
 
 
 

ออออ 

  



 
 
 

ค ำน ำ 

 โรงเรียนการเรือน มีการจัดท าการส ารวจข้อมูล ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ของนักศึกษา 
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในปีการศึกษา 2563 (วันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฏาคม 2564)โดย
เป็นการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Google Forms ส ารวจกิจกรรมที่นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการฝึกทักษะความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาด้านอาหาร และท่ีเกี่ยวข้อง ที่นักศึกษาได้มีส่วนร่วมทั้งจากสาขาวิชาที่เรียน คณะ มหาวิทยาลัย 
การท างานประจ า/งาน Part Time การรับท างานเป็น Job/Event ไปจนถึงการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงาน ทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก รวมถึงมีการส ารวจสิ่งที่นักศึกษาได้รับทักษะ/ความสามารถ หลังจากร่วมท า
กิจกรรม/ท างาน/ศึกษาดูงาน 

วัตถุประสงค์ของการส ารวจข้อมูล ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ของนักศึกษา เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลกิจกรรมที่นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการฝึกทักษะความเชี่ยวชาญ และส ารวจสิ่งที่นักศึกษาได้รับหลังจากร่วมท า
กิจกรรม/ท างาน/ศึกษาดูงาน เพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ หรือความเชี่ยวชาญด้านอาหารของนักศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การจัดท ารายงานสรุปผลการส ารวจข้อมูลนี้ เพ่ือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลความเชี่ยวชาญ ทักษะ และ
ประสบการณ์ของนักศึกษา โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา ส่งเสริมทักษะ 
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญของนักศึกษาต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดท าในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร คณะผู้จัดท าหวังว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่
สนใจ 

 

      ผู้จัดท า  

       โรงเรียนการเรือน 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

สำรบัญ 

หน้า 

• รายงานสรุปผลการส ารวจข้อมูลความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ของนักศึกษา โรงเรียนการเรือน    1 
(ไม่นับรวมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฏาคม 2564) 

• ตารางที ่1 รายงานข้อมูลจ านวนนักศึกษาท่ีได้รับการฝึกทักษะความเชี่ยวชาญ (ไม่นับรวมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  1
จ าแนกตามสาขาวิชา และสถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 

• ตารางที่ 2 รายงานกิจกรรมที่นักศกึษาได้มสี่วนร่วมในการฝึกทักษะความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาดา้นอาหาร   3 
และที่เกี่ยวข้อง 
 

• ตารางที่ 3 สิ่งที่นักศึกษาได้รบัทักษะ/ความสามารถ หลังจากร่วมท ากิจกรรม/ท างาน/ศึกษาดูงาน    3 
 

• ภาคผนวก             4 
• แบบฟอร์มการส ารวจข้อมลู ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน    5 

รูปแบบ Google Forms  
• ข้อมูลจากผลการส ารวจข้อมูล ทักษะ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์นักศึกษาโรงเรียนการเรือน    8 
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รำยงำนสรุปผลกำรส ำรวจข้อมูลควำมเชี่ยวชำญ ทักษะ และประสบกำรณ์ 
ของนักศึกษำ โรงเรียนกำรเรือน (ไม่นับรวมกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ)  

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 (1 สิงหำคม 2563 - 31 กรกฎำคม 2564) 
 

 ด้วยโรงเรียนการเรือนมีการจัดท าการส ารวจข้อมูลความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ของนักศึกษา
โรงเรียนการเรือน โดยมีการจัดเก็บข้อมูลการส ารวจในรูปแบบ Google Forms เป็นการส ารวจกิจกรรมที่นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในการฝึกทักษะความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาด้านอาหาร และที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส ารวจเสิ่งที่นักศึกษา
ได้รับทักษะ หรือความสามารถ หลังจากร่วมท ากิจกรรม ท างาน หรือศึกษาดูงาน เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะ 
หรือความเชี่ยวชาญด้านอาหารของนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนการเรือนมีนักศึกษารวมจ านวนทั้งหมด 1 ,256 คน จากผลการส ารวจข้อมูลที่
นักศึกษาได้รับการฝึกทักษะความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ (ไม่นับรวมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) สรุปได้ดังนี้  

1. มีนักศึกษาตอบแบบส ารวจฯ จ านวน 719 คน คิดเป็นร้อยละ 57.25 ของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน 

2. มีนักศึกษาที่ได้รับการฝึกทักษะความเชี่ยวชาญฯ (ไม่นับรวมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ )                 
จ านวน 614 คน คิดเป็นร้อยละ 85.39 ของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม  

3. มีนักศึกษาที่ได้รับการฝึกทักษะความเชี่ยวชาญฯ (ไม่นับรวมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)                 
จ านวน 614 คน คิดเป็นร้อยละ 48.89 ของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน 

ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 รายงานข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่ได้รับการฝึกทักษะความเชี่ยวชาญ            
(ไม่นับรวมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) จ าแนกตามสาขาวิชา และสถานที่จัดการเรียนการสอน 
 

ตำรำงท่ี 1 รำยงำนข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำที่ได้รับกำรฝึกทักษะควำมเชี่ยวชำญ  
             (ไม่นับรวมกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ) จ ำแนกตำมสำขำวิชำ และสถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน 

สำขำวิชำ/สถำนที่
จัดกำรเรียนกำรสอน 

ชั้นปี 
นักศึกษำ
ทั้งหมด 

นักศึกษำตอบ
แบบสอบถำม 

นักศึกษำที่ได้รับกำรฝึกทักษะ
ควำมเชี่ยวชำญ (ไม่นับรวม  
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ) 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

ชั้นปีที่ 1-4 504 238 47.22 209 41.47 

คหกรรมศาสตร์  
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

ชั้นปีที่ 1-4 314 192 61.14 160 50.96 

การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร 

ชั้นปีที่ 1-4 55 54 98.18 40 72.73 

เทคโนโลยีอาหาร ชั้นปีที่ 1-4 88 71 80.68 54 61.36 
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สำขำวิชำ/สถำนที่
จัดกำรเรียนกำรสอน 

ชั้นปี 
นักศึกษำ
ทั้งหมด 

นักศึกษำตอบ
แบบสอบถำม 

นักศึกษำที่ได้รับกำรฝึกทักษะ
ควำมเชี่ยวชำญ (ไม่นับรวม  
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ) 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
อุตสาหกรรมการ
ประกอบอาหาร 

ชั้นปีที่ 1 6 4 66.66 4 66.67 

โภชนาการและการ
ประกอบอาหารเพื่อการ
สร้างเสริมสมรรถภาพ
และการชะลอวัย 

ชั้นปีที่ 1 15 15 100.00 15 100.00 

เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ 
วิทยาเขตสุพรรณ 

ชั้นปีที่ 1-4 89 57 64.04 54 60.67 

คหกรรมศาสตร์  
วิทยาเขตสุพรรณ 

ชั้นปีที่ 1-4 23 0 0.00 0 0.00 

เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ 
ศูนย์ฯ ตรัง 

ชั้นปีที่ 1-4 60 50 83.33 42 70.00 

เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ 
ศูนย์ฯ ล าปาง 

ชั้นปีที่ 1-4 102 38 37.25 36 35.29 

รวม 1,256 719 57.25 614 48.89 

หมำยเหตุ:  
1. ข้อมูล Common Data Set (CDS) ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564   
2. จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด 1,256 คน ไม่รวมนักศึกษำตกค้ำงจ ำนวน 44 คน แบ่งเป็น  
              1) สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ จ านวน 26 คน  
              2) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ จ านวน 4 คน 
              3) สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จ านวน 7 คน  
              4) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จ านวน 3 คน  
              5) สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์ฯ ตรัง จ านวน 2 คน 

              6) สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์ฯ ล าปาง จ านวน 2 คน 
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ตำรำงท่ี 2 รำยงำนกิจกรรมที่นักศึกษำได้มีส่วนร่วมในกำรฝึกทักษะควำมเชี่ยวชำญในสำขำวิชำด้ำนอำหำร 

    และท่ีเกี่ยวข้อง (ผู้ตอบ จ ำนวน 614 คน) 
รำยละเอียด นักศึกษำปฏิบัติงำน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

1. นักศึกษาเข้าร่วมท ากิจกรรมและปฏิบัติงานเพ่ือเสริม
ทักษะ ความเชี่ยวชาญ กับสาขาวิชาที่เรียน และคณะ 

504 82.08 

2. นักศึกษาเข้าร่วมท ากิจกรรมและปฏิบัติงานเพ่ือเสริม
ทักษะ ความเชี่ยวชาญ กับมหาวิทยาลัย 

400 65.15 

3. นักศึกษาท างานประจ า / งาน Part Time 230 37.46 

4. นักศึกษารับท างานเป็น Job/Event 142 23.13 

5. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงาน ทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 

207 33.71 

  

สรุปผลกำรส ำรวจ พบว่า กิจกรรมที่นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการฝึกทักษะความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ด้านอาหารและท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน 3 อันดับสูงสุด ได้แก่ อันดับที่ 1 นักศึกษา
เข้าร่วมท ากิจกรรมและปฏิบัติเพ่ือเสริมทักษะ ความเชี่ยวชาญ กับสาขาวิชาที่เรียนและคณะ อันดับที่ 2 นักศึกษา
เข้าร่วมท ากิจกรรม และ ปฏิบัติงานเพ่ือเสริมทักษะ ความเชี่ยวชาญกับมหาวิทยาลัย และอันดับที่ 3 นักศึกษา
ท างานประจ า / งาน Part Time คิดเป็นร้อยละ 82.08 65.15 และ 37.46 ตามล าดับ 

 

ตำรำงท่ี 3 สิ่งท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/ท ำงำน/ศึกษำดูงำน 

รำยละเอียด นักศึกษำปฏิบัติงำน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

มีความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย 184 29.97 
มีความช านาญเกี่ยวกับวิชาชีพที่ปฏิบัติ 135 21.99 
มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 143 23.29 

มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 150 24.43 

มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์ 170 27.69 

มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี 167 27.20 

มีความสามารถในการสื่อสาร 139 22.64 

มีวินัยในการปฏิบัติงาน 162 26.38 
  

สรุปผลกำรส ำรวจ พบว่า สิ่งที่นักศึกษาได้รับทักษะ/ความสามารถ หลังจากร่วมท ากิจกรรม/ท างาน/
ศึกษาดูงาน 3 อันดับสูงสุด ได้แก่ อันดับที่ 1 มีความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย อันดับที่ 2 มีการท างานเป็นทีม 
และมีมนุษยสัมพันธ์ อันดับที่ 3 มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี คิดเป็นร้อยละ 29.97 27.69        
และ 27.20 ตามล าดับ 



4 
 

ภำคผนวก 
1. แบบฟอร์มการส ารวจข้อมูล ทักษะ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน รูปแบบ Google Forms 
2. สรุปการบันทึกข้อมูล จากการส ารวจข้อมูล ทักษะ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์นักศึกษาโรงเรียนการเรือน 
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แบบฟอร์มกำรส ำรวจข้อมูล ทักษะ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ของนักศึกษำโรงเรียนกำรเรือน 

รูปแบบ Google Forms 
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

1 นางสาว มนัญญา โพธ์ิกล่ิน เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 มี มี ไม่ได้ท างานค่ะ อพราะ
ช่วงน้ีโควิด ไปสมัครท่ีไหน
ก็ไม่รับ

ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

2 นางสาว พรรณพษา อ่ิมสิน เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ฝึกปฏิบัติงานบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ท่ี Home bakery

ฝึกปฏิบัติงานบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ท่ี Home bakery

ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์,
 มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีความสามารถใน
การส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

3 นางสาว ปารวัณ ราญรอน เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 1) ได้ฝึกท ากาแฟ ชงชา แคชเชียร์ 
2) เตรียมวัตถุดิบ จัดจานอาหาร

1) ได้ฝึกท ากาแฟ ชงชา แคชเชียร์ 
2) เตรียมวัตถุดิบ จัดจานอาหาร

ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

4 นางสาว พรอุมา กลัดทอง เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ฝึกงาน ฝึกงานท่ีโฮมเบเกอร์ร่ี ไม่มค ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

5 นางสาว เจตสุภา คล้ายเจียม เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 มี มี ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร

6 นางสาว ปาณิศา บัวสด เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1  1.เข้าอบรมเร่ืองเก่ียวกับการชงกาแฟ
และคอกเทล 2.ฝึกประสบการณ์ท่ีโฮม
เบเกอร่ีและโฮมคาเฟ่

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี

7 นาย นันทวุฒิ สากุล เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 1.ฝึกประสบการณ์ด้านอาหารกับ 
Home bakery and home cafe

ไม่มี(เน่ืองจากสถานการณ์โรคระบาด
โควิด-19)

เม่ือก่อนมีท าเป็นบ้างคร้ัง
หลังเลิกเรียน (ปัจจุบัน
เน่ืองด้วยสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคโควิด-19) 
จึงยุติลง

เม่ือก่อนมีท าเป็นบ้างคร้ังหลังเลิก
เรียน (ปัจจุบันเน่ืองด้วยสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19) จึงยุติลง

ท่ีผ่านมาทางมหาวิทยาลัยงดจัดกิจกรรมเน่ืองด้วยการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

รำยงำนสรุปผลกำรส ำรวจข้อมูลควำมเช่ียวชำญ ทักษะ และประสบกำรณ์ของนักศึกษำ โรงเรียนกำรเรือน (ไม่นับรวมกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ) 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 (1 สิงหำคม 2563 - 31 กรกฎำคม 2564)

8



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

8 นางสาว รัตน์ศจีภรณ์ สมานมิตร เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 มี มี ไม่มี ไม่มี ไม่ได้เข้าร่วม เพราะการเเพร่ระบาดของโรคโควิด19 มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

9 นาย พลพล อุปโคตร เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

10 นาย ณัฎฐพล เเก้วค าสอน เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 1.ได้ไปท างานอยู่ท่ีครัวนานาชาติ ยังไม่ได้ท า ไม่มี เป็นเด็กเสิร์ฟอยู่บางกรวย ยังไม่ได้ไป มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มีการ
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีวินัยในการปฏิบัติงาน

11 นาย แทนพงษ์ มะโนสัตย์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ฝึกประกอบอาหารในครัวมหาวิทยาลัย
 / ทดสอบท าแลป

ฝึกงานใน Home Bakery และ Cafe 
Home ในมหาวิทยาลัย

- - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี

12 นางสาว วนิดา บุญด เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ฝึกงาน ฝึกงาน - - กิจกรรมรุ่นพ่ีปี3พ่ีเค้าท าอาหารให้ชิม มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

13 นางสาว อิงค์กฤษณ์ เงินชัยโรจน์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ฝึกงานในส่วนของ โฮมคาเฟ่ ฝึกงานโฮมคาเฟ่ ยังไม่เคยท างาน part time - Open house มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี

14 นางสาว ณัฐนันท์ ทรงสุภาพ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 - - Coal bistro ต าเเหน่ง
เสิร์ฟอาหาร 54ชม.

- - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

15 นางสาว ณัชทิชา ต้ังชนะชัยกุล เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะ ไม่เคยรับงาน ไม่ได้เข้าร่วม มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

16 นางสาว กฤตาภรณ์ กันทะมา เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 เป็นผู้ช่วยอบรมอาหารไทย เป็นผู้ช่วยอบรมอาหารไทย - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการ
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี

17 นางสาว จอมกมล ประพันธา เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ฝึกงานท่ีโฮม ฝึกงานท่ีโฮม ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความช านาญเก่ียวกับวิชาชีพท่ีปฏิบัติ , มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์,
 มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

18 นางสาว น้ าทิพย์ ย้ิมโฉม เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ท าอาหารกินเอง ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Mixology 
Bartending Service Course

ไม่ได้ท าค่ะ ไม่มีค่ะ มี แต่ว่ายังไม่เร่ิมปฏิบัติเพราะมีการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ท าให้ให้การฝึกงานถูกเล่ือนออกไป

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

19 นางสาว สุดารัตน์ ขวัญยืน เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ไม่มี กิจกรรม Mixology Bartending 
Service Course

ไม่มี ไม่มี มี เเต่ว่ายังไม่ได้เร่ิมปฏิบัติ เพราะ มีการเเพร่ระบาดของโรค
โควิด

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

20 นาย ณัฐภัทร จีรวุฒิ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 กิจกรรมอบรมการเป็นเชฟมืออาชีพ - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

21 นาย ธนาวุธ เซ่ียงหว่อง เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 เป็นผู้ช่วยอ. ในการสอนอบรมอาหาร
ไทย

- - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

22 นางสาว มนัญญา โพธ์ิกล่ิน เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 มีค่ะ ไม่มี ไม่ได้ท าค่ะ ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

23 นางสาว สุดา แย้มยนต์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 มีเข้าแลป มี ไม่มี ไม่มี มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

24 นางสาว แพรวา รวยพินิจ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 - - - - - มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

25 นางสาว นภัสวรรณ โลหะชาละธนกุล เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 Home bakery ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

26 นาย พลพล อุปโคตร เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ลงทะเบียนไว้เเต่ยังไม่ได้ไปเพราะติดโค
วิด

ลงทะเบียนไว้เเต่ยังไม่ได้ไปเพราะติดโค
วิด

ลงทะเบียนไว้เเต่ยังไม่ได้ไป
เพราะติดโควิด

ไม่มี ไม่มี ยังไม่ได้รับเพราะยังไม่ได้ไปท า

27 นาย พันกร นาคพร เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 Openhouse . พนักงานขายสินค้าlevis 
เซนทรัลป่ินเกล้า 15วัน 
วันละ11ช่ัวโมง

. . มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มีการ
ท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

28 นาย ณพัฒน์ มาประชา เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ท าอาหาร วิชาประกอบอาหาร ดูแลผู้สูงอายุ ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

29 นาย ปุริศ ประทาน เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ไม่มี ไม่มี โฮมเบเกอร่ี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

30 นางสาว สุดารั เพชรส่ีหม่ืน เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 เน่ืองจากโควิด-19ท าให้ถูกยกเลิกไป เน่ืองจากโควิด-19ท าให้ถูกยกเลิกไป ไม่ได้ท าเป็นประจ า เป็น
งานท่ีไปช่วยในงานเช่น 
งานแต่ง เวลาในการ
ท างานแต่ละคร้ังประมาณ
12ช่ัวโมง

งานแต่ง เวลาในการท างานแต่ละ
คร้ังประมาณ12ช่ัวโมง

เคยช่วยงานในโฮมเบอเกอร์ร่ี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

31 นาย ณพวิทย์ ศิลปดิษฐ์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 มี มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

32 นางสาว เจตสุภา คล้ายเจียม เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 1 1 1 ไม่มี ไง1 มีความช านาญเก่ียวกับวิชาชีพท่ีปฏิบัติ , มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร

33 นาย ธีระพงศ์ มุขดี เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ฝึกงาน Homebakery ฝึกงาน Homebakery ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มีการ
ท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

34 นางสาว ดวงใจ กัมปนาท เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 มีฝึกท่ี home Bakery 
และcafé  by home

มีฝึกท่ี home Bakery 
และcafé  by home

ไม่มี ไม่ได้รับ เข้าดูงานเพ่ือฝึกประสบการณ์ท่ี home Bakery  และcafé 
 by home

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

35 นางสาว พิริ ยาภรณ์ พิมพ์ บึง  เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ไม่มี 1.home bakery ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

36 นางสาว น.ส.กนกวรรณ สัตยอานนท์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 -ท าขนมในเวลาว่าง -ฝึกงานใน Home Bakery - - - มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีความสามารถใน
การส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

37 นางสาว วรรณนิสา จงพร้า เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 จะมีการฝึกงานของปี1 ท่ีโฮมเบเกอร่ี&
คาเฟ่(25 /27/28/29พ.ค.)

จะมีการฝึกงานของปี1 ท่ีโฮมเบเกอร่ี&
คาเฟ่(25 /27/28/29พ.ค.)

- - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ

38 นาย นิธิดล ฮงประยูร เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ลงครัวภาคปฏิบัติ ประมาณ 35 ชม. 1.ครัวจีน วันเสาร์ - อาทิตย์ (ก่อนล็อค
ดาวน์รอบแรก) ท าได้ประมาณ 8 ชม.

1. Home Bakery 
ประมาณ 1 เดือน
2. 7 11 ประมาณ 1 
สัปดาห์

Casual Pleno ประมาณ 100 ชม. คิดว่าไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน, เงิน

39 นาย รวิวิชญ์ สุทิน เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ท าอาหาร ท าอาหารเป็นกลุ่มเพ่ือการท างานเป็น
ทีม

ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี

40 นางสาว มุฑิตา ชูพรัด เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ฝึกงานในมหาวิทยาลัย ฝึกงานในมหาวิทยาลัย ไม่มี ไม่มี เข้าร่วมอบรมออนไลน์ท่ีมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์,
 มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี

41 นางสาว กัญญาลักษณ์ วิบูลย์ธรรมปาละ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 ท าขนมท่ีบ้าน ท าขนมท่ีบ้าน - ครัวจัดเล้ียงบางกรวย 10
 ชม

- - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการ
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีวินัยในการปฏิบัติงาน

42 นางสาว ณัฐสุดา ศุภศร เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 ขายอาหารวันไหว้ครู - Part time ท่ี S&P 350 
ช่ัวโมง

1. Catering บางกรวย 7-18ช่ัวโมง 
2. Catering Pinktender  5-8ช่ัวโมง

- มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์,
 มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีความสามารถใน
การส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

43 นางสาว กัญญาลักษณ์ วิบูลย์ธรรมปาละ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 ท าขนม ดูยูทูปท าขนม - งานจัดเล้ียงบางกรวย - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการ
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

44 นาย ศุภชาญ อัศวิกุล เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 วิชาเพรสตร้ี อาหารไทยด้ังเดิม วิชา
เทคโนโลยีข้าว

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

45 นาย วรรณภูมิ ละเอียดดี เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

46 นางสาว วิชยา สกุลสอน เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 ผู้ช่วยอบรมเบเกอร่ี ผู้ช่วยอบรม ไม่มี ไม่มี เข้าอบรมต่างๆท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

47 นางสาว เพ็ญนภา เพชรแดง เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 อบรมเก่ียวกับสาขาท่ีเรียน อบรมเก่ียวกับสาขาท่ีเรียน - - อบรมต่างๆในมหาวิทยาลัย มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์,
 มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีความสามารถใน
การส่ือสาร

48 นางสาว ภรณ์เพชรา ภิรมย์ธีรธรรม เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 การเรียนปฏิบัติในห้องเรียน - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการ
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีความสามารถในการ
ส่ือสาร

49 นางสาว ศุภณิชา กระจ่างวงศ์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 - ผู้ช่วยอาจารย์ ท่ีงานOpen house - ผู้ช่วยอาจารย์ ท่ีงานOpen house ยังไม่มีงาน - ครัวจัดเล้ียง โรงแรมเพนนินซูล่า  8
ช่ัวโมง      - งานโครงการหลวง 3 
ช่ัวโมง

ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีความสามารถในการ
ส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

50 นางสาว รัตตินันท์ เดชะ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 - - ท าซิสเลอร์ เซนทรัลป่ิน
เกล้า จ านวนมากกว่า240
ช่ัวโมง

- - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

51 นาย วรชัย ปิติวิทยากุล เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 ไม่มีเน่ืองจากสถานการณ์โควิด19 ไม่มีเน่ืองจากสถานการณ์โควิด19 บ้าน 8ช่ัวโมง ไม่มีครับ ไม่มีครับ มีวินัยในการปฏิบัติงาน

13



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

52 นาย ภัทรชัย เดชบุญญาภิชาติ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

53 นางสาว กัลยรัตน์ เงินเนย เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 กิจกรรมรับน้อง อบรม ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะ การประกวดดาวเดือน 2ชม มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

54 นางสาว ภัทรสุดา จูงใจ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 - - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์

55 นางสาว ชุติมา ศรีช่ืน เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 - - - - - มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

56 นางสาว นางสาวจิตติกาญจน์ สิริธนาวรากุลเทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 - - - 1.โรงแรมเพนนินซูล่า 8 ช่ัวโมง - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์,
 มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีความสามารถใน
การส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

57 นางสาว พัชรีวรรณ ศรีเสมอ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 กิจกรรมการเรียนการสอน ไม่มี ท างานประจ าท่ี ร้านพจน์
ศิลป์ ร้านถ่ายรูป จ.
อุดรธานี

ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี

58 นางสาว นิรชา ศรีมันตะ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 เวทมนต์การปรุงอาหาร ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีวินัยในการปฏิบัติงาน

59 นาย คณิน วัฒนสุข เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

60 นาย สิรวิชญ์ ช่วงชัย เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 งานกีฬาต่างๆ งานกีฬาต่างๆ ไม่ได้ท าแล้ว ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

61 นาย ชาานท์ วันเดวา เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 มี มี มี มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

62 นางสาว กุลสตรี รัตนถ่มน้อย เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 มีการฝึกท างานพาร์ทไทม์ท่ีร้านกาแฟ 
ขนมเบเกอร่ีค่ะ

ไม่มีค่ะ ร้านกลมกล่อม 5 - 9ช่ัวโมง ไม่มี ไม่มี มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

63 นาย ณัฐภัทร สถิตโสฬส เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 ไม่มี ไม่มี การบินไทย 30 ช่ัวโมง ไม่มี ไม่มี มีความช านาญเก่ียวกับวิชาชีพท่ีปฏิบัติ , มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี

64 นางสาว นฎา แสงอรุณ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 ได้เป็น นศ ผู้ช่วยอาจารย์เพสตร้ี ของ
โครงการอบรมผู้เรียนรู้ภายนอก  ท่ี
ศูนย์วิทยาศาสตร์เเละภายใน
มหาวิทยาลัย

ได้เป็น นศ ผู้ช่วยอาจารย์เพสตร้ี ของ
โครงการอบรมผู้เรียนรู้ภายนอก ท่ี
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ  
ระยะยาว เสาร์-อาทิตย์

- 1.งาน casual โรงเเรมเพนนินซูล่า 
จ านวน 8 ชม   2.งานผู้ช่วยเชฟ ท่ี 
มติชนอคาเดม่ี จ านวน 7 ชม

- มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

65 นาย ภควัต ครองม่ิงมงคล เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 กิจกรรม open house ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร

66 นางสาว ณัฐฐา บางแสงอ่อน เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 เข้าแลป เข้าแลป ไม่ได้ท า รับสอนขนมเด็ก ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์,
 มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีความสามารถใน
การส่ือสาร

67 นาย วรัญญู บุญแาจินต์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

68 นางสาว เก็จแก้ว เมืองทอง เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 ปฏิบัติงานในโรงครัวพระราชทานของ
มหาวิทยาลัย

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มี
ความสามารถในการส่ือสาร

69 นาย นาย ปฏิภาณ พงษ์สุพรรณ์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 - เคยได้เข้าไปท าใน home bakery เคยไปท างาน part time 
ท่ีร้านกาแฟ the old 
school บางใหญ่ นนทบุรี

- - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

70 นาย วรัญญู โตเข็ม เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 ฝึกท าอาหาร ฝึกท าอาหาร เคยรับงานจัดเล้ียง - ช่วยงานอาจารย์ขายไก่เกาหลีกับย าขนมจีน มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร

71 นาย ฐิติภัทร หนูวัน เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี อบรมค็อกเทลดิฟกาแฟ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

72 นาย อัครวัฒน์ เทพนวล เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 ตัดห่ันแต่งและเตรียมวัตถุดิบ กินกรรม การประกวด mc Meating.steak จ านวน 8
 - 10 ชม / วัน เวลา
ประมาณ 1 ปี 6 เดือน
ร้านอาหารครัว ฮกลกซ่ิว 
ท่าพระ

บริษัท pink tender งาน เดินแบบ ท่ี
 เกสรพาเลซ

งานแข่งขันการท าอาหารรายการ ทิพรส มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

73 นาย จักรพรรณ์ เอ่ียมสะอาด เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 ไม่มี ไม่มี ไม่ได้ท า ไม่มี ไม่มี ไม่มี

74 นาย พรหมพิริยะ เรือนจ ารูญ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 การเรียนปฏิบัติในห้องครัว เข้าร่วมอบรมการแข่งขันท าอาหาร ไม่เคย ไม่เคย ครัวการบินไทย มากกว่า20 ช่ัวโมง มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

75 นางสาว นริศรา คุ้มภัย เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 - - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

76 นาย พพงษ์ ฉ่ิงสุวรรณโรจน์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 เป็นผู้ช่วยอาจารย์สอนวิชาเทคโนโลยี
ข้าว

เป็นผู้ช่วยอาจารย์สอนเบเกอร่ีในคลาส
เรียนพิเศษ

- - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

77 นาย ศุภวิชญ์ โพธ์ิทอง เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 มี ท าการฝึกเมนูอาหารท่ีสนใจน้ัน 
จากท่ีเรียนมาแล้ว

ไม่มีครับ 1. งาน part time ร้าน 
home bakery 8 ช่ัวโมง
งาน part time ช่ือร้าน 
pink tender 16 ช่ัวโมง

ไม่มีครับ ไม่มีครับ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

78 นาย บวรนันท์ ประเสริฐสันธ์ิ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 งานวัด ศูนย์วิทยาศาสตร์ ช่วยงาน
อาจารย์

ช่วยงานอาจารย์ ร้าน wolf bar&bistro 
มากกว่า 300ช่ัวโมง

Makro East meet west 6ช่ัวโมง อบรม USA potatoes , อบรม Chocolate มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

79 นาย วงศวัฒน์ กิติประกาศนันต์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 1.งาน mixologist ปี 63 ไม่เคย เคยปฏิบัติงาน part time
 ร้าน cup&cake 
ประมาณ 500 ช่ัวโมง

ไม่เคย ไม่เคย มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

80 นางสาว พิมพ์พัชร์ สูงสุดเอ้ือม เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 เป็นผู้ช่วยอาจารย์ท่ีเป็นการอบรมจาก
นอกมหาวิทยาลัย

- เคยท าpart time 
ร้านอาหารในห้าง sizzler
 จ านวนชม.ปฏิบัติงาน 
1,201ช่ัวโมง

รับงานแคชชวลของบางกรวย 
ปฏิบัติงานท่ีSubDio Garden 
จ านวนชม.ในการปฏิบัติงาน 9 ชม.

- มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

81 นางสาว ณัฏฐ์จิรา อุกฤษฎ์ิชินภัค เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 ได้ฝึกการใช้มีดอยู่บ้าน ฝึกการเเกะสลัก
ในเวลาว่าง ฝึกการท าเบเกอร่ีในเวลา
ว่าง

เป็นผู้ช่วยอาจารย์ในวันหยุด เคยมีประสบการณ์การ
ท างานร้านอาหารซิตเลอร์
เป็นเวลา1เดือน วันล่ะ8
ช่ัวโมง

1.ท างานเก่ียวกับฟู๊ดสไตลิสต้ังเเต่6
โมงเช้าถึง3ทุ่มท่ีสตูดิโอ 2.ท างานเชฟ
เทเบิลร้านอัตตรา ดายน่ิงเชฟบ๊ิกเว
บา4โมงเย็นถึง3ทุ่ม 3.ท าอาหาร
ประกอบฉากกองละครใช้เวลาท า
ประมาณ 5ชม. 4.ท างานกับcpท่ีงาน 
 Thai fex เก่ียวกับการเตรียมอาหาร
เเละการบริการเป็นเวลา3วันต้ังเเต่6
โมงเช้าถึง1ทุ่ม   5.ท างานกับสถาบัน
คูลิเนอร์เตรียมวัตถุดิบให้กับผู้เข้า
อบรม 2วันท างานวันล่ะ6-7ชม.

1.ได้เข้าร่วมการอบรมช็อคโกเเลต 2.เข้าร่วมการอบรม
รายการมันฝร่ัง 3.ได้ไปดูงานการเเข่งขันแมคโคร

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

82 นางสาว ดนุลดา เขมพฤทธ์ิ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 เรียนในห้องเรียน - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

83 นางสาว นภัสกร พวงมาลัย เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 - - นักศึกษาฝึกงานของ
โครงการ MOU ของการ
บินไทย  7 ช่ัวโมง/วัน

- - มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีความสามารถในการ
ส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

84 นาย สิทธิโชติ ยศแก้ว เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 อบรม potato usa อบรม potato usa copper buffer งานอีเว้นนอกสถานท่ี / อีเว้นงาน
แต่งอ่ืนๆวันละ 12ชม.+ /อิมแพค
เมืองทองต่างๆ / ผู้ช่วยเชฟงานไทย
เฟรค / งานผู้ช่วยกุ๊กในโรงแรมต่างๆ
 /ผู้ช่วยเชฟเทเบ้ิล ฯลฯ จ าไมไ่ด่้

อบรม potato usa มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร

85 นางสาว ยุพาพรรณ กรมดี เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 ท าอาหาร ท าขนมทาน ช่วยงานอาจารย์ในการท าวิจัยอาหาร _ - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

86 นาย รณกฤต ชาวสวน เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มีความสามารถในการ
ส่ือสาร

87 นาย โยธิน แสงวิสูตร เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 เป็นผู้ช่วยในการสอนในรายวิชาเทคนิค
การอบและผลิตเพสตร้ี

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการ
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีความสามารถในการ
ส่ือสาร

88 นาย วรายุทธ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 ท างานช่วยท่ีวัด ทุกๆท่ีว่างหลังจาก
เรียน แบ่งเป็นเช้าและ 11โมง ในการ
ท างาน ทุกวันต้ังแต่ปี 62 ถึงปัจจุบัน

ได้มีการไปช่วยงานจิตอาสา ท่ีครัวสวน
ดุสิต 1 วัน ต้ังแต่6โมงเช้า ถึง บ่าย2

รับงาน partime 
ร้านอาหาร 1อาทิตย์ ร้าน
คุณพระ วันละ 8-9 ช่ัวโมง
 56 ช่ัวโมง
แคทอล่ิงตามช่วงต่างๆ จ า
ช่ัวโมงไม่ได้

งาน เน้ือ usa ตอนปี 1 ท่ี central 
แจ้งวัฒนะนะ สัปดาห์ละ2วัน วัน
เสาร์อาทิตย์ วันละ 8ช่ัวโมง รวม 64 
ช่ัวโมง

1.งานแมคโคร 2.งานสาขา ปี62 3.งานแกะสลักโรงเเรมแก
รนดี เมอร์เคียว ฟอร์จูน

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

89 นาย จิรภัส เทนสุภรณ์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 เข้าร่วมการอบรม "เวทย์มนต์การปรุง
อาหาร"

1.เป็นผู้ช่วยอาจารย์สอนใน
มหาวิทยาลัย 2.เป็นผู้ช่วยท าอาหาร
ขาย ของมหาวิทยาลัย

- - เข้าศึกษาดูงานจัดม้ืออาหารเย็นของรุ่นพ่ีปี3 มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

90 นาย ธนาธิป อินทร์สวัสด์ิ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 ถ่ายคลิป เตรียมวัตถุดิบ ให้กับอาจารย์ .
 เป็นผู้ช่วยในกิจกรรมโอเพ่นเฮ้าส์

กิจกรรมแนะน ารุ่นน้อง ปี 2563 บางกรวย อิมแพคเมืองทองธานี การอบรมโปเตโต้ การอบรมช็อกโกแลต. การอบรมอาหาร
แม็กซิโก

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

91 นางสาว พิจิตรา อ านัดมาตย์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

92 นาย ไตรวิช ศรีชามก เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 - - เป็นนักศึกษาฝึกงานของ
mouการบินไทย 7ช่ัวโมง
ต่อวัน

- - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

93 นาย ชญานิน ทองกรณ์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 เข้าแลปปฏิบัติงานตามรายวิชาเพ่ือ
เรียนรู้และฝึกฝนทักษะ

- Culineur - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

94 นางสาว ศศิตา อารีย์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 อบรม on line เวทย์มนต์การปรุง
อาหาร

- - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย

95 นางสาว มณฑิรา สมเฟือง เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 1.อบรมออนไลน์เวทย์มนต์การปรุง
อาหาร

- - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย

96 นางสาว วิมล ด้วงบ้านยาง เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 เรียนในห้องเรียน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

97 นาย ชัยภัทร ฟักแป้น เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 - - เป็นนักศึกษาฝึกงานของ
โครงการmouของการบิน
ไทย ฝึกวันละ 7 ช่ัวโมงต่อ
วัน ฝึกงานไปแล้ว 28 วัน 
รวม 196 ช่ัวโมง

- - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

98 นาย คฑาทอง สุรัตน์ธารา เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 ท าขนมอบขาย และ ท างานพาทไทม์
จัดเสิร์ฟอาหารตามงานแต่งหรืองาน
เล้ียงต่างๆ(นานๆท าคร้ัง)

น าทักษะท่ีได้เรียนรู้จากมหาวิทยาลัย
มาปรับใช้ในธุรกิจขายขนมอบของ
ตนเอง

ท าขนมอบขายท่ีหอพัก 
และ ท่ีบ้าน

1.ท าอาหารไลน์อาหารและเสิร์ฟ ท่ี
เมืองทองธานี 2.ท างานเสิร์ฟและ
ท าอาหารตามอีเว้นงานแต่งตาม
สถานท่ีต่างๆ

- มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

99 นางสาว เพชรรัตน์ โชติเชาวน์ชวลิต เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 เคยช่วยงานอาจารย์ ช่วยงานอาจารย์ตอนรับมิสไทยแลนด์ การบินไทย มากกว่า30 
ช่ัวโมง

ไม่เคย งานชอกโกแลต  ม.สวนดุสิต  6 ชม. มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการ
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี

100 นาย พงศ์สรรค์ ธนวชิราภรณ์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 ฝึกทักษะการท างานในครัว ไม่มี ร้านอาหารท่ีบ้าน 10
ช่ัวโมงต่อวัน

ไม่ได้รับงานEvent ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความสามารถในการส่ือสาร
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

101 นาย ปิยะวัฒน์ พุ่มประดับ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 1.ช่วยงานอาจารย์ 2.ช่วยopen house 1.ขายของในวันงานลอยกระทง ไม่มีครับ 1.casual โรงแรมโอเรียนเต็ล 2.งาน
ท่ีบางกรวย

1อบรม potapo usa มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มีการ
ท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

102 นาย ร่มธรรม เดชก้อง เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 เป็นผู้ช่วยอาจารย์สอนเบเกอร่ีในคลาส
เรียนระยะส้ัน

ไม่มี ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

103 นาย นรธีร์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 เป็นผู้ช่วยในงาน open house - - อิมแพคเมืองทองธานี 1)อบรมpotato usa 2)อบรมช็อกโกแลต 3)อบรมเคร่ืองด่ืม มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

104 นาย โชติวิทย์ ประนมพนธ์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 ไปช่วยอาจารย์ท าข้าวแช่ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี

105 นางสาว ธัญญลักษณ์ ใหม่สาลี เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 เคย เคย ไม่ได้ท าค่ะ ไม่ได้ท าค่ะ ไม่เคย มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างาน
เป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน 
ทีมงาน ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

106 นางสาว รตา กอเจริญทรัพย์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2  
1.ฝึกท าขนม อาหารท่ึบ้าน

- - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

107 นาย ปรัญชัย สวัสดี เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 เป็นสันทนาการของสาขา เป็นสันทนาการของสาขา ไม่มี อิมแพ็คเมืองทองธานี 8ช่ัวโมง อบรม potato usa อบรมเคร่ืองด่ืม มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

108 นาย ณัฐโชติก์ พิลาแดง เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 - - - - อบรมท่ีศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัด 1.วิชาอาหารคาว 80ช่ัวโมง 
และ 2.วิชาแกะสลัก 80ช่ัวโมง

มีความช านาญเก่ียวกับวิชาชีพท่ีปฏิบัติ , มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

109 นาย วชิรวิชญ์ นิยมวัฒนพันธ์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 อบรมpotato usa อบรมpotato usa ฝึกงานครัวการบินไทย อิมแพ็คเมืองทองธานี อบรมครัวการบินไทย มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

110 นาย ปิยวัฒน์ เจริญสุข เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 เข้าแลปปฏิบัติการเสริมทักษะและ
ความรู้

- Culineur - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการ
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี

111 นาย วรเดช สกุลรัตน์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 - - - ท าไลน์อาหารบุฟเฟ่ท่ีเมืองทองธานี เข้าอบรมการปรุงอาหารเวทมนต์ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์,
 มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

112 นาย อภิภู บุญปล่ัง เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 อบรม potato usa ไม่มี ไม่มี ออกงานเล้ียงท่ี ออกงาน impact เมืองทอง มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มีการท างานเป็นทีม และ
มีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มี
ความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

113 นางสาว ณัฎฐนิช คลังกูล เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 ท างานpart-timeท่ีS&Pและรับงาน
cateringตามงานeventต่างๆ

ไม่มี งานpart-timeท่ีS&Pต้ังฮ่ัว
เส็ง จ านวนการปฎิบัติงาน
260ช่ัวโมง

บางกรวยcatering 6หรือ8ช่ัวโมงต่อ
คร้ัง

ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

114 นาย ธนพล จิตรภาษย์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 เรียนปฏิบัติในรายวิชาหลักสูตร - - 1.Culineur กิจกรรมเปิดตัวChicken
 Rib 7ชม 2.งานcatering ท่ี
Apothecary

- มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มี
วินัยในการปฏิบัติงาน

115 นางสาว สุธาสินี อินทดิษฐ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 - - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี

116 นาย สุภกาญจน์ วงษ์ษา เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 โครงการเปล่ียนพลาสติกเป็นบุญ (เม่ือ
คุณหมุนเวียน)

โครงการเปล่ียนพลาสติกเป็นบุญ (เม่ือ
คุณหมุนเวียน)

ร้านกาแฟ อยู่ท่ี หนองคาย
 ช่ือร้าน บ้านทวด ช่ัวโมง
ละ 30 บาท

อิมแพคเมืองทองธานี โครงการเปล่ียนพลาสติกเป็นบุญ (เม่ือคุณหมุนเวียน) มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

117 นางสาว อรยา ณ หนองคาย เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 เข้าเเลป - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน
 ได้ดี

118 นาย มณฑล เจริญคลัง เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 งานวัด ศูนย์วิทยาศาสตร์
กิจกรรมดาวเดือน

ไม่มี ไม่มี งาน kolour จัดท่ี thai wake Park 
จ านวนชม 10 ชม

ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์,
 มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีความสามารถใน
การส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

119 นางสาว ปิยวรรณ แย้มเวช เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างาน
เป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน 
ทีมงาน ได้ดี

120 นางสาว อภิญญา โศภิษฐ์มงคล เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

121 นาย จิรโชติ แถมดอน เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์

122 นาย ต้นหนาว จันทร์พรม เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 เป็นผู้ช่วยกิจกรรมเเนะเเนวรุ่นน้อง
เป็นผู้ช่วยในกิจกรรมโอเพ่นเฮ้าส์

กิจกรรมขายไก่ทอด งานลอยกระทงใน
มหาลัย
ประกวด mc

Casual ประจ าครัวไทย 
โรงเเรม Avani atrium 
bangkok
Casual  อยู่โรงเเรม เพน
นินซูลา กรุงเทพ

เป็น PC ขาย USA Beat อยู่ท่ี 
central food hall / เป็นPC สินค้า
เส้นก๋วยเต๋ียวสุขภาพ foodNoodles
 ท่ีไอคอนสยาม

งานอบรม potatoes usa งาน อบรมChocolate มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

123 นางสาว ปาณิสรา พยัคโฆ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 1.ผู้ช่วยงาน open house ของสาขา
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและ
การบริการ 2.ผู้ช่วยอบรมงาน 
Mixology Bartending Service 
Course

- - 1.casual / อิมแพคเมืองทองธานี 
(Bangkok International Motor 
Show 2020) /จ านวน 12 ช่ัวโมง  
2.banquet / โรงแรมเพนนินซูลา /
จ านวน 24 ช่ัวโมง 3.ผู้ช่วยผู้เข้า
แข่งขัน(คุมการแข่ง) / มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต(การแข่งแป้งกล้วย) / 
จ านวน 6 ช่ัวโมง

- มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างาน
เป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน 
ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร

124 นางสาว กุลวรินทร์ เผือกพิบูลย์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 เป็นผู้ช่วยอาจารย์ท่านต่างๆ ออกบูธขายของช่วยสาขา - 1.Pink Tender98ช่ัวโมง  2.ออกบูธ
ขายของร้านbonnie dolly bkk20
ชม. 3.celebrate catering 42ช่ัวโมง

- มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

125 นางสาว นภัสสร จันทสุข เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 1.มีการท างานพาร์ทไทม์ 
2.มีการรับงาน catering ต่างๆ

1.มีการไปช่วยอาจารย์ขายอาหารในวัน
ไหว้ครู
2.มีการช่วยงานอาจารย์
3.เป็นผู้ช่วยอาจารย์ในการสอน
บุคคลภายนอก

4.การท างาน Part time 
ท่ีร้าน S&P สาขาต้ังฮ่ัวเส็ง
 ธนบุรี เป็นเวลา 3 เดือน 
ประมาณ 384 ช่ัวโมง

1.มีการรับงาน casual ท่ีโรงแรม
เพนนินซูล่า จ านวน 4 คร้ัง เป็น
จ านวน 32 ช่ัวโมง 2.รับงานเป็น
พนักงานครัวและพนักงานเสร์ิฟของ
ร้าน บางกรวย catering ประมาณ 
65-70 ช่ัวโมง 3.รับท างานเป็นพนัก
ครัวในร้าน Pink tender 3 คร้ัง 
จ านวน 2 ช่ัวโมง 4.รับท างานเป็น
พนักงานครัวของร้าน Pink Tener 
ในงานสมนาของกระทรวง นวน 8 
ช่ัวโมง 5.รับท างานเป็นพนักงานครัว
ของร้าน Pink Tener ในงานของ
บริษัทBitkub จ านวน 8 ช่ัวโมง 6.
รับท างานเป็นพนักงานครัวของร้าน 
Pink Tener ในงานDelta @ Siam 
paragon จ านวน 2 วัน เป็นจ าเวลา 
16 ช่ัวโมง

เข้าร่วมการอบรมการใช้ Ms team มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

126 นางสาว สลิล แก้วกันเนตร? เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 ไม่เคย ไม่เคย การบินไทย ไม่เคย ไม่เคย มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

127 นางสาว ชญาภา นาเล้ียง เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 เข้าร่วมอบรม - - - เข้าร่วมการอบรม -

128 นางสาว อรวรา รักสอง เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 - - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

129 นางสาว ประภัสสร ไชยชมภู เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 เรียนในห้อง - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

130 นางสาว ชลดา สองเมือง เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 1. ขายของท่ีซุ้มอาหารของสาขา
2. สตาร์ฟงานแป้งกล้วย 
3. งาน open kitchen by Culino
4. กิจกรรมสวนดุสิตจัดให้ 
5. ผู้ช่วยอาจารย์สอนค็อกเทลเด็กการ
โรงแรม 
6. อบรม Mixologist bartending 
service course 
7. ผู้ช่วยอบรมเค้กและคุกก้ีระยะยาว

- - 1.งานเสิร์ฟอาหารของเชฟอาร์ให้
ประธานงาน โครงการหลวง ท่ีเดอะ
มอลล์บางกะปิ   3 ชม. 2.งานผู้ช่วย
เชฟจ๋า งานจัดเล้ียงภายในครอบครัว
 8 ชม. 3.งานเตรียมอาหารครัวจัด
เล้ียง เพนนินซูล่า (2วัน) 24 ชม. 4. 
งาน Kolour In The Park 2020 
เตรียมอาหารให้แขกวีไอวี 12ชม. 5.
งานเตรียมและเสิร์ฟอาหาร งานจัด
เล้ียงงานสมาคมศิษย์เก่าลาดกระบัง 
12 ชม. 6.งานเตรียมอาหารเพ่ือ
ถ่ายรูปโฆษณา  บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค 
(สยาม) จ ากัด  12 ชม.

- มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน, ได้เห็น
การท างานจริง

131 นางสาว ธัญญาทิพย์ ราชสีห์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 - - - สถานท่ี :อิมเพคเมืองทองธานี จ านวน
ช่ัวโมง:ประมาณ28ช่ัวโมง

- มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์,
 มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

132 นางสาว ธนพร อารยางกูร เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 - จัด dinner party - - - มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มีการท างานเป็นทีม และ
มีมนุษยสัมพันธ์, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

133 นางสาว ฐิติมา เจริญร่ืน เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 - - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

134 นางสาว สุนิสา ค าแจ่ม เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ได้ปฏิบัติงานจัดเล้ียง - ไม่ได้ท า ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี

135 นางสาว ฉันชนก เพชรนุ้ย เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีวินัยในการปฏิบัติงาน

136 นาย สราวุฒิ บุตรดี เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

137 นางสาว ภัคจิรา ขลังธรรมเนียม เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

138 นางสาว กนกพร จอมค าสิงห์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 กิจกรรมงานเล้ียงในรายวิชาการ
จัดการบริการอาหาร

ไม่มี เป็น part time ร้านเบ
เกอร่ี ประมาณหน่ึงเดือน

ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มี
ความสามารถในการส่ือสาร

139 นางสาว เกวลิน สมเพชร เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 - - พาร์ทไทม์ร้านฮะจิบังรา
เมน 2ปี

- - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการ
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีวินัยในการปฏิบัติงาน

140 นางสาว รักษ์สุดา ก าหอม เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 1. ได้ฝึกงานกับโรงแรมดุสิตเพลส อยู่
แผนกครัวเตรียมและสจ๊วด

1. ได้ฝึกงานกับโรงแรมดุสิตเพลสซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของมหาวิทยาลัย อยู่
แผนกครัวเตรียมและสจ๊วด

ไม่ได้ท างานประจ าหรือ
พาร์ทไทม์

ไม่มีการรับงานแบบ Event ไม่ได้ร่วมศึกษาดูงานท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

141 นาย ธีร์สุธรรศ กุลภัทรพงศ์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ฝึกงานในมหาวิทยาลัย ฝึกงานท าข้าวกล่องโรงเรียนนานาชาติ - - ภายในมหาวิทยาลัยอบรมเก่ียวกับอาหาร มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์,
 มีวินัยในการปฏิบัติงาน

142 นาย ศุรชา ปัญญาภรบดีเดชา เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ในรายวิชาการจัดการงานบริการอาหาร
 มีกิจกรรมการจัดเล้ียง

ไม่มี starbucks ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

143 นาย กฤตธี ผลพิบูลย์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 กิจกรรมการจัดการงานบริการอาหาร
ในสถานการณ์จริง

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร

144 นางสาว เกษริยา ศรีชินเลิศ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ฝึกงานภายในมหาวิทยาลัย ช่วยเหลืองานมหาวิทยาลัย ไม่เคยท างาน Part Time ไม่มีการรับงานEvent ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

145 นางสาว ออยนภา นาเสถียร เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ไม่มี ไม่มี ท างานประจ าท่ีบ้านและ
ขายของออนไลน์

ไม่มมี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

146 นาย ธีรชาติ พละพงศ์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 มี มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

147 นาย ธรรมรัตน์  รัตนา  เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ฝึกปฏิบัติการภายใน(ครัวผลิต)  กิจกรรมเปิดบ้านสวนดุสิต - งานการประชุมสุดยอดอาเซียน  
จ านวน 5 วัน

พิพิธภัณฑ์ ต้านโกง  จ านวนช่ัวโมง  6 ช่ัวโมง มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

148 นาย ธยาวุธ สุจริต เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 - ฝึกงานในมหาลัย - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

149 นางสาว ธนภรณ์ พวงจิตร เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ฝึกงานภายในมหาวิทยาลัย ช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัย - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

150 นางสาว ภาวิณี กานต์วรัญญู เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 - - - บูธขายสปาเกตต้ี เซนทรัลสีลมคอม
เพล็กซ์ 20ชม.

- มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

151 นางสาว วริศรา รุ่งเรือง เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 - - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มีการ
ท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

152 นางสาว ปานตะวัน โหลานิต เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ท าขนมขาย ฝึกงานท่ีครัวสวนดุสิตนฤมล ท าpart time ร้านnicha 
bakery 5 ช่ัวโมงต่อวัน

ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

153 นาย ศิริชัย นิธิโภคกูล เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ช่วยท่ีบ้านท าอาหาร ช่วยท่ีบ้านขับรถส่งอาหาร ช่วยท่ีบ้านขับรถส่งอาหาร
 วันละ5ชม

ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

154 นางสาว ธนัชชา ทองบุญธรรม เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 - - - - โรงแรมสวนดุสิตเพลส 150ช่ัวโมง มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างาน
เป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน 
ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

155 นาย พิชิตชัย บางรัตน์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 - - - 1.จัดงาน eventหมู่บ้านพฤกษา 9 
ชม   2.แพนนินซูล่า 9 ชม.

- มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

156 นางสาว ฐริณีย์ สุภา เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 - - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

157 นาย วัชรสิทธ์ิ บุญธ ารงวัฒน์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ไม่มี ฝึกงานภายในมหาวิทยาลัย (โรงแรม
สวนดุสิต เพลส)

ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการ
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีวินัยในการปฏิบัติงาน

158 นาย พัทธพล พันธ์ุวิมลชัย เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มีไม่มี ไม่มี มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

159 นาย พิพัฒน์ บัวมัน เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ไม่มี ไม่มี 1. Boardvile Cafè 1280
 ช่ัวโมง
2. Happy Pom Dog 
Cafè  1400 ช่ัวโมง

งานวิวาห์ Siamhouse 63 ช่ัวโมง Home Bakery 150 ช่ัวโมง มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

160 นาย ธีรนัย เกียรติอาธารชัย เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 1.ฝึกปฎิบัติงานภายใน 2.เข้าร่วม
แข่งขันการท าอาหาร j lek ในหัวข้อ
อาหารไทยฟิวช่ัน

ไม่มี ไม่มี ไม่มี Home bakery จ านวนช่ัวโมง2ช่ัวโมง มีความช านาญเก่ียวกับวิชาชีพท่ีปฏิบัติ , มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

161 นาย พรภูบดินทร์ จรรยาวัฒน์กุล เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 การจัดงานเล้ียง - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

162 นางสาว ณัฐวดี ประเสริฐบุณย์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ได้มีกิจกรรมจัดงานของวิชาการจัดการ
งานบริการ

- - - ฝึกงานภายในโฮมเบเกอร่ี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

163 นางสาว ณิชาวีร์ เจริญนภาพร เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 มี มี Part time ฟู๊ดทรัค ร้านอาหารตามงาน
คอนเสิร์ต และอ่ืน ๆ

ในมหาวิทยาลัย โรงแรมสวนดุสิต มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

164 นางสาว โชษิตา ตันณีกุล เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 1.งานOpen house เป็นผู้ช่วยแผนก 
Bakery

1.งานOpen house เป็นผู้ช่วยแผนก 
Bakery

- 1.ช่ืองาน : อบรมวิชาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ( คอมพิมเตอร์
 , การใช้โปรแกรม )

- มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ความสามารถในการส่ือสาร

165 นางสาว พิมพ์จันทร์  ศรีลา เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ฝึกงานภายใน 1.ฝึกงานภายใน
2.ผู้ช่วยอาจารย์สอนอาหารไทย

ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

166 นาย อุสมาน มัสอูดี เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 มี มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร

167 นางสาว จารุวรรณ เอ่ียมเลิศ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 งานอาเซียนปี2019 ท่ีไบเทคบางนา งานจัดเล้ียงในวิชาการจัดการงาน
บริการ การเป็นผู้ประกอบการและวิชา
ควบคุมต้นทุนอาหารในวันท่ี11-12
มีนาคม 2564

Part Time 7-11 ไม่ต่ า
กว่า300ช่ัวโมง

1.บริการ Autta dining 8-9ช่ัวโมง 2.
เป็นผู้ช่วยเชฟฮูโต๋ในการสาธิตอาหาร
ในงานอีเวนท์ท่ีโรงพยาบาลจุฬาฯ 
4-5ชม. 3. เป็นผู้ช่วยเชฟฮูโต๋ในการ
สาธิตในการท าอาหารท่ีคอนหน่ึง
ย่านBTSพระโขนง 6-7ชม.4.งาน
บริการ แคทเทอริางพรีโน่บางกรวย 
24ชม. 5.ประกอบอาหาร งาน
อาเซียนในโรงแรมแชงกีล่า 8-9ชม.

ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

168 นาย ธนยศ ไชยธรรมเดช เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ฝึกงานท่ีHome Bakery การฝึกปฏิบัติการจัดงานจัดเล้ียงfine 
diningในสถานการณ์จริง

parttime ท่ีThe Coffee
 Club มหาราช

casual ท่ีโรงแรม โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ ท้ังวันประมาณ7-8ช่ัวโมงต่อ
งาน

ได้เย่ียมชมสถานประกอบการHome bakeryในรายวิชา
เทคนิคการผลิตเบเกอร่ี

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีความสามารถในการ
ส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

169 นาย พิษณุ ศรีโยธี เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 งานจัดเล้ียงงานเดียว งานจัดเล้ียงงานเดียว ร้าน Torayakiniku x 
cafe  ท างานวันละ 8 
ช่ัวโมง

งานจัดเล้ียงท าบาร์  ท่ีสังกะสีสโมสร
 8ช่ัวโมง

ไม่มีกิจกรรม มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน, มีเงินใช้
ไม่ขัดสน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

170 นาย ภูวเดช เภารัศมี เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ฝึกปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ฝึกปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ไม่ได้ท า part time - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

171 นางสาว กัณณิกา ทองพูล เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 - - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

172 นางสาว มีสุข ศรีเอก เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 กิจกรรมต่างๆท่ีเรียนในห้องเรียน กิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัย ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

173 นาย ธรรมรัตน์  รัตนา เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ฝึกปฏิบัติ ภายใน กิจกรรมเปิดบ้าน - งานอาเซียนซัมมิต จ านวน 5วัน พิพิธภัณฑ์ ต้านโกง  6 ชม. มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

174 นางสาว กิตติ นภา ขูทก เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 1.การได้ท างานเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใน
การสอนท าอาหาร
2.การฝึกท างานในร้านอาหาร

1.การได้ฝึกลงปฏิบัติจริงในครัว 1.ท างานร้านอาหาร
Bodegas  wine(5ช่ัวโมง
ข้ึนไป)
2.ท างานบริการเสิร์ฟใน
เครือเอกแอโร่(5ช่ัวโมงข้ึน
ไป)
3.เคยรับงานร้านอาหารใน
วัง  (5ช่ัวโมงข้ึนไป)
4.ท างานในเครือซีพีคือ
จัดเตรียมอาหารให้
ผู้เข้าร่วมทดสอบชิมเพ่ือ
วิเคราะห์ ความชอบ
(5ช่ัวโมงข้ึนไป)

1.งานแต่งงานย่านม.เกษตร(5ช่ัวโมง
ข้ึนไป)ไปท างานในเครือเอกแอโร่

1.ดูงานในมหาลัยในตึกนานาชาติโครงการแลกเปล่ียนเชฟ
ต่างประเทศ  2.ดูงานการแข่งขัดท าอาหารท่ีไทยเฟค

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน, ได้
ความรู้และทักษะเพ่ิมข้ึนมากมาย

175 นางสาว ธัญญลักษณ์ พันธ์ทองดี เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 4 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์

176 นาย เกรียงศักด์ิ บอนแดง เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 4 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ 
-ท าอาหารขายในหมู่บ้าน 
-ท างาน part time

- -ท าท่ีร้าน yellow spoon
 เป็นเวลา1047ช่ัวโมง
-กลับมาท างานกับท่ีบ้านต่อ

- - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

177 นางสาว วรารัตน์ ดีเสมอ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 4 เทศโนโลยีการประกอบอาหารและ
การบริกการ
-ได้ท าขนมขายในออนไลน์

- ท างานท่ีร้านอาหารป่าก์
400ช่ัวโมง

- - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

178 นางสาว บ่อพลอย จันตาวงศ์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 4 ท างานร้านขนมอบ, เป็นแคชชวล
โรงแรม

ฝึกงานครัว ปัจจุบันไม่ได้ท าเน่ืองจาก
สถานการณ์โควิด

- - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

179 นาย ธนพล จันผกา เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

180 นาย ทัสมา ขันชะลี เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ท าแลปท่ีศูนย์วิทย์ในคาบเรียน ท าแลปในคาบเรียน ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร

181 นางสาว ศศิพิมพ์ ฟูวงษ์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ฝึกงานในมหาวิทยาลัย ฝึกงานในมหาวิทยาลัย - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์,
 มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีความสามารถใน
การส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

182 นางสาว มนรดา อุไรรางกูล เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 - - - - - ยังไม่เคยฝึกงานหรือลองท างานท่ีไหนเลยค่ะ

183 นางสาว วณิชยา บุญญานนท์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์

184 นางสาว สาวิกา แก้วบุตรดี เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 เป็นผู้ช่วยอบรมเบเกอร่ี เป็นผู้ช่วยอบรมเบเกอร่ี ไม่มีค่ะ ผู้ช่วยอบรมเบเกอร่ี มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 11ช่ัวโมง

ผู้ช่วยอบรมเบเกอร่ี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 11ช่ัวโมง มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

185 นางสาว ธนพร ขจรไพศาล เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 - เป็นผู้ช่วยอาจารย์วิทยากรโรงเรียน
การอาหารนานาชาติสวนดุสิต คอร์สอ
บรมช่างฝีมืออาหารไทย

- - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

186 นางสาว อภิสรา วงษ์อามาตย์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 มีการฝึกงานของการบินไทยแต่ละแผนก ไม่มี ไม่มี 1. ท างานผู้ช่วย Food Stylist 
บริษัทของมาดามตวง จ านวน 8 ชม.
 2. ท างานผู้ช่วย Food Stylist ท่ี 
Macko สาขา พัฒนาการ จ านวน 18
 ชม. 3. งาน Project ข้าวแช่ ท่ีบ้าน 
2/1 Two S/ash One Cursted 
Cuisine จ านวน 6 ชม.

ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

187 นางสาว กนกพร จอมค าสิงห์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ฝึกงานภายใน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มี
ความสามารถในการส่ือสาร

188 นางสาว สิรวิภา ยนปลัดยศ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 มีกิจกรรมในวิชาจัดเล้ียงฯ กิจกรรมในวิชาจัดเล้ียงฯ เคยไปช่วยงานผู้ช่วยของ
ครัวไทย

- - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์,
 มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี

189 นาย ธรรดร ตะนัง เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ฝึกงานภายใน - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มีวินัย
ในการปฏิบัติงาน

190 นางสาว ธนพร ขจรไพศาล เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 - เป็นผู้ช่วยอาจารย์วิทยากรโรงเรียน
การอาหารนานาชาติสวนดุสิต คอร์สอ
บรมช่างฝีมืออาหารไทย

- - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

191 นางสาว พรนภา ประสงค์สุขสันต์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ไม่มี เป็นผู้ช่วยคอร์สอบรมบุคคลภายนอก
เสาร์ อาทิตย์ของโรงเรียนการอาหาร
นานาชาติมหาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติมหาลัยสวนดุสิต
 จ านวน 250 ช่ัวโมง

ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

192 นางสาว ปัณฑิตา ภูปร้ืม เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ไม่มี ไม่มี เป็นผู้ช่วยคอร์สอบรม
บุคคลภายนอกเสาร์
อาทิตย์ของรร.การอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต 250 
ชม.

ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

193 นาย จิรภัทร ศรีภา เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 เข้าร่วมการอบรมด้านอาหาร เป็นผู้ช่วยอาจารย์สาธิตในห้องเรียน ไม่ได้ท า รับงานผู้ช่วยfood stylist กิจกรรมอบรมเก่ียวกับธุรกิจเคร่ืองด่ืม และ ร้านกาแฟ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

194 นางสาว ลลิตภัทร นุชยงค์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 - - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

195 นาย ณัฐวุฒิ แพทย์นาดี เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 จัดกิจกรรมงานเล้ียง - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

196 นางสาว มัลลิกา เอ้ือบ ารุงเกียรติ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 - - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

197 นางสาว พิจิตรา ตันทา เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 กิจกรรมท างานจัดเล้ียงของวิชา การ
จัดการ การเป็นผู้ประกอบการและ
การควบคุมต้นทุน

กิจกรรมงานอาเซียน เป็นผู้ช่วยอบรมบุคคล
ภานนอกวันเสาร์-อาทิตย์
ของโรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต

- โฮมเบเกอร่ี(1 ชม.) มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีวินัยในการปฏิบัติงาน

198 นางสาว ปิยาพัชร เมฆโสภณ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 4 1.ตัดห่ันแต่งเตรียมวัตถุดิบปรุง
ประกอบ2.ฝึกชงกาแฟน้ าชาต่างๆ

- ครัวการบินไทย 360 วัน - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี

199 นางสาว ฉัตรลดา ย้ิมขลิบ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 4 สอบอบรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อบรมอาหารฮาลาลในมหาวิทยาลัย 
เขตสุพรรณบุรี

ครัวการบินไทย ปีละ 90 
วัน

Staff งานปีใหม่ของส านักงานใหญ่
บริษัท scb 8 ช่ัวโมง

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 8 ช่ัวโมง มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

200 นางสาว ม่ันใจ ประเดิมชัยงานเอก เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 4 1.ฝึกงานในสถานศึกษา 2.ฝึกงานนอก
สถานศึกษา

ฝึกงาน ไม่มี 1.Casual The Peninsula Bangkok 
2.Casual Bangkok Marriott Hotel 
The Surawongse 3.Casual staff 
Thonglor Thai Cuisine 

1.ครัว11มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน 150 ชม 2.Bangkok
 Marriott Hotel The surawongse จ านวน 1040 ชม

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

201 นางสาว นุชนาถ แพงสุวรรณ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 4 ไม่มี ไม่มี งาน part time ท่ี
โรงเรียนขนมอบนานาชาติ
 ประมาณ 20 ช่ัวโมง

ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มีการ
ท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

202 นางสาว ฐิติชญา เรืองนพวัชร์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 4 ฝึกท าอาหารไทย ฝึกท าเบเกอร่ี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

203 นางสาว ปานวาท มณีโชติ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 4 ฝึกปฏิงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

ฝึกปฏิงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต

I do catering อบรมกับมหาวิทยาลัย ศูนย์สุพรรณบุรี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

204 นางสาว ณัฐพร สังหม่ืนเหม้า เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 4 ไม่มี ไม่มี ท ากิจการต่อจากท่ีบ้าน 
ท่ีจ.ชลบุรี

ไม่ได้รับ ไม่ได้ไป มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

205 นางสาว ปภาพรรณ วรรณดี เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 4 การเข้าอบรมต่างๆเก่ียวกับการท างาน
ด้านอาหาร 
-การเป็นผู้ประกอบอาหาร 
-อาหารฮาลาล

การเป็นผู้ช่วยวิทยากร สอนท าอาหาร
เป็นนักศึกษาผู้ช่วยในงานโอเพนเฮาส์
คณะโรงเรียนการเรือน

ฝึกงานท่ีร้าน S&P เป็น
เวลา 3 ปี (ฝึกแผนกเบ
เกอร่ี แผนกครัวไทย และ
บาร์น้ า )
ฝึกงานท่ีร้าน เกรย์ฮาวด์
คาเฟ่ เป็นเวลา 5 เดือน 
(แผนกครัวยุโรป)
ท างานพาทไทม์ท่ีร้าน
โคโค่บาร์ 5 เดือน (แผนก
บาร์ค็อกเทล)
ปัจจุบันเป็นพรัแงาน
ประจ าร้าน Copper 
buffet

ท าอาหารงานมอเตอร์โชว์ กับ ร้าน
ทองหล่อ

การอบรมเก่ียวกับความปลอดภัยของอาหาร เข้าร่วมอบรม
อาหารฮาลาลท่ีศูนย์การศึกษานอกพ้ืนท่ีวิทยาเขตสุพรรณ

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

206 นาย ศักดา อุโบสถ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 1 ทดลองสูตรผงราดข้าวปลาสลิด
ท าข้าวกล่องรับร.10

ต้ังซุ้มขายของ - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี

207 นาย ชนาธิป ยืนตน เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 1 เข้าแลปปฎิบัติการ ช่วยงานอาจารย์ในสาขา - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

208 นางสาว ชฎารัตน์ คงรอด เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 1 เป็นส่วนร่วมในการท าผลิตภัณฑ์ผงโรย
ข้าวปลาสลิดรสต้มย า เสริมทักษะ
พ้ืนฐานในการช่ัง ตวง และห่ันตัดแต่ง 
วัตถุดิบ

1.กิจกรรมชมรมตลาดนัดนักศึกษา
2.กิจกรรมCAMP+9MARKET
3.กิจกรรมตลาดจีน-อาเซียน
ได้ฝึกทักษะการขายและการค านวน
ต้นทุน ก าไร

- - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

209 นางสาว ณัฐวรา สุขมาก เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 1 ทอดไข่ดาว ทอดไข่ดาว 10ทอดไข่ ไม่มี ไม่ มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี

210 นางสาว มนัสวี ถนอมสุข เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 1 มี มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการ
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีวินัยในการปฏิบัติงาน

211 นางสาว อลิสา เช้ือนุ่น เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 1 มี มี ไม่ได้ปฏิบัติงาน ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มี
วินัยในการปฏิบัติงาน

212 นางสาว อารียา ปานเผือก เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 1 ยังไม่มี - ยังไม่มี - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

213 นางสาว ติยากรณ์ แพงรูป เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 2 มีค่ะ มีค่ะ ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

214 นาย สิทธิพงศ์ โกศากล เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 2 - - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

215 นางสาว ปารจรีย์ ปัญญาเฉลิมพงศ์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 2 ออกบูธขายของกินในมหกรรมอาหาร ร่วมท าอาหารพระราชทาน ห้องปฏิบัติการอาหาร
นานาชาติ 300 ช่ัวโมง

ร่วมทอดไข่พระราชทาน 10 ช่ัวโมง - มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มีการท างานเป็นทีม และ
มีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มี
ความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

216 นางสาว หทัยทิพย์ อังกาบละออง เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 2 กีฬาสี ท าเเกงเขียวหวาน ท างานในครัวเอกพล ได้
100 ช่ัวโมง

ท าข้าวไข่เจียว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 สุพรรณบุรี ได้25 ช่ัวโมง

- มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

217 นาย ณัฐนันท์ แสนยากุล เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 2 กิจกรรมฝึกประสบการณ์ ในโรงอาหาร
 ห้องปฏิบัติการอาหาร โฮมเบเกอร่ี 
กิจกรรมโครงการพัฒนาความรู้ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี

กิจกรรมแคมป์ป้ิง การขายของ อาหาร ครัวเอกพล 100 ชม. ครัวเอกพล 100 ชม. ครัวเอกพล 100 ชม. มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีวินัยในการปฏิบัติงาน

218 นางสาว พิณ ถูกธรรม เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 2 1.ฝึกปฏิบัติงานท่ีสวนอาหารดุสิตเอกพล
2.ร่วมกิจกรรมท าน้ าพริก (ปี1)
3.ร่วมกิจกรรมท าขนมงานทอดกฐิน (ปี
1-2)

กิจกรรมท าอาหารจัดเล้ียงcampของ
วิทยาเขต

- - ศึกษาดูงานท่ีบริษัท ไทยซองเดอร์ ออแกนิคฟู๊ด 3ช่ัวโมง มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี

219 นางสาว นิภาพร มานาง เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 2 ฝึกงาน ฝึกงาน ไม่มี ไม่มี ฝึกงานท่ีโรงอาหาร 10 ชม. มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

220 นางสาว ณิชาภัทร สมิงนคร เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 2 กีฬาสี ทอดไข่ดาว ไม่มี ไม่มี ซองเดอร์ไทยออร์กานิคฟูด มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มี
ความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

221 นางสาว นิพาดา สระน้ า เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 2 กีฬาสี/ทอดไข่ดาว ท าแกงเขียวหวาน ไม่มี ไม่มี ดูงานท่ี Xongdur มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีวินัยใน
การปฏิบัติงาน

222 นางสาว ผกาฉัตร อักษรสม เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 2 กีฬาสี 
Open house

แกงเขียวหวาน งานแคมป์ ไม่มี ไม่มี ซองเดอร์ไทยออร์กานิคฟูด มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

223 นาย ชนะชัย ไพรบูรณ์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 2 กีฬาสี ทอดหมูยอ ไข่เจียวม้วน - - พิพิธภัณฑ์อู่ทอง มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

224 นาย ชิติพัทธ์ิ เท่ียงสันเทียะ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 2 ฝึกงาน ฝึกงาน - - ฝึกงาน มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

225 นางสาว สุวนันท์ บุตรสา เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 2 กีฬาสี ทอดไข่ ไม่มี ไม่มี มังกรสวรรค์ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร

226 นาย ศุภกร พุฒิมาศ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 2 เก็บช่ัวโมงฝึกงาน เล่นกีฬา ห้องปฏิบัติการอาหาร ไม่มี ไม่มี มีความช านาญเก่ียวกับวิชาชีพท่ีปฏิบัติ , มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มี
วินัยในการปฏิบัติงาน

227 นาย นันทวัฒน์ เล่ียมรัตน์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 2 ทักษะการท าอาหาร ทักษะการท าอาหาร ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

228 นาย เจษฎา คร่ าสุข เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 2   1.ขายข้าวไข่เจียว 
2.ขายปลาหมึก

กิจกรรมแคมป์ขายของ ไม่มี ไม่มี 1.โรงงานแปลรูปข้าวธัญพืช มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มี
วินัยในการปฏิบัติงาน

229 นาย สุภัคชัย สรรเสริญประภา เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 2 ขายข้าวไข่เจียว ขายข้าวกระเพรา ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

230 นาย กฤตบุญ ทองแท้ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 3 ช่วยงานอบรมต่างๆของคณะ ค่อยเป็น Helper ร่วมกับ อาจารย์ ไม่ได้ท า ช่วยงานแคมป์ป้ิง ของมหาวิทยาลัย 
ในเร่ืองการเตรียมอาหารและการ
เล่นดนตรี (ไม่ได้ระบุ ชม.)

กิจกรรมลงพ้ืนท่ีชุมชน ในเร่ืองของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
(ไม่ได้นับ ชม.).

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

231 นางสาว ธนิชตา บ ารุงศรี เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 3 กิจกรรมนอกมหาลัยคือการออกงาน
ตามสถานท่ี

มีไปท าน้ าหวานให้น้องๆท่ีละอออุทิศ ไม่ได้ท างาน ไม่มีรับงานevent มีฝึกงานภายในมหาลัย มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

232 นางสาว ปัณฑารีย์ พ่วงพลับ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 3 ออกบูธอาหารไมเคน ออกนอกพ้ืนท่ี ท าอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดบูรอาหาร โรงแรมฮาลาน มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการ
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีความสามารถในการ
ส่ือสาร
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

233 นาย ภราดร ตาต่อม เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 3 1.การจัดงานเล้ียง 
2. การฝึกประสบการณ์ในสถาบัน เช่น
 ครัวสวนดุสิต

1.การจัดงานเล้ียงต่าง ๆ ไม่มี ไม่ได้ท า ไม่มี ไม่ได้ท า ศึกษาดูงานท่ีโรงเเรม Le Méridien Chiang Mai มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

234 นางสาว อักษรา อักษรชู เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 3 ลงพ้ืนท่ีกับอาจารย์ตอนปี1 ท าอาหารรับเสด็จร.10 ไม่ได้ท า ไม่ได้ท า ฝึกปฏิบัติงานในโรงอาหาร และร้านhome cafe 150 ชม. มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มี
วินัยในการปฏิบัติงาน

235 นางสาว วรางคณา แสนกล้า  เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 3 ท างานฝ่ายจัดเล้ียง  ช่วยเสริมทักษะท่ี
เก่ียวข้องในสาขา  เช่น การเสิร์ฟ  การ
จัดไลน์อาหาร  และการจัดเก็บอุปกรณ์ 
ในถูกต้องและเป็นระเบียบ

1.ท างานฝ่ายเอกสาร 
2.ท างานฟาร์ม 

มหาวิทยาลัย สวนดุสิต  
วิทยาเขต สุพรรณบุรี
75 ช่ัวโมง  ในการปฏิบัติ
งาน
1.ท างานจัดเล้ียง
2.ท างานฝ่ายเอกสาร
3.ท างานท่ีฟาร์ม

ไม่มี ไม่มี มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างาน
เป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน 
ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร

236 นางสาว บุษบา แซ่ย่าง เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 3 1. งานจัดเล้ียง 1.ช่วยท าข้าวกล่องในงานวันรับเสด็จ ศูนย์อาหารดุสิตเอกพล 
08:00-17:00
ฟามขจร 08:00-17:00

ไม่มี ไม่มี มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

237 นางสาว อรนรินทร์ ศรีดี เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 3 ช่วยแม่ขายของ - ช่วยแม่ขายของ วันละ11
ช่ัวโมง

- - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

238 นางสาว รัชนีกร ทัดเท่ียง เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 3 กิจกรรมช่วยงานอาจารย์ท่ีหลักสูตร 
เช่นวิจัย

กิจกรรมช่วยงานอาจารย์ท่ีหลักสูตร 
เช่นวิจัย

งานเด็กทุน75ชม. ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

239 นางสาว มาริษา วิไลโรจน์วรกุล เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 3 ฝึกงานร้านโฮม
ฝึกงานครัวสวนดุสิต
ฝึกงานดุสิตเพลส
ฝึกงานขายข้าวไข่เจียวท่ีวิทยาเขต
ผู้ช่วยวิทยากรฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้าน
สุพรรณบุรี

ช่วยเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรม
ต่างๆ

ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

240 นางสาว ธนิชตา บ ารุงศรี เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 3 ไม่ไดเ่ท ากิจกรรมเลย ไม่ได้ท ากิจกรรมเลย ไม่ได้ท างาน ไม่มีรับงาน ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ได้ท ากิจกรรมหรือเข้าร่วม
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

241 นางสาว อนัญญา วิญญูหัตถกิจ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 3 กิจกรรมแนะแนวคณะ ออกงานบริการวิชาการวัดวังคัน จ.
สุพรรณบุรี

- - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

242 นางสาว สุธัญญา กุลสิรภัทร เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 3 1.กิจกรรมลงพ้ืนท่ีตามวิสาหกิจชุมชน
2.ช่วยงานวิจัยอาจารย์

ท างาน 75 ชม. ในครัวสวนดุสิต ท างาน 75 ชม. ท่ี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี

- - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

243 นางสาว ประภัสสร ลาดปะละ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 3 ฝึกงานในโรงอาหาร ขายข้าวไข่เจียว 
ฝึกงานท่ีโฮม ออกงานขายสินค้า ออก
งานช่วยงานอาจารย์

ฝึกงานในโรงอาหาร ขายข้าวไข่เจียว 
ฝึกงานท่ีโฮม  ออกงานขายสินค้า ออก
งานช่วยงานอาจารย์

- - อบรมแกะสลัก อมรมท าอาหาร มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

244 นางสาว ทิพย์สุดา ฉายข้ิม เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 3 - - - - - มีความช านาญเก่ียวกับวิชาชีพท่ีปฏิบัติ , มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

245 นาย พงศ์พิพัฒน์ บุญสม เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 3 1.ช่วยงานคณะ
2.ช่วยงานอาจารย์

1.ช่วยงานคณะ
2.ช่วยงานอาจารย์

- - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

246 นาย ชิษณุชา เท่ียงพุ่ม เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 3 จัดงานเก่ียวกับอาหาร จัดงานเก่ียวกับอาหาร ไม่มี งานเล้ียงต่างๆ ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

247 นางสาว ขวัญพิชชา อารีญาติ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 3 การจัดบูธต่างๆภายในมหาลัย การเป็นสตาร์ฟให้กับกิจกรรมบ้าง
กิจกรรม

ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

248 นาย กฤษดา ไตรแก้ว เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 4 ไม่มี ไม่มี lion cafe 12ชม.ต่อวัน ไม่มี ไม่มี มีความสามารถในการส่ือสาร
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

249 นางสาว อนัญญา อุนตกูล เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 4 ฝึกงานภายในมหาวิทยาลัย ร่วมท างานทีมสโมสรของมหาวิทยาลัย Four Seasons Hotel  
Bangkok

ไม่มี โฮมเบเกอร่ี ฝึกงาน มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

250 นางสาว จารุวรรณ อินทะวงศ์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 4 การฝึกงานขายของในมหาลัย การท าบุญหบักสูตร
การขายของตลาดนัดในมหาลัย

โรงงานน้ าพริก 3เดือน - โรงงานขนมจีนโพพระยา มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

251 นางสาว ผกาวรรณ แซ่เจ่ีย เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 4 เข้าร่วมอบรบต่าง ๆ 
1. อบรบFoodStylistกับเชฟประชัน  
2. อบรบท าอาหารกับเชฟวิลเมน ลิออง

1.ได้เข้าร่วมออกงานในการท าอาหาร
แด่พระเข้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในจังหวัด
สุพรรณบุรี 
2. อบรบแกะสลักผักผลไม้ ท่ี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กทม.) 
3. อบรบปลาแซลมอนกับ seafood 
from norway

- แคชชวล รับผิดชอบในการท าชุด
อาหารเมนู ข้าวแช่  ร้าน Khao เอก
มัย ซ.10 เป็นเวลา 7 วัน ได้ข้อมูล
จากอาจารย์ท่ีปรึกษา

ดูงานและร่วมงาน ตามรายวิชาของสาขา 1. โรงงานขนมจีน
เส้นสด 2. โรงงานผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วย 3.
ด านา เรียนรู้พืชพันธ์ุข้าวต่าง

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

252 นาย จงรัก หลินศรี เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 4 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

253 นาย สหัสวงศ์ นวลจันทร์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 4 ไม่มี ไม่มี ร้านอาหร Rare Bkk ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

254 นางสาว จันทกานต์ แพทย์ขิม เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 4 ออกบูทขายอาหารงานมหกรรมอาหาร ท าอาหารงานเล้ียงกีฬาสี ไม่มี ไม่มี ออกดูงานนอกสถานท่ีวิชาผู้ประกอบการ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

255 นางสาว พรชิตา คงสุวรรณ์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 4 1.ออกบูธขายอาหารงานมหกรรม
อาหาร
2.สาธิตการท าขนมงานมหกรรมอาหาร
3.สาธิการท าลูกชุบให้ชาวบ้าน

ท าอาหารงานกีฬาสี - - มีออกนอกสถานที จ.กาญจนบุรี งานวิชาผู้ประกอบการณ์ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

256 นาย ติณณภพ บุญครอง เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 4 ออกบูธขายผบิตภัณฑ์ของมหาลัย ช่วยงานหลักสูตรจัดกิจกรรมให้ความรู้
แกชุมชน

พนักงานประจ าร้านtexas
 chicken

- - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

257 นางสาว ณัฏฐ์ชญา บริบูรณ์วงศา เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 4 1.ฝึกเทlatte art
2.ศึกษาความรู้เร่ืองกาแฟ

- 1.ร้านsometimes I feel
 208ชม.
2.ร้านlion cafe 504ชม.

- - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

258 นาย อิทธิพล  นิยมนา เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 4 1 ฝึกการท าบัญชี การหาต้นท า ก าไร 
ในการขายของออนไลน์
2 ฝึกการผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือขายผ่าน
ช่องทสงออนไลน์

1 การลองเปรียบเทียบตลาดเพ่ือ
เปรียบเทียบราคาวัตถุดิบ

The wakeup coffee 
240 ช่ัวโมง

Catering casual @ Aube by ido 
catering  200 ช่ัวโมง

กลุ่มสตรีพัฒนากล้วยน้ าว้าไทย ต าบลทุ่งสมอ อ าเภอพนม
ทวน จังหวัดกาญจนบุรี

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

259 นาย ขัณฑณู อรุณโน เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 4 ทักษะการเตรียมอาหาร 1.ขายข้าวไข่เจียว
2. ขายเครป

โรงแรมเซนทราบานเซน
ทารา ศูนย์ราชการแจ้ง
วัฒนะ
9 ช่ัวโมงต่อวัน

ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

260 นางสาว ณัฏฐณิชา ทุเครือ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 4 1.ท ากับข้าวรับประทานกับครอบครัว
2.ลองท าขนม เบเกอร่ี ต่างๆ

- ท างานประจ าท่ี Lion 
cafe จ านวน9ช่ัวโมงต่อ1
วัน

- - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

261 นาย ธีรภัทร์ ภิรมย์ร่ืน เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 4 กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายจากอาจารย์ 
เช่น
1. งานเตรียมวัตถุดิบงานแต่ง ผอ. 
2. งานมหกรรมอาหาร เป็นต้น

กิจกรรมฝึกงานต่าง ๆ และงานท่ี
เก่ียวข้องกับสโมสรนักศึกษา

ปัจจุบัน* ท างานอยู่ร้าน 
SANTAFE ต าแหน่ง Asst.
 (Full-time)

ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

40



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

262 นาย ธนกร ภมร เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

ช้ันปีท่ี 4 จัดเตรียม ปรุง ประกอบอาหาร ออก
อาหาร

แกะสลัก  ธุรกิจ ส่วนตัว
 ร้านอาหาร
เกษตรกร 

ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

263 นาย จตุพร ยอดอุดม เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 1 ขายปาท่องโก๋ - ขายปาท่องโก๋ 48 ชม. - มีท ากิจกรรม Vlog พ่ีโชว์น้อง มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

264 นาย นิรวิทธ์ สุขใส เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 1 ขายปาท่องโก๋ - 48 ช่ัวโมง - บล็อคพ่ีโชว์น้อง มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร

265 นาย ณัฐพล ชัยศิริ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 1 การฝึกงาน ในมหาวิทยาลัย ช่วยอาจารย์วิจัยหมูย่าง ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มี
ความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

266 นาย ศิวาณัฐ ภูษา เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 1 - - - - - มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีความสามารถ
ในการส่ือสาร

267 นาย นาวิน น้ าแก้ว เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 1  ช่วยวิจัยอาจารย์ เป็นผู้ช่วยอาจารย์วิจัยและท ากิจกรรม ล้างจาน 1ชม ท่ี
ร้านอาหารตามส่ัง

ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

268 นางสาว นันท์นภัส พชระธนเสฏฐ์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 1 ปรับพ้ืนฐาน เรียนท าอาหารจากครูท่ี
ศูนย์ต่างๆ

- - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย

269 นางสาว ธันยธรณ์  นรายรัตน์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 1 - งานSuan Dusit Trang Elegant 
Dinner Night 2020

- - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

41



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

270 นางสาว กฤตชนก ทรัพย์แก้ว เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 2 - ฝึกงาน - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร

271 นาย ศมัชฌาฏ์ อรัญฤทธ์ิ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 2 1.เรียนรู้เก่ียวกับการท าปาท่องโก๋ 1.เรียนรู้เก๋ียวกับภาษาอังกฤษท่ีใช้ใน
การสอบtoeic

- - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

272 นาย ณัฐภูมิ เซ่งลอยเล่ือน เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 2 งานท่ีท าได้รับมอบหมายแต่ล่ะคลาส งานท่ีท าได้รับมอบหมายแต่ล่ะคลาส - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

273 นางสาว ณิชมน จันทร์งาม เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 2 1.ฝึกงานภายในมหาวิทยาลัย 420 ชม.
2.ช่วยเหลืองานรุ่นพ่ีในกิจกรรมต่างๆ 
เช่น งาน Dinner

1.ฝึกงานภายในมหาวิทยาลัย 420 ชม.
2.ช่วยเหลืองานรุ่นพ่ีในกิจกรรมต่างๆ 
เช่น งาน Dinner

ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

274 นางสาว เก็จมณี คงกลอม เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 2 ฝึกงานในมหาวิทยาลัย (ขายเครป) ขายเครป มีการฝึกงานใน
มหาวิทยาลัย ขายเครป ,
เบเกอร่ี ประมาณ 336ชม.

ไม่ได้รับงานevent การสีข้าว มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีความสามารถในการ
ส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

275 นางสาว จินตนา จุปะมะตา เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 2 ดูหนังภาษาอังกฤษซับไทย เล่นกีฬา ร้านดุสิตตรัง - ร้านดุสิตตรัง มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

276 นางสาว กมลชนก ปัจฉิมเพ็ชร เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 2 งานอาหารไทย การฝึกงานร้านเครป ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มีการท างานเป็นทีม และ
มีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มี
ความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

277 นางสาว วิลาวัลย์ เกาะสมัน เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 2 1.เรียนรู้วิธีจัดการ บริหารร้าน 
2.เรียนรู้วิธีท าแป้งเครป 
3.มีทักษะในการหมุนแป้งเครป

รับออเดอร์เครป - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

42



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

278 นาย ศุภชัย เถรว่อง เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 2 - ได้เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติงานกับทาง
มหาวิทยาลัยท่ีดุสิตเสิร์ฟ

- - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

279 นางสาว ศิริรัตน์ เพชรหนองชุม เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 2 กิจกรรมการฝึกงานภายในมหาลัย
 ไม่ว่าจะเป็นครัวสวนดุสิต 
ห้องปฎิบัติการอาหารนานาชาติ

กิจกรรมท าขนมเบเกอร่ีส่งขายรถโมบาย - - โครงการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรทางด้านอาหาร 1 
สัปดาห์

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

280 นาย หัฏฐาภรณ์ มูสิกา เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 2 ฝึกงานร้านเครป ตอนช่ัวโมงฝึกงาน
ครบแล้ว

แนะน ามหาลัยในกับรุ่นนัองท่ีเข้ามาดู
ชมมหาลัย

ปี1 ฝึกงานท่ีครัวสวนดุสิต
 300ช่ัวโมง
ปี2เทอม1 ฝึกงานร้าน
กาแฟ 120ช่ัวโมง
ปี2เทอม2 ฝึกงานร้านเครป

รับไลน์อาหารบุฟเฟ่ต์ ครัวส่วนดุสิต 
10ช่ัวโมง

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  3วัน วันละ8ช่ัวโมง มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

281 นาย อัธพล รัตนเมือง เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 2 ฝึกงานภายใน,dinner ฝึกงานภายใน,dinner ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการ
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีความสามารถในการ
ส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

282 นางสาว ญาณิศา บัวสด เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 2 กิจกรรมอบรม Suan Dusit 
international culinary school

1.กิจกรรมอบรม Suan Dusit 
international culinary school

เปิดร้านท าขนมขาย
ออนไลน์

ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

283 นาย วรินทร มากทอง เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 2 - - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

284 นางสาว เก็จมณี คงกลอม เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 2 ฝึกตีมายองเนส ขายเครป ไม่มี ไม่มี การสีข้าว มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์,
 มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี

285 นางสาว กฤตชนก ทรัพย์แก้ว เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 2 ฝึกท าอาหารท่ีบ้าน ฝึกงานในมอ - - - มีความช านาญเก่ียวกับวิชาชีพท่ีปฏิบัติ , มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

286 นางสาว วิลาวัลย์ เกาะสมัน เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 2 ทดลองสูตรอาหารใหม่ๆ - - - - มีความช านาญเก่ียวกับวิชาชีพท่ีปฏิบัติ , มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

287 นาย กิตติศักด์ิ กุ้งอุย เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 2 - - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี

288 นาย วรินทร มากทอง เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 2 - - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

289 นาย วัชรพงษ์ คงม่ัน เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 3 ช่วยงานในห้องครัว ล้างจาน ท าความสะอาดห้องครัว ไม่มี ไม่มี โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์

290 นางสาว กัลญารัตน์ ดวงประทีป เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 3 ท าอาหารเองท่ีหอพัก ดูหนังต่างประเทศ ไม่ได้ท า ไม่ได้ท า ศึกษาดูงานท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 1.โรงแรมเมอริเดียน 4 ช่ัวโมง
 2.ร้านcruisine garden

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

291 นางสาว ณฎา เอียดคง เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 3 ฝึกงานภายในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะ
เป็น ครัวสวนดุสิต ดุสิตเสิร์ฟ

เเละกิจกรรมภายนอกมหาลัย เเต่จะอยู่
ในรายวิชาในการเรียนเเทน

ช่วยพ่ีท่ีร้านท่ีบ้านเป็น
ร้านกาแฟเล็กๆในชุมชนค่ะ

ไม่เคยค่ะ มีค่ะ เป็นวิชาข้าวปีท่ีเเล้วค่ะ เเต่ปีน้ีก็มีนะคะ เป็นวิชา
เคร่ืองด่ืมเเต่ติดตรงโควิดมาเลยเล่ือนเเบบไม่มีก าหนด

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

292 นาย ธีรภัทร์ สุขะปานนท์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 3 การเรียนฝึกท าอาหารจริงในครัวของ
มหาลัย

ท าไลน์บุฟเฟท์เเละเสร์ิฟอาหารในงาน
ดินเนอร์ท่ีมหาวิทยาลัย

ฝึกงานในครัวสวนดุสิต 
420ช่ัวโมง

ไปขายขนมเเละน า่ในงานกาชาดใน
นามของมหาวิทยาลัย

ไปเรียนรู้การทานอาหารยุโรปเเละการจัดโต๊ะอาหารในโรง
เเรมท่ีกระบ่ี

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

293 นางสาว วีรวรรณ รุ่งสว่าง เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 3 มีกิจกรรมการท าขนมไทยเน่ืองในงาน
พิธีรับขวัญน้องในวันท่ี 15 ตุลาคม 63

ช่วยเหลืองานของมหาลัยโดยการเป็นพ่ี
เล้ียงน้องในโครงการเชฟพรีเม่ียม

ไม่เคยท างาน Part time ไม่มีการรับงาน Event ไม่เคยเข้าร่วมการดูงาน มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

44



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

294 นาย ศุภวิชญ์ ทวีกายุจันทร์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 3 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

295 นางสาว บุษยมาศ เผือกสม เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 3 กิจกรรมงานไทยโมเดิร?น งานขนมไทย งานลูกลม งานลูกลม ดูงานข้าวสังข์หยด พัทลุง มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มีการ
ท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

296 นาย กฏคชสิทธ์ิ ชนะสิทธ์ิ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 3 ได้ความรู้นิดหน่อย ได้ความรู้นิดหน่อย ได้ความรู้นิดหน่อย ได้ความรู้นิดหน่อย ครัวสวนดุสิต 420ชม มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย

297 นาย วีรภัทร ขุนบุญจันทร์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 3 บริการอาหารแก่ผู้บริหารมหาลัย บริการการอาหารงานดินเนอร์ 1.ครัวสวนดุสิต 300 ชม. 
2. เบเกอร่ีสวนดุสิต 120 
ชม.

ผู้ช่วยผู้สอน อบรมเชฟพรีเม่ียม 9 ชม. ศูนย์ศิลปะวิถี 5 ชม. มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

298 นาย พุฒิพงศ์ ล่องต้ี เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 3 ฝึกงานภายใน งานdinnerของรุ่นพ่ี60 ไปเป็นผู้ช่วยอาจารย์ในการอบรมคน
บนเรือ

ฝึกงานภายใน ครัวสวน
ดุสิต 420 ช่ัวโมง

ไม่มี ในมหาวิทยาลัย วิชาเทคโนโลยีข้าว ไปดูการปลูกเก็บเก่ียว
และแปรรูปข้าวสังข์หยด

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

299 นาย ฮาริส ฮะยีบู เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 3 ไม่มีครับ ไม่มีครับ ได้รับการฝึกงานครบ
จ านวนท่ีก าหนด

ไม่มีครับ ไม่มีครับ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

300 นางสาว ฟาตอนะห์ ฉิมฉ่ า เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 3 การจัดงานดินเนอร์ การรับงานจัดเบรค ประชุม จัดเล้ียง ไม่มี ดุสิตตรังเบเกอร่ี Event ตามงานท่ีจัด
ในจ.ตรัง เช่น งานตรุษจีน งานลูกลม

สถานประกอบการเบเกอร์ร่ีดุสิตตรัง มีความช านาญเก่ียวกับวิชาชีพท่ีปฏิบัติ , มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

301 นาย วรัญญู บัวแก้ว เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 3 จัดงานดินเนอร์ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

302 นางสาว จีรภัทร พุทธสโร เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 3 การฝึกงานภายใน - - - - มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีความสามารถใน
การส่ือสาร

303 นาย ฐปกณ์ มูสิกะเจริญ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 3 เทคโนโลยีการประกอบอาหาร/
โรงเรียนการเรือน

การฝึกปฏิบัติงานในสถาบัน ครัว / 420 ชม. - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

304 นางสาว ศรัญญา ใฮงาม เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 4 มีในรายวิชาต่างๆ มีในรายวิชาต่างๆ ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

305 นางสาว วทันยา ทองเส้ง เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 4 งานดินเนอร์ งานจัดเล้ียงรับรองบุคลากร - - 1.ร้านอาหารกวนนิโต 3 ชม มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

306 นางสาว กฤตยพร ภิญโญรัตนโชติ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 4 งานประชุมเครือข่าย เสริมทักษะภาษาอังกฤษ  - - ร้านขนมลุง 6 ชม. มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย

307 นางสาว เกศวดี สุทธิ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 4 จัดงานเล้ียงดินเนอร์ กิจกรรมฝึกงาน ไม่มี ไม่มี ศึกษาดูงานข้าว ประเทศมาเลเซีย  2 วัน 1 คืน มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

308 นาย นฤพล สุจริตธุระการ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 4 1.การเป็นวิทยากร
2.การเป็นพิธีกร

3.การบริหารจัดการงานเว้นท์ งาน part time ร้าน 3rd 
place coffee ประมาณ 6
 เดือน

ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

309 นาย ประชัยทัศน์ หลงขาว เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 4 งานเล้ียงดินเนอร์ งานเอเชีย ไม่มี ไม่มี งานแกะสลักของรุ่นพ่ี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

310 นางสาว ณัฐริกา เสือเอก เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 4 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและ
การบริการ คณะโรงเรียนการเรือน

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

311 นาย นฤพล สุจริตธุระการ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 4 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

312 นาย ธนกฤต นัคราเรือง เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง

ช้ันปีท่ี 4 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

313 นาย กวินภพ สิทธิ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง

ช้ันปีท่ี 2 ช่วยงานจัดเล้ียงภายในมอ ช่วยงานในครัว - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

314 นางสาว ณัฐริกา พีระแสน เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง

ช้ันปีท่ี 2 ได้ออกไปช่วยอาจารย์นอกสถานท่ี เป็นผู้ช่วยในกิจกรรมค็อกเทล
ท าอาหารต้อนรับศูนย์สุพรรณ

ท างานร้านอาหาร 
MR.LASAGNA 
LAMPANG ท างาน5-7
ช่ัวโมง

ไม่มี ยังไม่เคยได้ไปดู มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

315 นางสาว ญาดา โฆษิวากาญจน์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง

ช้ันปีท่ี 2 มี 1.กิจกรรมท่ีให้บุคลกรภายนอกมา
เป็นวิทยากรรับเชิญ
1.1งานคอกเทล
1.2 งารเเข่งขันเชฟ 
*มีการน าวิทยากรมาบรรยายเเละ
น าเสนอตามเเนวทางของตนเอง

มีกิจกรรม 1.นอกงานเป็นผู้ช่วยของอ
จ.นอกมหาวิทยาลัย 
1.1 งานพัฒนาฝีมือเเรงงานท่ีโรงเเรม
บุษน้ าทอง 
1.2 งานท่ีวัดศรีบุญเกิด

ดุสิตตา 8 ช่ัวโมง
*ขอตอบโดยประมาณ ใบ
ช่ัวโมงอยู่ท่ีหอ ปัจจุบัน
เรียนออนไลน์ท่ีบ้าน

งานเเต่ง ท่ีบนหอประชุมช้ัน 54 
ช่ัวโมง  **ขอตอบโดยประมาณ ใบ
ช่ัวโมงอยู่ท่ีหอ ปัจจุบันเรียน
ออนไลน์ท่ีบ้าน

มีงานรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัต
นราชกัญญา ท่ีศูนย์ฝึกช้าง

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

316 นางสาว ศุภรดา ยศธิวงค์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง

ช้ันปีท่ี 2 1.ช่วยเสิร์ฟ ปรุงประกอบอาหาร จัด
สถานท่ี ในงานจัดเล้ียงท่ีมหาลัยรับมา 
เช่น งานแต่ง งานประชุม อบรม ฯลฯ
2. ปรุงประกอบอาหาร จัดเตรียม หัด
ตัดเเต่งวัตถุ เพ่ือเตรียมท ากับข้าวให้แก่
โรงอาหาร
3. ฝึกท าเบเกอร่ี และช่วยเจ้าหน้าท่ีใน
ห้องปฏิบัติการเบเกอร่ีในการจัดขนมไป
ให้ร้านกาแฟดุสิตา
4. ฝึกงานบริการ ท่ีร้านกาแฟดุสิตา
5. เป็นผู้ช่วยอาจารย์ในการสอน
ท าอาหาร
6. มีการสาธิตการท าอาหาร ท า
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ
สาขาอ่ืน

1.ช่วยเสิร์ฟ ปรุงประกอบอาหาร จัด
สถานท่ี ในงานจัดเล้ียงท่ีมหาลัยรับมา 
เช่น งานแต่ง งานประชุม อบรม ฯลฯ
2. ปรุงประกอบอาหาร จัดเตรียม หัด
ตัดเเต่งวัตถุ เพ่ือเตรียมท ากับข้าวให้แก่
โรงอาหาร
3. ฝึกท าเบเกอร่ี และช่วยเจ้าหน้าท่ีใน
ห้องปฏิบัติการเบเกอร่ีในการจัดขนมไป
ให้ร้านกาแฟดุสิตา
4. ฝึกงานบริการ ท่ีร้านกาแฟดุสิตา
5. เป็นผู้ช่วยอาจารย์ในการสอน
ท าอาหาร
6. มีการสาธิตการท าอาหาร ท า
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ
สาขาอ่ืน

เปิดร้านอาหารเป็นของ
ตัวเอง
ช่ือร้าน : Haru house
อาหารท่ีขาย : Corndog
สถานท่ี : ตลาดกองต้า
ช่ัวโมงในการปฏิบัติงาน : 
6ช่ัวโมง/วัน ท าสองวันต่อ
หน่ึงอาทิตย์

รับงานนอก เป็นผู้ช่วยอาจารย์ ณ 
โรงแรมบุษน้ าทอง 8ช่ัวโมง/วัน ท า
สองวัน

งานเชิญวิทยากรพูดเก่ียวกับ ค็อกเทล ในมหาวิทยาลัย  6
ช่ัวโมง

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน, ได้รับ
ประสบการณ์ในการท างาน เพ่ือน าไปต่อยอดในวิชาชีพในอนาคตได้

317 นาย พงศกร สุขกันต์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง

ช้ันปีท่ี 2 ฝึกท าอาหาร ช่วยครัวตอนเช้า ไม่มี งานแต่งงาน งานเล้ียง งานแต่งงาน มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

318 นาย คมสัน  พวงประดับ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง

ช้ันปีท่ี 2 ท างานจัดเล้ียงเกือบทุกเดือน ท างานจัดเล้ียงงานศพพระ สวนจิตพัน มาหลัยรับ ท างานเส้นท่ีเซนทรัล มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

319 นาย ทิพากร ธรรมแสน เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง

ช้ันปีท่ี 2 เตรียมวัตถุดิบ จัดงานเล้ียง เตรียมวัตถุดิบ ไม่มี มีในมอ ประมาณ6ช่ัวโมง งานจัดเล้ียง ยังไม่เคย มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มี
วินัยในการปฏิบัติงาน

320 นางสาว นัชชา ท าเพียร เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง

ช้ันปีท่ี 2 มีงานจัดเล้ียงภายในมหาวิทยาลัย  
และภายน้องมหาวิทยาลัย

ร่วมกิจกรรมพ่ีรับน้อง งานจัดล้ียง ต้อง
รับมหาวิทยาลัยต่างๆ

ไม่มี ไม่มี เหมืองแม่เมาะ มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์,
 มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีความสามารถใน
การส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

48



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

321 นาย ณัฐกิจ มณีเลอเลิศ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง

ช้ันปีท่ี 2 ช่วยงานมหาวัทยาลัย ช่วยงานมหาวัทยาลัย ช่วยงานมหาวัทยาลัย ช่วยงานมหาวัทยาลัย - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

322 นางสาว อรุชา หล้าเก่ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง

ช้ันปีท่ี 2 ได้ฝึกปฏิบัติงานมากมาย เช่น ฝึกด้าน
งานบริการ ด้านการท าอาหาร เเละ
อีกๆด้านค่ะ

มีการเป็นจิตอาสา การท างานเป็นทีม 
การท างานท่ีมีผู่้คนมากมาย

ไม่ได้ท าค่ะ ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

323 นางสาว สุพิชชา พรวัฒนาพิพัฒน์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง

ช้ันปีท่ี 2 1.กิจกรรวมในห้องเรียนปฏิบัติอาหาร
ไทยและเบอกอร่ี
2.เก็บช่ัวโมงงานจัดเล้ียง งานแต่งงาน 
3.ช่วยอาจารย์ปฏิบัติครัวท าอาหาร

1.เก็บช่ัวโมงงานจัดเล้ียง งานแต่งงาน - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

324 นาย ก่อพงศ์ ฝ้ันตาเก้ียว เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง

ช้ันปีท่ี 2 1. กิจกรรมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพ
2. กิจกรรมรับเสด็จท่ีศูนย์ฝึกลูกช้างไทย
3. กิจกรรมเล้ียงเพลพระในพิธี
พระราชทานเพลงศพวัดปงสนุกใต้

1. กิจกรรมงานจัดเล้ียงนักศึกษาศูนย์
สุพรรณบุรี
2. กิจกรรมงานเล้ียงจบการศึกษา
สาขาการศึกษาปฐมวัย
3. กิจกรรมวันเฟรชช่ีไนท์

- - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการ
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีความสามารถในการ
ส่ือสาร

325 นางสาว สุฑาทิพย์ ค าเขียว เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง

ช้ันปีท่ี 2 1.เก็บประสบการณ์ในครัวในการ
ท าอาหาร

เก็บช่ัวโมงฝึกประสบการณ์ ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความช านาญเก่ียวกับวิชาชีพท่ีปฏิบัติ , มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์

326 นาย ศักดิเดช พลพวก เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง

ช้ันปีท่ี 2 เก็บช่ัวโมงต่างๆ 1แนะแนวและเชิญชวนุ่นน้องให้มาเข้า
เรียน
2รับงานเสด็จ
3งานจัดอบรม

ไม่มี งานเส้นล าปาง 5ชม. ยังไม่ได้ไปซักท่ี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

327 นางสาว กชพร รักษาสัตย์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง

ช้ันปีท่ี 2 มี มี การเก็บช่ัวโมงและงานแต่งงาน ท างานท่ีบ้านตอนเช้า 6
โมงส่งอาหารให้ลูกค้า 
ตอนเท่ียงส่งผลไม้
ตอนเย็นเตรียมของ
ท าอาหาร 
ท าท่ีบ้าน
12 ช่ัวโมง

ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

328 นาย คมสัน พวงประดับ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง

ช้ันปีท่ี 2 มี มี ร้านกาแฟในจังหวัดแพร่ 
jitpanfarm

ไม่มี ยัง มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

329 นางสาว จีรนันท์ รัตนสุภา เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง

ช้ันปีท่ี 3 มีกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ฝึกการ
ท างานแบบทีม

มีกิจกรรม ไม่มี ไม่มี ศึกษาดูงานท่ีโรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่ ,STEP CMU,
ร้านcuisine de garden chiangmai ,monsoon tea

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

330 นาย พงศกร รอดเส็ง เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง

ช้ันปีท่ี 3 - - - - - มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

331 นางสาว ศศิกานต์ บุญหล้า เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง

ช้ันปีท่ี 3 การฝึกการท างานการท างานจัดเล้ียง, 
กิจกรรมการอรบมเก่ียวกับกาแฟ

การอบรมเก่ียวกับการตลาด ไม่ได้มีการท างานประจ า
หรือpart time

ไม่มี ไม่มี มีความช านาญเก่ียวกับวิชาชีพท่ีปฏิบัติ , มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มี
ความสามารถในการส่ือสาร

332 นาย ธวัชชัย นฤมล เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง

ช้ันปีท่ี 3 sdulpenglishcamp2020 Cooking is my passion ไม่มี งานจัดเล้ียงแบบ cocktail  ในงาน 
meet & greet กับวง getsunova

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(STeP)

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์,
 มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

333 นาย ขวัญชัย บุตรดี เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง

ช้ันปีท่ี 3 - - - - ดูงานท่ีเชียงใหม่ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

334 นาย ชยพล เอ้ินปะเติน เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง

ช้ันปีท่ี 3 ฝึกเก็บประสบการในหน่วยฝึก 5 หน่วย เตรียมอาหารต้อนรับ คณะสมมนา
วิชาการ

ไม่มี ไม่มี ศึกษาดูงานท่ีโรงแรมเลอเมอริเดียนเชียงใหม่และร้าน
Cuisine de Garden

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการปรับตัวเข้า
กับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร

335 นาย สรชัช พูลทอง เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง

ช้ันปีท่ี 3 งานจัดเล้ียงต่างๆ เช่น งานแต่ง งานต้อนรับเด็กท่ีมาดูงาน ร้านแสร้งว่า ท างานมา
เกือบ2ปีแล้วครับ

ไม่มี -โรงแรมเลอเมอรีเดียน ศึกษาด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 4 
ช่ัวโมง     -ร้านCusine de garden ศึกษาการเป็น
ผู้ประกอบการ 4 ช่ัวโมง  -Moonson tea จ านวน 2 ช่ัวโมง 
 -อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จ านวน 2 ช่ัวโมง  -คณะอุตสาหกรรม เกษตร จ านวน 2 
ช่ัวโมง

