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กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



ค ำน ำ 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร “นักศึกษา
ดีเด่น” ประจ าปีการศึกษา 2556  (ปีงบประมาณ 2557)  ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นโดยงานส่งเสริมศักยภาพ
และวินัยนักศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือยกย่องเชิดชู
นักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยฯ ในการประพฤติตนดี มีผลงานดีเด่น หรือ ท าคุณประโยชน์ให้แก่สังคม 
หรือสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ในด้านต่างๆ  เพ่ือสร้างต้นแบบที่ดีแก่นักศึกษารุ่นต่อไป อีกทั้งเพ่ือ
เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับศิษย์ปัจจุบันในการประพฤติตนเป็นคนดี อยู่ในระเบียบวินัย อุทิศตน
เพ่ือประโยชน์แก่สังคมและสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยอีกด้วย 

นอกจากนี้ การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานในครั้งนี้ ยังเป็นการเก็บฐานข้อมูลเพ่ือใช้ใน  
การปรับปรุงและพัฒนาระบบและการวางแผนในการจัดโครงการครั้งต่อไป 

 
 
 
 
 
 

 งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา  
 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



สารบัญ 
หน้า 

 
รายงานผลการด าเนินงาน  1 
 
สรุปค่าใช้จ่าย  8 
 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “นักศึกษาดีเด่น”   9 
ประจ าปีการศึกษา 2556  
 
ภาพกิจกรรม 12 
 
ภาคผนวก 
 

 หนังสือขออนุมัติโครงการ    
 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา 
 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับรางวัล             
 

 ตัวอย่างแบบประเมิน 
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รายงานการปฏิบัติงานโครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร 

“นักศกึษาดีเด่น” ประจ าปีการศึกษา 2556 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

********************* 
 

ก.  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร 
  “นักศึกษาดีเด่น” ประจ าปีการศึกษา 2556 
 
2. กลุ่มเป้าหมาย ศิษย์ปัจจุบัน ที่มีผลงานดีเด่น ด้านความประพฤติ การท าคุณประโยชน์

ให้แก่สังคมหรือมหาวิทยาลัย การสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยด้วย
การมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ จ านวน 52 คน 

                                                                                                                           
3. ชื่อมหาวิทยาลัย              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวมงคลรัตน์  ก้อนเครือ    
                                                                         
5. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 28 สิงหาคม 2557 (วันไหว้ครู) 
 
6. สถานที่ปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 
 

ข.  ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ 
7. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  รวมทั้งสิ้น   67   คน   ได้แก ่

 7.1  คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น  15  คน  
 7.3  นักศึกษาดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2555  52 คน  แบ่งเป็น 
 

- นักศึกษาที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 13 คน 

- นักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร ด้านผู้มีความประพฤติดี ฯ 9 คน 

- นักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร ด้านผู้ท าคุณประโยชน์ ฯ 10 คน 

- นักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร ด้านผู้ท าชื่อเสียง ฯ 10 คน 

- นักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร ด้านผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ฯ 10 คน 
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ค.  รายงานผลการใช้จ่ายเงิน 
 

8. แหลง่เงินอุดหนุน  แหล่งเงินอุดหนุน งบประมาณท่ีได้รับ จ่ายจริง  
 งบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2557 25,000.00 24,740.00 บาท 

 รวมรายได้ 25,000.00 24,740.00 บาท 
9. รายจ่ายในการด าเนินโครงการ งบประมาณท่ีได้รับ จ่ายจริง  

9.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 510.00 450 บาท 
9.2 ค่าอาหารกลางวัน 1,700 1,500 บาท 
9.3 ค่าจัดท าโล่ประกาศเกียรติคุณ   10,800.00 10,800.00 บาท                
9.4 ค่าจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 5,400.00 5,400.00    บาท   
9.5 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 6,290.00  6,290.00 บาท 
9.6 ค่าเข้าเล่มรายงาน 300.00 300.00 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการทั้งสิ้น 25,000.00 24,740.00 บาท 
   (สองหมืน่สี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

