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รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการตามรูปแบบ PDCA 
 
 

ประเภทการบริการวิชาการ 
  แบบสาธารณะ  ( แบบให้เปล่า /  แบบเชิงพาณิชย์)   
  แบบเฉพาะ      ( แบบให้เปล่า /  แบบเชิงพาณิชย์)   
การบูรณาการการบริการวิชาการ 
  มีการบูรณาการการบริการวชิาการกับการเรียนการสอน  
  มีการบูรณาการการบริการวชิาการกับการวิจัย   
 

ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/ ประเด็นการจัดการความรู้ 

 การเรียนการสอนและการผลติบัณฑติ    วิจัย / นวัตกรรม 

 ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม     การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 

 ภาพลักษณ์ / ช่ือเสียงขององค์กร     ความเป็นนานาชาต ิ

 

 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการตามที่ขอในงบประมาณ (*ข้อมูลที่กรอกตอนขออนุมัติงบโครงการ) 
 
ชื่อโครงการ(รหัสงบโครงการ)   โครงการนักอาชญาวิทยากับการตรวจพิสูจน์ (โคนันรุ่นจิ๋ว 3) 

หลักการและเหตุผล  

 ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันการศึกษา ทั้งของรัฐ ในก ากับรัฐและเอกชน ที่มี
อยู่ในประเทศไทยมีมากถึง 170 แห่ง ต่างแข่งขันกันจูงใจผู้เรียนมากข้ึน เพราะทราบดีว่าจ านวนผู้เรียนที่ลดลงจะท าให้
เกิดปัญหาอ่ืนตามมาที่สุดเมื่อบริหารจัดการไม่ได้อีกต่อไป ก็ต้องปิดตัวไปอย่างเงียบๆปัญหาไม่ได้จบลงเพี ยงแค่
นั้น นอกจากจะต้องรับมือกับปัญหาผู้เรียนลดลงยังต้องหันมาแข่งขันกันเองอย่างดุเดือดแล้ว ทุกแห่งยังต้องหันมา
รับมือกับโลกออนไลน์ที่ตอบโจทย์การศึกษายุคใหม่ได้ดีกว่า เพราะโลกออนไลน์รวดเร็วทันใจ เข้าถึงง่าย ข้อมูล
มหาศาล ไม่จ ากัดทั้งเวลาและสถานที่ สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้มากกว่าผู้สอนหรือกระทั่งสถาบันการศึกษา
ที่ยังปรับตัวไม่ได้ 

จากกรณีดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ของคนในทุกช่วงวัย รวมทั้งเปลี่ยนเป้าหมายของผู้เข้าเรียนใหม่ ให้มีทั้งนักเรียน นักศึกษา คนท างาน และ
คนสูงอายุ ด้วยรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ต้องค านึงถึงทิศทางในการพัฒนาประเทศ สร้างจุดเด่นและจุด
ขายที่โดดเด่นแตกต่างของแต่ละแห่ง จึงจะสามารถแข่งขันได้ เพราะเรายังอยู่ในสังคมที่ค านึงถึงใบปริญญามากกว่า
การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งทั้งเล็กและใหญ่ก็เน้นแข่งขันกันเองเปิดรับผู้เรียนมากอย่างแทบจะไม่มีการจ ากัด 
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แย่งผู้เรียนกันมากกว่าการพยายามพัฒนาการเรียนรู้ ยกระดับองค์ความรู้ให้เท่าทันความต้องการของตลาดแรงงาน 
และมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในแวดวงวิชาการ ต้องทราบว่าก าลังเผชิญหน้ากับอะไรในอนาคต จะต้องปรับตัวอย่างไร
ล่วงหน้า หากโลกเปลี่ยน สังคมเปลี่ยนไป  
 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยรังสิต จึงมีนโยบายให้แต่ละคณะจัดท าโครงการ Boot Camp ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้แก่
นักเรียนเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เพ่ือตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะอาชญาวิทยาและการ
บริหารงานยุติธรรมจึงจัดโครงการนักอาชญาวิทยากับการตรวจพิสูจน์ขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 

1.1วัตถุประสงค์  
เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่สนใจ 

เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้มาศึกษาต่อในระดับ 

ปริญญาตรี 

 
1.2 เป้าหมายความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่สนใจที่จะมามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในหลักสูตร
อาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์จ านวนที่มากขึ้น 

 
ส่วนที่ 2 วิธีด าเนินการ 
 1  ขั้นตอนการด าเนินการ :  

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
2.  ประชุมวางแผนการจัดเตรียมกิจกรรม 
3. ประสานงานส ารวจพื้นที่ รวบรวมและจัดส่งรายชื่อจ านวนนักเรียนเข้าโครงการ  
4. จัดท ากิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ 
5.  ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม 

 
 2 กิจกรรม “นักอาชญาวิทยากับการตรวจพิสูจน์” 

