410104042-1 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
147 นำงสำว สิตำนัน ทัดจันทร์ 056410104012-4 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
148 นำงสำว นภัสนันท ์เหมือนเอี่ยม 056410104121-3 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
149 นำย ธนวัฒน์ ชูโค 104041020-9 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
150 นำย ไชยวัฒน์ ดีสี 056410104021-5 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
151 นำย ณัฐพัฒน์ คงประเสริฐ 056410104134-6 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
152 นำย ธิติวุฒิ งำมประเสริฐ 056410104036-3 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
153 นำย ภูริ พุกปัญญำ 056410104142-9 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
154 นำงสำว ปำลิดำ ชื่นตระกูล 056410106051-0 สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  
155 นำย ณ ฐชนน ม่วงคง 056410106034-6 สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  
156 นำย กำลัญญู กลิ่นชุมพล 056410106013-0 สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  
157 นำย จักรกฤษณ์ ปุ่นประโคน 056410106015-5 สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  
158 นำงสำว ธนิสร มีโส 056410106037-9 สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  
159 นำย เดชำธร ส่งศักดิ์ 056410106018-9 สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  
160 นำย ธิติ แสงประทีป 056410106049-4 สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  
161 นำย พีรพล เขียวน้อย 056410106028-8 สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  
162 นำย จิตตรวี เครื่องกำศ 056410106032-0 สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  
163 นำย ภมรรัตน์ พึ่งสงวน 056410106019-7 สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  
164 นำงสำว วรนันต์ สุติ 056410106041-1 สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  
165 นำย ธนะรัฐ อยู่สิน 056410106035-3 สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  
166 นำงสำว สรัลขนำ จิตต์กระจำยแสง 056410106021-3 สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  
167 นำงสำว รัชศิกำนต์ สีหำนำค 110290007928-1 สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  
168 เด็กชำย ธรรมธัช ทำนะมัย 056410106012-2 สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  
169 นำย นรวิทย์ อรัญญิก 056410106039-5 สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  
170 นำงสำว วสุธิดำ บุญหล้ำ 056410106045-2 สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  
171 นำงสำว พิชญำภัค ฝำงรดิ 056410106017-1  สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  
172 นำย พลเชษฐ์ เผือกพงษ์งำม 056410106030-4 สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  
173 นำย วุฒิเมธี กัณหำรี 056410106036-1 สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  
174 นำย รัฐนนท์ สมสัตย์  056410106016-3 สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  
175 นำย ธีรภัทร ชฎำธร 056410106020-5 สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  
176 นำย ปุณณวิช ทิพยมงคล 056410106003-1 สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  
177 เด็กชำย อินทนิน พิมมะเสน 056410106009-8 สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  
178 นำย ปิติโชค เอ่ียมเกตุเเก้ว 056410106052-8 สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  
179 นำย ชำญวิทย์ สุวรรณเวียง 056410106050-2 สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  
180 นำย ธนกฤต ภู่พงศ์พันธ์กุล 056410106040-3 สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  
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181 นำย โมกุล เทียนทองสกุล 056410106026-2 สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  
182 นำย กิติภูมิ ใจแสน 056410106029-6 สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  
183 นำย ปฐวี ขวดพุดซส 056410106047-8 สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  
184 นำงสำว รักษณีย์ แก้วสุวรรณ์ 056410108005-4 สำขำวิชำช่ำงเขียนแบบเครื่องกล  
185 นำงสำว จรรยำภรณ์  เชื่อพุทธ 056410108009-6 สำขำวิชำช่ำงเขียนแบบเครื่องกล  
186 นำงสำว พัธธิณี ไทยพิทักษ์ 056410108007-0 สำขำวิชำช่ำงเขียนแบบเครื่องกล  
187 นำงสำว นวีนำ ศรีทองแท้ 056410108002-1 สำขำวิชำช่ำงเขียนแบบเครื่องกล  
188 นำย ธนดล ภูริสัตย์ 056410108015-3   สำขำวิชำช่ำงเขียนแบบเครื่องกล  
189 นำย ชุติพนธ์ ลงทิพย์ 056410108017-9 สำขำวิชำช่ำงเขียนแบบเครื่องกล  
190 นำย วสันต์ จันทรำนุวงค ์ 056410108027-8   สำขำวิชำช่ำงเขียนแบบเครื่องกล  
191 นำย วัฒณพงษ์ วัดค ำ 056410108022-9 สำขำวิชำช่ำงเขียนแบบเครื่องกล  
192 นำย พลศรุต คนสุภำพ 056410108020-3 สำขำวิชำช่ำงเขียนแบบเครื่องกล  
193 นำงสำว กรปภำ เซียงหลิว 056410107019-6  สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
194 นำย สุวิจักขณ์ ศรีสุวรรณ 056410107038-6 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
195 นำย พลเชษฐ์ นันต๊ะเรือน 056410107030-3 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
196 นำงสำว อริศรำ  พุ่มเรืองนำม 056410107016-2 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
197 นำย สุพจน์ ศรีดี 056410107054-3 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
198 นำงสำว วรำธิป อุไรวงศ์ 056410107050-1 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
199 นำงสำว จิรัชญำ สีจันทร์แจ้ง 056410107031-1 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
200 นำงสำว กนกวรรณ จันทร์ชมภู 056410107044-4 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
201 นำย เวชพิสิฐ เอื้อเฟื้อสุข 056410107029-5 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
202 นำย ปิติ เลียบสันเทียะ 056410107039-4 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
203 นำย ชัยภัทร สำยประสำท 056410107036-0 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
204 นำย ปรำชญ์ โพธิ์พุ่มเย็น 056410107033-7 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
205 นำงสำว นิตยำ ทองนิตย์ 056410107006-3 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
206 นำย ภำวิต รักแจ้ง 056410107056-8 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
