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คานา
โรงเรี ย นการเรื อน จั ดกิจ กรรมปฐมนิเทศนัก ศึก ษา ปีการศึกษา 2564 เพื่อแนะแนวและเตรี ย ม
ความพร้อมให้นักศึกษาในด้านการเรียนรูปแบบออนไลน์ในยุคโควิด-19 การให้แรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาใน
การเรียนในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งรายละเอียดในเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ส่วนงานใน
การให้บริการนักศึกษา และแหล่งทุน เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อม เข้าใจในการปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตใน
ระดับอุดมศึกษา สามารถปรับตัวและปรับแนวคิดในการใช้ชีวิตกับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และ
การใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การจั ดทารายงานผลดาเนิ นงานโครงการนี้เพื่อเป็นการรวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 ซึ่งงานจัดขึ้นในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์
ด้วยโปรแกรม ZOOM คณะผู้จัดทาหวังว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ
ผู้จัดทา
โรงเรียนการเรือน
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รายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ดว้ ยโปรแกรม ZOOM
1. ความสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2563-2567 และการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน
• จุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ (Strategic focus areas) (โปรดใส่เครื่องหมาย  ในประเด็นที่ท่าน
เลือก)
⚫ ความหลากหลายทางการศึกษา
❑ การพัฒนาหลักสูตรที่ท้าทายเพื่อความยั่งยืน
 มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
❑ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนา
คนทุกช่วงวัย
 การเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน
งานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
⚫ องค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
❑ การปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้เท่าทัน
สถานการณ์
 การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิต
 การจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า

⚫ การบริการสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐาน
❑ ความเสถียรของระบบสนับสนุนการทางาน
❑ พื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอานวยความสะดวก
 สภาพแวดล้อม
 ระบบสนับสนุนผู้เรียน

⚫ จุดเน้น (SP ซีรี่ย์)
ความเป็นเลิศในการผลิต
- กาลังคน
- พลังสติปัญญา
- ความรู้และความคิดสร้างสรรค์
โดยมีอัตลักษณ์
❑ ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ
 ด้านอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ
❑ ด้านการพยาบาลและสุขภาวะสาหรับเด็กและผู้สูงวัย
❑ ด้านอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล

• เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรุณาเรียงลาดับโดยเริม่ จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีส่ ุด)

พันธกิจ : SDU 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
ตัวชี้วัด : 1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวชี้วัด : 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. หลักการและเหตุผล
การศึกษาในระดับ อุดมศึกษาคือการศึกษาในระดับที่ ต่อเนื่ องจากระดับ มัธ ยมศึ กษา ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอน กฎและระเบียบต่างๆ จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน
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ในทุกระดับของการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆจาก
รูปแบบออนไซด์ เป็นรูปแบบออนไลน์ นอกจากนี้ยังส่งผลต่อสภาพจิตใจของนักศึกษาอีกด้วย
โรงเรียนการเรือนจึงจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ใน
รูปแบบออนไลน์ เพื่อแนะแนวและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในด้านการเรียนรูปแบบออนไลน์ในยุคโควิด19 การให้แรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการเรียนในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งรายละเอียดในเรื่องสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ส่วนงานในการให้บริการนักศึกษา และแหล่งทุน เพื่อ ให้นักศึกษามีความพร้อม
เข้าใจในการปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา สามารถปรับตัวและปรับแนวคิดในการใช้ชีวิตกับการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และการใช้ชีวิตในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19)
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงแนวทางการปรับตัวและปรับใจในการเรียน ตลอดจนการใช้ชีวิตใน
ระดับอุดมศึกษาช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
2. เพื่อให้นักศึกษาได้สามารถทราบถึงวัฒนธรรมและแนวปฏิบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงรายละเอียดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ส่วนงานบริการ
นักศึกษา และแหล่งทุน
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
1. นักศึกษาได้ทราบถึงการปรับตัวและปรับใจในการเรียน ตลอดจนการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
2. นักศึกษาได้ทราบถึงวัฒนธรรมและแนวปฏิบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3. นักศึกษาได้ทราบถึงนักศึกษาทราบถึงรายละเอียดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
ส่วนงานบริการนักศึกษา และแหล่งทุน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
1. นักศึกษามีแนวคิดและวิธีการปรับตัวและปรับใจในการเรียน ตลอดจนการใช้ชีวิตใน
ระดับอุดมศึกษาช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
2. นักศึกษาได้นาวัฒนธรรมและแนวปฏิบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
3. นักศึกษาสามารถใช้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อเพื่อเข้า
รับบริการในส่วนงานบริการนักศึกษาและเข้าถึงแหล่งทุนของมหาวิทยาลัย
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6. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก
กิจกรรม กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่/ระยะเวลา
สถานที่ดาเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก
ดาเนินการ
26 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์
คณะกรรมการด้าน
10.00 – 12.00 น. ด้วยโปรแกรม ZOOM กิจการนักศึกษา