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

336 นางสาว ฟ้าใส อิงชัยภูมิ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง

ช้ันปีท่ี 3 วิชาความเป็นสวนดุสิต เบเกอร่ี ค๊อกเทล ยุโรป ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะ ศึกษาดูงานท่ีเชียงใหม่ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มี
ความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

337 นาย กลวัชร สุวรรณศร เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง

ช้ันปีท่ี 3 ความเป็นสวนดุสิต เบเกอร่ี ยุโรป ไม่มีครับ ไม่มีครับ ศึกษาดูงานท่ีจังหวัดเชียงใหม่ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

338 นาย ภราดร ตาต่อม เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง

ช้ันปีท่ี 3 งานจัดเล้ียงต่างๆ งานจัดเล้ียงต่างๆ 
งานจัดเล้ียงเเต่งงาน
งานต้อนรับเสด็จ

ไม่มี ไม่มี ศึกษาดูงานด้านอาหารเเละการบริการ โรงเเรมเลอเม
อริเดียน เชียงใหม่ จ านวน 4 ช่ัวโมง

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มี
วินัยในการปฏิบัติงาน

339 นางสาว จุติธารา กาหยี เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง

ช้ันปีท่ี 4 1.งานจัดเล้ียงต่างๆในมหาวิทยาลัย
2.ช่วยงานในนิทรรศการ
3.การฝึกงานภายในมหาวิทยาลัย

1.ฝึกงานในหน่วยต่างๆภายใน
มหาวิทยาลัย
2.ช่วยงานจัดเล้ียงต่างๆมหาวิทยาลัย

ฝึกงานในมหาวิทยาลัย
หน่วย จัดเล้ียง, โรงอาหาร
, คาเฟ่ , เบเกอร่ี , 
โรงเรียนละอออุทิศ ช่ัวโมง
รวมประมาณ 300+

- 1.กิจกรรมท่ีเชิญวิทยากรและเชฟมาให้ความรู้ต่างๆเช่น 
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ ,การจัดแต่งจานและน าเสนอ
อาหาร 2.งานท่ีผู้ประกอบการมาแนะแนว เช่น ผู้ก่อต้ัง
กาแฟ อาข่าอาม่า , ร้านกาแฟธรรมดาเป็นพิเศษ 3.ไป
ต่างจังหวัดแลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ี หมู่บ้านชาวปกา
เกอะญอ

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

340 นางสาว อรนุช ขัติยะ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง

ช้ันปีท่ี 4 น าความรู้ท่ีใช้มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน -เรียนรู้ออนไลน์
-หาความรู้เพ่ิมเติม

- - - มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี

341 นางสาว ธมนวรรณ สมัครเขตรการ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง

ช้ันปีท่ี 4 เพชรสวนดุสิต Open house มหาลัยสวนดุสิต ไม่มี ไม่มี นิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการ
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีวินัยในการปฏิบัติงาน

342 นาย กิตติพิชญ์  เช้ือค าลือ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง

ช้ันปีท่ี 4 เปิดร้านท าเบเกอร่ีขายเอง - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

343 นางสาว ชุติพร มาปัด เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง

ช้ันปีท่ี 4 เพชรสวนดุสิต Open house มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท างาน part Time ท่ี
โรงแรมวีรันดา เชียงใหม่  
4 ช่ัวโมง/วัน

ไม่มี นิคมอุสาหกรรมภาคเหนือ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

344 นาย ธนวัฒน์ บุญจา เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง

ช้ันปีท่ี 4 - - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

345 นางสาว สุนิษา ทาอินเป็ง เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง

ช้ันปีท่ี 4 - - 1. วีเจ ไลฟ์สด  แอพ 
Yaya live 198 ช่ัวโมง 62
 วัน 2  เดือนคร่ึง

- - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

346 นาย พงศธร ต่อเขต เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง

ช้ันปีท่ี 4 ฝึกงานภายในสถาบัน การจัดโต๊ะจีน 
การจัดงานต่างๆ

งาน Open house - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน, การ
ควบคุมอารมณ์ในการท างาน

347 นาย พงศกร ปัญญาอินทร์ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง

ช้ันปีท่ี 4 1.,การอบรมเสริมทักษะแนวทางการ
เลือกประกอบอาชีพในอนาคต ของ
สาขา
2.การอบรมเสริมทักษะการส่ือสาร

มีกิจกรรมการอบรมเสริมสร้างทักษะมี
ระเบียบความสามัคคีในหมู่คณะ

ไม่มี ไม่มี 1.ศึกษาดูงานศูนย์วิจัยมะเร็งล าปาง จ านวน 8 ช่ัวโมง 2.
ศึกษาดูงานทีนิคมอุตสหกรรมอาหารแช่แข็ง และการผลิต
วาซาบิ จ านวน 8 ช่ัวโมง 3.ศึกษาดูงาพันธ์ุปลาเมืองหนาว 
วิธีท าคาเวียร์ พืชผักของโครงการหลวง 8 ช่ัวโมง

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

348 นาย กฤษฎ์ิ สการะเศรณี เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง

ช้ันปีท่ี 4 งานจัดเล้ียงต่างๆ งานจัดเล้ียงต่างๆ - - โรงงานผลิตน้ าผลไม้ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

349 นางสาว สุวิษา แสนปงผาบ เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง

ช้ันปีท่ี 4 1.ได้ปฏิบัติงานครัว
2.ท างานจัดเล้ียง

1.จัดเล้ียง
2.ท างานครัว
3.ฝึกงานร้านกาแฟ

ได้เก็บช่ัวโมง ออกงานขันโตก ดูงานในล าปาง มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

350 นางสาว วิชชุลดา ปรากุล เทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง

ช้ันปีท่ี 4 1.เพ่ิมศัพท์ท่ีใช้ในครัวโรงเเรม
2.ทักษะในการบริการลูกค้า

- - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

52



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

351 นางสาว จิตรานุช บุญวิรัตน์ เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 1 - ฝึกงาน - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี

352 นางสาว สุเมย์ธา ศรีขัดเค้า เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 1 เรียนรู้เบอเกอร่ี - ไม่มี ไม่มี - มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี
353 นางสาว ธัญรดา แซ่ล้ิม เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 1 - - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย
354 นางสาว ภัณฑิรา นิลนาม เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 1 มีการเสริมทักษะในสาขา ทักษะการเรียนเสริม เคยท างานPart Time 

ร้านสมใจนึก
ยังไม่เคยรับงานEvent ยังไม่เคยเข้าร่วม มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์

อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

355 นาย ณัฐวินท์ พินชุนศรี เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 1 มี มี ไม่มี ไม่มี มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

356 นางสาว ญาณิศา แก้ว เข็ม  เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 1 ท าอาหาร - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มี
วินัยในการปฏิบัติงาน

357 นาย สุกฤษฏ์ิ ข าน้อย เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 1 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
358 นาย นายอนุพงษ์ ข าดี เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 ไม่มี ไม่มี เก็บช่ัวโมง กาแฟ ครัว จัด

เล้ียง
ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ

วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

359 นาย กรไชย พุทธิระ เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 เก็บช่ัวโมง ออกงานนอกสถานท่ี The pizza company 
bigC lampang

รับสเดท่ีสวนฝึกลูกช้าง 8 ช่ัวโมง - มีวินัยในการปฏิบัติงาน

360 นางสาว ณัฐธินันย์ ธิหล้า เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 ประกอบอาหาร จัดเล้ียง ไม่ ไม่ ไม่ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

361 นาย สุทธิภัทร เครือสาร เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 งานแต่ง งานเล้ียง ไม่มี งานจัดเล้ียงของมหาวิทลัย 80 ช.ม ไม่มีด งาน ติดโควิดก่อน มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

362 นาย อนุพวงษ์ ข าดี เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 ท าอาหารเวลาว่าง ไม่มี ไ
ม่มี

ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

363 นางสาว บุณยวีร์ คุณเจริญ เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 ท างานตามท่ีได้รับมอบหมาย น าส่ิงท่ีเรียนมาปรับใช้ประจ าวัน ไม่มี เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ

364 นาย พุฒิพงศ์ ภูเดช เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 มีการฝึกท าเมนูต่างๆเพ่ิมเติมจากใน
ห้องเรียน

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่เคย มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

365 นาย นาย ณพฤธา อรชุน เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 ได้ ได้ ไม่ ไม่ เพ่ือการเรียนรู้และสามารถศึกษาได้ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย
366 นาย สุทธิภัทร เครือสาร เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 งานแต่ง งานจัดเล้ียง งานแต่ง งานจัดเล้ียง ไม่ได้ท า งานแต่งท่ีหอประชุมสวนดุสิต รวม

80ช.ม.
ไม่ได้ไปดูติดโควิดก่อน มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ

วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

367 นางสาว ณัฐธินันย์ ธิหล้า เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 ได้รับ ได้รับ ไม่ ไม่ ไม่ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

368 นางสาว ญาดา ปานทอง เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 ท าแกงเขียวหวาน งานแคมป์ป้ิง ช่วยงานมอท าอาหาร ไม่ที ไม่ที ไม่ที มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน
 ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร

369 นางสาว อรปรียา บุญภา เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 ไม่มี ไม่มี Part time ท่ี KFC วันละ 
5 ชม.

ไม่มี ท้ังภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก (สุพรรณบุรี) มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

370 นางสาว ชนนิกานต์ บัวบรรจง เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 - - - - - มีความช านาญเก่ียวกับวิชาชีพท่ีปฏิบัติ , มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี

371 นาย โสภณวิชญ์ มีนุชนารถ เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 1ทดลอง2ท าอาหาร ท าครัว เก็บจาน ฟูตคอดพรากอน ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

372 นางสาว ทรรศวรรณ อัทธกุล เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 1) กิจกรรมรับน้อง  
2)ไหว้ครูและอาจารย์

กิจกรรมไหว้ครูและอาจารย์ - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

373 นาย รัฐธวัฒน์ อ่ าราเฮม เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 เรียนปฏิบัติการอาหาร การทดลอง   ฝึกงานในครัวต่างๆ - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

374 นางสาว ชาลิสา จารุสัมพันธ์กนก เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

375 นาย อธิป ต้ังสุขสันต์ เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 ฝึกงานสุพรรณ เข้าแลป ไม่มี ไม่มี ไม่เคย มีความช านาญเก่ียวกับวิชาชีพท่ีปฏิบัติ , มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี

376 นางสาว ตริยาภรณ์ ลักษณะเจริญสิน เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 - - เชสเตอร์ // 15 วัน - - มีความช านาญเก่ียวกับวิชาชีพท่ีปฏิบัติ , มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์,
 มีวินัยในการปฏิบัติงาน

377 นาย เทพทัต เป้งชัยโม เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

378 นางสาว พิชญา วิเศษไพศาล เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 - - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

379 นาย นุกูล ศรีพร เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 ฝึกงานท่ีสุพรรณ ฝึกงานในครัว11, 12 ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

380 นาย พลวิทย์ เชียงแสน เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 - - มะยอดผักราดหน้าราดช
วัตร 10ชม.

- - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

381 นางสาว วิภาวี จิตราวุธ เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 ไม่มี ไม่มี ไม่ได้ท า ไม่มี อบรมเคร่ืองด่ืมของมหาลัย มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

382 นางสาว กานต์ธิดา ศรีบุญเรือง เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีสุพรรณบุรี เรียนปฏิบัติในช้ันเรียน - - กิจกรรมอบรมเคร่ืองด่ืมท่ีศูนย์วิทยาศาสตร์ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

383 นางสาว อรวรรณ เกตชมภู เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 มีการฝึกงานตอนปิดเทอม มีการฝึกงานท่ีมหาวิทยาลัย ไม่มี ไม่ได้รับ ฝึกงานในมหาวิทยาลัย มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

384 นาย จีระยุ ธรรมประโชติ เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของสาขาท่ี
สุพรรณบุรี

ได้ฝึกงานในร้านอาหารท่ีมหาวิทยาลัย ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มี
วินัยในการปฏิบัติงาน

385 นาย สรสิทธ์ิ เบญจาธิกูล เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 ฝึกงานท่ีวิทยาเขตสุพรรณ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

386 นางสาว พิมพ์ลภัส แซ่หล้อ เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 ได้ฝึกปฏิบัติเพ่ิม ได้มีการฝึกงานในมหาลัย ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มี
วินัยในการปฏิบัติงาน

387 นาย ชัยวุฒิ นวลเกตุ เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 การท าซอส การตวจเช้ือ ท่ีสุพรรณบุรี. 1.ก้อกน้ า 2.สต๊อก 3.QC ท่ีสุพรรณบุรี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มี
วินัยในการปฏิบัติงาน

388 นางสาว มธุพร เฮงสิริธนะชัย เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 ฝึกงาน
อบรม

เรียนภาษาอังกฤษ ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

389 นาย พงศภัค สร้างถ่ิน เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 ฝึกงานท่ีสุพรรณบุรี 1.ฝึกงานในมหาวิทยาลัย ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีความสามารถใน
การส่ือสาร

390 นางสาว วรารัตน์ กระจาย เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าร่วมการอบรม - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

391 นางสาว จริยา ลอยนอก เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 ไม่มี ไม่มี ช่วยงานท่ีร้านอาหาร และ
ร้านเสริมสวยของแม่

ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

392 นาย นรินธร ล าลึก เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 มี มี ไม่มี ไม่มี ผมไม่เคยไป มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

393 นางสาว ประภาสิริ สีรักษา เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 ฝึกประสบการณ์ท่ีสุพรรณบุรี ฝึกงานประสบการณ์ ไม่ได้ท า ไม่มี ไม่ได้ดู มีความช านาญเก่ียวกับวิชาชีพท่ีปฏิบัติ , มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มี
ความสามารถในการส่ือสาร

394 นางสาว อภินิจนัน พลราช เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 การฝึกงานในมหาลัย ฝึกงานท่ีมหาวิทยาลัย ไม่มี ไม่มี ศึกษาดูงานท่ีสุพรรณบุรี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

395 นางสาว อุษมา สุอุทัย เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 - - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์

396 นาย นายจารุวิทย์ ภูติกิจเจริญ เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 2 ได้รับการฝึกท่ี11และ12 การปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่มีท้ัง2อย่าง ไม่มีกิจกรรมใดเป็นพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตสุพรรณ มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

397 นางสาว อรปรียา บุญภา เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 ไม่มี ไม่มี Part time ท่ี KFC วันละ 
5 ชม.

ไม่มี ท้ังภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก (สุพรรณบุรี) มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

398 นาย อนุพงษ์ ข าดี เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร

399 นางสาว จีราภัค จ้อยดีมา เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 2 ฝึกงานในมหาวิทยาลัย ฝีกงานในมหาวิทยาลัย ไม่ท างาน ไม่ท างาน ยัง มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างาน
เป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน 
ทีมงาน ได้ดี

400 นางสาว ธัญญารัตน์ กล่ าเจริญ เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 3 1.มีการฝึกท่ีโฮม 2.ได้ฝึกท่ีโรงแรมดุสิต
เพลส

ไม่มี ไม่มี ไม่ ไม่ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

401 นางสาว ศิริลักษณ์ อุบล เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 3 - - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์,
 มีวินัยในการปฏิบัติงาน

402 นางสาว เพ็ญวสุ นามสนธิ เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 3 กิจกรรมได้ไปฝึกและเรียนรู้ในการ
ปฏิบัติงานท่ีมหาลัยวิทยาเขตสุพรรณบุรี

กิจกรรมได้ไปฝึกและเรียนรู้ในการ
ปฏิบัติงานท่ีมหาลัยวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ไม่ได้ปฏิบัติงานค่ะ ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

403 นาย คมชนก วิชัยแสง เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 3 การลงครัว ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มีการ
ท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

404 นาย กษาปณ์ แดงสกุล เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 3 มี มี ไม่มี มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มี
ความสามารถในการส่ือสาร

405 นางสาว ปัณฑ์ชนิต มุสิกรัตน์ เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 3 ได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ในการท างาน และ
น ามาปรับใช้กับสาขาวิชา

เพ่ิมประสิทธิภาพ และการท างานให้
รวดเร็วข้ึน

ไม่ได้ปฏิบัติงาน ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

406 นางสาว วิภา ทองค า เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 3 ไปฝึกงานท่ีวิทยาเขตสุพรรณบุรี ไปฝึกงานท่ีวิทยาเขตสุพรรณบุรี ไม่ได้ปฏิบัติงาน ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

407 นาย เมธี เ ขจร ไชย  เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 3 มี ได้เข้าชมโรงงานน้ าท่ีสุพรรณ  ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

408 นาย กิตติภูมิ เจริญสุข เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 3 - - ซานตาเฟ่ 4-8ชม. - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

409 นางสาว สุรประภา ธนไพศาลโสภณ เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 3 TA การฝึกปฎิบัติการรายวิชา เทคโน
ผลิต1 และ เทคโนข้าว

- - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มี
วินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

410 นางสาว ศิรินญาภร ฉันทกุล เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 3 1.ฝึกความช านาญในวิชาชีพ
2.การฝึก sensory
3.การดูงานจริงนอกสถานท่ี

การดูงานนอกสถานท่ีจริง - พนักงานเสริฟจัดเล้ียง ท่ีPeno บาง
กรวย 12 ช่ัวโมง (ท าเป็นบางคร้ังท่ี
ว่าง)

1.โรงเนย สุพรรณบุรี  2.โรงน้ า สุพรรณบุรี 3.ครัวสวนดุสิต 
4.ครัวโฮมเบอเกอร่ี 5.โรงงานไวน์

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

411 นางสาว ณัฏฐณิชา ก ามาทอง เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 3 การไปปฏิบัตองานท่ีสุพรรณบุรี การฝึกงานในครัวสวนดุสิต After you วันละ 4-8 ชม. diamond grains สวนจิตลดา มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

412 นางสาว ปิยรัตน์ จันทร์หอม เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 3 1.การฝึกงานภายในมหาวิทยาลัย
2.การเข้ารับการอบรมในเร่ืองต่างๆ 
เช่น การอบรมในด้านของ การท า
เคร่ืองด่ืม

ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะ 1.การศึกษาดูงานทางโรงงานผลิตไวน์ ไวน์เนอร่ี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

413 นางสาว พิมลมาลย์   อ่อนเฉวียง เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 3 1.สารสัมผัสพ่ีน้อง
2.รับน้อง
3.กีฬาสี
4.ไหว้ครู

เข้าอบรมท่ีคณะและมหาวิทยาลัยมี 1.งานกาชาด
2.งานห้อของขวัญ ท่ีเดอะ
มอลล์ท่าพระ
3.พนักงานขาย ท่ีเซ็นทรัล
ป่ินเกล้า

1.งานกาชาด (10-12ชม.) 2.งานห้อ
ของขวัญ ท่ีเดอะมอลล์ท่าพระ (9ชม.)
 3.พนักงานขาย ท่ีเซ็นทรัลป่ินเกล้า
(12-13ชม.)

เข้าร่วมดูงานโนงงานผลิตไวน์(10-12ชม.) มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

414 นางสาว ณัฐธิกา สรรพช่าง เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 3 อบรมออนไลน์เก่ียวกับศิลปะอาหาร ช่วยงานกิจกรรมโอเพนเฮาส์โรงเรือน
การเรือน

- - 1.สยามไวเนอร์ร่ี  4 ช่ัวโมง 2.โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุ
รักษ์ 3 ช่ัวโมง

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

415 นางสาว ชเนษฎ์ตรี สมประสิทธ์ิ เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 3 1.การเข้าอบรมคอร์สเวทมนต์อาหาร
2.การเข้าอบรมศิลปะการท าอาหาร

1.การย่ืนขอโอทอปของผู้ประกอบการ ร้านบ้านและเกสร 20
ช่ัวโมง/สัปดาห์

ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์,
 มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีความสามารถใน
การส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

416 นางสาว รอฎียะฮ์ กรีมี เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 3 การท าแลปในรายวิชา การฝึกงานในโฮมเบเกอร่ี ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีวินัยในการปฏิบัติงาน

417 นาย วิชญ์พล โตธนากูล เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 3 - - - - - มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร

418 นางสาว บุศรากร ดวงจันทร์ เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 3 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

419 นางสาว อณัศยาศิริพรสวรรค์ เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 3 มหาวิทยาลัยเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเขตสุพรรณบุรี ร้านอาหารเพลินพุง 
พนักงานpart time 8
ชม.\วัน เวลาเดือนคร่ึง

1.รับงานท าค็อกเทล และเสริฟ์
อาหารค็อกเทล ท่ีla nova studio. 
2.สถาบันอาหารท่ีพระราม8 ผลิต
ขนมถ่ัวอัดแท่ง

ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

420 นางสาว พลอยนิศา สืบจากนพดี เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 3 สาขาเทคโนโลยีอาหาร คณะโรงเรียน
การเรือน

ฝึกงาน ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

421 นาย ปรีชา อุดาวงค์ เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 3 1.แข่งขันประกวด MC
2.เป็นพิธีกรงานไหว้ครู
3.เป็นคณะกรรมการกิจกรรมของคณะ
4.เป็นตัวแทนของสาขาในงาน open 
house 
5.แข่งขันสแตนเชียร์
6.เข้าร่วมแข่งขันท าขนมไทย

1.เข้าร่วมงานเฟรชช่ี
2.เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการ
เข้าร่วมค่าย เยาวชนคนสร้างชาติ

1. ท างานเป็นกุ๊กพาร์ท
ไทม์ สถานท่ีท างาน 
โรงแรม Grand Center 
Point Terminal 21 
อโศก ระยะเวลาการ
ท างานท้ังหมด 4 เดือน
2. ช่างรีดพนักงานรายวัน 
สถานท่ีท างาน โรงแรมโน
โวเทล โรงแรมแลนด์มาร์ค
 โรงแรม Grand Center 
Point ระยะเวลาการ
ท างานช่วงปิดเทอม หาก
เปิดเทอมจะท าทุกเสาร์
อาทิตย์และวันหยุดนักขัต
ฤกษ์
3. เป็นผู้ช่วยท่ีปรึกษา
นักวิชาการด้าน
อุตสาหกรรมในการผลิต
พัฒนา อาหารแปรรูป ท่ี
สถาบันอาหาร ระยะเวลา
ในการท า 2 เดือน

1. เป็นสตาฟ ในงานกาชาด ของกรม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สถานท่ีท างานสวนลุมพินี ท างาน 12
 วัน 2. เป็นคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง ของกรมไฟฟ้านครหลวง 
ท าทุกเดือนมกราคม 3. แจกโบชัวร์ 
ท่ีทางด่วนอโศก 1 วัน 3. ขายขนม เบ
เกอร่ี ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท่ี
ถนนข้าวสาร จ านวน 2 วัน

1. ไปศึกษาดูงานท่ีโรงงานสยามไวน์ 2. ไปศึกษาดูงานการ
ท าน้ าตาลโตนดท่ีอัมพวา 3. ไปศึกษาดูงานกระบวนการท า
ปลาร้าทรงเคร่ืองของลุงเขียวท่ีนครสวรรค์

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

422 นาย ธนชล เศรณีโสภณ เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 3 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย
423 นางสาว จีรนันท์ แนะแก้ว เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 3 sensory - พนักงานเสิรฟ จัดเล้ียง 

สถานท่ี peno บางกรวย 
 จ านวน12ช่ัวโมง

- 1.โรงเนย  2.โรงน้ า สุพรรณบุรี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

424 นางสาว ชัญญาภัค สุรอังกูรธนา เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 3 ฝึกงานในมหาวิทยาลัย เรียนคอรศโทอิค Part time ไม่ประจ า
ท างาน 7-10ชม./วัน

รับ เช่น งานออกอีเว้นท์ ขายของ ฝึกงานในมหาลัย มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

425 นางสาว น้ าฝน ธีระชาติ เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 3 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

426 นาย ชนนนท์ ตระกูลแก้ว เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 3 ไม่มี ไม่มี ขายของออนไลน์ ไม่มี ไม่ทุ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

427 นางสาว ณัชชา วิชพล เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 3 มหาวิทยาลัยเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเขตสุพรรณบุรี ท างานpart time ร้านส
เต๊ก 12ช่ัวโมง/วัน เป็น
เวลา 3 เดือน

ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร

428 นาย อรรณพ วาดประสพ เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 3 เทคโนโลยีอาหาร/โรงเรียนการเรือน ผู้ช่วยผู้สอน(TA) ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างาน
เป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน 
ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

429 นาย นิธิวัฒน์ บ ารุงสวน เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 3 ฝึกงานในมหาลัย ฝึกงานในมหาลัย ท า pizza สาขามาร์เก็ต
เพรส ดุสิต ชมละ 45 บาท

ไม่มี ไม่มีครับ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

430 นาย ฉัฐชัย ถิระวัฒน์ เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 3 กิจกรรมของมหาลัย กิจกรรมของมหาลัย - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

431 นาย วิชญ์พล โตธนากูล เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 3 - - - - - มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร

432 นางสาว ธนิตา จันทนะ เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 4 ไม่ได้ท า ไม่ได้ท า ไม่ได้ท า ไม่ได้ท า ไม่มี มีความช านาญเก่ียวกับวิชาชีพท่ีปฏิบัติ , มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี

433 นาย ฐิติ กาญจนส าราญวงศ์ เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 4 ฝึกงานภายใน,ฝึกงานสถาน
ประกอบการจริง

ฝึกงาาภายในมหาลัย ครัว11,12 ,
ห้องปฏิบัติการอาหาร,โฮมเบเกอร์ร่ี

ไม่มี ไม่มี ไม่เคย มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร

434 นางสาว เลิศขวัญ จงรักษ์ เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 4 กิจกรรมแนะแนว ด้านกาแฟ และการ
จัดจาน

- - - ศึกษาดูงานเชียงใหม่ มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์,
 มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีความสามารถใน
การส่ือสาร

435 นางสาว ธนิตา จันทนะ เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 4 ไม่มี ไม่มี ไม่ได้ท า ไม่ได้ท า สยามไวน์ เป็นเวลา1วัน มีความช านาญเก่ียวกับวิชาชีพท่ีปฏิบัติ , มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

436 นาย ฐิติ กาญจนส าราญวงศ์ เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 4 ฝึกงานกับสถานประกอบการจริง ฝึกงานในมหาวิทยาลัย ไม่เคย ไม่เคย ไม่เคย มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

437 นางสาว นัทธ์สิกานต์ เพ่ิมพูล เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 4 กิจกรรมอบรมทักษะภาษาอังกฤษ - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มีการ
ท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

438 นางสาว อายดา สาครสิทธิศักด์ิ เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 4 ฝึกประสบการณ์ภายในมหาลัยและท่ี
โรงงานสุพรรณบุรี

ฝึกประสบการณ์ภายในมหาลัย ครัว
สวนดุสิต โฮมเบเกอร่ี เเละโรงเรียน
สอนอาหารนานาชาติ

- - ดูงานนอกสถานท่ีสวนจิตรลดา มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

439 นาย ฐิติ กาญจนส าราญวงศ์ เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 4 - - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการ
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีความสามารถในการ
ส่ือสาร

440 นางสาว ญานิศา ไชยศร เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 4 การฝึกงานภายใน ไม่มี สถาบันอาหาร วันละ8
ช่ัวโมง

ไม่มี ศึกษาดูงานท่ีโรงงานเมจิ และฟาร์มหนองโพ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์,
 มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีความสามารถใน
การส่ือสาร

441 นาย พงศ์ปกรณ์ บ ารุง เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 4 - - - - - -
442 นางสาว อาทิตยา น้อยมีสุข เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 4 1. ฝึกงานภายในมหาวิทยาลัย

2. กิจกรรมรับน้องท้ังในสาขาเเละใน
คณะ
3.กิจกรรมกีฬาสีคณะ

1. กิจกรรมรับน้องท้ังในสาขาเเละใน
คณะ
2. ประกวดMC ของมหาวิทยาลัย

- - -โรงงานนมเมจิ , ไทยเดนมาร์ค , โรงงานสยามไวน์เนอร่ี 
รวมท้ัง3โรงงานเป็นเวลา6-8ช่ัวโมง

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

443 นางสาว กมลวรรณ ธนสารบริสุทธ์ิ เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 4 ได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริงท่ี
นอกเหนือจากห้องเรียน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้มีความ
คล่องแคล่วมากย่ิงข้ึน

ไม่ได้ปฏิบัติงาน ไม่ได้ปฏิบัติงาน 1.Siam winery 2.โรงงานนมเมจิ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

444 นางสาว กนกอร สุวรรณน่ิม เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 4 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

445 นางสาว ชลิตษา โชติช่วง เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 4 เป็นสมาชิกคณะกรรมการกิจการ
นักศึกษา

1.เข้าร่วมกิจกรรมงานเฟรชช่ี
2.เข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาสี
3.เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด

ไม่มี ไม่มี 1.อบรมฮาลาลท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเขตสุพรรณ จ านวน8
 ช่ัวโมง 2.อบรมสุขาภิบาลท่ึมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน8
ช่ัวโมง 3.ดูงานท่ีสวนจิตรดา 4.ศึกษาดูงานท่ีโรงานอุตษา
หกรรมอาหาร

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

446 นางสาว ชนิษฐา โสชู เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 4 เป็นสมาชิกคณะกรรมการกิจการ
นักศึกษาโรงเรียนการเรือน

1.เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาความ
เป็นผู้น านักศึกษา 4.0
2.เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การต่อต้าน
ยาเสพติด
3.เข้าร่วมกิจกรรมเฟรชช่ี

ไม่มี ไม่มี 1.เข้าร่วมการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ณ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต จ านวน 8 ชม. , 2. เข้าร่วมการอบรมเชิชปฏิบัติการ
อาหารฮาลาล ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขต
สุพรรณบุรี จ านวน 8 ชม. , 3. เข้าร่วมการอบรมฮาลาล ณ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 4
 ชม. , 4. ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มีการ
ท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

447 นางสาว ปภาวรินทร์ภร เพ็ชรวิโรจน์ เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 4 เป็นสมาชิกคณะกรรมการกิจการ
นักศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี
เข้าร่วมกิจกรรมเฟรชช่ี
เข้าร่วมกิจกรรมรนรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ผู้ช่วยผู้ประกอบการสินค้า
โอทอปสถาบันอาหาร

- 1.อารมฮาลาล ท่ีมหาวิทยาลัยจุฬา 4ชม.  2.อมรมสุขาภิบาล
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 8ชม.  3.ศึกษาดูงานโรงสีข้าวและ
โรงนม สวนจิตลดา  4.อบรมฮาลาล สวนดุสิตเขตสุพรรณ 8
ชม. 5-8.โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร นมเมจิ,นมไทยเดน
มาร์ค,สยามไวน์,มหชัยซูริมิ สถานท่ีละ4ชม.

