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ค ำน ำ 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร “นักศึกษา
ดีเด่น” ประจ าปีการศึกษา 2557 (ปีงบประมาณ 2558) จัดท าขึ้นโดยงานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา 
กองพัฒนานักศึกษา ซึ่งการจัดโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือยกย่องเชิดชูนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยฯ   
ในการประพฤติตนดี มีผลงานดีเด่น หรือท าคุณประโยชน์ให้แก่สังคม หรือสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยฯ  
ในด้านต่างๆ เพ่ือสร้างต้นแบบที่ดีแก่นักศึกษารุ่นต่อไป อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับศิษย์ปัจจุบัน
ในการประพฤติตนเป็นคนดี อยู่ ในระเบียบวินัย อุทิศตนเพ่ือประโยชน์แก่สังคมและสร้างชื่อเสียงให้
มหาวิทยาลัยอีกด้วย 

นอกจากนี้ การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานในครั้งนี้ ยังเป็นการเก็บฐานข้อมูลเพ่ือใช้ใน  
การปรับปรุงและพัฒนาระบบและการวางแผนในการจัดโครงการครั้งต่อไป 

 
 
 
 
 
 

 งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา  
 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา 
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 ตัวอย่างแบบประเมิน 
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รายงานผลการปฏิบัติงาน 
โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร “นักศกึษาดีเด่น”  

ประจ าปีการศึกษา 2557 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

********************* 
 
ก.  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร 
  “นักศึกษาดีเด่น” ประจ าปีการศึกษา 2557 
 
2. กลุ่มเป้าหมาย ศิษย์ปัจจุบัน ที่มีผลงานดีเด่น ด้านความประพฤติ การท า

คุณประโยชน์ให้แก่สังคมหรือมหาวิทยาลัย การสร้างชื่อเสียงให้
มหาวิทยาลัยด้วยการมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ จ านวน 58 คน 

                                                                                                                           
3. ชื่อมหาวิทยาลัย              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวมงคลรัตน์  ก้อนเครือ    
                                                                         
5. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 27 สิงหาคม 2558 (วันไหว้ครู) 
 
6. สถานที่ปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 
 

ข.  ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ 
7. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  รวมทั้งสิ้น   73  คน   ได้แก่ 

 7.1  คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น  14  คน  
 7.3  นักศึกษาดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2557  59 คน  แบ่งเป็น 
 

- นักศึกษาที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 12 คน 

- นักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร ด้านผู้มีความประพฤติดี ฯ 9 คน 

- นักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร ด้านผู้ท าคุณประโยชน์ ฯ 12 คน 

- นักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร ด้านผู้ท าชื่อเสียง ฯ 15 คน 

- นักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร ด้านผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ฯ 11 คน 
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ค.  รายงานผลการใช้จ่ายเงิน 
 

8. แหล่งเงินอุดหนุน  แหล่งเงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับ จ่ายจริง  
 งบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2558 25,000.00 24,890.00 บาท 

 รวมรายได้ 25,000.00 24,890.00 บาท 
9. รายจ่ายในการด าเนินโครงการ งบประมาณที่ได้รับ จ่ายจริง  

9.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 450.00 420.00 บาท 
9.2 ค่าอาหารกลางวัน 1,200.00 1,120.00 บาท 
9.3 ค่าจัดท าโล่ประกาศเกียรติคุณ   10,000.00 10,000.00 บาท                
9.4 ค่าจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 8,500.00 8,500.00    บาท   
9.5 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 4,550.00  4,550.00 บาท 
9.6 ค่าเข้าเล่มรายงาน 300.00 300.00 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการทั้งสิ้น 25,000.00 24,890.00 บาท 
   (สองหม่ืนส่ีพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 

 
 
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 73 คน 
12.2 เชิงคุณภาพ  : 
 เป้าหมาย   การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  ร้อยละ 85                                                                                  
 ผลการด าเนินงาน  การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  ร้อยละ 85.4 
 