 
 
ง. ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ  

10. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
10.1 เป็นโครงการที่สร้างต้นแบบที่ดีแก่นักศึกษารุ่นต่อไป 
10.2 เป็นโครงการที่ท าให้นักศึกษาปัจจุบันมีก าลังใจในการประพฤติตนเป็นคนดี อยู่ในระเบียบวินัย  

อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่สังคมและสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย 
10.3 เป็นโครงการที่มีส่วนท าให้นักศึกษามีคุณลักษณะพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
10.4 เป็นโครงการที่ท าให้นักศึกษาปัจจุบันเกิดความรักความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 
10.5 เป็นโครงการเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 

 
11. การด าเนินงาน 

11.1 จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและคณะกรรมการจัดงานประกาศยกย่องนักศึกษาดีเด่น 
และอนุมัติแผนงาน/  โครงการ /งบประมาณ  การประกาศเกณฑ์การคัดเลือก การคัดเลือก  
และการประกาศผล   

11.2 ประสานงานกับคณะให้ส่งรายชื่อนักศึกษาเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก 
11.3 พิจารณาคัดเลือกและประกาศยกย่องเป็นนักศึกษาดีเด่น โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง

จากมหาวิทยาลัย 
11.4 จัดท าโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร 
11.5 จัดพิธีมอบรางวัลในวันที่ 28 สิงหาคม 2557  

(วันไหว้ครู ประจ าการศึกษาปี 2557 ของมหาวิทยาลัย) 
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12. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ 

12.1 เชิงปริมาณ  : 
 เป้าหมาย      ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 45 คน                                                                            
 ผลการด าเนินงาน   มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 67 คน 
12.2 เชิงคุณภาพ  : 
 เป้าหมาย   การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  ร้อยละ 85                                                                                  
 ผลการด าเนินงาน  การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  ร้อยละ 88.4 
 
 เป้าหมาย   ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85                                                                                      
 ผลการด าเนินงาน  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 89  
12.3 เชิงเวลา  : 
 เป้าหมาย     ก าหนดจัดโครงการในช่วง เดือน  มิถุนายน  2557 
 ผลการด าเนินงาน    จัดการประชุมคัดเลือก วันที่ 27 มิถุนายน 2557 
   มอบรางวัลในวันไหว้ครูมหาวิทยาลัย วันที่ 28 สิงหาคม 2557 

 
13. ประโยชน์ที่ได้รับ 

13.1 นักศึกษาปัจจุบันเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ในการประพฤติตนดี มีผลงานดีเด่น หรือท า
คุณประโยชน์ให้แก่สังคม หรือสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ในด้านต่าง ๆ 

13.2 นักศึกษาปัจจุบันเกิดความรักและความผูกพันและภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยฯ 
13.3 เกิดความสัมพันธ์และมีความร่วมมือที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัย กับ นักศึกษาปัจจุบัน 
13.4 มหาวิทยาลัยฯ มีภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตาสาธารณชน 
 

14. สรุปผลการประเมินต่อการจัดโครงการ 
การส ารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ เ ข้าร่วมโครงการได้แจกแบบประเมิน                 

ให้แก่ผู้เข้ารับการคัดเลือก จ านวน 56 ชุด สรุปผลการประเมินความพึงพอใจได้ดังนี้ 
 
ตอนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
14.1 ข้อมูลสถานภาพ 

จากข้อมูลเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่เข้ารับการคัดเลือก คิดเป็น 
ร้อยละ 92.86 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 
 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ 
 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
นักศึกษา 52 92.86 
คณะกรรมการ 4 7.14 

รวม 56 100.0 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงข้อมูลสถานภาพ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
14.2 ข้อมูลเพศ 

จากข้อมูลเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ  57.14  ดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 2 
 
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 32 57.14 
หญิง 24 42.86 

รวม 56 100.0 
 
แผนภูมิที่ 2 แสดงข้อมูลเพศ 
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14.3 ข้อมูลสังกัด/คณะ 

จากข้อมูลสังกัดคณะของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน คิดเป็นร้อยละ 17.86 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3 และแผนภูมิที่ 3 
 
ตารางที่ 3   จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสังกัด/คณะ 
 

สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์    5 8.93 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    5 8.93 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  10 17.86 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น    6 10.71 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ    6 10.71 
คณะบริหารธุรกิจ      5 8.93 
คณะศิลปศาสตร์     7 12.5 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 8.93 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 7 12.5 

รวม 56 100.0 
 
แผนภูมิที่ 3 แสดงข้อมูลสังกัดคณะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 
 
  



-6- 
การประเมินผลการด าเนินงานการจัดโครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร

“นักศึกษาดีเด่น” ประจ าปีการศึกษา 2556 ปีงบประมาณ 2557 ในครั้งนี้ ผู้ประเมินได้ใช้เกณฑ์การวัดระดับ
แบบมาตรส่วนประเมินค่า (rating scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี ้
 

1. “น้อยที่สุด”  ให้  1 คะแนน 
2. “น้อย”   ให้  2 คะแนน 
3. “ปานกลาง”  ให้ 3 คะแนน 
4. “มาก”   ให้  4 คะแนน 
5. “มากที่สุด”  ให้  5 คะแนน 

ส าหรับเกณฑ์การแปรผลค่าเฉลี่ยแต่ละคะแนน ใช้สูตร ดังนี้  
 

 สูตร  = 
 

     แทนค่า =    
 

   =     0.80 
 

ค่าคะแนนเฉลี่ยในช่วง 1.00 - 1.80 คะแนน  หมายถึง  “อยู่ในเกณฑร์ะดับน้อยที่สุด” 
ค่าคะแนนเฉลี่ยในช่วง 1.81 - 2.60 คะแนน  หมายถึง  “อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย” 
ค่าคะแนนเฉลี่ยในช่วง 2.61 - 3.40 คะแนน  หมายถึง  “อยู่ในเกณฑร์ะดับปานกลาง” 
ค่าคะแนนเฉลี่ยในช่วง 3.41 - 4.20 คะแนน  หมายถึง  “อยู่ในเกณฑร์ะดับมาก” 
ค่าคะแนนเฉลี่ยในช่วง 4.21 - 5.00 คะแนน  หมายถึง  “อยู่ในเกณฑร์ะดับมากที่สุด” 
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 
  

จากการวิเคราะห์ข้อมูล และน ามาเปรียบเทียบตามเกณฑ์การประเมิน พบว่าผู้ตอบแบบประเมินผล
โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร“นักศึกษาดีเด่น” ประจ าปีการศึกษา 2556
ปีงบประมาณ 2557 แสดงความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมไว้ดังนี้ 

   
ตารางที่ 4  แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
   

หัวข้อการประเมิน x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. วิธีการประเมินเหมาะสม 4.39 .075 มากที่สุด 
2. ระยะเวลาด าเนินงานเหมาะสม 4.45 .072 มากที่สุด 
3. ประเภท/จ านวนรางวัลเหมาะสม 4.41 .080 มากที่สุด 
4. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเหมาะสม 4.45 .076 มากที่สุด 

รวม 4.42 .032 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการฯ ในภาพรวม

อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.42 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 88.4 โดยด้านที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ หัวข้อ 
“ระยะเวลาด าเนินงานเหมาะสม” และ “จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลเหมาะสม” ค่าเฉลี่ย 4.45  
 

ค่าคะแนนสูงสุด – ค่าคะแนนต่ าสุด  
จ านวนตัวเลือก 5 – 1 

5 
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ตอนที่ 3 การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   

จากการวิเคราะห์ข้อมูล และน ามาเปรียบเทียบตามเกณฑ์การประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินผล
โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร“นักศึกษาดีเด่น” ประจ าปีการศึกษา 2556 
ปีงบประมาณ 2557 ได้แสดงความความคิดเห็นต่อสิ่งที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมไว้ ดังนี้ 

 