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

448 นางสาว วรรษา ส่วนประเสริฐ เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 4 ไม่มี ฝึกงานภายใน เคยท าpart time ท่ีlotus
 express

ไม่มี 1.ไปสวนจิตรลดา 2.โรงงานซูริมิ 3.โรงงานเมจิ 4.ฟาร์มโค
นมไทย-เดนมาร์ค

มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มีการท างานเป็นทีม และ
มีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มี
วินัยในการปฏิบัติงาน

449 นาย รุ่งภพ พูลสวัสด์ิ เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 4 การศึกษาพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์
นักเก็ต Plant-based

อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ Toeic - - ร่วมงาน THAIFEX 2020-บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จ ากัด มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

450 นางสาว จุฑาพร ขวัญสกุล เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 4 - เข้าคอร์สอบรมพิชิต Toeic 1และ2 - - - มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการปรับตัวเข้า
กับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัย
ในการปฏิบัติงาน

451 นางสาว ทักษพร กล าภักตร์ เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 4 1.การประกวด MC การประกวดMC ไม่เคย ไม่เคย ไม่เคย มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

63



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

452 นางสาว สายธาร ม่วงรอด เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 4 1.กีฬาสี
2.ฝึกงาน

1.กีฬาสีในมหาวิทยาลัย - - 1.ไทยเดนมาร์ก , 2.ซีพี เมจิ , 3.สยามไวน์เนอร่ี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

453 นางสาว สุเมธินี พันนา เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 4 - - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย
454 นางสาว จรรยพร ไอยราคม เทคโนโลยีอาหาร ช้ันปีท่ี 4 การพัฒนาผู้ให้บริการด้านอาหารและ

เคร่ืองด่ืม
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา งานหลักสูตร ครัวสวนดุสิต คนบนเรือ มีวินัยในการปฏิบัติงาน

455 นางสาว ปาณิดา นาครอง โภชนาการและการ
ประกอบอาหารเพ่ือการ
สร้างเสริมสมรรถภาพและ
การชะลอวัย

ช้ันปีท่ี 1 ปฎิบัติการประกอบอาหารไทยเพ่ือ
สุขภาพ,ปฏิบัติการจุลชีววิทยาและ
ความปลอดภัยอาหาร,ปฏิบัติการเคมี
อาหารด้านโภชนาการ

การสัมนาภาษาไทยเพ่ือสร้างเสริม
บุคลิกภาพ

ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์,
 มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีความสามารถใน
การส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

456 นางสาว เนตรชนก ศาสตรวาหา โภชนาการและการ
ประกอบอาหารเพ่ือการ
สร้างเสริมสมรรถภาพและ
การชะลอวัย

ช้ันปีท่ี 1 รับน้อง 1.ฟิตเนส
2.อาหารไทย

- - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

457 นาย รฐธรรม ย้ิมสกุล โภชนาการและการ
ประกอบอาหารเพ่ือการ
สร้างเสริมสมรรถภาพและ
การชะลอวัย

ช้ันปีท่ี 1 1ฝึกงานท าอาหาร
2.ฝึกงานออกก าลังกาย
3.ฝึกงานส่องกล้องเพ่ือหาเช้ือ

เป็นกิจการผู้ช่วยจัดงาน ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

458 นางสาว อารียา ดีแสน โภชนาการและการ
ประกอบอาหารเพ่ือการ
สร้างเสริมสมรรถภาพและ
การชะลอวัย

ช้ันปีท่ี 1 1.ปฏิบัติท าอาหารไทย
2.ปฏิบัติการออกก าลังกายในฟิตเนส
3.ปฏิบัติการทดลองจุลชีวอาหาร
4.ปฏิบัติการทดลองเคมีอาหาร

- - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

459 นางสาว ธนภรณ์ สัจจะวิสัย โภชนาการและการ
ประกอบอาหารเพ่ือการ
สร้างเสริมสมรรถภาพและ
การชะลอวัย

ช้ันปีท่ี 1 1.ปฏิบัติงานท าอาหาร รายวิชาอาหาร
ไทย
2.ปฏิบัติงานในฟิตเนส รายวิชาออก
ก าลังกาย
3.ปฏิบัติการแลปอาหาร รายวิชาจุล
ชีววิทยาและความปลอดภัยอาหาร

1.ปฏิบัติงานท าอาหาร รายวิชาอาหาร
ไทย
2.ปฏิบัติงานในฟิตเนส รายวิชาออก
ก าลังกาย
3.ปฏิบัติการแลปอาหาร รายวิชาจุล
ชีววิทยาและความปลอดภัยอาหาร

1. ฟิตเนสในมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 4 ชม.

ไม่มี 1. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กิจกรรมเคร่ืองด่ืม จ านาวน 4 ชม. มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

460 นางสาว พรประภา คนร า โภชนาการและการ
ประกอบอาหารเพ่ือการ
สร้างเสริมสมรรถภาพและ
การชะลอวัย

ช้ันปีท่ี 1 เข้าร่วมโครงการอบรมของพ่ีปี3 เข้าร่วมโครงการอบรมของพ่ีปี3 - - ฟิตเนสของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

64



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

461 นางสาว พร รภษา  สุข เสม โภชนาการและการ
ประกอบอาหารเพ่ือการ
สร้างเสริมสมรรถภาพและ
การชะลอวัย

ช้ันปีท่ี 1 ไม่มี ไม่มี ท างานmk  4ชม./วัน - ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

462 นางสาว ประภาพร ค าเปรม โภชนาการและการ
ประกอบอาหารเพ่ือการ
สร้างเสริมสมรรถภาพและ
การชะลอวัย

ช้ันปีท่ี 1 ฝึกงานในฟิตเนส ฝึกงานในฟิตเนส - - - มีวินัยในการปฏิบัติงาน

463 นางสาว ประภัสสา แถมจ ารัส โภชนาการและการ
ประกอบอาหารเพ่ือการ
สร้างเสริมสมรรถภาพและ
การชะลอวัย

ช้ันปีท่ี 1 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มี
ความสามารถในการส่ือสาร

464 นางสาว ปสุตา มณีม่วง โภชนาการและการ
ประกอบอาหารเพ่ือการ
สร้างเสริมสมรรถภาพและ
การชะลอวัย

ช้ันปีท่ี 1 การฝึกงานในห้องครัว การออกก าลังกาย เชเว่นแถวบ้าน7-8ช่ัวโมง ไม่มี งานโอเพนเฮาส์ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการ
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีความสามารถในการ
ส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

465 นางสาว ปสุตา มณีม่วง โภชนาการและการ
ประกอบอาหารเพ่ือการ
สร้างเสริมสมรรถภาพและ
การชะลอวัย

ช้ันปีท่ี 1 การฝึกงานด้านวิชาต่างๆ ฟิตเนสบริการลูกค้า เชเว่น 7-8ช่ัวโมง ไม่มี โอเพนเฮาส์ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีความสามารถในการ
ส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

466 นางสาว พาขวัญ ดวงศิลา โภชนาการและการ
ประกอบอาหารเพ่ือการ
สร้างเสริมสมรรถภาพและ
การชะลอวัย

ช้ันปีท่ี 1 เคมี จุลชีววิทยา ออกก าลังกาย ออกก าลังกาย ไม่ได้ท างาน ไม่ได้รับงานevent ไม่ได้เข้าร่วม มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

467 นาย ธนกฤต กิตติธราสกุล โภชนาการและการ
ประกอบอาหารเพ่ือการ
สร้างเสริมสมรรถภาพและ
การชะลอวัย

ช้ันปีท่ี 1 การออกก าลังกาย - - - - มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี

468 นางสาว ประภาพร ค าเปรม โภชนาการและการ
ประกอบอาหารเพ่ือการ
สร้างเสริมสมรรถภาพและ
การชะลอวัย

ช้ันปีท่ี 1 ฝึกงานในฟิตเนส ฝึกงานในฟิตเนส - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการ
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีวินัยในการปฏิบัติงาน

469 นางสาว ฉัตรระพี แวงวรรณ โภชนาการและการ
ประกอบอาหารเพ่ือการ
สร้างเสริมสมรรถภาพและ
การชะลอวัย

ช้ันปีท่ี 1 การรู้จักประยุกต์ความรู้ท่ีได้ใน
ห้องเรียนมาพัฒนาต่อยอดในรายวิชาอ่ืน

ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีบ้างในมหาวิทยาลัย โครงการคัดแยกขยะ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

470 นางสาว อิศริยาภรณ์ บุญสส การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 2 ไม่มี ไม่มี ไม่ได้ท าเพราะโควิด ไม่ได้ท าเพราะโควิด ไม่ได้ไป มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

471 นาย ธนภัทร สิริธนา การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 2 - - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

472 นาย พศวัต ชัยกิจ การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 2 ท าอาหารผู้ป่วย - - - - มีความช านาญเก่ียวกับวิชาชีพท่ีปฏิบัติ

473 นางสาว พิมพ์ชนก กิจอารีวรรณ การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 2 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

474 นางสาว มธุรดา แก้วหาดี การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 2 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการปรับตัวเข้า
กับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี

475 นาย นที สว่าง เนตร  การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 2 เข้าแลปอาหารต่างๆ งานไหว้ครู  - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มีการ
ท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร

476 นางสาว มนัสวี กตัญญู การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 2 งานไหว้ครู งานไหว้ครู ไม่มี งานแต่ง วิลล่าเดอบัว 6-8 ช่ัวโมง ไฮเทคบางนา 2 ช่ัวโมง มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

477 นาย ก้องภพ กัณหานนท์ การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 2 เข้าร่วมกิจกรรม เรียนท าอาหาร ไม่มีครับ ไม่มี งานโรคความดันของพ่ีปี3 มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย

478 นางสาว เมวียา เม้าบ ารุง การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 2 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไปท างานครัวท่ีโอบ ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการ
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี

479 นางสาว กรรณิการ์ ค าภักดี การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 2 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไมมี

480 นางสาว ชนาการต์ รู้จิตร การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 2 - - - - - มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี

481 นาย ธีรวีร์ สิริวัฒน์วโรชา การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 2 - - - จัดอาหารงานแต่ง 6-8 ชม. - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์,
 มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

482 นางสาว กฤษณา ปานภูมิ การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 2 ได้ความรู้ในการท างานมากข้ึน ได้ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืนมากข้ึน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เเพ็คเส้ือผ้าใส่ถุง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

483 นาย นาย.ณฐ ภัทร  อัค ร พาณิชโชติกุล  การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 2 ผมได้น าความรู้ท่ีเรียนในการท าอาหาร
มาขายและได้ประสบการณ์ จริงๆในชีวิต

งานทึกอย่างในมหาวิทยาลัย สวนดุสิต 
เสริมทักษะ ท้ังหมด 

ผมท าธุรกิจ ส่วนตัวครับ
เพราะมหาวิทยาลัย ได้
สอนอะไรหลายๆอย่าง
ให้กับผม

มีครับสถานท่ี  ไอดู 12ชม. งานmcในท่ีต่างๆ  40ชม.รวมๆ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

484 นาย นายปกรณ์ ช่อบุญกลาง การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 2 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ดูงานนวัฒกรรมไบเทคบางนา มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี

485 นาย ณัฐปคัลภ์ บุญหล่ า การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 2 1).งานบายศรีสู่ขวัญ
2).งานสัมนาเก่ียวกับการรับประทาน
อาหาร NCDs
3).งานสัมนาให้ความรู้เก่ียวกับโรค 
NCDs

1).งานประกวดดาวเดือน - - 1).ดูงานท่ีไบเทคบางนา 2).จัดกิจกรรมท าอาหารเล้ียงเด็ก
ชาวกะเหร่ียงท่ี สวนผ้ึง จ.ราชบุรี

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

486 นางสาว ณิชา แซ่ว้าน การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 2 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

487 นางสาว รุ่งอรุณ  นิคมเขต การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 2 ไม่มี ไม่มี โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติ 8 โมง ต่อคร้ัง

ไม่มี ไม่มี มีความช านาญเก่ียวกับวิชาชีพท่ีปฏิบัติ , มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน
 ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

488 นางสาว กุลธิดา อนุจร การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 2 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

489 นาย วัฒนา สุขใย การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 2 การก าหนดเเละการประกอบอาหาร 
คณะโรงเรียนการเรือน

การก าหนดเเละการประกอบอาหาร 
คณะโรงเรียนการเรือน

ไม่มี ไม่มี ไม่ได้เข้า มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

490 นาย นิติ พร้ิงสกุล การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 2 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีวินัยใน
การปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

491 นาย ไพศาล จอมบรรพต การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 2 - - I Do  /100ชม+ - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มีการ
ท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีความสามารถในการส่ือสาร, มี
วินัยในการปฏิบัติงาน

492 นาย ณฐภัทร  อัค ร พาณิชโชติกุล  การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 2 มี  ครับ มีครับ  ฝึกท าอาหารท่ีเรียนมาก  ผมท าธุรกิจ ส่วนตัวครับ มีท่ีโลตัส  mcให้ความรู้วัตถุดิบ  ไม่มีครับ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

493 นางสาว ปุญญิศา ศรีสุข การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 3 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

494 นางสาว เพียงดาว ใจช่ืน การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 3 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

495 นางสาว วิสา สร้อยแม้น การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 3 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีวินัยในการปฏิบัติงาน

496 นางสาว กัน ติชา  เพ็ง ประโคน การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 3 เข้าแลปอาหาร .เข้าแลปอาหาร ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์

497 นางสาว วรัญชลี ทองไวย์ การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 3 การจัดอบรมโภชนาการชุมชน การฝึกงานในมหาลัย ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร

498 นางสาว วิกานดา ศรีวังราช การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 3 การลงชุมชน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการปรับตัวเข้า
กับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

499 นางสาว สรัลชนา มาตขาว การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 3 จัดกิจกรรมลงชุมชุน โครงการลงชุมชน
 จัดอบรม

เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมหาลัยจีดข้ึน ขายของออนใลน์ ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร

500 นางสาว วิไลลักษณ์ จันณรงค์ การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 3 1.ตักบ่อดักไขมัน
2.ท าความสะอาดครัว
3.ห่ันตัดแต่งวัตถุดิบ
4.ฝึกค านวณวัตถุดิบ

1.ตักบ่อดักไขมัน
2.ท าความสะอาดครัว
3.ห่ันตัดแต่งวัตถุดิบ
4.ฝึกค านวณวัตถุดิบ

ไม่มี ไม่มี เคย 10ช่ัวโมง มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

501 นางสาว นภสร เฉลาฉายแสง การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 3 การขายอาหารกล่อง ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

502 นาย ณภัทร สกุลธนเพชร การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 3 ฝึกงานท่ีมหาวิทยาลัย - - - เคยเข้าร่วม (ไม่ม่ันใจจ านวนช่ัวโมงในการเข้าร่วม 6-10ชม.) มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีความสามารถในการส่ือสาร

503 นางสาว ก่ิงกาญจน์  ศรีสุวรรณพัฒน์ การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 3 ไม่มี ได้ฝึกงานท่ีสถานท่ีจริง ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

504 นางสาว ปนิดา โฉมสุข การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 3 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

505 นางสาว ณัฐฐา ทองน้อยย่ิง การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 3 โครงการลดความดัน 1.รับน้อง 
2.ไหว้ครู

เสิร์ฟอาหาร(เป็นร้านของ
ญาติ)

ไม่มี เปิดบ้านมหาวิทยาลัย มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

506 นางสาว นูรมาลา สูเด็น การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 3 -การลงชุมชนในรายวิชาโภชชุมชน ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

507 นาย ธนภูมิ ทองเป็นทรัพย์ การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 3 ฝึกภาคทฤษฎีและปฏิบัติในห้องเรียน ซุ้มเขียว เคย part time ท่ีสเว่น
เซ่น สาขา สยาม 
ระยะเวลา 2-3 เดือน

งานแคทเทอร่ิงจากบริษัทต่างๆ 
(หลายบริษัท) คร้ังละ 8-10 ชม. / 
hand talent ในกองถ่าย

โภชนชุมชนของมหาลัย (รุ่นพ่ีสาขาก าหนดฯ 60) (2-3 
ช่ัวโมง)

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

508 นางสาว พรนิภา ทรัพย์ประเสริฐ การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 3 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มี
ความสามารถในการส่ือสาร

509 นางสาว ณัฏฐิกา ตันติพิบูลย์ การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 3 การท ากิจกรรมลงชุมชน ไม่มี ท าเก่ียวกับแคเทอริง 8ชม. ออกบูธอาหาร ผู้ช่วยสาธิตการ
ท าอาหาร ผู้ช่วยเชฟท าเชฟเทเบ้ิล 
สถานท่ีรับจัดงาน 8 ชม.

ไบเทค มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการ
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีวินัยในการปฏิบัติงาน

510 นางสาว ณัชชา รุกขสนธ์ิ การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 3 กิจกรรมลงชุมชน - Part time i do catering  i do catering - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

511 นางสาว มุทิตา บุญอ่อน การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 3 การจัดท าโครงการกินอยู่อย่างไร
ห่างไกลความดันโลหิตสูง

มีกิจกรรมการฝึกงานในเครือของ
โรงเรียนการเรือน

ไม่มี ไม่มี ดูงานท่ีไบเทคบางนาเป็นเวลา 6 ช่ัวโมง มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

512 นาย จิรวัฒน์ ทัดเทียม การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 4 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

513 นางสาว บุณยวีร์ วงศ์ประสิทธ์ิ การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 4 - - - - - -

514 นาย ภักพงษ์ พ่ออามาตย์ การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 4 ไม่มีกิจกรรมใดๆ ไม่มีกิจกรรมใดๆ ไม่มีกิจกรรมใดๆ ไม่มีกิจกรรมใดๆ ศึกษาดูงาน 1.โรงพยาบาลเปาโล 2.โรงพยาบาลประสาท 3.
การบินไทย

มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มีความสามารถในการ
ส่ือสาร

515 นางสาว อลิสา  มณีโชติ การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 4 - - - - 1.ครัวการบิน  2.สถาบันประสาท  3.โรงพยาบาล เปาโล 
พหลโยธิน 

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

516 นาย พิมพ์พิฆเนตร์ อุปแก้ว การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 4 1.คอร์สสาธิตการอบรบอาหาร
2.เข้าร่วมการแข่งขันการประกอบ
อาหาร

1.คอร์สสาธิตการอบรบอาหาร
2.เข้าร่วมการแข่งขันการประกอบ
อาหาร

1.i do catering (ท าต้ังแต่
เรียนปี 1 ไม่สามารถระบุ
ช่ัวโมงได้ ไม่ต่ ากว่า 800 
ช่ัวโมง)

Bun meat and cheese ( ประมาณ
 400 ช่ัวโมง)

1.โรงเรียนการอาหารนานาชาติ (ประมาณ 20 ช่ัวโมง) 
2.Thaifex 2019

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

517 นาย เกรียงไกร อินทร์คุ้ม การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 4 มี มี มี ไม่มี มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย

518 นาย เจ ตะศิลป์  ดอกไม้ การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 4 ไม่มี มี  จ าช่ือกิจกรรมไม่ได้ I  do  Catering  8hr/1day
Bun meat and cheese 
8hr/1day

I  do  Catering  8hr/1day Bun 
meat and cheese 8hr/1day

ดูงานท่ีสุพรรณบุรี  มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

519 นางสาว ภัทรา ข าแสง การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 4 คณะกรรมการนักศึกษาโรงเรียน การ
เรือน
โครงการ(จ าไม่ได้) 2โครงการ

จ าไม่ได้ ido catering /ชม.>1000 โรงแรม(จ าช่ือไม่ได้) / ประมาณ  
22-24 ชม.

1.รพ.พระมงกุฎ (ชม./จ าไม่ได้) 2.รพ.รามาฯ  (ชม./จ าไม่ได้)  
3.รพ.เปาโล  (ชม./จ าไม่ได้) 4.ครัวการบิน (ชม./จ าไม่ได้)

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

520 นางสาว ฐิติชญา ย้ิมนิล การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 4 ไม่มี ไม่มี ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ โรงพยาบาลเปลโล ฝึกงานในด้าน
โภชนาการ ท่ีละ400 ชม.