 เป้าหมาย   ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85                                                                                      
 ผลการด าเนินงาน  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 87.4 
12.3 เชิงเวลา  : 
 เป้าหมาย     ก าหนดจัดโครงการในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม  2558 
 ผลการด าเนินงาน    จัดการประชุมคัดเลือก วันที่ 14 สิงหาคม 2558 
   มอบรางวัลในวันไหว้ครูมหาวิทยาลัย วันที่ 27 สิงหาคม 2558 

 
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 เข้าร่วมโครงการได้แจกแบบประเมิน                 

ให้แก่ผู้เข้ารับการคัดเลือก จ านวน 52 ชุด สรุปผลการประเมินความพึงพอใจได้ดังนี้ 
 
ตอนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
14.1 ข้อมูลสถานภาพ 

จากข้อมูลเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่เข้ารับการคัดเลือก คิดเป็น 
ร้อยละ 94.2 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 
 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ 
 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
คณะกรรมการ 3 5.8 
นักศึกษา 49 94.2 

รวม 52 100.0 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงข้อมูลสถานภาพ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
14.2 ข้อมูลเพศ 

จากข้อมูลเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.9 ดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 2 
 
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 25 48.1 
หญิง 27 51.9 

รวม 52 100.0 
 
แผนภูมิที่ 2 แสดงข้อมูลเพศ 
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14.3 ข้อมูลสังกัด/คณะ 

จากข้อมูลสังกัดคณะของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน คิดเป็นร้อยละ 23.2 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3 และแผนภูมิที่ 3 
 
ตารางที่ 3   จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสังกัด/คณะ 
 

สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  4 7.7 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   5 9.6 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 12 23.2 
คณะบริหารธุรกิจ 4 7.7 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 9.6 
คณะวิศวกรรมศาสตร์     5 9.6 
คณะศิลปศาสตร์   6 11.5 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   5 9.6 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น   6 11.5 

รวม 52 100.0 
 
แผนภูมิที่ 3 แสดงข้อมูลสังกัดคณะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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การประเมินผลการด าเนินงานการจัดโครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร
“นักศึกษาดีเด่น” ประจ าปีการศึกษา 2557 ปีงบประมาณ 2558 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  “อยู่ในเกณฑร์ะดับน้อย” 
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 2557
ปีงบประมาณ 2558 แสดงความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมไว้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4  แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
   

หัวข้อการประเมิน x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. วิธีการประเมินเหมาะสม 4.31 .612 มากที่สุด 
2. ระยะเวลาด าเนินงานเหมาะสม 4.33 .585 มากที่สุด 
3. ประเภท/จ านวนรางวัลเหมาะสม 4.42 .537 มากที่สุด 
4. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเหมาะสม 4.42 .537 มากที่สุด 

รวม 4.37 .307 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการฯ ในภาพรวม
อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.37 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 87.4 โดยด้านที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ 
หัวข้อ “ประเภท/จ านวนรางวัลเหมาะสม” และ “จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลเหมาะสม” ค่าเฉลี่ย 4.42 
 

ค่าคะแนนสูงสุด – ค่าคะแนนต่ าสุด  
จ านวนตัวเลือก 5 – 1 

5 
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ตอนที่ 3 การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   

จากการวิเคราะห์ข้อมูล และน ามาเปรียบเทียบตามเกณฑ์การประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินผล
โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร“นักศึกษาดีเด่น” ประจ าปีการศึกษา 2557
ปีงบประมาณ 2558 ได้แสดงความความคิดเห็นต่อสิ่งที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมไว้ ดังนี้ 

 

ตารางที่ 5  แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อ    
การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

หัวข้อการประเมิน x  S.D. ระดับเกณฑ์ 
1. เป็นโครงการที่สร้างต้นแบบที่ดีแก่นักศึกษารุ่นต่อไป 4.46 .503 มากที่สุด 
2. เป็นโครงการที่ท าให้นักศึกษาปัจจุบันมีก าลังใจในการ