ตารางที่ 5  แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

หัวข้อการประเมิน x  S.D. ระดับเกณฑ์ 
1. เป็นโครงการที่สร้างต้นแบบที่ดีแก่นักศึกษารุ่นต่อไป 4.41 .071 มากที่สุด 
2. เป็นโครงการที่ท าให้นักศึกษาปัจจุบันมีก าลังใจในการ

ประพฤติตนเป็นคนดี อยู่ในระเบียบวินัย  อุทิศตนเพื่อ
ประโยชน์แก่สังคมและสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย 

4.54 .067 มากที่สุด 

3. เป็นโครงการที่มีส่วนท าให้นักศึกษามีคุณลักษณะพึง
ประสงคด์้านคุณธรรมจริยธรรม  

4.39 .079 มากที่สุด 

4. เป็นโครงการที่ท าให้นักศึกษาปัจจุบันเกิดความรักความ
ผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 

4.46 .072 มากที่สุด 

5. เป็นโครงการเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 4.46 .067 มากที่สุด 
รวม 4.45 .032 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม มีความความคิดเห็นต่อสิ่งที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.45  ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 89  ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อสิ่ง
ที่ได้รับจากโครงการนี้สูงสุด คือ หัวข้อ “เป็นโครงการที่ท าให้นักศึกษาปัจจุบันมีก าลังใจในการประพฤติตนเป็น
คนดี อยู่ในระเบียบวินัย อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่สังคมและสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย 4.54 
 
ตอนที่ 4   ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
  -  ไม่มีผู้ให้ข้อเสนอแนะ - 
 
15. ปัญหาและอุปสรรค 

15.1 คณะส่งรายชื่อนักศึกษาที่จะเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกมาล่าช้าไม่ตรงตามก าหนดเวลาที่ตั้งไว้  
และมีความสับสนของรายชื่อในการพิจารณาคัดเลือก 

 
16. ข้อเสนอแนะ 

16.1  ทางคณะควรให้ความร่วมมือในการก ากับงานให้ส่งทันตามเวลาที่ก าหนด และมีความถูกต้อง
ชัดเจน 

16.2 ทางคณะควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม  
 ในระดับคณะ 

 
************************** 
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สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร "นักศึกษาดีเด่น" ประจ าปีการศึกษา 2556 

ปีงบประมาณ 2557  
******************* 

 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา 450.00 บาท 

2. ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา 1,500.00 บาท 

2. ค่าจัดท าโล่ประกาศเกียรติคุณ 10,800.00 บาท 

3. ค่าจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ผลงานนักศึกษา 5,400.00 บาท 

4. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง  6,290.00 บาท 

5. ค่าเข้าเล่มรายงาน 300.00 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ 24,740.00 บาท 

งบประมาณที่ขออนุมัติไว้ 25,000.00 บาท 

คงเหลือ 260.00 บาท 
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รายช่ือนักศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกตามโครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร 
“นักศึกษาดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2556” 

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

1. นักศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คณะ 
1 นายนิฐิพงษ์ ชอบสะอาด ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2 นายเอกลักษณ์ แถนสีแสง เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
3 นายฐิติพัฒน์ ภาคพรต เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
4 ม.ล.พันธุ์โสภณ สวัสดิวัฒน ์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
5 นางสาวชลธิญา ศรีกัลยานุกูล เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
6 นายกิเลนฑ์ ตีรโสภณ บริหารธุรกิจ 
7 นายวรพงษ์ วงศ์จันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
8 นายเจตน์ปิยะ ดวงทองค า วิศวกรรมศาสตร์ 
9 นายสุริยา พงษ์สุริยา ศิลปศาสตร์ 
10 นายหัสดิน อยู่กลุด ศิลปศาสตร์ 
11 นายหริภัทร ภักดีไทย ศิลปศาสตร์ 
12 นายรุวิภาส บรรยงลักษณา สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
13 นายกันต์ธน ฉัตรไพศาลศิลป์ อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

 
 

 
2.  นักศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับเกียรติบัตรด้าน ผู้มีความประพฤติดี มารยาทดี และแต่งกายถูกระเบียบ 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คณะ 