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน
 ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

521 นางสาว ปริฉัตร บัวบาน การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 4 ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะ • โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน 500 ช่ัวโมง  •โรงพยาบาล
พญาไท1 400 ช่ัวโมง

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร

522 นางสาว บุณยวีร์ วงศ์ประสิทธ์ิ การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 4 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

523 นางสาว ฐิติชญา ย้ิมนิล การก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

ช้ันปีท่ี 4 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

524 นาย ศราวุธ ช้างเอ่ียม คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 แกะสลักผลไม้ ปฐมนิเทศ ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

525 นางสาว มาลิณี พลโลก คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความช านาญเก่ียวกับวิชาชีพท่ีปฏิบัติ , มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

526 นาย นายชลธนา ตรีด ารง คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ไม่ได้ท าอะไร ไม่ได้ท าอะไร ไม่ได้ท าอะไร ไม่ได้ท าอะไร ไม่ได้ท าอะไร มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย

527 นางสาว รัชนีกร นิลสยาม คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 การท าขนมไทย จัดจานอาหาร ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

528 นางสาว ชัชชญา ธนมงคลภัทร คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 มี ท าท่ีบ้าน ไม่มี ช่วยท่ีบ้านขายของ ไม่มี ไม่มี โควิด มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

529 นางสาว ภัคจิรา บรรพกาญจน์ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 แกะสลัก - - - - ไม่มี

530 นางสาว อัญเชิญ อินถา คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 1.แกะสลักท่ีบ้าน
2.ท าอาหารท่ีบ้าน

ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะ เพราะสถานการณ์โควิด จึงท าให้อยู่แต่ในบ้าน ไม่ได้ปฏิบัติงานท่ีไหน

531 นาย ชนินทร์ ทาชาติ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 1 เเกะสลัก
2 ท าอาหาร

- - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

532 นางสาว กัญจนพร บุญกล่ินขจร คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 แกะสลัก แกะสลัก ร้านอ้วนก่ิงเพชร  8ช่ัวโมง มีเม่ือคนมาติดต่อทางร้าน - มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

533 นาย กรพัณ ประดับพลอย คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 เเกะสลัก เเกะสลัก ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

534 นางสาว ชลิดา ค าผิว คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 เรียนเเกะสลัก เรียนแกะสลัก ท างานกับท่ีบ้าน ไม่มีค่ะ - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี

535 นาย นาย บัณทัต วงศ์สงวน คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 กิจกรรมเสริมทักษะชีวิตประจ าวัน เรียนหนังสือออนไลน์ ปฎิบัติงานให้เป็นท่ี
เรียบร้อย ส่งงานให้
อาจารย์ทุกท่าน

ปฎิบัติงานถึงตอนเย็น ท าอาหารและคหกรรมศาสตร์ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

536 นางสาว พัชราภรณ์ มุงคุณ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

537 นางสาว พรทิพย์ รุกขเจริญ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ไม่มีค่ะ เพราะเรียนออนไลน์ ไม่มีค่ะ ไม่ได้ท างานค่ะ ช่วยธุรกิจ
ของท่ีบ้าน

ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

538 นางสาว ญาณัช สุนทวัฒโรดม คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 เรียนแกะสลักผักและผลไม้ แกะสลักผักและผลไม้ ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

539 นางสาว สุดธิดา ไชยบุรี คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ฝึกแกะสลักท่ีมหาลัย - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย

540 นางสาว สุดารัตน์ พิมพ์สวัสด์ิ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความสามารถในการส่ือสาร,
 มีวินัยในการปฏิบัติงาน

541 นาย เป่ียมสุข เจริญสวัสด์ิ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 จัดตกแต่งจาน แกะสลัก ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มีการ
ท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร

542 นาย เจษฎากร หลงสิน คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ได้มีการเข้าไปฝึกแกะสลัก ได้มีการเข้าไปฝึกแกะสลัก ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย

543 นาย ต้นกล้า พงคพนาไกร คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 1การแกะสลัก  ผักผลไม้ ศิลปะ ไม่มีไม่รับไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีความสามารถในการ
ส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

544 นาย สุณัฏฐวุฒิ ยันต์มงคล คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ไม่มี No Yesbadminton 5หรือ
12ช่ัวโมง

ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

545 นางสาว นางสาวอนุธิดา ชนะหาญ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 - - - - - มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

546 นาย เมธาพัฒน์ ศิริโชติภิรมย์ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ท าอาหารกินเอง - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

547 นาย ศราวุธ จ้ันเขว้า คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 1.เเกะสลัก
2.จัดจานอาหาร
3.ท างานศิลปะ
4.การท างานเป็นทีม

1.อัดคริปท างานกลุ่ม
2.แกะสลัก

ท างาน The pizza 
company /ช่วง 17.00 - 
22.00

ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

548 นาย รินลดา งาดเกาะ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 แกะสลัก ไม่มี ธุรกออนไลน์ ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

549 นาย จักรภัทร สนรักษา คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1  
นักศึกษาควรหาช่องทางและโอกาสท า
กิจกรรมท่ีสนใจและถนัด มีสาระและ
คุณค่าซ่ึงหาไม่ได้จากการเรียน เพ่ือให้
เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของสังคม

กิจกรรมท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาท้ังน้ีมี
เป้าหมาย ในการพัฒนาศักยภาพและ
คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญชี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ก าหนดให้นักศึกษาของ
คณะได้ร่วมเรียนสหกิจ
ศึกษาทางด้าน
บริหารธุรกิจและการบัญชี
 ซ่ึงเป็นการจัดการศึกษา
ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้า
ไปหาประสบการณ์การ
ท างานในสถาน
ประกอบการจริงอย่าง
เป็นระบบ

Event ออกอีเว้นท์ ต้ังแต่เร่ิมต้น
วางแผน จัดการ เซทอัพ รันงาน 
และสรุปงาน

 นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามความชอบและ
ความสนใจ ซ่ึงกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมีกลุ่มกิจกรรม 5 
กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. นายกองค์การบริหาร / ประธานสภา
นักศึกษา/ประธานชมรมนักศึกษา /ประธานคณะกรรมการ
ประสานงานหอพัก 2.คณะกรรมการองค์การบริหาร 
องค์การนักศึกษา 3. คณะกรรมการสภานักศึกษา 4. 
คณะกรรมการชมรมนักศึกษา 5.คณะกรรมการ
ประสานงานหอพักนักศึกษา

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

550 นางสาว พิมลสิริ ศรีสงวนสกุล คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 แกะสลัก ความเป็นสวนดุสิต ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มีการ
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีวินัยในการปฏิบัติงาน

551 นางสาว สุชัญญา หองส่ า คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ไม่มี กิจกรรมเสริมทักษะเช่นไปเรียนรู้
เพ่ิมเติม

ไม่ได้ท างานพาสทาม ไม่ได้ท างานอีเว้น ไปร่วมกิจกรรมการแกะสลัก มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มีการปรับตัวเข้ากับ
เพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร

552 นางสาว วัศยา พงษ์พานิช คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 มีเรียนวิชาคณะ มีเรียนวิชาคณะ มีเรียนวิชาคณะ มีเรียนวิชาคณะ มีเรียนวิชาคณะ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย

553 นางสาว น้องพลอย ทรงศิลา คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

554 นางสาว อทิตยา เปรมปรี คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ท างานในมหาวิทยาลัย
1.ผ้ากระเป๋ากุญแจ
2.ผ้าปลอกหมอนนวด

มีท างานของในมหาวิทยาลัยตัวแทน
เรียนครูเป็นประจ าคือในท างานวัน
เวลาก าหนดเวลาเหลือต่อท างานช่วย

นักศึกษาช่วยงาน!! กรุณา
ท าแบบประเมินความพึง
พอใจและความคิดเห็น
ของนักศึกษาช่วยงาน ใน
หัวข้อ “แบบประเมิน
ออนไลน์/evaluation”

สมัครผ่านสาขา ส าหรับลูกค้าบุคคล
ธรรมดา (บัญชีร่วม) และลูกค้านิติ
บุคคล โดยลูกค้าต้องดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน SCB EASY และกดขอ
ใบสมัครและรหัสขอใช้บริการในการ
อ้างอิงขอสมัครกับทางสาขา

ในมหาวิทยาลัยในแบบช่ือสถานประกอบเหมือนนอกสมัคร
ของตัวเองช่ือ-ธนคารเลข-ปัจจุบันอย่่บ้านท่ีไหน-อายุ่ 
เหมือนค่ะ

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

555 นาย รอมบุญ เมฆสุวรรณ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 เรียนแกะสลัก เรียนแกะสลัก เข้าร่วมโครงการ การ
พัฒนานักศึกษาพิการสู่
การมีงานท าร่วมกับบริษัท
แมนพาวเวอร์กรุป

ไม่มี ไม่มี มีวินัยในการปฏิบัติงาน

556 นาย กานต์ดนัย หล่ังรวมมิตร คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ไม่มี ไม่มี MK 8ชม./วัน ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

557 นางสาว ชมพูนุช ฉิมพลิกานนท์ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

558 นางสาว นิรชา จ่ีมุก คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 1.ท าอาหาร
2.แกะสลัก

- - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

559 นางสาว วิชญาพร เล่ือนลอย คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 1.แกะสลัก
2.ท าพานไหว้ครู
2.ท าเบเกอร่ี

- ท าเบเกอร่ี ท่ีJitlada 
Bakery

- - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

560 นาย พูลเทพ กัลยา คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง คลิกท่ีน่ี

ความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตาม
หลักสูตรของผู้เรียน

การพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการท างาน รัก
การท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต

การบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ

โคตรการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

561 นางสาว ธนรรชพร เอนกลาภากิจ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 แกะสลัก แกะสลัก จัดจานอาหาร ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการ
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีวินัยในการปฏิบัติงาน

562 นาย พงศ์พันธ์ ศรีจันทรา คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 1.แกะสลัก
2.จัดจานอาหาร

แกะสลัก ไม่มี ไม่มี เข้าร่วมกิจกรรมกับกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการวันพ่อ โดยมีรัฐมนตรี อว . 
เป็นประธานเปิดงาน ในวันท่ี 4 ธ.ค. 63 เวลา 11.00-13.30
 น. ณ จามจุรีสแควร์

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีวินัยในการปฏิบัติงาน

563 นางสาว สุภนิดา สาระขันธ์ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ไม่เคยร่วมงานกับในสาขา ไม่เคยท าอะไรใน ม. Part Time ร้านkaffa 
coco
จ. พ. พฤ. 16.00 - 20.00
 น. 
ศ. ส. อา. 10.00 - 22.00 
น. 

รับ Event งานร า ในพิธีการต่างๆ 
งานบวช งานข้ึนบ้านใหม่ งานวันเกิด
 งานศพ และรับงานผู้ช่วยเบ้ืองหลัง
staff

ไม่เคย ไม่ได้รับทางทาง ม. แต่เป็นการได้รับทักษะจากการท่ีออกไปหา
ประสบการณ์เอง

564 นางสาว พิมพร อภิวัฒนาทร คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 - - Mk 8 ช่ัวโมง - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

565 นางสาว พิมพ์ลภัส ดุราศวิน คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 แกะสลัก - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

566 นางสาว นฎา หม่ืสนิท คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1  
แกะสลักผักและผลไม้

1.จิตอาสาสอนคนตาบอดท าอาหาร
2.ถ่ายงานให้มหาลัย

ร้านกาแฟมาโซโค้  8 ชม. - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มี
วินัยในการปฏิบัติงาน

567 นางสาว ธมนวรรณ ชัยภิรมย์สุข คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 อบรมการท าอาหารคลีนส าหรับคนตา
บอด

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

568 นาย อธิรัตน์ พร้อมจิตร คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 แกะสลัก - 9ชม. - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

569 นางสาว เนตรนภา กล่ันศิริ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ท าพาน อบรมหลักสูตร Mixology Bartending
 Service Course

- - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ

570 นางสาว ศศิธร ทองดี คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 แกะสลัก ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างาน
เป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน 
ทีมงาน ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

571 นาย กฤตภาส จันทจิรโกวิท คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ไม่มี ไม่มี เคยไปท าpart timeท่ีmk 
สาขาอิมพิเรียลส าโรงเเต่
ตอนน้ีออกจากงานเเล้ว

ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มี
วินัยในการปฏิบัติงาน

572 นาย จิโรดม ไกรลาส คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 สาขา เพ่ิมทักษะ Manpowergroup อาหาร ในมหาลัย มีความช านาญเก่ียวกับวิชาชีพท่ีปฏิบัติ

573 นาย เจตนิพัทธ์ มาลี คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 การฝึกซ้อมการแกะสลักผักและผลไม้ การฝึกซ้อมการแกะสลักผักและผลไม้ - Event รับงานแกะสลักผักและผลไม้ 
ร้านอาหารให้างป่ินเกล้า จ านวน
ช่ัวโมง10-20ช่ัวโมงต่อสัปดาห์

- มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

574 นางสาว รัชนีกร นิลสยาม คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 แกะสลัก จัดจานอาหาร เลือกคู่สี เรียนรู้นอกมหาวิทยาลัย ปฏิบัติท าการ
ประกอบอาหารเองท่ีบ้าน

ไม่ได้ท า ไม่ได้ท า ไม่ได้ท า มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

575 นาย ชลธนา ตรีด ารง คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย

576 นางสาว น.ส.ศุภกานต์ เสมบุญหล่อ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 การจัดดอกไม้ การออกแบบเส้ือผ้าศิลปะ เวลาให้อาจารย์ก าหนดมา
เลย

อันน้ีให้อาจารย์มหาลัยก าหนดได้เลย
เวลา

ในมหาวิทยาลัย มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

577 นาย ต้นกล้า พงคพนาไกร คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 แกะสลัก ศิลปะ ไม่มีไมม่ ไม้มี ไม่มี มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร

578 นางสาว สุรัชนา จันทะปัญญา คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 พิธีไหว้คู่ ท าพานไหว้ครู KFC 8ชม. - การท าเคร่ืองด่ืม 3ชม. มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

579 นางสาว ชมพูนุช ฉิมพลิกานนท์ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

580 นางสาว มนสิชา แก้วสุวรรณ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ไม่มี ไม่มี เดอะมอลล์บางแค 5ช่ัวโมง ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

581 นาย รอมบุญ  เมฆสุวรรณ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 เรียนแกะสลัก เรียนแกะสลัก ไม่มี เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศุกษา
พิเศษสู่การมีงานท าร่วมกับบริษัท
แมนพาวเวอร์กรุ๊ป

ไม่มี มีวินัยในการปฏิบัติงาน

582 นางสาว ภัคจิรา บรรพกาญจน์ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 - - - - - ไม่มี

583 นาย ชลธนา ตรีด ารง คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ท างานศิลปะ ท างานกลุ่มกับเพ่ือน ไม่ได้ท า ไม่ได้ท า ไม่ได้ดูงาน มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย

584 นาย ชนินทร์ ทาชาติ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 1แกะสลัก 2จัดจานขนม 1แกะสลัก 2จัดจานขนม - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

585 นางสาว สุรีรัตน์ แก้วดวงตา คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 แกะสลักผักผลไม้ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน ย.ยักษ์กินผัก 10ช่ัวโมง/วัน ยังไม่มี ยังไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการ
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี

586 นาย เป่ียมสุข เจริญสวัสด์ิ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 1.จัดจาน 2.แกะสลัก แกะสลัก ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

587 นางสาว สุดารัตน์ นุชพงษ์ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 การเเกะสลัก ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

588 นาย นายธราธร อินทนันท์ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ท าพานไหว้ครู ท าโฮมเบเกอร่ี ไม่มี จัดดอกไม้ จีบผ้า ท าแต่งเวที สถานท่ี
แข้วแต่คนจ้าง

เข้าร่วมงานพิธีเปิดของ ร.9 ท่ีจามจุรีแสควร์ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

589 นางสาว ฐิติพร บุตรขุนทอง คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ท้ิงขยะให้เป็นท่ี เก็บขยะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

590 นางสาว ชลิดา ค าผิว คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 เรียนแกะสลัก เรียนเเกะสลัก - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มี
ความสามารถในการส่ือสาร

591 นางสาว อทิตยา เปรมปรี คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรม และ
เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ ตระหนักในการ
อนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
รวมท้ังศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม มี
บุคลิกภาพท่ีดี สามารถปรับตัวและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี มีทักษะในการ
ส่ือสาร

ท้ังด้านนโยบายการบริหารประเทศ 
เศรษฐกิจ รูปแบบการจัด
 การศึกษาท่ีต้องสอดรับกับความ
ต้องการของผู้เรียน ตลอดจน
ผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์
การแพร่
 ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) จึงท าให้มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต มีความจ าเป็นต้องปรับตัว
และ
ปรับเปล่ียนแนวทางการด าเนินงาน
อย่างทันท่วงที

ประเภท ดังน้ี Full-time,
 Part-time, Casual, และ
 Contract

 ข้อเสนอโครงการ กิจกรรม
ขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยแห่งการ
ประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนา
ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ท่ีมีการ
เติบโตสูง (Innovative Startup) 
ประจ าปีงบประมาณ

เป็นระบบการศึกษา ท่ีเน้นการปฏิบัติงานใน สถาน
ประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนใน
สถานศึกษาร่วมกับการจัดให้ นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ 
สถานประกอบการ งานท่ีนักศึกษาปฏิบัติจะตรงกับ 
สาขาวิชาของนักศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้
ประสบการณ์จากการท างานจริงเป็นหลัก

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

592 นาย พูลเทพ  กัลยา คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้

เสริมความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตาม
หลักสูตรของผู้เรียน

การท างานของลูกจ้าง 
บางงานอาจต้องการ
คนท างานเต็มเวลา บาง
งานอาจต้องการคนท างาน
เป็นบางเวลา อาจจะไม่ก่ี
ช่ัวโมงต่อวัน เฉพาะเวลา
ยุ่ง หรือลูกจ้างบางคน
อาจมีภาระทางครอบครัว
ต้องดูแลลูก หรือคนป่วย
ท่ีบ้าน ไม่อาจท างานเต็ม
เวลาได้

ช่วยให้คุณมีรายได้เสริมจากงาน
ประจ าหรือจากเวลาว่างจากงานหลัก
 หากคุณยังเป็นนักศึกษาอยู่ คุณจะมี
เงินเก็บจากน้ าพักน้ าแรงของตัวเอง
อีกด้วย ส่วนหากคุณท างานฟรีแลนซ์
แล้ว คุณสามารถรับงานนอกได้
หลายๆงานเช่นเดียวกัน

การพัฒนาครูให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี

593 นาย พูลเทพ กัลยา คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 การส่งเสริมสุขภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพของผู้เรียน

คุณมาถูกทางแล้วเพราะคุณจะได้รับ
ค าแนะน าในการเขียนและตัวอย่าง
เก่ียวกับวิธีการเขียนเรซูเม่งานพาร์ท
ไทม์ส าหรับนักศึกษาวิทยาลัย

การท างานของลูกจ้าง 
บางงานอาจต้องการ
คนท างานเต็มเวลา บาง
งานอาจต้องการคนท างาน
เป็นบางเวลา อาจจะไม่ก่ี
ช่ัวโมงต่อวัน เฉพาะเวลา
ยุ่ง หรือลูกจ้างบางคน
อาจมีภาระทางครอบครัว
ต้องดูแลลูก หรือคนป่วย
ท่ีบ้าน ไม่อาจท างานเต็ม
เวลาได้

การเป็นเจ้าของประวัติย่อ 
นอกจากน้ีประวัติย่อท่ีชัดเจนช่วยให้
นายหน้าหรือผู้จัดการการจ้างงาน
ติดต่อคุณได้ง่ายข้ึน

การเปล่ียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน ส่งผลให้ทุกหน่วยงานต้องมีการปรับปรุง
กระบวนการท างานเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี

594 นาย เอกวัทน์ นาวาล่อง คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 กิจกรรมอะไรก็ได้ ไม่เห็น โรงอาหาร โรงแรม งานนักศึกษาท า มีความสามารถในการส่ือสาร
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

595 นาย ภควัชร อ าภาผัด คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ไม่มี ไม่มี เป็นงานซ่อมตู้โทรศัพท์ 
เป็นเวลา8-10 ชม. ต่อวัน

ไม่เคย ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการ
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีวินัยในการปฏิบัติงาน

596 นางสาว กัลยา หวังก่อกลาง คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะด้านอาอาชีพ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ด้านอาอาชีพ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านอาอาชีพใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มีความสามารถในการส่ือสาร

597 นางสาว วัศยา พงษ์พานิช คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 คหกรรมศาสตร์ ความรู้ประโยชน์ อยากสามารถก็อย่างท าได้ อยากสามารถก็อย่างท าได้ ในมหาวิทยาลัย มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย

598 นางสาว พิมพร อภิวัฒนาทร คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 - - Mk ท าเฉพาะเสาร์ อาทิตย์
 วันละ 8 ชม.

- - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

599 นางสาว สุดารัตน์ พิมพ์สวัสด์ิ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะ ไม่ได้รับงานค่ะ ไม่มีค่ะ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มี
ความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

600 นางสาว ชัชชญา ธนมงคลภัทร คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 มี เรียนออนไลน์ท่ีบ้าน มี ช่วยท่ีบ้านขายของ ไม่มี ไม่ได้เข้า มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

601 นาย เจตน์พัทธ์ มาลี คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 - - - งานแกะสลักผักและผลไม้ 
ร้านอาหารในห่างป่ินเกล้า

- มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

602 นางสาว พิมพ์ตะวัน จ าปีพรม คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 แกะสลัก แกะสลัก ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

603 นาย รินลดา งาดเกาะ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 เรียนรู้จากแหล่งอ่ืนๆเล่นอินเตอร์เน็ต 
ยูทูป

- - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร

604 นาย ศราวุธ จ้ันเขว้า คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 จัดจาน แกะสลัก แกะสลัก The pizza company ไม่มี กิจกรรมไหว้ครู มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์

605 นางสาว อนุธิดา ชนะหาญ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มีการปรับตัวเข้ากับ
เพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

606 นางสาว พรรรณภษา จ าปาค า คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ไม่มี ไม่มี ขายผลไม้ ถนนเรวดี 
10.00-21.00

ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

607 นางสาว อรญา ต้ิวคะลา คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์,
 มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีความสามารถใน
การส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

608 นางสาว อรญา ต้ิวคะลา คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์,
 มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี

609 นางสาว ภูสุดา จันทร์ขาว คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 1 จัดพานไหว้ครู - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

610 นาย สุธีรัชต์ เลขะกุล คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 ทักษะในการฟัง ทักษะในการคิดวิเคราะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีวินัยใน
การปฏิบัติงาน

611 นาย นายธัญธร ว่องวิเชียรกุล คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 คณะคหกรรมศาสตร์ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมท าอาหาร งาน Event เล่นเกม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย

612 นาย คุณากร ปัญญายืน คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 วิชาปฎิบัติ - เคยท างานโรงแรมท่ีมิ
ลเลนเนียมฮิลตัน

- - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

613 นาย ณภัทร สวัสดิภาพ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 ลงเเลปตามวิชา อาหารไทยขนมไทย ลงเเลปวิชาข้าว ขายชุดนักเรียน ร้านชัย
รัตน์ 2เดือน (วันละ 8 
ช่ัวโมง)

ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

614 นาย ชลสิทธ์ิ จตุทิพยคันธา คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 2 มีครับคือฝึกทักษะครับ ไม่มีครับ ยังไม่มีครับ มีครับ มีครับสะดวกครับ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

80



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

615 นาย ธนา บัวสมบัติ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ไม่มี ไม่มี ไม่มี รับงาน ร้าน aube ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

616 นาย อรรชนันทน์ จ าปา คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

617 นาย สฤษฎ์พงศ์ หลักแหลม คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 กิจกรรมเข้าร่วมฝึก งานวิจัยทุกแห่ง สถานท่ีม.สวนดุสิต 8ช่ัวโมง เหตุในการปฏิบัติอาหาร 6ช่ัวโมง งานพัฒนาวิจัยและสัมนา มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย

618 นางสาว พนิดา ตรีพงษ์พันธ์ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 1. ช่วยท าขนมในงานกาชาดตอนปี 1
2. แข่งท าขนมไทยในมหาวิทยาลัย
ตอนปี 1

เป็นองค์กรสภามหาลัย - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการ
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีวินัยในการปฏิบัติงาน

619 นาย มงคล ตันมงคลกาญจน คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 1.ประกวดแข่งท าขนมไทยจ าพวก
ทองหยิบทองหยอด
2.ประกวดแข่งท าข้าวแช่
3.แข่งกีฬาคณะ
4.แสตนเชียร์

กิจกรรมเฟรสช่ี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

620 นางสาว ฐิติกาญจน์ ส าราญญาติ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 งานพระราชทานปริญาบัตรท่ี
มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ไม่มี กลอร่ีไชม์ จ านวน8ช่ัวโมง
เป็นPartTime

ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการ
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีวินัยในการปฏิบัติงาน

621 นางสาว หทัยรัตน์ ย่ิงเจริญ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ฝึกงาน ในช่วงมีรับงานปริญญา ไปช่วยงานในครัว ในช่วงมีรับงาน
ปริญญา

ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

622 นางสาว จันทิมา คณาโรจน์ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 - - งาน Part Time ร้าน
กาแฟ After the rain ท า
วันเสาร์-อาทิตย์

- - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

623 นางสาว กิริณย์ ปรุงท านุ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 1.แกะสลัก
2.ขนมไทย

1.แกะสลัก
2.ขนมไทย

ช่วยงานท่ีบ้าน(ขนมไทย
ป้าหนม)ท างาน13ชม.

- - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ

624 นางสาว จริญญา สุณะไตร คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 มีท าขนม ไม่มี ท าขนมขายค่ะท่ีบ้านเพ่ือน ไม่มี ไม่มี มีความช านาญเก่ียวกับวิชาชีพท่ีปฏิบัติ , มีความสามารถในการส่ือสาร
, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

625 นางสาว นพรัตน์ เท่ียงพลับ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่เคย มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มี
วินัยในการปฏิบัติงาน

626 นางสาว อมรรัตน์ แดงอุบล คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ท าขนม ท าอาหาร ท าขนม ท าอาหาร - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

627 นาย ธนภัทร เพชรทิม คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 1.งานรับน้อง 2.ท าพร๊อบสแตนด์เชียร์ 
3.บริการในม.สุโขทัยธรรมธิราช 4.
สัมนามารยาทบนโต๊ะอาหาร 5.
กิจกรรมสัมนาวิจัย

1.เขียนเรียงความ ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความช านาญเก่ียวกับวิชาชีพท่ีปฏิบัติ , มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์,
 มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีความสามารถใน
การส่ือสาร

81



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

628 นางสาว ภัทราวดี อ่อนเมืองดง คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 1.ศึกษาวิจัยทางสาขาคหกรรมศาสตร์ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

629 นาย ศุภกร กมลวัฒน์ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ไม่ได้เข้าร่วม ไม่ได้เข้าร่วม 1.โรงแรมสยามเคมปินสก้ี
กรุงเทพ 120 ช่ัวโมง
2.บริษัทบูติคนิวซิต้ี 210ชัว
โมง

ไม่มี ไม่ได้เข้าร่วม มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ

630 นางสาว ดลลชา อินทร์พูด คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 มี มี ท างานโรงเเรมวอลดอร์ฟ 
แอสโทเรีย 10 ชม บ้าง
บางคร้ัง

ไม่ - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

631 นางสาว กฤติยา สายศรี คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 การจัดงานสัมมนาทางวิชาการเก่ียว
การน าเสนอวิจัย

- - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

632 นาย เทพ พิทักษ์  อุดม เจริญศิลป์  คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 งานกลุ่ม ร่วมด้วยช่วยกัน งานกลุ่ม ไม่มี เข้ากิจกรรม  มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

633 นาย ศรัณย์พร สีทอง คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 เคยเข้ารับการฝึกท าขนมเบ้ือง ไม่มึ เคยท าpart time ท่ี
mcdonald ระบะเวลา
ประมาณ2เดือน

งานจัดตกแต่ง งานแต่งงาน เคยช่วยทีมทางมหาวิทยาลัยไปจัดงานเล้ียงท่ีการไฟฟ้า มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

634 นางสาว พิชยาพร สิริวาส คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 รับน้อง 1.กิจกรรมเเสตนเชียร์
2.ฝึกงานโรงอาหาร

- - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มี
ความสามารถในการส่ือสาร

635 นางสาว ช่อฟ้า ไชยเนตร์ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 - - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

636 นางสาว ปฏิญญา สุขบัญชาชัย คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 - - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

637 นางสาว ภิรมย์ภรณ์ วินทะไชย คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 1ฝึกงาน
2แข่งท าขนมหวาน
3เเข่งท าอาหาร

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์,
 มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

638 นาย ธราดล พิกุลน้อย คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 อบรมการท าอาหารและศิลปะประดิษฐ์ 1.ฝึกอบรมช่างฝีมือการท าอาหารและ
ศิลปะประดิษฐ์ส าหรับคนพิการ/ผู้ดูแล
 24-26 เมษายน 2562.                   
   ณ.หอประชุมรักตะกนิษฐ              
          2.ฝึกงานภาคปฏิบัติท่ีโฮมเบ
เกอร่ี 17 มิ.ย.- 5กค.62

ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มีการ
ท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

639 นาย ปิยะพงษ์  เปรมทธ์ิ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 1.ฝึกงานม.สุโขทัยธรรมาธิราช
2.สัมนาการวิจัยคหกรรมศาตร์
3เเบดมินตัน
4.สเเตนด์เชียร์
5.จัดป้ายซุ้ม Home  Economic

1.สเเตนด์เชียร์
2.จัดงานรับน้องทักษะคหกรรม
3.จัดป้ายซุ้ม Home  Economic
4.จัดงานไหว้ครู

ฝึกงานม.สุโขทัยธรรมาธิ
ราช
กีฬาเฟชรช่ี

ควบคุมงานสัมนาออนไลน์วิจัยคห
กรรมปี 63

ควบคุมงานวิจัยทางด้านคหกรรมศาตร์ ด้าน IT มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

640 นาย สรรเพชญ์  ช้างโต คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 1ได้ความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน
2ได้ท างานประดิษฐ์จริง
3ได้น าเสนอจริง
4ได้เข้าห้องLABจริง

1ได้ภาษาทางธุรกิจ
2ได้รู้วิธีการท างาน
3 ได้รู้ข้ันตอนการท างาน

ไม่ได้ท า ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มีการ
ท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

641 นางสาว วรางคณา ไชยพงษ์ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 - -เปิดบูธขายของงานSDU มีโชว์ ท าPart time เป็นร้าน
กาแฟของน้า ท าวันละ
5-12 ชม.โดยประมาณ

-งานวันรับปริญญา ท่ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่า
พระจันทร์

- มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร

642 นางสาว ฉันทสินี เก้ือคลัง คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 รับน้อง ปฏิบัติการอาหาร เเละฝึกงาน การไปฟังงานสัมมนาท่ีจัดข้ึน ไม่มี Event Hoegaarden 8 ชม. จ านวน
 2 วัน ท างานท่ี Emporium Even 
งานเเต่งท่ีโรงเเรม ท่ี Central 
Eastville

- มีความช านาญเก่ียวกับวิชาชีพท่ีปฏิบัติ , มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์,
 มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