ประพฤติตนเป็นคนดี อยู่ในระเบียบวินัย  อุทิศตนเพ่ือ
ประโยชน์แก่สังคมและสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย 

4.50 .577 มากที่สุด 

3. เป็นโครงการที่มีส่วนท าให้นักศึกษามีคุณลักษณะ          
พึงประสงคด์้านคุณธรรมจริยธรรม  

4.21 .637 มากที่สุด 

4. เป็นโครงการที่ท าให้นักศึกษาปัจจุบันเกิดความรักความ
ผูกพันธ์ต่อมหาวิทยาลัย 

4.12 .548 มาก 

5. เป็นโครงการเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 4.10 .603 มาก 
รวม 4.27 .269 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม มีความความคิดเห็นต่อสิ่งที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.27 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 85.4 ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อ
สิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้สูงสุด คือ หัวข้อ “เป็นโครงการที่ท าให้นักศึกษาปัจจุบันมีก าลังใจในการประพฤติตน
เป็นคนดี อยู่ในระเบียบวินัย อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่สังคมและสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย 4.50 
 
ตอนที่ 4   ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
  -  ไม่มีผู้ให้ข้อเสนอแนะ - 
 
15. ปัญหาและอุปสรรค 

15.1 คณะส่งรายชื่อนักศึกษาที่จะเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกมาล่าช้าไม่ตรงตามก าหนดเวลา 
ที่ตั้งไว้ และมีความสับสนของรายชื่อในการพิจารณาคัดเลือก 

 
16. ข้อเสนอแนะ 

16.1  ทางคณะควรให้ความร่วมมือในการก ากับงานให้ส่งทันตามเวลาที่ก าหนด และมีความถูกต้อง
ชัดเจน 

16.2 ทางคณะควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม  
 ในระดับคณะ 

 
************************** 
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สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร "นักศึกษาดีเด่น" ประจ าปีการศึกษา 2557 

ปีงบประมาณ 2558 
******************* 

 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา 420.00 บาท 

2. ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา 1,120.00 บาท 

2. ค่าจัดท าโล่ประกาศเกียรติคุณ 10,000.00 บาท 

3. ค่าจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ผลงานนักศึกษา 8,500.00 บาท 

4. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง  4,550.00 บาท 

5. ค่าเข้าเล่มรายงาน 300.00 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ 24,890.00 บาท 

งบประมาณที่ขออนุมัติไว้ 25,000.00 บาท 

คงเหลือ 110.00 บาท 
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รายช่ือนักศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกตามโครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร 
“นักศึกษาดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2557” 

-------------------------------------------------------------- 
1.  นักศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ 

1.1 โล่ประกาศเกียรติคุณ “นักศึกษาดีเด่น”  
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คณะ 
1 นายพิชัย ชอบสุข ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2 นายพีรพล พุกโหมด ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
3 นางสาวธนานิษฐ์ วัฒนะชัยอัมพร เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
4 นางสาวอัมพาภรณ์ นฤภัย เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
5 นางสาวสิมิรัน แก่นพรหมมา บริหารธุรกิจ 
6 นายอานนท์ อยู่เมี่ยง วิศวกรรมศาสตร์ 
7 นางสาวปรารถนา เกรียงไกร ศิลปศาสตร์ 
8 นายคมชาญ โชติวรอนันต์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
9 นายอภิรัตน์ พรหมลิ อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

 

1.2 โล่ประกาศเกียรติคุณ “นักกีฬาดีเด่น” 
 

10 นางสาวพัชรียา จาดสกุล ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
11 นางสาวชาลิดา รักเจริญ ศิลปศาสตร์ 
12 นางสาวมารีนัช วาทยานนท์ ศิลปศาสตร์ 

