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วันอังคารท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 และ วันพุธท่ี 1  ธันวาคม 2564 
เวลา 08.30 – 17.00 น.  

ณ หองประชุมราชพฤกษภิรมย ชั้น 2  
อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

และในรูปแบบออนไลน ผานโปรแกรม Google meet 

ผูรับผิดชอบ งานกิจการนักศึกษา (ศิลปวัฒนรรม) 
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โครงการศิลปวัฒนธรรมแหงการเรียนรู ประจําปงบประมาณ 2565 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ไดจัดข้ึนในวันอังคารท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 และวันพุธท่ี 1 ธันวาคม 2564 ในเวลา 
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อนุรักษศิลปวัฒนธรรมของไทย และนําสาสนและศิลปเขาดวยกันทําใหเกิด ศิลปวัฒนธรรมแหงการเรียนรู 
เพ่ือนํามาบูรณาการกับสาขาวิชาท่ีมีอยู จนเกิดผลงานตางๆท่ีเกิดข้ึนโดยนักศึกษาไดเรียนรูและเขาใจ 

  รายงานเลมนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือเปนรายงานผลการโครงการศิลปวัฒนธรรมแหงการเรียนรู 
ประจาํปีงบประมาณ 2565  เพ่ือประเมินผลกิจกรรม พรอมท้ังเพ่ือรับทราบถึงปญหา /อุปสรรค รวมถึง

ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน  เพ่ือใชเปนหลักแนวทางในการดําเนิน กิจกรรมดังกลาว ในคราวตอไป   

 

 

ผูดําเนินโครงการ 

งานกิจการนักศึกษา(ศิลปวัฒนธรรม) 
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- หนังสือเชิญวิทยากร ผศ.ดร.กมล พรหมหลาวรรณ 12 - 13 
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- รายช่ือนักศึกษาเขารวมโครงการศิลปวัฒนธรรมแหงการเรยีนรู วันอังคารท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 22 
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- แบบประเมินความพึงพอใจและขอมูลแสดงแผนภมูิผูตอบแบบประเมินฯ 27 - 30 
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วันพุธท่ี 1  ธันวาคม 2564  เวลา 08.30 – 17.00 น.  

ณ หองประชุมราชพฤกษภิรมย ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 
และในรูปแบบออนไลน ผานโปรแกรม Google meet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 2 

 



ห น้ า  | 3 

 



ห น้ า  | 4 

 



ห น้ า  | 5 

 



ห น้ า  | 6 

 



ห น้ า  | 7 

 

 
 



ห น้ า  | 8 

 

 



ห น้ า  | 9 

 



ห น้ า  | 10 

 



ห น้ า  | 11 

 

 
 



ห น้ า  | 12 

 
 

 



ห น้ า  | 13 

 
 

 



ห น้ า  | 14 

 

 
 



ห น้ า  | 15 

 

 
 
 



ห น้ า  | 16 

 

 
 



ห น้ า  | 17 

 
 

 
 
 



ห น้ า  | 18 

 

 
 



ห น้ า  | 19 

 
 

 



ห น้ า  | 20 

 

 
 



ห น้ า  | 21 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P a g e  | 22 
 
  

รายช่ือผูเขารวมโครงการศิลปวัฒนธรรมแหงการเรียนรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
วันอังคารท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 17.00 น. 

ณ หองประชุมราชพฤกษภิรมย ช้ัน 2 อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโลยี 
และรูปแบบออนไลน ผานโปรแกรม Google meet 