643 นาย อมรเอก แสวงผล คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 1.แข่งขนมประเภททองหยิบ
ทองหยอดฝอยทอง
2.ไปสัมมนาโรงแรม(ป่ินเกล้า)
3.ส่งเสริมทักษะของการอยู่ร่วมกันกับ
ผู้พิการ
4.สัมนามารยาทโต๊ะอาหาร
5.จัดงานรับน้อง
6.จัดงานสัมมนาวิจัย(2563)
7.จัดซุ้มป้าย home econ
8.เข้าร่วมงานไหว์ครู(ปี1)
9.เข้าร่วมงานไหว้ครู(ปี2)
10.เป็นพ่ีเล้ียงดาวเทียม(2562)
11.เข้าร่วมกิจกรรมรับน้อง
12.จัดซุ้ม ร.10 (วิชาศิลปะ ท่ี1)
13.โครงการสร้างความเข้าใจแก่
นักศึกษาท่ัวไปในการอยู่ร่วมกันกับ
นักศึกษาพิการ
14.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
15.กิจกรรมเฉลยสายรหัส
16.ช่วยงานพิธีฌาปนกิจอาจารย์จิม
17.กีฬาคณะ(ส่งรายช่ือนักกีฬาและ
ดูแลนักกีฬา)
18.บายศรีงานไหว้ครู
19.เข้าร่วมงานประกวดดาวเดือน

1.งานเฟรชช่ี 2.งานรับปริญญาม.สุโขทัย - - ไปศึกษาดูงานท่ีมหาวิทยาลัย วิทยาเขต สุพรรณบุรี มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

644 นางสาว ชวัลลักษณ์ ทองเดช คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 1. การแกะสลักผักและผลไม้ 
2. การท าเคร่ืองด่ืม
3. การจัดสมัมนา
4. การประกอบอาหารแบบการท างาน
ในครัวจริงๆ

1. ปฐมนิเทศนักศึกษา
2. งานกฐินพระราชทาน

- - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

84



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

645 นางสาว นลพรรณ วิจารณ์ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 1.แข่งขนมประเภททองหยิบ
ทองหยอดฝอยทอง
2.แข่งข้าวแช่
3.ไปสัมมนาโรงแรม(ป่ินเกล้า)
4.ส่งเสริมทักษะของการอยู่ร่วมกันกับ
ผู้พิการ
5.สัมนามารยาทโต๊ะอาหาร
6.จัดงานรับน้อง
7.จัดงานสัมมนาวิจัย(2563)
8.จัดซุ้มป้าย home econ
9.เข้าร่วมงานไหว์ครู(ปี1)
10.เข้าร่วมงานไหว้ครู(ปี2)
11.เป็นพ่ีเล้ียงดาวเทียม(2562)
12.เข้าร่วมกิจกรรมรับน้อง
13.จัดซุ้ม ร.10 (ท่ี1)
14.โครงการสร้างความเข้าใจแก่
นักศึกษาท่ัวไปในการอยู่ร่วมกันกับ
นักศึกษาพิการ
15.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
16.กิจกรรมเฉลยสายรหัส
17.ช่วยงานพิธีฌาปนกิจอาจารย์จิม
18.กีฬาคณะ(ส่งรายช่ือนักกีฬาและ
ดูแลนักกีฬา)
19.บายศรีงานไหว้ครู

1.เฟรชช่ีท าอุปกรณ์
2.เข้าร่วมงานถวายพระพร
3.งานรับปริญญาสุโขทัย
4.เป็นพ่ีเล้ียง miss lady

ไม่เคยท า ไม่เคยท า 1.ดูงานมหาลัยสวนดุสิต สุพรรณ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

646 นางสาว จันทิมา ผ่องระนาต คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ช่วยเหลืองานอาจารย์ ท ากระทงประกวดในวันลอยกระทง ไม่ ไม่ ไม่ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี

647 นาย ทศพล สุขวารี คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 1. การจัดการอาหารและเคร่ืองด่ืม ใน
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
2. ท าฉากแสตนเชียร์ของคณะ ใน
กิจกรรมFreshy
3. กิจกรรมรับน้องของสาขา

1. การจัดการอาหารและเคร่ืองด่ืม ใน
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ไม่มี ไม่มี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 3-4 ช่ัวโมง 
และร่วมกิจท าไส้กรอกอีสาน

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มี
วินัยในการปฏิบัติงาน

648 นางสาว พรพิชชา ทุมโฆสิต คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 1.ประกอบอาหาร  
2.การถนอมอาหาร
3.การจัดจานแบบสร้างสรรค์
4.การแกะสลัก ผลไม้ ผัก
5.การจัดดอกไม้

1.กีฬามหาวิทยาลัย
2.นันทนาการ

- - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มี
ความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

649 นางสาว ยุพ เรศ ศรี ทอง คำ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ท าขนมกุยช่าย กิจการ ของครอบครัว ช่วยอาจารย์ท าขนมเปียก ปูนเพ่ือ 
น าออกไปขาย

ตลาดวัดกลาง  ร้านกุยช่าย 
เฮีย หนับ  12ชม

ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

650 นางสาว จรรยาลักษณ์ มุแก้ว คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ฝึกงานในมหาลัยสวนดุสิต ฝึกงานในมหาลัยสวนดุสิต 1.เป็นพนังรายวัน(แคช
ชวน)แผนกครัวจัดเล้ียง 
โรงแรมสยามเคมปินสก้ี
เป็นเวลาเกือบ1 ปี (ติดโค
วิดก่อน)
2 .เป็นพนังรายวัน(แคช
ชวน)แผนกครัวท่ัวไป 
โรงแรม สินธร มิดทาวน์ 
กรุงเทพ พ่ึงท า(ติดโควิด
ก่อน)
3.เป็นพนักงานประจ า
ร้านกาแฟ Somewhere 
Espresso เวลาปิดเทอม 

1.  โรงแรมสยามเคมปินสก้ี 2. 
โรงแรม สินธร มิดทาวน์ กรุงเทพ

ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน, มีวินัย
การบริหารเวลามากข้ึน

651 นางสาว ธมนวรรณ กระบวนศรี คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ฝึกงานในมหาลัย ฝึกงานในมหาลัย งาน part time ท่ี siam 
Kempinski bangkok 10
 ชม.

 Siam kempinski bangkok 10 ชม. ไม่มีค่ะ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

652 นางสาว ธนวรรณ สุพาที คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 1.ประกวดดาวเดือน
2.แข่งท าขนมประเภททองหยิบ
ทองหยอดฝอยทอง
3.สัมมนามารยาทโต๊ะอาหาร
4.จัดงานรับน้อง
5.จัดงานสัมมนาวิจัย
6.เข้าร่วมงานไหว้ครู   ปี 1 และ  ปี2
7.เข้าร่วมกิจกรรม รับน้อง
8.ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่
9.กิจกรรมเฉลยสายรหัส
10.กีฬาคณะ(เป็นนักกีฬาแชร์บอล) 

ไม่แน่ใจ ร้าน  ฮะจิบังราเมง  4-8 
ช่ัวโมง 

ไม่มี ไม่แน่ใจ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

653 นางสาว ภาวิณี พุ่มเล็ก คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ท าเล่มวิจัย - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการ
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีความสามารถในการ
ส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

654 นางสาว บุษรา ทาแกง คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 - - - - - มีวินัยในการปฏิบัติงาน

655 นางสาว พิมพิดา. โหรา คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 - - - - - มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

656 นาย ณพล ฉัตรทอง คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 การฝึกปฏิบัติงานกลุ่มในช่ัวโมงเรียน การฝึกท าไส้กรอกอีสาน ไม่มี งานแสดงศิลปะใบตอง อาคารรักตะ
กนิษฐ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

งานแสดงอาหารในมหาลัยสวนดุสิตท่ีต่างจังหวัด มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีวินัยใน
การปฏิบัติงาน

657 นางสาว มลธิราวาส  แก้ว นรสิงห์  คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ท าอาหารในงานรับปริญญา รวมม. ราช
ภัฏ

กิจกรรรมไหว้ครู 1.Part-time  :siam 
kempinski hotel 
bangkok
จ านวน : 80 ชม.
2. Part-time  : centara 
grand bangkok central
 world จ านวน  20 ชม.

งานแต่งงาน  : Novotal saim  
จ านวน  10 ชม.

- มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์

658 นางสาว จรรยพร ชายทวีป คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 - ท าเล่มวิจัย - - - มีความช านาญเก่ียวกับวิชาชีพท่ีปฏิบัติ , มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มี
ความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

659 นาย นันทวัฒน์ ด้วงเงิน คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 1.กิจกรรมรับน้อง
2.กิจกรรมกีฬาคณะ

1กิจกรรมเฟสช่ี KFC สาขาจรัญสนิทวงศ์
13 8ช่ัวโมง

รับจัดดอกไม้งานศพ วัดท่าพระ 4-6
ช่ัวโมง

งานรับปริญญาปี2561 มหาลับสุโขทัยธรรมมาธิราช 8ช่ัวโมง มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

660 นางสาว กมลทิพย์ ขันตยาภรณ์ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 - - 1 ท างาน part time กับ
ทาง I do cantering

- - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มี
ความสามารถในการส่ือสาร

661 นางสาว มณีรัตน์ น่ิมทอง คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ท ากระทง ท ากระทง ไม่มี ไม่ได้ท า ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

662 นาย ณรงค์ยุทธ จิตต์จ านงค์ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 1ท าอาหารกินเองท่ีบ้าน 2.ดูรายการ
ท าอาหาร

1.การเข้าสังคม 2.การฟังความคิดเห็น
ผู้อ่ืน

ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์,
 มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

663 นางสาว ณิชนันทน์ ศรี สังกา  คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ไม่มี ท าวิจัย  เร่ือง  ผลของการใช้ข้าวเหนียว
สายพันธ์ุท่ีแตกต่างกันต่อผลิตภัณฑ์
แหนม

Part  time  ร้านฟาร์ม
ดีไซน์  3เดือน

ไม่มี 1.หลักสูตรเวทย์มนต์การปรุงอาหาร   2.โครงการเตรียม
ความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพ

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

664 นางสาว ศิริลักษณ์ พิมพบุตร คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

665 นางสาว ณัฐวดี เพ่ิมขุนทศ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 1.เป็นพิธีกรกิจกรรม 2.เข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมประกวดกระทงลอยวัดไร่ขิง

1.เข้าร่วมประกวดmc2018 2.เป็นmc
งานsuan dusit tourism run 2018

ไม่มี รับจัดดอกไม้งานพิธีเก็บอัฐิ สถาน
ประกอบการท าร่วมกับวัดท่าพระ 
เวลา 5-6 ชม.

งานรับปริญญาบัตรท่ีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช8
ชม.ต่อวันท้ังหมด3วัน

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี

666 นางสาว รุจิยา จึงประเสริฐศรี คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ประกวดกระทงลอย พานไหว้ครู ฯลฯ จัดดอกไม้ตกแต่งสถานท่ีในโอกาสต่างๆ
 ฯลฯ

- - - มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

667 นาย นนทวัฒน์ แสนธนู คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 มี มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

668 นาย ธาดา ฉัตรหิรัญ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ฝึกงานท่ีมหาวิทยาลับปี1 ไม่มี ท างานPart time ท่ี
Village Adventure

ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี

669 นาย จิรวัฒน์ เกิดส าอางค์ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 1.ฝึกงานในมหาลัยตอนปี 1 และช่วย
จัดงานเล้ียง 2.ท างานโรงแรม 
3.เป็นผู้ช่วยเจ้าของร้านอาหาร 
4.เป็นเจ้าของร้านเหล้า

ฝึกงานในมหาลัยปี 1 KFC 10 ช่ัวโมงต่อวัน
Misterdonut 15 ช่ัวโมง
ต่อวัน
รับจ้างติดกระจก

- - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

670 นางสาว ธีริศรา ฤทธิมัต คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

671 นางสาว จิดาภา ดวงสุวรรณ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 แข่งขันท าข้าวแช่ กิจกรรมสอนฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้พิการ - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ

672 นางสาว จุฬาลักษณ์ ภาณุภาพศรี คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

673 นางสาว สุรีรัตน์ แสงอาวุธ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 โรงเรียนการเรือน . . . . มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์

674 นางสาว วัธนีพร กันยา คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 1.งานรับปริญญา 2.ฝึกงานท่ีครัวใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

งานรับรับปริญญา ไม่เคย ไม่เคย ไม่เคย มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

675 นาย จักรภัทร อ่าวรุ่งเรือง คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 - - เคย นานเเล้ว คอมพาส
สกายวิว เป็นPart Time

งานจัดเล้ียง ท า10ช่ัวโมง ดูงานท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์สุพรรณ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

676 นางสาว ญาดา ธุถาวร คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 1.เป็นนักศึกษาช่วยอาจารย์สอนผู้เรียน
ในโรงเรียนนานาชาติมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต
2. เป็นนักศึกษาช่วยอาจารย์สอน
งานวิจัยแก่ชุมชน เช่นขนมช่อม่วง,ถอด
กางปลานวลจันทร์
3. เป็นตัวเเทนนักศึกษาคหกรรม
ศาสตร์เปิดบูธขายของดีของสาขาใน
งาน sdu มีโชว์

1.เป็นตัวเเทนนักศึกษาน าเสนอเมนูสุด
สร้างสรรค์จากเมล่อนหอมขจร

ไม่มีค่ะ ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

677 นาย ภัทรวัตร นวมสูคนธ์ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 กีฬาคณะ,แข่งท าขนมไทยภายในคณะ กีฬามหาลัย,แข่งหนุ่มขจร-สาวเฟ่ืองฟ้า
,อบรมด้านอาหาร

- - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

678 นางสาว วิมลิน ถาวรวิริยะนันท์ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 เข้าร่วมการอบรมเวทมนต์อาหาร ของ
คณะ

- - - - มีความช านาญเก่ียวกับวิชาชีพท่ีปฏิบัติ , มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

679 นาย สิทธิชาติ รุ่งอินทร์ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 1.ทักษะงานฝีมือ 2.ผสมเคร่ืองด่ืม 1.งานฝีมือ 2. ผสมเคร่ืองด่ืม โฮมเบเกอร่ี ไม่มี โฮมเบเกอร้ี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

680 นาย สรัล กิจฉลอง คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 อาหาร กีฬาคณะ กิจกรรม - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย

681 นางสาว วีระวรรณ พหลยุทธ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 อบรมเวทมนตร์อาหาร - - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย

682 นาย ภาณุกร สุขจิตร คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ไม่มี ไม่มี 1 KFC ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

683 นางสาว ณัฏฐธิดา พรเจริญวิวัฒน์ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มี
วินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

684 นางสาว นิษา บุญเสนันท์ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 - - Parttime  แกร็ป - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ

685 นาย ศรายุท กลัดอยู่ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ช่วยงานครัวรับปริญญาม.บรูภาตอนปี 1 ช่วยงานครัวรับปริญญาม.บรูภาตอนปี 1 After the rain coffe 
and gallery/Part Time 
จ านวนช่ัวโมง 800 ช่ัวโมง 
( วันละ 11 ชม. )

ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

686 นางสาว เกศกนก เจริญผล คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

687 นางสาว จรรยาลักษณ์ มุแก้ว คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ฝึกงานในมหาลัยสวนดุสิต ฝึกงานในมหาลัยสวนดุสิต 1.เป็นพนังรายวัน(แคช
ชวน)แผนกครัวจัดเล้ียง 
โรงแรมสยามเคมปินสก้ี
เป็นเวลาเกือบ1 ปี (ติดโค
วิดก่อน)
2 .เป็นพนังรายวัน(แคช
ชวน)แผนกครัวท่ัวไป 
โรงแรม สินธร มิดทาวน์ 
กรุงเทพ พ่ึงท า(ติดโควิด
ก่อน)
3.เป็นพนักงานประจ า
ร้านกาแฟ Somewhere 
Espresso เวลาปิดเทอม 

1.  โรงแรมสยามเคมปินสก้ี 2. 
โรงแรม สินธร มิดทาวน์ กรุงเทพ

ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน, มีวินัย
การบริหารเวลามากข้ึน

688 นางสาว สุภาภรณ์ วิจิตร คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 1.ไปสัมมนาโรงแรม(ป่ินเกล้า)
2.สัมนามารยาทโต๊ะอาหาร
3.จัดงานรับน้อง
4.จัดงานสัมมนาวิจัย(2563)
5.เข้าร่วมงานไหว์ครู(ปี1)
6.เข้าร่วมกิจกรรมรับน้อง
7.จัดซุ้ม ร.10 
8.โครงการสร้างความเข้าใจแก่
นักศึกษาท่ัวไปในการอยู่ร่วมกันกับ
นักศึกษาพิการ
9.กิจกรรมเฉลยสายรหัส
10.ช่วยงานพิธีฌาปนกิจอาจารย์จิม
11.กีฬาคณะ(ส่งรายช่ือนักกีฬาและ
ดูแลนักกีฬา)
12.เข้าร่วมงานประกวดดาวเดือน

1.ไปสัมมนาโรงแรม(ป่ินเกล้า)
2.สัมนามารยาทโต๊ะอาหาร
3.จัดงานรับน้อง
4.จัดงานสัมมนาวิจัย(2563)
5.เข้าร่วมงานไหว์ครู(ปี1)
6.เข้าร่วมกิจกรรมรับน้อง
7.จัดซุ้ม ร.10 
8.โครงการสร้างความเข้าใจแก่
นักศึกษาท่ัวไปในการอยู่ร่วมกันกับ
นักศึกษาพิการ
9.กิจกรรมเฉลยสายรหัส
10.ช่วยงานพิธีฌาปนกิจอาจารย์จิม
11.กีฬาคณะ(ส่งรายช่ือนักกีฬาและ
ดูแลนักกีฬา)
12.เข้าร่วมงานประกวดดาวเดือน

ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

689 นางสาว วิมลิน ถาวรวิริยะนันท์ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 1.ไปสัมมนาโรงแรม(ป่ินเกล้า)
2.สัมนามารยาทโต๊ะอาหาร
3.จัดงานรับน้อง
4.จัดงานสัมมนาวิจัย(2563)
5.เข้าร่วมงานไหว์ครู(ปี1)
6.เข้าร่วมกิจกรรมรับน้อง
7.จัดซุ้ม ร.10 
8.โครงการสร้างความเข้าใจแก่
นักศึกษาท่ัวไปในการอยู่ร่วมกันกับ
นักศึกษาพิการ
9.กิจกรรมเฉลยสายรหัส
10.ช่วยงานพิธีฌาปนกิจอาจารย์จิม
11.กีฬาคณะ(ส่งรายช่ือนักกีฬาและ
ดูแลนักกีฬา)
12.เข้าร่วมงานประกวดดาวเดือน

- - - - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

690 นางสาว ภัทรา สุภาจีน คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

691 นางสาว ปิยมน นรสาร คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ไม่มี ไม่มี - - ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน
 ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

692 นางสาว เสาวภาคย์ จิตเอ้ืออารีย์ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ช่วยงานรับปริญญา ช่วยงานรับปริญญา - - - มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มีการท างานเป็นทีม และ
มีมนุษยสัมพันธ์, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

693 นาย มงคล ฟุ้งกล่ินส่ง คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

694 นางสาว ปิยวรรณ อินนันท์ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มีการ
ท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

695 นางสาว สุชาดา นุชงาม คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 3 งานช่วยท าดอกไม้จันทน์ในพิธี
พระราชทานเพลิงศพอเดตหัวหน้า
ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตร์

ช่วยเสริฟอาหารท่ีมหาวิทยาลัยมส
ทจ านวน5วัน

ไม่มี ช่วยเสริฟอาหารท่ีมหาวิทยาลัยมส
ทจ านวน5วัน

ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์,
 มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีความสามารถใน
การส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

696 นาย ชนะชัย ทิพย์จักร์ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 4 การท าอาหาร และ เบเกอร่ี อ่านหนังสือในห้องสมุด, ออกก าลังกาย
ในฟิตเนส และ ดูงาน Freshmanday

ท างานประกันสังคมตาม
มาตรา 33

งานแสดงศักยภาพของคนพิการ งานส่งเสริมอาชีพเพ่ือคนพิการ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการปรับตัวเข้า
กับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัย
ในการปฏิบัติงาน

697 นาย ธนธรณ์ ตีรพัฒนพันธ์ุ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 4 กีฬาสี รับน้อง โฮมเบเกอร่ี 840 ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย

698 นาย อนุพงษ์ สมบูรณ์ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 4 ไม่มี มี ครัวผลิต  ช่ัวโมง850 มากกว่า มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

699 นางสาว เกศทิพย์ กิจทองพูล คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 4 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี โรงสีข้าวจังหวัดปราจีนบุรีจ านวน8ช่ัวโมง(เวลาท้ังหมดรวม
พร้อมการเดินทาง)

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มี
วินัยในการปฏิบัติงาน

700 นางสาว กัญญาภัค กิจทองพูล คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 4 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี โรงสีข้าวจังหวัดปราจีนบุรีจ านวน8 ช่ังโมง(เวลาท้ังหมดรวม
พร้อมการเดินทาง)

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มี
วินัยในการปฏิบัติงาน

701 นาย ทศพร ธีรทัตตานนท์ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 4 เคยท างานEvent ท่ีร้านThe Never 
Ending Summer

เคยเข้าร่วมโครงการ 
การประกอบอาหารไทยพ้ืนฐานเพ่ือ
การด ารงชีพของเด็กไทยในต่างแดน
ภายใต้โครงการ"ครัวไทยสู่ตลาดโลก"

ไม่มี เคยท างานEvent ท่ีร้านThe Never 
Ending Summer

เคยเข้าร่วมโครงการ  การประกอบอาหารไทยพ้ืนฐานเพ่ือ
การด ารงชีพของเด็กไทยในต่างแดน ภายใต้โครงการ"ครัว
ไทยสู่ตลาดโลก"  จ านวน90ชม.

มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์,
 มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

702 นางสาว พรนิตา    ฤทธินาค คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 4 ฝึกท าขนมท่ีสวนดุสิตโฮมเบเกอร่ี จัดเตรียมวัตถุดิบในกานท าขนมเบเกอร่ี สวนดุสิต โฮมเบเกอร่ี จ า
วน 840 ช่ัวโมง

สวนดุสิตโฮมเบเกอร่ี แผนกงานครัว1,
 2 แผนกแพ็ค

สวนดุสิตโฮมเบเกอร่ี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

703 นางสาว จตุระพร สุวรรณวงษ์ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 4 ท าดอกไม้จันทร์ เน่ืองในงานในหลวง 
รัชกาลท่ี9

1.กิจกรรมต้อนรับนางงาม2020
2.แกะสัลกรับเสด็จเจ้าฟ้หญิง
ทูลกระหม่อมอุบลรัตน์
3.ร่วมงานแสดงศักกยภาพนักศึกษา
พิการ

ไม่ได้ท า ไม่ได้ท า ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์,
 มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

704 นางสาว นภาพร ฐิติกุล คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 4 . . . . . มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย

705 นาย จักกฤช บ ารุงกิจเจริญ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 4 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

706 นางสาว เรืองลัดดา พาลี คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 4 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการ
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีวินัยในการปฏิบัติงาน

707 นาย ณปัฐม์ เมฆสุต คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 4 ช่วยงานอ.ในสาขาวิชา เช่น กวนขนม
เปียกปูนขาว เพ่ือไปออกร้านในนาม
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์

กิจกรรมรณรงค์ให้นศ.ปฏิบัติตนให้ไม่
เป็นโรคNcds ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
รายวิชาท่ีเรียน

ไม่ได้ปฏิบัติงานประจ า/
part time

ไม่ได้รับ สถานการณ์โควิด-19 ท าให้ไม่มีโอกาสศึกษาดูงานาน มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการท างานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มี
ความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

708 นางสาว เรืองลัดดา พาลี คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 4 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการ
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี , มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

709 นางสาว โชษิตา ค าสิงห์ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 4 1.เย็บผ้า 2.จัดดอกไม้ 3.แกะสลัก 4.
ท าอาหาร 5.ท าพวงมาลัย

1.ห่ันผัก 2.ติดสต๊ิกเกอร์ 3.เสียบไม้
ลูกช้ิน 4.ไปส่งของ

1. ครัวผลิต ประมาณ 350
 ช่ัวโมง

1 1. บริษัทฟาร์มไข่ 2-3 ช่ัวโมง มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

710 นางสาว กัญญารัตน์ อามาตย์สมบัติ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 4 1.รับน้องคณะ ท่ีศูนย์วิทยาศาสตร์
2.บูมงานซ้อมรับปริญญารุ่นพ่ี

1.งานจัดดอกไม้รับปริญญา
2.งานศาสตร์ศิลป์สุพรรณ 61

ไม่มี 1.I do catering 16/วัน  2.จัดของ
เบรคงานรับปริญญาท่ี ม.ธรรมศาสตร์

ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

711 นางสาว กัญญารัตน์ อามาตย์สมบัติ คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 4 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

712 นาย ภานุพงศ์ แก้วใส คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 4 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มี
ความสามารถในการส่ือสาร

713 นางสาว ปาริชาต นวลนิล คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 4 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี

714 นางสาว ณิชากร ต้อยต่ิง คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 4 เเข่งขันท าข้าวเเช่ กิจกรรมการสอนทักษะอาชีพแก่ผู้พิการ I do catering จ านวน
ช่ัวโมงไม่เท่ากันในเเต่ละวัน

- - มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ, มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,
 มีการท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน ทีมงาน ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน

715 นางสาว จันทรธิมา โชติมูล คหกรรมศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร

ช้ันปีท่ี 4 ออกงานท่ีสุพรรณบุรีขายขนมครก งานออกบู๊ ร้านอาหาร  2400 ช่ัวโมง
 หรือ 1 ปี

ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

716 นาย ภัทรพล เเสงไพโรจน์ อุตสาหกรรมการประกอบ
อาหาร

ช้ันปีท่ี 1 ไม่มี ไม่มี ท างานธุรกิจส่วนตัวท่ีบ้าน
 9ช่ัวโมง

ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ทีมงาน 
ได้ดี, มีความสามารถในการส่ือสาร, มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ช้ันปี

1.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับสำขำวิชำท่ีเรียน และ
คณะ

2.นักศึกษำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมทักษะ ควำม

เช่ียวชำญ กับมหำวิทยำลัย

3.นักศึกษำท ำงำนประจ ำ
 / งำน Part Time

4.นักศึกษำรับท ำงำนเป็น 
Job/Event

5.นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก

ส่ิงท่ีนักศึกษำได้รับทักษะ/ควำมสำมำรถ หลังจำกร่วมท ำกิจกรรม/
ท ำงำน/ศึกษำดูงำน

717 นางสาว แพรววนิต กาญจนส าราญวงศ์ อุตสาหกรรมการประกอบ
อาหาร

ช้ันปีท่ี 1 การเรียนในห้องปฏิบัติการอาหาร ลง
มือท าอาหารจ านวนมากๆ คล้ายกับ
การผลิตฝนอุตสาหกรรม

--- -------- -------- ------ มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความช านาญเก่ียวกับ
วิชาชีพท่ีปฏิบัติ, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีการท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์, มีวินัยในการปฏิบัติงาน

718 นาย พันกร แก้วเรือง อุตสาหกรรมการประกอบ
อาหาร

ช้ันปีท่ี 1 ท าอาหาร อ่านหนังสือ ไม่มีในตอนน้ี ไม่มี ไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ

719 นาย พันกร แก้วเรือง อุตสาหกรรมการประกอบ
อาหาร

ช้ันปีท่ี 1 ท าอาหาร ศึกษาความเป็นสวนดุสิต ตอนน้ีไม่มี ตอนน้ีไม่มี ตอนน้ีไม่มี มีความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย, มีความสามารถในการส่ือสาร,
 มีวินัยในการปฏิบัติงาน
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