วิธีดาเนินงาน
- ลงทะเบียนผู้บริหาร อาจารย์
เจ้าหน้าที่และนักศึกษาโรงเรียนการ
เรือน
- คณบดีโรงเรียนการเรือน
กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่
นักศึกษา
- ผู้บริหาร อาจารย์ ศิษย์เก่าแนะนา
และถ่ายทอดความรู้
- สรุปและประเมินผลโครงการ

สานักงานคณะ

ตุลาคม 2564

7. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาทุกหลักสูตรมีส่วนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจานวน 300 คน คือ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 359 คน
กลุ่มนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่
เชิงคุณภาพ
1. นั ก ศึ ก ษาได้ ท ราบถึ ง การปรั บ ตั ว และ
ปรับใจในการเรียน ตลอดจนการใช้ชีวิตใน
ระดับอุดมศึกษาช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

เชิงคุณภาพ
1. นั ก ศึ ก ษาโรงเรี ย นการเรื อ น ที่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม
กิ จ กรรมปฐมนิ เ ทศ ได้ ท ราบแนวทางการ
ปรับตัวและปรับใจในการเรียน ตลอดจนการ
ใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษาในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา
2019 (COVID-19)

2. นักศึกษาได้ทราบถึงวัฒนธรรมและแนว 2. นั ก ศึ ก ษาโรงเรี ย นการเรื อ น ที่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม
ปฏิบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต กิจกรรมได้ทราบถึงวัฒนธรรมและแนวปฏิบัติ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บรรลุ
บรรลุ

บรรลุ
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ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการที่ตั้งไว้
3. นั ก ศึ ก ษาได้ ท ราบถึ ง รายละเอี ย ดสิ่ ง
สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
สามารถติดต่ อ เพื่ อเข้ ารั บ บริ ก ารในส่ ว น
งานบริการนักศึกษาและเข้าถึงแหล่ ง ทุน
ของมหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด
3. นั ก ศึ ก ษาโรงเรี ย นการเรื อ น ได้ ท ราบถึ ง
รายละเอี ย ดสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ข อง
มหาวิทยาลัยสามารถติดต่อเพื่อเข้ารับบริการ
ในส่วนงานบริการนักศึกษาและเข้าถึงแหล่งทุน
ของมหาวิทยาลัย

บรรลุ

9. แหล่งที่มาของงบประมาณ
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 ขอสนับสนุนงบประมาณ
 แหล่งอื่นๆ (โปรดระบุ) งบบริหารกายเพื่อสุขภาพ ประจาปี 2563
 ไม่ใช้งบประมาณ
รายละเอียดงบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น - บาท
ลาดับที่
1

กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมายเหตุ : - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

จานวนเงิน
(บาท)
-
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สรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM
โรงเรียนการเรือน ได้จัด โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 วันที่ 26 สิงหาคม
2564 ผ่ านระบบออนไลน์ ด้ว ยโปรแกรม ZOOM โดย ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ดร.ธนพัฒ น์ แสงรุ่งเรือง คณบดี
โรงเรี ย นการเรื อ น เป็ น ประธานในโครงการ พร้ อ มทั้ ง ผู้ บ ริ ห าร บุ ค ลากร และคณาจารย์ ทุ ก หลั ก สู ต ร
ประกอบด้วย สาขาวิชาคหกรรมศาตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ สาขาวิชา
อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร และสาขาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพ
และการชะลอวัย โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อแนะแนวและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในด้านการเรียนรูปแบบ
ออนไลน์ในยุคโควิด-19 การให้แรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการเรียนในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งรายละเอียด
ในเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ส่วนงานในการให้บริการนักศึกษา และแหล่งทุน เพื่อ ให้
นักศึกษามีความพร้ อม เข้าใจในการปฏิบั ติตนในการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา สามารถปรับตัวและปรับ
แนวคิดในการใช้ชีวิตกับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และการใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดขึ้นในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย
โปรแกรม ZOOM
กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับนักศึกษา ภายในกิจกรรมมีการให้ความรู้ รวมถึงแนะนาข้อมูลที่
สาคัญให้กับนั กศึกษา เช่น แนะนาการจัดการเรียนการสอน โดย อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบ ดีฝ่ าย
วิชาการ แนะนากิจกรรมนักศึกษา โดย ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แนะนาหน่วยงาน
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา โดย อาจารย์สุนิทรา ชัยภัย แนะนาความสาคัญของบัตรนักศึกษา สวัสดิการ
และสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย อาจารย์กันต์กนิษฐ์ จงรัตนวิทย์ แนะนาทุนการศึกษา โดย อาจารย์
ปิยวรรณ อยู่ดี รวมทั้งมีกิจกรรมรุ่นพี่พบรุ่นน้อง สร้างแรงบันดาลใจดีดี โดย นายณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ (ศิษย์เก่า)
และการบรรยายหัวข้อ “การปรับตัวและปรับใจระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ยุคโควิด 19 เพื่อ
สามารถใช้ชีวิตอยู่ ในรั้ ว มหาวิทยาลั ย ฯ ได้อย่างสนุกและมีความสุ ข ” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากร
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมงาน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 จัดขึ้นในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ
ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM การดาเนินงานในครั้งนี้มี ผู้เข้าร่วมงานจานวนทั้งสิ้น 359 คน มีผู้ตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ จานวน 200 คน จาแนกเป็น อาจารย์จานวน 10 คน เจ้าหน้าที่
จานวน 5 คน และนักศึกษาโรงเรียนการเรือน จานวน 185 คน
สรุปผลการดาเนินงานจากแบบประเมินผลโครงการ มีผู้ตอบแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 55.71 ของ
ผู้เข้าร่วมทั้งหมด โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป
หัวข้อ
1.1 สถานะ
- อาจารย์
- เจ้าหน้าที่
- นักศึกษา
1.3 สาขาวิชา/สานักงาน/ศูนย์ฝึกฯ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
- สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร เพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพ
และการชะลอวัย
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์ฯ ลาปาง
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์ฯ ตรัง
- สานักงานโรงเรียนการเรือน
- ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ
- ล่ามภาษามือ

จานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

คิดเป็น
ร้อยละ

10
5
185

5
2.50
92.50

95
64
1
6
7

47.50
32
0.50
3
3.50

7
9
8
1
1
1

3.50
4.50
4
0.50
0.50
0.50
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ตอนที่ 2: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ความพึงพอใจ
หัวข้อ

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
2.1 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการในด้านต่างๆ ดังนี้
ทราบถึงแนวทางการปรับตัว
64
101
34
1
และปรับใจในการเรียน
32% 50.50% 17%
0.50%
ตลอดจนการใช้ชีวิตใน
ระดับอุดมศึกษาช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
ทราบถึงวัฒนธรรมและ
53
111
33
3
แนวปฏิบัติของนักศึกษา
26.50% 55.50% 16.20% 1.50%
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ได้รับข้อมูลและรายละเอียดสิ่ง
74
99
25
2
สนับสนุนการเรียนรู้ของ
37% 49.50% 12.50%
1%
มหาวิทยาลัย ส่วนงานบริการ
นักศึกษา และแหล่งทุน
ศิษย์เก่าสามารถถ่ายทอดข้อมูล
84
91
24
1
และแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้อง
42% 45.50% 12%
0.50%
ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
2.2 ความพึงพอใจในภาพรวม
66
93
38
3
ของกิจกรรม
33% 46.50% 19% 1.510%
หมายเหตุ : มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1
ค่าเฉลี่ย
4.51-5.00 มากที่สุด
3.51-4.50 มาก
2.51-3.50 ปานกลาง
1.51-2.50 น้อย
0.00-1.50 น้อยที่สุด