 
ลําดับ รหัสนักศึกษา คํานําหนา ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา/หลักสตูร 
1 056350201001-7 นาย เบญจพล สุภรพงษ วิทยาการคอมพิวเตอร 
2 056350201003-3 นางสาว พรรณวษา พาเสนห วิทยาการคอมพิวเตอร 
3 056350201004-1 นาย นําพล แกวมูล วิทยาการคอมพิวเตอร 
4 056350201006-6 นาย ธีรพร พรหมศร วิทยาการคอมพิวเตอร 
5 056350201007-4 นางสาว สุชาดา ธรรมจง วิทยาการคอมพิวเตอร 
6 056350201008-2 นาย ปญญวัฒน เกิดผล วิทยาการคอมพิวเตอร 
7 056350201009-0 นางสาว ปาริชาต ิ คงด ี วิทยาการคอมพิวเตอร 
8 056350201010-8 นาย นครินทร รัตตานนท วิทยาการคอมพิวเตอร 
9 056350201015-7 นาย วิศิษฎ มูลเดช วิทยาการคอมพิวเตอร 
10 056350201016-5 นาย วรรณวงษฺ บุญตาโลก วิทยาการคอมพิวเตอร 
11 056350201017-3 นาย สุวิจักขณ พรรณสุทธิ วิทยาการคอมพิวเตอร 
12 056350201021-5 นาย ปณิธิ สุขมาศ วิทยาการคอมพิวเตอร 
13 056350201022-3 นาย ภูตะวัน นิจแสวง วิทยาการคอมพิวเตอร 
14 056350201026-4 นาย ธนะรัชต กิตติเจริญสินชัย วิทยาการคอมพิวเตอร 
15 056350201027-2 นาย ชยุตม ยุทธพรพงศ วิทยาการคอมพิวเตอร 
16 056350201028-0 นาย ปรภัทร สังขทอง วิทยาการคอมพิวเตอร 
17 056350201029-8 นางสาว รภัสกุล กุลอน วิทยาการคอมพิวเตอร 
18 056350201031-4 นาย จตุโชค ชูมา วิทยาการคอมพิวเตอร 
19 056350201032-2 นาย ธนะพงศ ยิ่งวรรณเจรญิ วิทยาการคอมพิวเตอร 
20 056350201034-8 นาย รัชชานนท ขําโพธ์ิ วิทยาการคอมพิวเตอร 
21 056350201035-5 นาย ภัทร เรืองเดช วิทยาการคอมพิวเตอร 
22 056350201101-5 นางสาว พิชามญชุ สายบัวสกุลวงศ วิทยาการคอมพิวเตอร 
23 056350201102-3 นาย พันธ์ิศักดิ์ ผึ่งผาย วิทยาการคอมพิวเตอร 
24 056350201103-1 นางสาว ทาริกา ธงวาท วิทยาการคอมพิวเตอร 
25 056350201104-9 นาย สุทิวัส สนสกล วิทยาการคอมพิวเตอร 
26 056350201105-6 นาย อรรถพล ชูชีพ วิทยาการคอมพิวเตอร 
27 056350201110-6 นาย เจตริน สิงหรัตน วิทยาการคอมพิวเตอร 
28 056350201115-5 นางสาว ณภัทร ชาญติสิงห วิทยาการคอมพิวเตอร 
29 056350201120-5 นาย พลรัตน ศิริวงศ วิทยาการคอมพิวเตอร 
30 056350201124-7 นาย ณภัทร สงวนรักษา วิทยาการคอมพิวเตอร 
31 056350201125-4 นาย ปรัชญา ไฉนงุน วิทยาการคอมพิวเตอร 
32 056350201128-8 นาย ธัญพัฒน จักรแกว วิทยาการคอมพิวเตอร 
33 056350201129-6 นางสาว ฐานิต แยมยิ้ม วิทยาการคอมพิวเตอร 
34 056350201130-4 นาย ยศกร กูลภัทรนิรันดร วิทยาการคอมพิวเตอร 
35 056350201131-2 นาย อนุวัฒน คามบุศย วิทยาการคอมพิวเตอร 
36 056350201132-0 นาย ภควัฒน แสงนุมพงษ วิทยาการคอมพิวเตอร 
37 056350201133-8 นางสาว นภาพร แสงสุริยา วิทยาการคอมพิวเตอร 
38 056350201135-3 นาย จิตปกรณ ชํานาญปน วิทยาการคอมพิวเตอร 
39 056350201136-1 นางสาว นภัสรา รุงเจรญิ วิทยาการคอมพิวเตอร 
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40 056350201140-3 นางสาว ศริญญา สุพรรณคง วิทยาการคอมพิวเตอร 
41 056350201141-1 นาย สราวุธ แสงยางใหญ วิทยาการคอมพิวเตอร 
42 056350201201-3 นาย ณัฐนนท เผาพันธ วิทยาการคอมพิวเตอร 