 
2.  นักศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับเกียรติบัตรด้าน ผู้มีความประพฤติดี มารยาทดี และแต่งกายถูกระเบียบ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คณะ 
1 นายฐิติพัฒน์ ภาคพรต เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
2 นายนรากร สุวรรณมาโจ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
3 นางสาวพิมธิชา เอ่ียมสุเมธ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
4 นายอัษฎาวุฒิ ต่อแต้ม บริหารธุรกิจ 
5 นายจิรวัฒน์ อิทธิศรัทธา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6 นายธเนษฐ ยืนยง วิศวกรรมศาสตร์ 
7 นายปฏิพล แสงอิน ศิลปศาสตร์ 
8 นางสาวชุติมณฑน์ อุดมทิตรัชต์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
9 นางสาวลัลน์ลลิต ขาวเขียว อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
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3.  นักศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับเกียรติบัตรด้าน ผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย/คณะ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คณะ 
1 นางสาวเจนจิรา ใจโต ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2 นางสาวพิมพิศา ทองอยู่ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
3 นายวชิระ สิริธรรมานุวงศ์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
4 นายภาคภูมิ ศรีศักดานุวัตร เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
5 นางสาวปัญญพัฒน์ ศิริวาจา บริหารธุรกิจ 
6 นางสาวพลอยวรรณ คุม้ภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7 นางสาวนาริตา ธนูศิลป์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
8 นายกฤติกร คณาวิภาวุฒิ วิศวกรรมศาสตร์ 
9 นางสาวณัฏฐา ช่วงโชติกุล ศิลปศาสตร์ 
10 นายณัฐพล หลีวิบูลย ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
11 นายพรอินทร์ สมหมาย อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
12 นายโชคฐิกร รุณนก อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

 
4.  นักศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับเกียรติบัตรด้าน ผู้ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย/คณะ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คณะ 
1 นายสุรชัย อาจหาญ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2 นายอุทิศ พุฒสังข์ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
3 นางสาววรวรรณ วาณิชย์เสริมกุล เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
4 นางสาวนพวรรธน์ สุวรรณพงษ์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
5 นางสาวอรทัย สุวรรณศักดิ์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
6 นายนฤชิต ลออศรี เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
7 นางสาวปรีดียา เถื่อนลอย เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
8 นายคมกฤษณ์ จิรพงศ์วิวัฒน์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
9 นายณัฐวุฒิ กิจการดุลยเขต บริหารธุรกิจ 
10 นางสาวปวริศา บุญเฮง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
11 นายชัยวัฒน ์ โกสุมา วิศวกรรมศาสตร์ 
12 นางสาวชฎาเพชร ไชยวงศา ศิลปศาสตร์ 
13 นางสาวธัญญพัทร์ นราภิรมย์ขวัญ ศิลปศาสตร์ 
14 นายกวินท์ อิสสระวาณิชย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
15 นายชัชพงศ์ เทพรัตน์ อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
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5.  นักศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับเกียรติบัตรด้าน ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือสังคมส่วนรวม 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คณะ 
1 นายอนันต์ หนูนินทร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2 นายชิษณุวิชญ มิตรประเสริฐยิ่ง เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
3 นางสาวหทัยรัตน์ ขันถม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
4 นางสาวพิชชาพร นาคเดช เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
5 นายธาวิน เหลืองอร่าม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
6 นายนที ส าเริง บริหารธุรกิจ 
7 นางสาวภาวนา ทิมผ่องใส วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
8 นายวงศธร สุขสมสังข์ วิศวกรรมศาสตร์ 
9 นายสุรพงษ์ จงวิไลเกษม ศิลปศาสตร์ 
10 นายอินทนนท์ เอมะรักษ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
11 นางสาวมารัตชนก ศรีเพชร์ อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

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

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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รางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ 

“นักศึกษาดีเด่น” 
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“นักกีฬาดีเด่น” 
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รางวัลเกียรติบัตรด้าน ผู้มีความประพฤติดี มารยาทดี  และแต่งกายถกูระเบียบ 
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รางวัลเกียรติบัตรด้าน ผูท้ าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย/คณะ 
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รางวัลเกียรติบัตรด้าน ผู้ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย/คณะ 
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รับเกียรติบัตรด้าน ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือสังคมส่วนรวม 
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ป้ายแสดงผลงานของนักศึกษาที่ได้รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

















รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัล 
โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร “นักศึกษาดีเด่น”  

ประจ าปีการศึกษา 2557 (ปีงบประมาณ 2558) 
ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 

ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
1. ผศ.ยุทธภูม ิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์    ประธาน 
2. ผศ.วีนา สงวนพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
3. นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  
4. นายพิสิฐ สอนละ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
5. นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์      
6. นายณัฐภณ สุเมธอธิคม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
7. นางศรีสุดา อินทมาศ คณะบริหารธุรกิจ  (แทน) 
8. นายประยุทธ สุวรรณศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
9. นายดิษฐชัย ทัศนุรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  (แทน) 
10. น.ส.ชฎาพร จีนชาวนา คณะศิลปศาสตร์  (แทน) 
11. นายชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
12. นางประเสริฐศรี จุลรัตน์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  (แทน) 
13. น.ส.มงคลรัตน์ ก้อนเครือ งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา 
  กองพัฒนานักศึกษา 
14. น.ส.มนสิการ ชัยวิบูลย์ผล งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา 

  กองพัฒนานักศึกษา  
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
 เมื่อคณะกรรมการฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณา  
เรื่องต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

- รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ มีนักศึกษาเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกจาก 9 คณะ และ จากกองพัฒนา -
นักศึกษา รวมจ านวน 12 คน 

- รางวัลเกียรติบัตร ด้านความประพฤติดี มารยาทดี แต่งกายถูกระเบียบ  
มีนักศึกษาเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก 8 คณะ จ านวน 9 คน   

- รางวัลเกียรติบัตร ด้านท าคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย/คณะ  



มีนักศึกษาเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก 9 คณะ จ านวน 13 คน 
- รางวัลเกียรติบัตร ด้านท าชื่อแก่มหาวิทยาลัย/คณะ (กีฬา/การแข่งขันวิชาชีพ/ 

การแข่งขันทักษาวิชาการ) มีนักศึกษาเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก 8 คณะ จ านวน 16 คน   
- รางวัลเกียรติบัตร ด้านท าคุณประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม (มีผลงานเป็นที่ประจักษ์) 

มีนักศึกษาเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก 8 คณะ จ านวน 11 คน 
 

โดยในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาในครั้งนี้ จะท าการพิจารณาและสัมภาษณ์ เฉพาะนักศึกษาที่เข้ารับ
การคัดเลือกในรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ เท่านั้น ส่วนรางวัลเกียรติบัตรด้านต่างๆ ถือเอาผลการพิจารณาคัดเลือก
จากคณะและท่ีประชุมพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 

ในการพิจารณารางวัลเกียรติบัตรในแต่ละด้าน คณะส่วนใหญ่ยึดผลการพิจารณาตามการคัดเลือกของ
คณะ มีเพียงคณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่มีการพิจารณาในที่ประชุมเพ่ิมเติม โดยคณะ
บริหารธุรกิจได้ส่งนักศึกษาพิจารณารับรางวัลเพียงด้านเดียว คือ ด้านผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย/คณะ   
ที่ประชุมเสนอให้คณะพิจารณาปรับเปลี่ยนด้านของรางวัลที่จะได้รับหรือไม่ และท าการแจ้งกลับมายังกองพัฒนา
นักศึกษาอีกครั้งเพ่ือด าเนินการต่อไป  ส าหรับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้ส่งนักศึกษาเข้าพิจารณาคัดเลือกรับ
รางวัลเกียรติบัตรในแต่ละด้านมีจ านวนที่มากกว่าคณะอ่ืนๆ ที่ประชุมได้ให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนพิจารณาปรับเปลี่ยนรายชื่อและแจ้งให้กองพัฒนานักศึกษาทราบอีกครั้งหนึ่ง 
 