1 นางสาวฉัตรศิริ มหิงสุพรรณ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2 นางสาวมาริษา หวังนิบิง เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
3 นางสาวธนวันต ์ บุญไพโรจน์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
4 นางสาวชลธิชา ชาญชล บริหารธุรกิจ 
5 นายวงศกร ดีมาก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6 นายปิยะพันธ์ พาฬเสวต วิศวกรรมศาสตร์ 
7 นางสาวอรประภา วิภาพันธ์ ศิลปศาสตร์ 
8 นางสาวดวงกมล นิรชานนท์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
9 นางสาวอาริยา ดีสัน อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
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3.  นักศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับเกียรติบัตรด้าน ผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย/คณะ 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คณะ 
1 นายวรุฒน์ น้อยพันธ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2 นายสุรศักดิ์ สงเคราะห์ชาติ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
3 นางสาววรัญญา แรงจิง เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
4 นางสาวสุดารัตน์ มะลิ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
5 นายวรเมธ สุวรรณข า บริหารธุรกิจ 
6 นายธัญพิสิทธิ์ ทรงเวชเกษม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7 นางสาวชุติมา เชี่ยวอาชา วิศวกรรมศาสตร์ 
8 นางสาวนิดา ลาภวิสุทธิสาโรจน ์ ศิลปศาสตร์ 
9 นางสาวกัญญาพร ถนอมนุช สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
10 นายจักรณรงค์ ศูนย์กลาง อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

 
 
 
4.  นักศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับเกียรติบัตรด้าน ผู้ท าชื่อเสียงใหแ้ก่มหาวิทยาลัย/คณะ 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คณะ 
1 นายธนสรณ์ กิมิบัติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2 นายณัฐดนัย เกาะหาร เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
3 นายวทัญญู เกียรติก าจร เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
4 นายสันติ กาญจนพิบูลณ์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
5 นายจิรายุ วงศ์ลือชา บริหารธุรกิจ 
6 นายชานนท์ สายเป้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7 นางสาวบุษราคัม วุฒิไพศาล วิศวกรรมศาสตร์ 
8 นางสาวมารีนัช วาทยานนท์ ศิลปศาสตร์ 
9 นายอานนท์ แก้วศรีนาท สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
10 นายโชคฐิกร รุณนก อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
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5.  นักศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับเกียรติบัตรด้าน ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือสังคมส่วนรวม 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คณะ 
1 นายตฤณ พงษ์ธนาคม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2 นางสาวพิมพิศา ทองอยู่ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
3 นายสัตยา นาสมใจ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
4 นางสาวกณัวาสรณ์ มีเดช เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
5 นายณัฐกานต์ สาดประดับ บริหารธุรกิจ 
6 นางสาวพัทธนันท์ ล าเต็ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7 นางสาวทิพย์รวี กลิ่นจันทร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
8 นายพรศักดิ์ มือสันทัด ศิลปศาสตร์ 
9 นางสาวนพรัตน์ ค าแพ่ง สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
10 นางสาววันรพี เปี่ยมพัฒนชัย อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

 
**************************************** 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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รางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ 
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รางวัลเกียรติบัตรด้าน ผู้มีความประพฤติดี มารยาทดี  และแต่งกายถกูระเบียบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-15- 

 

รางวัลเกียรติบัตรด้าน ผูท้ าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย/คณะ 
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รางวัลเกียรติบัตรด้าน ผู้ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย/คณะ 
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รับเกียรติบัตรด้าน ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือสังคมส่วนรวม 
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ป้ายแสดงผลงานของนักศึกษาที่ได้รางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 





















รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัล 
โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร“นักศึกษาดีเด่น”  

ประจ าปีการศึกษา 2556 (ประจ าปีงบประมาณ 2557) 
ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557  