43 056350201202-1 นางสาว สุภาพรรณ จงมหาสวัสดิ ์ วิทยาการคอมพิวเตอร 
44 056350201207-0 นางสาว กันติชา ฮอเรืองเวทยกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร 
45 056350201208-8 นาย นพรุจ จันทะลาม วิทยาการคอมพิวเตอร 
46 056350201209-6 นาย สานนท กาละนัง วิทยาการคอมพิวเตอร 
47 056350201210-4 นาย ชาญวุฒิ พันธรัตนโยธิน วิทยาการคอมพิวเตอร 
48 056350201211-2 นาย ปฐพี การุญกร วิทยาการคอมพิวเตอร 
49 056350201213-8 นาย วงศกร ปองตระกูล วิทยาการคอมพิวเตอร 
50 056350201214-6 นาย พีรดนย วัตถะภรณ วิทยาการคอมพิวเตอร 
51 056350201215-3 นาย สหัสนันท ประคองคํา วิทยาการคอมพิวเตอร 
52 056350201216-1 นาย อิศรา เสภู วิทยาการคอมพิวเตอร 
53 056350201218-7 นาย สาริศ อินทรพาพันธ วิทยาการคอมพิวเตอร 
54 056350201220-3 นาย ณัฐเดช สุดตา วิทยาการคอมพิวเตอร 
55 056350201227-8 นาย ธนเดช มวงวงษ วิทยาการคอมพิวเตอร 
56 056350201230-2 นาย ธนา ปนประสาท วิทยาการคอมพิวเตอร 
57 056350201231-0 นางสาว สาวด ี แกวดํา วิทยาการคอมพิวเตอร 
58 056350201233-6 นาย เมธา ช่ืนแสงเนตร วิทยาการคอมพิวเตอร 
59 056350201234-4 นาย พุฒิพล นิลพัฒน วิทยาการคอมพิวเตอร 
60 056350204002-2 นาย วัชรดุล แดงประพันธ วิทยาการขอมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
61 056350204004-8 นาย อรัญชัย คีรีวัลย วิทยาการขอมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
62 056350204005-5 นาย ธีรภัทร หาวงษ วิทยาการขอมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
63 056350204006-3 นาย ศรชัย ปรางประยงค วิทยาการขอมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
64 056350204007-1 นางสาว ภทัรภร พฤกษาผล วิทยาการขอมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
65 056350204008-9 นาย ณัฐวิน วรรณยศ วิทยาการขอมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
66 056350204012-1 นาย พลากร แสงสุม วิทยาการขอมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
67 056350204013-9 นาย ธีรธัช ทองอภิชาติ วิทยาการขอมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
68 056350204017-0 นางสาว เบญญภา ขําสา วิทยาการขอมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
69 056350204019-6 นาย โชติวิทย สุสุทธิพงศ วิทยาการขอมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
70 056350204021-2 นาย ธนวรรธณ จันทเขต วิทยาการขอมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
71 056350204024-6 นางสาว วรดา จันทรจาย วิทยาการขอมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
72 056350204025-3 นางสาว ธัญณิชา มีอาษา วิทยาการขอมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
73 056350204027-9 นาย ปวริศร วงศาโรจน วิทยาการขอมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
74 056350202007-3 นางสาว นิภา ทองพราว สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 