̅
𝒙

ระดับ

-

4.14

มาก

-

4.07

มาก

-

4.23

มาก

-

4.29

มาก

-

4.11

มาก
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2.3 ข้อมูล/ความรู้ทนี่ ักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
- ได้ความรู้ความเข้าใจในทุก ๆ เรื่องที่สงสัย
- ได้หลายอย่าง เกณฑ์ต่าง ๆ บัตรนักศึกษา
- การปรับตัวของการเรียนออนไลน์
- ได้รู้เรื่องการจัดการตนเองในยุคเรียนออนไลน์ว่าควรทาอย่างไรบ้าง ให้มีกาลังใจในการเรียน
- ได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นสิ่งสาคัญ ๆ ในการเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในรั้ว
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตแห่งนี้
- ได้พบปะคณะอาจารย์ภายในคณะ
- ได้รู้ว่าจะปรับตัวยังไงในมหาลัย ได้ฟังการบรรยายมี่เกี่ยวกับกิจกรรมในคณะ ได้รู้ว่าบัตรนักศึกษา
เอาไปทาอะไรได้บ้าง
- ได้รู้ว่าเราจะเรียนออนไลน์อย่างไรให้มีความสุข
- ได้รู้แหล่งทุนการศึกษา ความสาคัญของบัตรนักศึกษา หน่วยงานสาคัญที่เกี่ยวกับนักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษาฯ
- การวางแผนในการเรียนว่าต้องทาอย่างไรและมีแนวทางในการดาเนินการตามเป้าหมายอย่างไร
- ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาลัยและข้อมูลการติดต่อกับอาจารย์
- ได้รู้ความสาคัญต่าง ๆ ของทางนักศึกษา เช่น บัตรนักศึกษาหรือหน่วยงานสาคัญต่าง ๆ
- การกู้ กยศ กรอ. และกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย
- ทราบถึงแนวทางการปรับตัวและการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษาช่วงโควิด ทราบข้อมูล ส่วนงาน
บริการนักศึกษาและวัฒนธรรมของนักศึกษา ม.สวนดุสิต
- การเรียนต้องใช่แอพอะไร การเตรียมตัวในการสอบ TOEIC
- ได้รู้ถึงจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับรายวิชาที่จะศึกษาต่อ
2.4 ความประทับใจจากการเข้าร่วมโครงการ
- ได้กาลังใจในการเรียนออนไลน์เพิ่มขึ้น
- ทั้งคณะอาจารย์และรุ่นพี่ศิษย์เก่า มีการต้อนรับนักศึกษาอย่างอบอุ่น รักครอบครัวนี้ค่ะ โรงเรียน
การเรือน
- ได้เจอรุ่นพี่
- เกล็ดความรู้เล็ก ๆ ที่ใช้ได้จริง
- ประทับใจตรงที่มีรุ่นพี่เข้ามาคุยและแชร์ประสบการณ์ให้เราได้ฟัง
- มีการถาม-ตอบที่ให้ความรู้
- การได้พบปะรุ่นพี่แลกเปลี่ยนประสบการณ์
- การที่ได้เข้าร่วมพร้อมกับเพื่อนใหม่ ๆ
- รู้สึกว่าอาจารย์มีเมตตา และพร้อมที่จะช่วยเหลือนักศึกษาในเรื่องการเรียน
- ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ มีความใส่ใจอย่าง รู้สึกประทับใจ
- ครูและรุ่นพี่พูดให้กาลังใจดี
- อาจารย์ทุกท่านมีความกระตือรือร้นในการสอนนักศึกษาในสถานการณ์ลาบากเช่นตอนนี้
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- รุ่นพี่ศิษย์เก่าเป็นกันเอง
- การเล่นที่สนุกและความเป็นกันเอง เข้าถึงได้
2.5 ข้อเสนอแนะในภาพรวมเกี่ยวกับโครงการในครั้งนี้
- มันเป็นการปฐมนิเทศในเรื่องเดิมเหมือนเดิมค่ะ
- กิจกรรมมันน่าเบื่อไปนิดนึงเนื่องจากคนเยอะเกินไปเลยทาให้การมีส่วนรวม ผมคิดว่าควรจัด
กิจกรรมแยกสาขาเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมกันมากขึ้น
- ควรขยายระยะเวลาการจัดกิจกรรมให้นานขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
- อยากให้เพื่อน ๆ ทุกคนได้มีโอกาสทักทายกันเพื่อทาความสนิทกัน
แนวทางในการปรับปรุง
เนื่องจากสถานการณ์อยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรค COViD-19 การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ จึง
จัดในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดเป็นกิจกรรมภาพรวมของคณะ ดังนั้น หากสถานการณ์ดีขึ้น จะมีการจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศทั้งระดับคณะและหลักสูตร ซึ่งมีกิจกรรมที่ใชเวลานานขึ้นและให้นักศึกษาได้มีโอกาสทาความรู้จักกัน
มากขึ้น
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ภาพกิจกรรม
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16

17

18
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ภาคผนวก
1. บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
2. บันทึกข้อความเชิญต่าง ๆ
3. บันทึกข้อความขออนุเคราะห์ใช้งานระบบ ZOOM
4. บันทึกข้อความขออนุเคราะห์ล่ามภาษามือ
5. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

บันทึกขอความ
สวนงาน
โรงเรียนการเรือน (สํานักงานโรงเรียน) โทร.๙๔๔๙-๕๐
ที่
รกร. ๒๖๒๑/๒๕๖๔
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุมัติดําเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และขออนุมัติคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน
งาน
เรียน อธิการบดี
ดวยโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะดําเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สําหรับนัก
ศึกษาชัน้ ปท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน ผานระบบ ZOOM โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อแนะแนวและเตรียมความพรอมใหนักศึกษา การใหแรงบันดาลใจใหกับนักศึกษาในการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งรายละเอียดในเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของมหาวิทยาลัย สวนงานในการใหบริการนัก
ศึกษา และแหลงทุน
เพือ่ ใหนกั ศึกษามีความพรอม เขาใจในการปฏิบตั ติ นในการใชชวี ติ ในระดับอุดมศึกษา
สามารถปรั บ ตั ว และปรั บ แนวคิ ด ในการใช ชีวิ ต กั บ การเรี ย นการสอนในรู ป แบบออนไลน และการใช ชีวิ ต ใน
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ในการนี้โรงเรียนการเรือน จึงมีความประสงคขออนุมัติดําเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ใน
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ในรูปแบบออนไลน โดยไมใชงบประมาณ และขออนุมตั คิ าํ
สั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัชนก นุกจิ )
รองคณบดีโรงเรียนการเรือน
18 ส.ค. 64 เวลา 16:32:09 Non-PKI Server Sign
Signature Code : OABEA-DcARg-AyADk-ANAAx