207 นำงสำว อัญรัตน์ สว่ำงแจ้ง 056410107042-8 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
208 นำย ฑีนธรม์  แซ่ฟุ้น 056410107047-7 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
209 นำย ชยำงกูร สีแตงสุก 056410107007-1 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
210 นำย ภคณัช รัตนพล 056410107045-1 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
211 นำงสำว ณัฐวี  หำญภูมิพิพัฒน์ 056410107055-0 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
212 นำย ธนัชชำ สำลีคงใช้ 056410107017-0 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
213 นำงสำว กำนต์พิชชำ จิตสอำด 056410107032-9   สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
214 นำงสำว วรรณกำญจน์   ผู้ไหม 056410107003-0 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
215 นำย พชร ชื่นอำรมณ์ 056410107020-4 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
216 นำย วชิรพล ค ำเอี่ยม 056410107001-4 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
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217 นำย กิตติธัช บูรณเรืองศักดิ์ 056410107008-9 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
218 นำงสำว กชณัช พุ่มไสว 056410107051-9 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
219 นำย กัณตพัฒน์ สงนซรี 056410107053-5 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
220 นำงสำว เกษศิรินทร์ จันทร์เนียม 056410107015-4  สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
221 นำย ธนกร โพธิสุวรรณ์ 056410107009-7 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
222 นำย ธีธัช เยท่ำพูด 056410107014-7 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
223 นำย ณัฐภัทร พึ่งคล้ำย 056410107004-8 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
224 นำย ภัทรภณ ปัญจสิริวรรณ 056410107049-3 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
225 นำย ภำณุ เพ็ชรรักษ์ 056410107048-5 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
226 นำงสำว ปำนดำว ค ำนวน 056410107010-5 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
227 นำย อธิวัชร์ จันทร์พุ่ม 056410107035-2 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
228 นำย นภกำนค์ ปรำงสอน 056410107026-1 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
229 นำย พณัฐพนธ์ สบำยแท้ 056410107005-5 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
230 นำย ปภังกร ปลื้มบุญ 056410107021-2 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
231 นำย ภูมิพงษ์ ค ำเพ็ญ 112990195781-5 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
232 นำย นิธิโชติ นำคะเวทิน 056410101129-9 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
233 นำย ธนสิน ทองแถม 056410101134-9 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
234 นำย วิภำวัส กวดนอก 056410101124-0 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
235 นำย ธนภัทร นุวงศ์ศรี 056410101042-4 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
236 นำย ภูรี ศรีสว่ำง 056410104004-1 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
237 นำย ณัฐภัทร โป้แดง 056410101123-2 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
238 นำงสำว ชนัญชิดำ แสงสงวน 056410107025-3 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
239 นำย ชำญชัย ธรรมนิตย์นิยม 056410101016-8 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
240 นำย ธนภัทร  สัจจเลิศรัตน์  056410107040-2  สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
241 นำย กรวิชญ์ อรรถำเวช 056410101141-4 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
242 นำงสำว ณัททยำ อัคคีโรจน์ 056410102027-4 สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  
243 นำย วงศพัทธ์ มำฟัก 056410104112-2 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
244 นำย ทันต์ธนัท สังกลัดทอง 056410101041-6 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
245 นำย ธนกฤต แซ่กิม 056450405045-6 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
246 นำงสำว สิริลักษณ์ ไตรจักร 056450405118-1 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
247 นำย พิชัย สมตัว 056410104023-1 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
248 นำย ธิติวุฒิ ศรีหะทัย 056410106033-8 สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  
249 นำย ธนำกร มั่นบุญสม 056410106005-6   สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  
250 นำย ไชยวัฒน์ คล้ำยแย้ม 056410108023-7 สำขำวิชำช่ำงเขียนแบบเครื่องกล  
251 นำย ภัทรโชติ ลีลำคณำทรัพย์ 056410101040-8 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
252 นำงสำว ประภำภัทร ค ำมันตรี 056410108011-2 สำขำวิชำช่ำงเขียนแบบเครื่องกล  
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253 นำย ธนะรัฐ อยู่สิน 056410106035-3 สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  
254 นำย ณรัฐฐกร สุรมงคลวิสิฐ 056410104019-9 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
255 นำย ธนพล พำลุกำ 056410106008-0 สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  
256 นำย อภิศักดิ์ เสียมกระโทก 056410102021-7 สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  
257 นำย ศุภณัฐ นมัสไธสง 056410101120-8 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
258 นำย ณัฐดนัย เกิดมงคล 056410104111-4 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
259 นำย ทัตพร ผ่องสอำด 056410104014-0 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
260 นำย ธนภัทร อ้นเนียม 056410104120-5 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
261 นำย วรวุฒิ ควำมสุข 056410101102-6 สำขำวิชำช่ำงยนต์  
262 นำย ณัฐสิทธิ์ คงพรหม 056410104046-2 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
263 นำย ธนภัทร อ่อนละออ 056410104038-9 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
264 นำย ศุภกร อยู่แสง 056410107018-8 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์  
265 นำย ธนกร สิทธิเกษมกิจ 056410104128-8 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
266 นำย กิตติภัทร์ บุญมำรักษำสกุล 056410108026-0 สำขำวิชำช่ำงเขียนแบบเครื่องกล  
267 นำงสำว สุมินตำ คลำยค ำ 056410108028-6 สำขำวิชำช่ำงเขียนแบบเครื่องกล  

 

 

 

 

 