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
1. ผศ.ยุทธภูม ิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์    ประธาน 
2. ผศ.อภิชัย มุกสิกทอง ผู้ช่วยอธิการบดี 
3. น.ส.สโรชา หัตถกรรม รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  
4. นายนิคม ดิษคลึ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  (แทน) 
5. นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์      
6. นางดารณี ธัญญสิริ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
7. น.ส.นปภัช ถิรพัฒน์ธนโภคิน คณะบริหารธุรกิจ  (แทน) 
8. นายประยุทธ สุวรรณศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
9. นายทินกร จันทร์กระจ่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์  (แทน) 
10. ผศ.อ านาจ เอ่ียมส าอาง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
  คณะศิลปศาสตร์ 
11. นายชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
12. ผศ.วาสนา ช้างม่วง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
13. น.ส.มงคลรัตน์ ก้อนเครือ งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา 
  กองพัฒนานักศึกษา 
14. น.ส.มนสิการ ชัยวิบูลย์ผล งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา 
  กองพัฒนานักศึกษา 
15. นางสุนารี จุลพันธ์ งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา 
  กองพัฒนานักศึกษา  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผศ.วีนา สงวนพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ติดราชการต่างประเทศ 
 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
 เมื่อคณะกรรมการฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณา  
เรื่องต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
 
 



ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
- รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ มีนักศึกษาเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก 9 คณะ จ านวน 9 คน 
- รางวัลเกียรติบัตร ด้านความประพฤติดี มารยาทดี แต่งกายถูกระเบียบ  

มีนักศึกษาเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก 9 คณะ จ านวน 9 คน   
- รางวัลเกียรติบัตร ด้านท าคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย/คณะ  

มีนักศึกษาเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก 9 คณะ จ านวน 10 คน 
- รางวัลเกียรติบัตร ด้านท าชื่อแก่มหาวิทยาลัย/คณะ (กีฬา/การแข่งขันวิชาชีพ/ 

การแข่งขันทักษาวิชาการ) มีนักศึกษาเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก 9 คณะ จ านวน 10 คน   
- รางวัลเกียรติบัตร ด้านท าคุณประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม (มีผลงานเป็นที่ประจักษ์) 

มีนักศึกษาเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก 8 คณะ จ านวน 9 คน 
 

โดยในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาในครั้งนี้ จะท าการพิจารณาและสัมภาษณ์เฉพาะนักศึกษาที่เข้ารับ
การคัดเลือกในรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ เท่านั้น ส่วนรางวัลเกียรติบัตรด้านต่างๆ ถือเอาผลการพิจารณาคัดเลือก
จากคณะเป็นที่สิ้นสุด  
 
มติที่ประชุม       ทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลการคัดเลือกนักศึกษา มีดังนี้ 

- คณะบริหารธุรกิจ   นายกิเลณฑ์ ตีรโสภณ ชั้นปีที่ 4 
ผลงาน : นายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ปี 2557 

- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  นายนิฐิพงษ์ ชอบสะอาด ชั้นปีที่ 4 
ผลงาน : ประธานสภานักศึกษา มทร.พระนคร ปี 2557 

- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  นายเอกลักษณ์ แถนสีแสง ชั้นปีที่ 4 
ผลงาน : นายกองค์การนักศึกษา ปี 2556 

- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ม.ล.พันธุ์โสภณ สวัสดิวัฒน ์ ชั้นปีที่ 4 
ผลงาน : นายกสโมสรคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ปี 2556 

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายวรพงษ์ วงศ์จันทร์ ชั้นปีที่ 4 
ผลงาน : ตัวแทนมหาวิทยาลัยแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย “อีสานเกมส์” ปี 2556 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์   นายเจตน์ปิยะ ดวงทองค า ชั้นปีที่ 4 
ผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแข่งขันซีอาร์ยู โรบอทเกมส์  

- คณะศิลปศาสตร์   นายสุริยา พงษ์สุริยา ชั้นปีที่ 4 
ผลงาน : เลขาสภานักศึกษา มทร.พระนคร ปี 2556 

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นายรุวิภาส บรรยงลักษณา ชั้นปีที่ 3 
ผลงาน : นายกสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ปี 2557 

- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น นายกันต์ธน ฉัตรไพศาลศิลป์ ชั้นปีที่ 3 
ผลงาน : เลขาองค์การนักศึกษา มทร.พระนคร ปี 2557 
 

มติที่ประชุม       ทราบ 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี  3     เรื่องอ่ืน ๆ 

1. การพิจารณาเสนอให้นายรุวิภาส บรรยง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  เข้า
ร่วมเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษ  ณ จังหวัดบาหลี ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
โดยร่วมเดินทางไปกลับกลุ่มนักศึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”  
อีกท้ังทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบยังได้ลงความเห็นว่านักศึกษาดังกล่าว มีความเหมาสม และควร
ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินสนับสนุนงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เป็นเงินจ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)   
 
มติที่ประชุม       ทราบ 
 

2. การพิจารณ ให้เพ่ิมรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่นักศึกษา จ านวน 4 คน ได้แก ่
2.1 นางสาวชลธิญา ศรีกัลยานุกูล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
2.2 นายฐิติพัฒน์  ภาคพรต  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
2.3 นายหัสดิน  อยู่กลุด  คณะศิลปศาสตร์ 
2.4 นายหริภัทร  ภักดีไทย  คณะศิลปศาสตร์ 

 

โดยทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดท าโล่ประกาศเกียรติคุณ และป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ผลงานของนักศึกษา จากงบประมาณเงินสนับสนุนงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 
 
มติที่ประชุม       ทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
 
 
 
 
 
                                                                      นางสาวมนสิการ   ชัยวิบูลย์ผล 
                                                                             ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
                                                                       นางสาวสโรชา      หัตถกรรม 
                                                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 



 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 กองพฒันานกัศึกษา 
 

โครงการยกยอ่งเชิดชูนกัศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร “นกัศึกษาดีเด่น” 
ประจ าปีการศึกษา 2556 (ปีงบประมาณ 2557) 

 

 
ค าช้ีแจง   แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัโครงการ เพ่ือเป็นขอ้มลูพ้ืนฐานในการ
ด าเนินโครงการต่อไป  โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
  

 
ตอนที่ 1  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

1. สถานภาพ 
  คณะกรรมการ   นกัศึกษา 
2. เพศ 
  ชาย   หญิง 

 3. ท่านอยูใ่นสงักดั/คณะใด 
   1. คณะวิศวกรรมศาสตร์     6. คณะบริหารธุรกิจ 
   2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    7. คณะศิลปศาสตร์   
   3. คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน    8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   4. คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่  9. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
   5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  10. อ่ืนๆ........................................ 

  
 
 
ตอนที่ 2  ค าถามเก่ียวกบัประเด็นท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการจดัโครงการ 
 ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

รายการประเมนิ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
1. วธีิการประเมินเหมาะสม          
2. ระยะเวลาด าเนินงานเหมาะสม           
3. ประเภท/จ านวนรางวลัเหมาะสม            
4. จ านวนนกัศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัเหมาะสม          
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ตอนที่ 3  ค าถามเก่ียวกบัประเด็นท่ีส่งผลต่อความคิดเห็นต่อการจดัโครงการ 
 ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

รายการประเมนิ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
1. เป็นโครงการท่ีสร้างตน้แบบท่ีดีแก่นกัศึกษารุ่นต่อไป          
2. เป็นโครงการท่ีท าใหน้กัศึกษาปัจจุบนัมีก าลงัใจในการประพฤติ

ตนเป็นคนดี อยูใ่นระเบียบวนิยั  อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่สงัคม
และสร้างช่ือเสียงใหม้หาวทิยาลยั  

 

   
3. เป็นโครงการท่ีมีส่วนท าใหน้กัศึกษามีคุณลกัษณะพึงประสงค ์

ดา้นคุณธรรมจริยธรรม   
 

   
4. เป็นโครงการท่ีท าใหน้กัศึกษาปัจจุบนัเกิดความรักความผกูพนั

ต่อมหาวทิยาลยั  
 

   
5. เป็นโครงการเผยแพร่ช่ือเสียงเกียรติคุณของมหาวทิยาลยั      

 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
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