1 เรียนเสนอเพือ่ โปรดพิจารณา

(วาทีร่ อ ยตรี ดร.ธนพัฒน แสงรุง เรือง)
คณบดีโรงเรียนการเรือน

2 เห็นสมควรเสนอ เพือ่ โปรดพิจารณา
การขออนุมัติดําเนินการจัดโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา โดยไมใชงบประมาณ
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา

20 ส.ค. 64 เวลา 13:42:56 , Non-PKI Server Sign
Signature Code : QgBBA-DQANw-AxADE-AOQBC

(นางสาวชลธิชา โคตรบึงแก)
เจาหนาที่วิเคราะห (นโยบายและแผน)
20 ส.ค. 64 เวลา 13:47:33 , Non-PKI Server Sign
Signature Code : NQBEA-EMAMg-BFAEE-AOABF

3

4
(นางสาวราตรี จรดล)
เจาหนาที่สํานักงาน (การเงินและบัญชี)

(ผูชวยศาสตราจารยธิดารัตน คํายัง)
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน

23 ส.ค. 64 เวลา 09:27:29 , Non-PKI Server Sign
Signature Code : OQA4A-DkANQ-AzADk-ANwAw

20 ส.ค. 64 เวลา 16:46:24 , Non-PKI Server Sign
Signature Code : OABEA-DUANQ-BBAEM-ARAAx

6

5
(นางสาวกนกวรรณ คนซือ่ )
ผูอํานวยการกองคลัง

7 อนุญาต
ลงนาม

23 ส.ค. 64 เวลา 12:41:02 , Non-PKI Server Sign
Signature Code : NwBFA-DUAQQ-AyAEU-ANgAy

(ดร.สุวมาลย มวงประเสริฐ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต
24 ส.ค. 64 เวลา 10:14:40 , Non-PKI Server Sign
Signature Code : MABDA-DMAQQ-AyAEE-ARgBC

(นางรัชนีกร พลวิชติ )
ผูอํานวยการกองกลาง
23 ส.ค. 64 เวลา 14:12:48 , Non-PKI Server Sign
Signature Code : NABGA-DkAQw-BDADI-ANwA1

บันทึกขอความ
สวนงาน
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสติ โทร.๙๔๔๙-๕๐
ที่
รกร. ๒๖๒๗/๒๕๖๔
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔
เรือ่ ง ขอเชิญเขารวมโครงการ และเปนประธานกลาวตอนรับนักศึกษาใหม
เรียน คณบดีโรงเรียนการเรือน
ดวยโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสติ ไดกาํ หนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สําหรับนัก
ศึกษาชั้นปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน ผานระบบ ZOOM โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อแนะแนวและเตรียมความพรอมใหนักศึกษา การใหแรงบันดาลใจใหกับนักศึกษาในการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งรายละเอียดในเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของมหาวิทยาลัย สวนงานในการใหบริการนัก
ศึกษา และแหลงทุน
เพือ่ ใหนกั ศึกษามีความพรอม เขาใจในการปฏิบตั ติ นในการใชชวี ติ ในระดับอุดมศึกษา
สามารถปรับตัวและปรับแนวคิดในการใชชีวิตกับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน และการใชชีวิตใน
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญทานคณบดีเขารวมโครงการ และเปนประธานกลาวตอนรับนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ในวัน
ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ในรูปแบบออนไลน ผานระบบ ZOOM ลิงคในการเขารวม
โครงการจะจัดสงใหในภายหลัง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ณัชนก นุกิจ)
รองคณบดีโรงเรียนการเรือน
19 ส.ค. 64 เวลา 12:45:15 Non-PKI Server Sign
Signature Code : OABBA-DUAQQ-AyADQ-ARABC

1 1.รับทราบ
2.มอบ นางสาวฐานิช วงศเมือง ดําเนินการ
ประสานงานและลงตารางปฏิบัติงานคณบดีโรงเรียน
การเรือน

(วาทีร่ อ ยตรี ดร.ธนพัฒน แสงรุง เรือง)
คณบดีโรงเรียนการเรือน
20 ส.ค. 64 เวลา 13:45:32 , Non-PKI Server Sign
Signature Code : RgBEA-EEAMw-A5ADA-ANAA0