มติที่ประชุม       ทราบและด าเนินการตามที่ประชุมเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลการคัดเลือกนักศึกษา มีดังนี้ 
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  นายพิชัย ชอบสุข  ชั้นปีที่ 5 

ผลงาน : ประธานฝ่ายติดตามโครงการ สภานักศึกษา ปีการศึกษา 2556 
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  นายฐิติพัฒน์ ภาคพรต ชั้นปีที่ 4 

ผลงาน : รางวัลชนะเลิศ Mister RMUTP 2013 
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  น.ส.อัมพาภรณ์ นฤภัย  ชั้นปีที่ 4 

ผลงาน : อุปนายกสโมสรนักศึกษา คนที่ 2 
- คณะบริหารธุรกิจ   น.ส.สิมิรัน แก่พรหมมา ชั้นปีที่ 3 

ผลงาน : นายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ปี 2558 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น.ส.นาริตา ธนูศิลป์  ชั้นปีที่ 2 

ผลงาน : ช่วยงานกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์   นายอานนท์ อยู่เมี่ยง  ชั้นปีที่ 4 

ผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 7  
หุ่นยนต์เดินตามเส้น 

- คณะศิลปศาสตร์   น.ส.ปรารถนา เกรียงไกร ชั้นปีที่ 4 
ผลงาน : ประธานสภานักศึกษา มรท.พระนคร ปีการศึกษา 2558 

- คณะศิลปศาสตร์   น.ส.ชาลิดา รักเจริญ  ชั้นปีที่ 4 
ผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง กีฬาลีลาศ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

- คณะศิลปศาสตร์   น.ส.มารีนัช วาทยานนท์ ชั้นปีที่ 4 



ผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน กีฬามวยสากลสมัครเล่น  
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นายคมชาญ โชติวรอนันต์ ชั้นปีที่ 3 
ผลงาน : อุปนายกคนที่ 2 องค์การนักศึกษา มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2558 

- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น นายอภิรัตน์ พรหมลิ  ชั้นปีที่ 3 
ผลงาน : ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม องค์การนักศึกษา มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2558 

- กองพัฒนานักศึกษา   นายพีรพล พุกโหมด ชั้นปีที่ 4 
ผลงาน : นายกองค์การนักศึกษา มทร.พระนคร ประจ าปีการศึกษา 2557 

 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้แจ้งเปลี่ยนรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณจาก นายฐิติพัฒน์  ภาคพรต  เป็น น.ส.ธนานิษฐ์  วัฒนชัยอัมพร เนื่องจากนายฐิติพัฒน์  
ภาคพรต เคยได้รับรางวัลโล่ประเกียรติคุณไปแล้วในปีการศึกษา 2556 และให้ได้รับรางวัลเกียรติบัตรด้านความ
ประพฤติดี มารยาทดี แต่งกายถูกระเบียบแทน น.ส.ธนานิษฐ์  วัฒนะชัยอัมพร 

ส าหรับการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่านักศึกษาที่ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งชื่อเข้ารับการพิจารณานั้น ยังมี
คุณสมบัติไม่เพียงพอ จึงขอลดรางวัลเหลือเพียงเกียรติบัตรด้านผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย/คณะ ส่วน 
คณะศิลปศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าพิจารณาจ านวน 3 คน ซึ่งเกินจ านวนโควต้ารางวัลของแต่ละคณะ และนักศึกษา 
2 คน ที่คณะเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลเป็นนักศึกษาที่ได้รางวัลจากการแข่งขันกีฬา ที่ประชุมจึงเสนอให้ทางคณะ   
ศิลปศาสตร์เป็นคนอนุมัติค่าใช้จ่ายในส่วนของนักศึกษาที่เสนอมาเอง และให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “นักกีฬา
ดีเด่น” รวมถึงนักศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่ได้รับเกียรติบัตรด้านผู้ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย/คณะ 
ซึ่งได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันเรือกรรเชียง กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ที่ประชุมจึงเสนอให้ได้รับรางวัลโล่
ประกาศเกียรติคุณ “นักกีฬาดีเด่น” เช่นเดียวกับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 