75 056350202006-5 นางสาว จินดา โคมขุนทด สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 

76 056350202005-7 นางสาว สิรลิกัษณ เจียมพิจิตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 

77 056350202004-0 นางสาว ขวัญใจ นามมล สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 

78 056350202003-2 นางสาว พิรญา แกวพลอย สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 

79 056350203005-6 นางสาว อนุธิดา อุรัญจิตร สาขาวิชาวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม 
80 056350203004-9 นางสาว ชุติกาญจน นพพันธ สาขาวิชาวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม 
81 056350203003-1 นางสาว ลลิตภัทร สุวรรณรตัน สาขาวิชาวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม 
82 056350203002-3 นางสาว ดุษฎ ี สวัสดิ์ธรรมากุล สาขาวิชาวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม 
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รายช่ือผูเขารวมโครงการศิลปวัฒนธรรมแหงการเรียนรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
วันพุธท่ี 1 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 17.00 น. 

ณ หองประชุมราชพฤกษภิรมย ช้ัน 2 อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโลยี 
และรูปแบบออนไลน ผานโปรแกรม Google meet 

ลําดับ รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ นามสกลุ สาขาวิชา/หลักสูตร 
1 056250201001-9 นาย กิตติคม แสงสําล ี วิทยาการคอมพิวเตอร 
2 056250201007-6 นางสาว ศุภิสรา เท่ียงไธสง วิทยาการคอมพิวเตอร 
3 056250201008-4 นางสาว มัลลิกา โมรินทร วิทยาการคอมพิวเตอร 
4 056250201014-2 นาย ชาคริต ภมรพล วิทยาการคอมพิวเตอร 
5 056250201015-9 นาย พุทธิพงษ ดิเรกมหามงคล วิทยาการคอมพิวเตอร 
6 056250201018-3 นาย ชาญภิวัฒน สุวิชัย วิทยาการคอมพิวเตอร 
7 056250201023-3 นาย อธิกาญจน ช่ืนหิรัญ วิทยาการคอมพิวเตอร 
8 056250201025-8 นาย เอ้ืออังกูร นุตาลัย วิทยาการคอมพิวเตอร 
9 056250201027-4 นาย ธนบดี อาทยะกุล วิทยาการคอมพิวเตอร 
10 056250201029-0 นาย ธวัชชัย พิลา วิทยาการคอมพิวเตอร 
11 056250201030-8 นาย ยศพล เหลาแค วิทยาการคอมพิวเตอร 
12 056250201032-4 นาย ศุภกิจ แกวไพรวัน วิทยาการคอมพิวเตอร 
13 056250201033-2 นางสาว สุทธิดา ฉิมมวง วิทยาการคอมพิวเตอร 
14 056250201034-0 นางสาว วิไลพร บํารุงศร ี วิทยาการคอมพิวเตอร 
15 056250201035-7 นาย พชรพล มหิงค วิทยาการคอมพิวเตอร 
16 056250201036-5 นาย เจตนิพิฐ ขํามีศักดิ ์ วิทยาการคอมพิวเตอร 
17 056250201038-1 นาย ธนดล สิงหเสนี วิทยาการคอมพิวเตอร 
18 056250201039-9 นาย นวพล เจี่ยชนะสกุล วิทยาการคอมพิวเตอร 
19 056250201040-7 นาย ธนพัฒน แกวแสง วิทยาการคอมพิวเตอร 
20 056250201043-1 นาย ธนดล ถอยกระโทก วิทยาการคอมพิวเตอร 
21 056250201047-2 นาย ภัคเดช ตังสุหน วิทยาการคอมพิวเตอร 
22 056250201050-6 นาย กิจคณิตภณ พิมพทนต วิทยาการคอมพิวเตอร 
23 056250201051-4 นาย ศิริชัย เย็นปน วิทยาการคอมพิวเตอร 
24 056250201053-0 นาย สหัสวรรษ บุญชิต วิทยาการคอมพิวเตอร 
25 056250201106-6 นาย วราศักดิ ์ วรรณฤด ี วิทยาการคอมพิวเตอร 
26 056250201107-4 นาย พุฒิพงศ ศรีหลา วิทยาการคอมพิวเตอร 
27 056250201108-2 นาย จักรกฤษ ยอดขวัญ วิทยาการคอมพิวเตอร 
28 056250201110-8 นาย ชวนะพงศ พรมเหียะ วิทยาการคอมพิวเตอร 
29 056250201111-6 นาย นภัสกร เจริญผล วิทยาการคอมพิวเตอร 
30 056250201112-4 นาย ศุภชัย ช้ัวปล ี วิทยาการคอมพิวเตอร 
31 056250201113-2 นาย วุฒิชัย จิตรสคม วิทยาการคอมพิวเตอร 
32 056250201115-7 นาย วิชิตชัย เลิศปยนนทคณุ วิทยาการคอมพิวเตอร 
33 056250201116-5 นาย ธนพล อัศวเรืองสุข วิทยาการคอมพิวเตอร 
34 056250201117-3 นาย ภมรกิตย บุญจันทร วิทยาการคอมพิวเตอร 
35 056250201120-7 นาย พสธร ถาวรภักด ี วิทยาการคอมพิวเตอร 
36 056250201122-3 นางสาว ปญาพัฒน เติมทรัพย วิทยาการคอมพิวเตอร 
37 056250201123-1 นาย กัมพล ชุมใหญ วิทยาการคอมพิวเตอร 
38 056250201124-9 นาย ญาณภาส พรหมพันธ วิทยาการคอมพิวเตอร 
39 056250201125-6 นาย ศุภเดช หวังในธรรม วิทยาการคอมพิวเตอร 
40 056250201126-4 นาย ณัฐนนท บรรเทา วิทยาการคอมพิวเตอร 
41 056250201128-0 นาย ณฐชนน สายสรรพมงคล วิทยาการคอมพิวเตอร 
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42 056250201131-4 นาย อนุภาพ แสงเงิน วิทยาการคอมพิวเตอร 
43 056250201132-2 นางสาว จิณัฐตา เดี่ยววานิช วิทยาการคอมพิวเตอร 
44 056250201134-8 นาย วีระศักดิ ์ โพธ์ิพันธุ วิทยาการคอมพิวเตอร 
45 056250201136-3 นาย วายุ ศิลลา วิทยาการคอมพิวเตอร 
46 056250201137-1 นาย รัฐพงศ วีระเผา วิทยาการคอมพิวเตอร 
47 056250201138-9 นาย ณัฐภัทร กอสนาน วิทยาการคอมพิวเตอร 
48 056250201140-5 นางสาว ฐิติมา เดชปญญาวัฒน วิทยาการคอมพิวเตอร 
49 056250201142-1 นาย จักรกฤษณ บัวสําอางค วิทยาการคอมพิวเตอร 
50 056250201143-9 นาย ศุภณฏัฐ เชาวสกู วิทยาการคอมพิวเตอร 
51 056250201149-6 นาย ธนภูม ิ แสงใสแกว วิทยาการคอมพิวเตอร 
52 056250201201-5 นาย ธนัญชัย จรูญมีกนก วิทยาการคอมพิวเตอร 