บันทึกขอความ
สวนงาน
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร.๙๔๔๙-๕๐
ที่
รกร. ๒๖๒๘/๒๕๖๔
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการ และเปนวิทยากรใหขอมูล
เรียน อาจารยธิติมา แกวมณี
รองคณบดีโรงเรียนการเรือน
ดวยโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดกําหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สําหรับนัก
ศึกษาชัน้ ปท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน ผานระบบ ZOOM โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อแนะแนวและเตรียมความพรอมใหนกั ศึกษา การใหแรงบันดาลใจใหกบั นักศึกษาในการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา รวมทัง้ รายละเอียดในเรือ่ งสิง่ สนับสนุนการเรียนรูข องมหาวิทยาลัย สวนงานในการใหบริการนัก
ศึกษา และแหลงทุน
เพื่อใหนักศึกษามีความพรอม เขาใจในการปฏิบัติตนในการใชชีวิตในระดับอุดมศึกษา
สามารถปรั บ ตั ว และปรั บ แนวคิ ด ในการใช ชีวิต กั บ การเรีย นการสอนในรู ป แบบออนไลน และการใช ชีวิต ใน
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญทานเขารวมโครงการ และเปนวิทยากรใหขอมูล "การจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณปจจุบนั " ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ในรูปแบบออนไลน ผานระบบ
ZOOM ลิงคในการเขารวมโครงการจะจัดสงใหในภายหลัง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัชนก นุกิจ)
รองคณบดีโรงเรียนการเรือน
19 ส.ค. 64 เวลา 12:45:44 Non-PKI Server Sign
Signature Code : QQA2A-DAAMg-BBAEQ-AOAAw

1 รับทราบและยินดีเขารวมกิจกรรมในโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2564
(นางสาวธิติมา แกวมณี)
รองคณบดีโรงเรียนการเรือน

25 ส.ค. 64 เวลา 08:24:09 , Non-PKI Server Sign
Signature Code : RgA1A-DUARQ-AwADE-ANAA0

บันทึกขอความ
สวนงาน
โรงเรียนการเรือน (สํานักงานโรงเรียน) โทร.๙๔๔๙
ที่
รกร. ๒๖๐๘/๒๕๖๔
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขอความอนุเคราะหบคุ ลากรเปนวิทยากร
เรียน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ดวย โรงเรียนการเรือน ไดกําหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อใหนักศึกษาไดทราบวัฒนธรรมและแนวปฏิบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทราบถึงราย
ละเอียดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของมหาวิทยาลัย การปรับตัวและปรับใจในการเรียน ตลอดจนการใชชีวิตในระดับ
อุดมศึกษาชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ซึง่ มีกาํ หนดจัด
กิจกรรมในรูปแบบออนไลนในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ผานแอปพลิเคชัน่ ZOOM
ดังนั้น โรงเรียนการเรือน จึงขอความอนุเคราะหบุคลากรในสังกัดของทาน คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.
อัมพร ศรีประเสริฐสุข อาจารยประจําสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคกร เปนวิทยากรบรรยายใหความรู
ในหัวขอ "การปรับตัวและปรับใจระหวางการศึกษาในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ยุคโควิด ๑๙ เพื่อสามารถใชชีวิตอยู
ในรัว้ มหาวิทยาลัยฯ ไดอยางสนุกและมีความสุข" ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ผานแอ
ปพลิเคชัน่ ZOOM
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห

(วาที่รอยตรี ดร.ธนพัฒน แสงรุง เรือง)
คณบดีโรงเรียนการเรือน
18 ส.ค. 64 เวลา 08:12:47 Non-PKI Server Sign
Signature Code : NQAxA-DMANw-BCADk-ANwAy

1 เรียน คณบดี
เสนอเพื่อโปรดพิจารณา และเห็นควรแจง ผศ.ดร.
อัมพร ทราบ

2 แจง ผศ.ดร.อัมพร

(รองศาสตราจารย ดร.ยุทธพงษ ลีลากิจไพศาล)
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

(นางสาวยุคนธร ปรีวรรณ)
หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
18 ส.ค. 64 เวลา 14:49:49 , Non-PKI Server Sign
Signature Code : OQBGA-EMAQQ-BGAEU-AOABC

18 ส.ค. 64 เวลา 23:30:28 , Non-PKI Server Sign
Signature Code : MgBEA-DQAQQ-BBADA-AQwA2

บันทึกขอความ
สวนงาน
โรงเรียนการเรือน (สํานักงานโรงเรียน) โทร.๙๔๔๙
ที่
รกร. ๒๖๗๘/๒๕๖๔
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขอความอนุเคราะหอาจารยลามภาษามือ
เรียน คณบดีคณะครุศาสตร
ตามที่ โรงเรียนการเรือน ไดกําหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ปการ
ศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ในรูปแบบออนไลน ผานระบบ ZOOM
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแนะแนวและเตรียมความพรอมใหนักศึกษา การใหแรงบันดาลใจใหกับนักศึกษาในระหวาง
การเรียนในระดับอุดมศึกษา รวมทัง้ ใหขอ มูลรายละเอียดเรือ่ งสิง่ สนับสนุนการเรียนรูข องมหาวิทยาลัย สวนงานใน
การใหบริการนักศึกษาและแหลงทุนการศึกษา
เพือ่ ใหนกั ศึกษามีความพรอมในการใชชวี ติ ระหวางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา สามารถปรับตัวและปรับแนวคิดในการใชชีวิตกับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน ตลอดจน
การใชชวี ติ ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ทั้งนี้เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
สื่อสารครอบคลุมไปถึงนักศึกษาที่มีความ
บกพรองทางการไดยินและใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย ดังนั้น โรงเรียนการเรือน จึงขอความ
อนุเคราะหอาจารยลามภาษามือ เพื่อปฏิบัติหนาที่เปนวิทยากรบรรยายภาษามือในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดขางตน โดยมอบหมายนางดวงสุดา บุญพบ เบอร
โทร ๐๘๐ ๔๖๖ ๙๙๘๖ เปนผูประสานงาน ทั้งนี้ลิงคสําหรับเขาระบบ ZOOM จะประสานงานจัดสงใหในภาย
หลัง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห

(วาที่รอยตรี ดร.ธนพัฒน แสงรุงเรือง)
คณบดีโรงเรียนการเรือน
24 ส.ค. 64 เวลา 15:20:14 Non-PKI Server Sign
Signature Code : MgAwA-EUAOQ-BEAEY-ANQA2

1 เรียน คณบดี
เสนอเพือ่ โปรดพิจารณา

2 มอบ หัวหนาศูนยการศึกษาพิเศษ พิจารณา
อนุเคราะหอาจารยลามภาษามือ

(นางจันทรา สาดะระ)
หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร
25 ส.ค. 64 เวลา 13:21:32 , Non-PKI Server Sign
Signature Code : RQA5A-DQAQg-BBADU-AMABG

3 ทราบและมอบคุณชนินนั ท แยมขวัญยืน จัดลาม
ภาษามือตามภารกิจดังกลาว
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกยูร วงศกอ ม)
หัวหนาศูนยการศึกษาพิเศษ
25 ส.ค. 64 เวลา 15:10:02 , Non-PKI Server Sign
Signature Code : NQAzA-EQAQw-BFAEM-AOABE

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีณัฐ สกุลหอม)
คณบดีคณะครุศาสตร
25 ส.ค. 64 เวลา 15:04:25 , Non-PKI Server Sign
Signature Code : OAA3A-EEAQw-BGAEY-ANQBE

4 รับทราบ
(นางสาวชนินนั ท แยมขวัญยืน)
เจาหนาทีบ่ ริการการศึกษา
25 ส.ค. 64 เวลา 15:14:39 , Non-PKI Server Sign
Signature Code : OABDA-DgAMw-A2AEU-ANABE

บันทึกขอความ
สวนงาน
โรงเรียนการเรือน (สํานักงานโรงเรียน) โทร.๙๔๔๙-๕๐
ที่
รกร. ๒๖๑๐/๒๕๖๔
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุเคราะหใชชื่อผูใชและรหัสผานสําหรับใชงานแอปพลิเคชั่น ZOOM สวนกลาง
เรียน ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดวย โรงเรียนการเรือน ไดกาํ หนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุ
ประสงคเพือ่ ใหนกั ศึกษาไดทราบวัฒนธรรม แนวปฏิบตั ิ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสติ ทราบถึงสิง่ สนับสนุน
การเรียนรูข องมหาวิทยาลัย และการปรับตัว ปรับใจในการเรียน การใชชวี ติ ในระดับอุดมศึกษา ในสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึง่ มีกาํ หนดจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลนในวัน
ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ผานแอปพลิเคชั่น ZOOM
ทั้งนี้ โรงเรียนการเรือนจึงขอความขออนุเคราะหใชชื่อผูใชและรหัสผานสําหรับใชงานแอปพลิเคชั่น
ZOOM สวนกลาง จํานวน ๑ User โดยมีกาํ หนดซอมกิจกรรมในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ (ทั้งวัน) และมีกําหนด
จัดกิจกรรมในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตัง้ แตเวลา ๐๙.๐๐-๑๓.๐๐ น. โดยมอบหมาย นางดวงสุดา บุญพบ เปน
ผูป ระสานงาน เบอรโทร ๐๘๐-๔๖๖-๙๙๘๖
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห

(วาที่รอยตรี ดร.ธนพัฒน แสงรุงเรือง)
คณบดีโรงเรียนการเรือน
18 ส.ค. 64 เวลา 08:15:27 Non-PKI Server Sign
Signature Code : QQAwA-DMARg-A2ADU-AQQAx

1 เรียน ผูอ าํ นวยการสํานักวิทยบริการฯ
เสนอเพือ่ โปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวชัยญามล เลิศสงคราม)
รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานอํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 1.แจงคุณจํานรรจา ทราบ
2.มอบคุณไพฑูรย พิจารณา

(นายวีระพันธ ชมภูแดง)
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
18 ส.ค. 64 เวลา 08:58:09 , Non-PKI Server Sign

18 ส.ค. 64 เวลา 08:54:30 , Non-PKI Server Sign
Signature Code : OQBCA-EYANA-A0ADI-AOAA5