 
มติที่ประชุม       ทราบและให้ด าเนินการตามที่ประชุมพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  3     เรื่องอ่ืน ๆ 
 

1. ที่ประชุมพิจารณาเกณฑ์การพิจารณารางวัล “นักศึกษาดีเด่น” ว่าจะเป็นเกณฑ์เดิมที่ให้สิทธิ์คณะเป็นคน
พิจารณาคัดเลือกนักศึกษา และให้คณะกรรมการคัดเลือกรับรอง  หรือจะเป็นเกณฑ์ใหม่ที่จะให้คณะส่งรายชื่อนักศึกษา
เข้ามาพิจารณา และให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณารางวัลให้นักศึกษา 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเลือกเกณฑ์การพิจารณารางวัลแบบเดิม 
 

2. หลักฐานที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาส่งนักศึกษาเข้าร่วมการคัดเลือกรางวัล “นักศึกษาดีเด่น” 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมให้ระบุระยะเวลาของหลักฐานประกอบการพิจารณารางวัลให้ชัดเจนมากขึ้น โดยการระบุ 
จ านวนปี หรือ พ.ศ. ของหลักฐานที่ใช้ในการพิจารณารางวัล 
 
 

 



3. คณะวิศวกรรมศาสตร์แจ้งว่าแต่ละปีท่ีผ่านมาคณะไม่เคยเห็นป้ายไวนิลเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาที่
ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาดีเด่น 
 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมให้กองพัฒนานักศึกษาด าเนินการส่งป้ายไวนิลเผยแพร่ผลงานนักศึกษามอบให้ฝ่ายกิจการ 
นักศึกษาของแต่ละคณะไปตั้งแสดงผลงานในแต่ละคณะต่อไป ภายหลังจากมอบรางวัลเสร็จ 

 
เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 
 
 
 
 
 
                                                                      นางสาวมนสิการ   ชัยวิบูลย์ผล 
                                                                             ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
                                                                       นางประดิษฐา      นาครักษา 
                                                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กองพัฒนานักศึกษา  งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา 

 
โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร “นักศึกษาดีเด่น” 

ประจ าปีการศึกษา 2557 (ปีงบประมาณ 2558) 

 
ค าชี้แจง   แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การด าเนินโครงการต่อไป  โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1. สถานภาพ 
  คณะกรรมการ   นักศึกษา 

 

2. เพศ 
  ชาย   หญิง 

 

 3. ท่านอยู่ในสังกัด/คณะใด 
   1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  7. คณะศิลปศาสตร์   
   3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
   4. คณะบริหารธุรกิจ    9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
   5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10. อื่นๆ........................................ 
 
ตอนที่ 2  ค าถามเก่ียวกับประเด็นที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 
 ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

รายการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1. วิธีการประเมินเหมาะสม          
2. ระยะเวลาด าเนินงานเหมาะสม          
3. ประเภท/จ านวนรางวัลเหมาะสม          
4. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเหมาะสม          
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ตอนที่ 3  ค าถามเก่ียวกับประเด็นที่ส่งผลต่อความคิดเห็นต่อการจัดโครงการ 
 ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

รายการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1. เป็นโครงการที่สร้างต้นแบบที่ดีแก่นักศึกษา 

รุ่นต่อไป   
 

      
2. เป็นโครงการที่ท าให้นักศึกษาปัจจุบันมี

ก าลังใจในการประพฤติตนเป็นคนดี อยู่ใน
ระเบียบวินัย  อุทิศตนเพ่ือประโยชน์แก่สังคม
และสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย  

 

   
3. เป็นโครงการที่มีส่วนท าให้นักศึกษามี

คุณลักษณะพึงประสงค์ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม   

 

   
4. เป็นโครงการที่ท าให้นักศึกษาปัจจุบันเกิด

ความรักความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย  
 

   
5. เป็นโครงการเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของ

มหาวิทยาลัย  
 

   
 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... ...........................................
.................................................................................................................................................... ................................ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ................................
. 
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