53 056250201202-3 นาย ศรัณยภัทร ปญญพลกุลวัฒน วิทยาการคอมพิวเตอร 
54 056250201203-1 นาย มงคล จักรวาลวิวัฒน วิทยาการคอมพิวเตอร 
55 056250201205-6 นาย สหัสวรรษ อิทธิธนากร วิทยาการคอมพิวเตอร 
56 056250201207-2 นางสาว กุลธิดา รุงเรือง วิทยาการคอมพิวเตอร 
57 056250201208-0 นางสาว พัทธธีรา พงษชีรี วิทยาการคอมพิวเตอร 
58 056250201210-6 นาย นัทธพงศ โพธ์ิทอง วิทยาการคอมพิวเตอร 
59 056250201211-4 นาย รชต บินสุมัน วิทยาการคอมพิวเตอร 
60 056250201212-2 นาย อมรเทพ ไพรสนธ์ิ วิทยาการคอมพิวเตอร 
61 056250201213-0 นาย กฤษฎา นุชโยธิน วิทยาการคอมพิวเตอร 
62 056250201216-3 นางสาว ธันยชนก โคตะม ี วิทยาการคอมพิวเตอร 
63 056250201217-1 นาย วรชัย บุญญานุวัตร วิทยาการคอมพิวเตอร 
64 056250201218-9 นางสาว ประภาภรณ ทาคําปน วิทยาการคอมพิวเตอร 
65 056250201219-7 นาย ปยะนัฐ ศรีวัน วิทยาการคอมพิวเตอร 
66 056250201221-3 นาย ทักษิณ จําปาเรือง วิทยาการคอมพิวเตอร 
67 056250201224-7 นาย อนุชา ตงสาล ี วิทยาการคอมพิวเตอร 
68 056250204001-6 นางสาว นํ้าทิพย บุศบัน วิทยาการขอมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
69 056250204003-2 นางสาว วรัญญา จุยทิม วิทยาการขอมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
70 056250204005-7 นางสาว ฐิติภา ชัยรถ วิทยาการขอมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
71 056250204008-1 นาย วรเมธ บัวสด วิทยาการขอมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
72 056250204009-9 นางสาว อินธิกานต บุญสังข วิทยาการขอมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
73 056250204010-7 นาย เสฏฐวัฒน สุภาเส วิทยาการขอมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
74 056250204011-5 นางสาว กัญญาภา ทองนุช วิทยาการขอมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
75 056250204012-3 นาย กานทกวี จิตอุน วิทยาการขอมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
76 056250204013-1 นาย สุรเชษฐ ตรินิยมสกุล วิทยาการขอมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
77 056250204014-9 นางสาว กนกวรรณ อนม ี วิทยาการขอมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
78 056250204016-4 นางสาว นิรชา วังงาม วิทยาการขอมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
79 056250204017-2 นาย ไพศาล ชางเผือก วิทยาการขอมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
80 056250204018-0 นาย จิรพัฒน ศิริวศินชัย วิทยาการขอมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
81 056250204022-2 นาย สหัสวรรษ สุวรรณรตัน วิทยาการขอมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
82 056250204023-0 นาย ณัฐกานต อารักษสมบูรณ วิทยาการขอมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
83 056250204025-5 นาย ภัทร โพธ์ิปน วิทยาการขอมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
84 056250204029-7 นาย ปฏิพัทธ จันนินวงศ วิทยาการขอมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
85 056250204034-7 นางสาว กมลชนก หฤษฎเธียร วิทยาการขอมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
86 056250203010-8 นางสาว นาตาชา จันทรงาม สาขาวิชาวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม 
87 056250203003-3 นาย ณัฐกานต สุขสมร สาขาวิชาวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม 
88 056250203006-6 นางสาว ตรีเนตร นกสวาง สาขาวิชาวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม 
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89 056250203011-6 นางสาว นํ้าผึ้ง ช่ืนรัมย สาขาวิชาวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม 
90 056250203001-7 นางสาว กัณฐิกา แกนแกว สาขาวิชาวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม 
91 056250203008-2 นางสาว ปญญาพร แสงจันทร สาขาวิชาวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม 
92 056250203009-0 นางสาว ขวัญฤด ี ไพศาล สาขาวิชาวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม 
93 056250202001-8 นางสาว ณัฐรดา เย็นลับ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
94 056250202007-5 นางสาว พลอยสวย อักษรประเสริฐ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
95 056250202011-7 นางสาว ณัฐนันทชนม วุฒิหทโยทัย สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
96 056250202010-9 นาย ชัชวาล เพชรขํา สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
97 056250202002-6 นางสาว จารุวรรณ ราโรจน สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
98 056250202003-4 นาย อัครพร พิมสอน สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
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แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ 
โครงการศิลปวฒันธรรมแหงการเรียนรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