3 รับทราบ

(นางจํานรรจา พลอยมุกดา)
รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
19 ส.ค. 64 เวลา 13:20:13 , Non-PKI Server Sign
Signature Code : NwBDA-DcARA-AzADM-ANwA1

Signature Code : MAAwA-DEARQ-BEADg-AMAAx

คําสัง่ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
ที่ ๒๗๗๗/๒๕๖๔
เรื่อง แตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
___________________________
ดวยโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสติ จะดําเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สําหรับนัก
ศึกษาชัน้ ปท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน ผานระบบ ZOOM โดยมีวตั ถุ
ประสงคเพือ่ แนะแนวและเตรียมความพรอมใหนกั ศึกษา การใหแรงบันดาลใจใหกบั นักศึกษาในการเรียนในระดับอุดม
ศึกษา รวมทัง้ รายละเอียดในเรือ่ งสิง่ สนับสนุนการเรียนรูข องมหาวิทยาลัย สวนงานในการใหบริการนักศึกษา และ
แหลงทุน เพือ่ ใหนกั ศึกษามีความพรอม เขาใจในการปฏิบตั ติ นในการใชชวี ติ ในระดับอุดมศึกษา สามารถปรับตัวและ
ปรับแนวคิดในการใชชวี ติ กับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน และการใชชวี ติ ในสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ดังนัน้ เพือ่ ใหการดําเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ ไปดวยความเรียบรอย
บรรลุวตั ถุประสงค มหาวิทยาลัยฯ จึงแตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินการ ดังตอไปนี้

คณะกรรมการอํานวยการ
๑. วาที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน แสงรุงเรือง ๒. อาจารยธิติมา แกวมณี
๓. ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ณัชนก นุกจิ ๔. ดร.จันทรจนา ศิรพิ นั ธวฒ
ั นา
๕. ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ฐิตา ฟูเผา ๖. ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.นราธิป ปุณเกษม
๗. อาจารยอคั รพล ไวเชียงคา
๘. ผูช ว ยศาสตราจารยบญ
ุ ญาพร เชือ่ มสมพงษ
๙. อาจารยดษุ ฎี ทรัพยบวั
๑๐. อาจารยสรุ ยี พ ร ธัญญะกิจ
หนาที่ อํานวยการใหคาํ แนะนํา ปรึกษาเสนอแนะแกฝา ยตาง ๆ เพือ่ ใหการดําเนินงานตลอดจนสนับสนุน
การดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย
คณะกรรมการดําเนินงาน
๑. ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ณัชนก นุกจิ ๒. ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.สายบังอร ปานพรม
๓. อาจารยธญ
ั ลักษณ อุน สุข
๔. อาจารยทรงพล วิธานวัฒนา
๕. อาจารยเปนเอก ทรัพยสิน
๖. ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง
๗. นางสาวสุนทิ รา ชัยภัย
๘. อาจารยปยวรรณ อยูดี
๙. อาจารยกนั ตกนิษฐ จงรัตนวิทย
๑๐. อาจารยธนิกานต นับวันดี
๑๑. อาจารยปรมะ รอดมวง
๑๒. อาจารยเบญจรัตน ประพฤทธิต์ ระกูล
๑๓. อาจารยยศสินี หัวดง
๑๔. อาจารยณจั ยา เมฆราวี
๑๕. นางสาวรณิดา ศรีธนาวรุณ
หนาที่ ดําเนินงานโครงการใหเปนไปดวยความเรียบรอย

- ๒ คณะกรรมการฝายประสานงานทัว่ ไป
๑. นางสาวฐานิช วงศเมือง
๒. นางดวงสุดา บุญพบ
๓. นางสาวปรียานิตย ตัง้ ธานาภักดี ๔. นายพฤกษ จินตะนานุช
หนาที่ ประสานงานกับทุกฝาย บันทึกภาพการดําเนินงาน ติดตามและประเมินผลและสรุปเปนรายงาน
คณะกรรมฝายลงทะเบียน
๑. นางสาวกัญจนณฏั ฐ ไวยคูนา ๒. นางสาวพรทิพย บํารุงแควน
๓. นางสาวปารวี กุมารสิทธิ์
๔. นางสาวศิวพร ยิม้ แต
๕. นางสาวมยุรี ยอดยา
๖. นายพงศทอง จงรักวิทย
หนาที่ ดูแลการลงทะเบียน เอกสารประชาสัมพันธ แบบสอบถาม ใหดาํ เนินไปดวยความเรียบรอย
ทัง้ นี้ ตัง้ แตบดั นีเ้ ปนตนไป จนสิน้ สุดโครงการ
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ดร.สุวมาลย มวงประเสริฐ)
รองอธิการบดี ปฏิบตั กิ ารแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต
24 ส.ค. 64 เวลา 10:14:02 Non-PKI Server Sign
Signature Code : MwA1A-EEAQw-AzADQ-ARgAz