วันอังคารท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 และวันพุธท่ี 1  ธันวาคม 2564  เวลา 08.30 – 17.00 น. 
ณ หองประชุมราชพฤกษภิรมย ช้ัน 2 อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

และในรูปแบบออนไลน ผานโปรแกรม Google meet 
*********** 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 

1. คํานําหนา
  นาย  นางสาว 

2. ช่ือ....................................................................................นามสกุล ........................................................ 
3. รหัสนักศึกษา ............................................................................ 
4. สังกัดสาขาวิชา/หมวดวิชา/งาน

  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร      สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม  
  สาขาวิชาวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม  สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5 . ช้ันปท่ี 
ปท่ี 1   ช้ันปท่ี 3 
ปท่ี 2  ช้ันปท่ี 4 

6. หองท่ี
หอง 1   หอง 3 
หอง 2 

สวนท่ี 2 การประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

รายการ
ระดับความพึงพอใจ 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1. วิทยากรเปนผูมีความความสามารถในเรื่องท่ีอบรม
2. วิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรู
3. วิทยากรสามารถตอบคําถามไดตรงประเด็น

4. สามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการเรียนได
5. สามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนใน

ชีวิตประจําวันไดได
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6. สามารถสงเสริมใหการเรียนมีประสิทธิภาพและเกิด
ภาพลักษณท่ีดีตอการศึกษา

7. สามารถถายทอดความรูท่ีไดรับแกเพ่ือนๆได
8. มีการแจงกําหนดการโครงการใหทราบลวงหนากอน
9. ติดตอสอบถามรายละเอียดการอบรมไดงายและ

สะดวก
10.ส่ือนําเสนอในการอบรมมีความเหมาะสม
11.ระยะเวลาในการอบรมกิจกรรมมีความเหมาะสม
12.มีส่ิงอํานวยความสะดวกตลอดเวลาในการเขารวม

กิจกรรม

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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สรปุภาพรวมโครงการ 

โครงการศิลปวัฒนธรรมแหงการเรียนรู  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันอังคารท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 และวันพุธท่ี 1  ธันวาคม 2564 
เวลา 08.30 – 17.00 น. 

ณ หองประชุมราชพฤกษภิรมย ชั้น 2 
อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

และในรูปแบบออนไลน ผานโปรแกรม Google meet 
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