- ให้ความรู้เรื่องอาชญาวิทยา กับการตรวจพิสูจน์ (บรรยาย) 
- การพิมพ์ลายนิ้วมือ (ภาคปฏิบัติ) 
- การตรวจสถานที่เกิดเหตุ (ภาคปฏิบัติ) 
- การใช้เทคโนโลยีในการสืบสวน (ภาคปฏิบัติ) 
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ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินการ / การน าไปใช้  
การประเมินโครงการ  
 

**กรณี โครงการที่ประเมินจากแบบสอบถาม/แบบส ารวจ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการตามท่ีตั้งในระบบ 308  คน (ผู้เข้าร่วมโครงการ Onsite จ านวน 111 คน 
(บุคคลภายนอก )) 
จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน 97 คน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการท่ีเลือก 5 (มากท่ีสุด) และ 4 (มาก)  82  คน 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 

ที่ตั้งไว้ในระบบงบ 
ค่าเป้าหมาย เอกสารแนบรายงานโครงการ 

ที่ตั้งไว้ใน
ระบบงบ 

ผลที่ได้ ที่ตั้งไว้ในระบบงบ ที่แนบไว้ใน
ภาคผนวก 

1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ประโยชน์จากโครงการอยู่ใน
ระดับดีหรือมากขึ้นไป 

1. ร้อยละ 60 
ของผู้ตอบ
แบบประเมิน 

ได้ร้อยละ  84.54  ของ
ผู้ตอบแบบประเมินไดรับ
ประโยชน์จากโครงการอยู่
ในระดับดีขึ้นไป 

1. ผลประเมินจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
(ตอบแบบประเมิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของ
กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้
ประโยชน์) 

ตารางสรปุผลการ
ประเมนิความพงึ
พอใจ 

2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ร้อยละ 80 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษา  32  คน 
บุคลากร 10 คน 
บุคคลภายนอก 111 คน 

2. เอกสารลงชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ภาพถ่ายกิจกรรม
โครงการ 

- เอกสารลงชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ภาพถ่ายกิจกรรม
โครงการ 

 
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมโครงการ Onsite จ านวน 111 คน (บุคคลภายนอก ) นักศึกษาจ านวน 32 คน และ
บุคลากร  10 คน และ นักศึกษาเข้าโครงการในระบบ Online  
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ส่วนที่ 4   การตรวจสอบผลการด าเนินการ/ อภิปรายความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่สนใจที่จะมามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในหลักสูตร
อาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์จ านวนที่มากขึ้น โดยนักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจกับโครงการนี้จ านวนมาก 
เมื่อประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเพจของคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม เพียง 2 วันมียอดจ านวนผู้สมัคร
ประมาณ 200 กว่าคน ส่งผลให้ต้องปิดการรับสมัคร เนื่องจากมีจ านวนผู้สมัครเข้ามาจ านวนมาก ทั้งนี้ คณะใช้เกณฑ์
การคัดเลือกโดยพิจารณาคุณสมบัตินักเรียนที่ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6)  
ซึ่งคณะก าหนดจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเพียง 100 คน  (เนื่องจากสถานะการณ์โควิด 19 เพ่ือลดความหนาแน่น) 

จากการสอบถามนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพบว่าส่วนใหญ่สนใจหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์  
เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ไม่มีมหาวิทยาลัยแห่งใดเปิดซึ่งมีที่มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นที่แรก ประกอบกับนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการอยากเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ ต ารวจ และต้องการปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ สิ่งที่
น่าสนใจเป็นอย่างมากพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการมีแนวความคิดที่ต้องการช่วยเหลือสังคม  และ
ประเทศชาติ 

 

ส่วนที่ 5   สรุปผลการด าเนินการ/ ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงในอนาคต 
 
- ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานครั้งก่อน (ถ้ามี) 
 - ผู้เข้าร่วมโครงการต้องการให้มีระยะเวลาในการจัดโครงการทีม่ากกว่านี้เพื่อให้ได้ความรู้ที่มากขึ้น 
 - ผู้เข้าร่วมโครงการแนะน าว่าควรจะให้ลงมือปฎิบัติที่มากกว่านี้ เช่น การปัดหาลายนิ้วมือแฝง  การพิสูจน์
หลักฐาน เป็นต้น 

 
- ผลการประเมินในคราวนี้ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพอใจต่อการจัดโครงการครั้งนี้ค่อนข้างมาก เนื่องจากได้รับความรู้ ความสนุกสนาน 
และประสบการณ์ต่างๆมากข้ึน รวมถึงได้รับประกาศนีบัตรผ่านการเข้าร่วมโครงการ และต้องมีการจัดโครงการนี้ต่อไป
ทุกๆปี 

  
- ข้อเสนอแนะส าหรับในการพัฒนาในครั้งต่อไป 
 ในการจัดโครงการนี้ในครั้งต่อไปจะมีระยะเวลาที่นานกว่านี้ และผู้เข้าร่วมโครงการจะให้มีจ านวนที่มากขึ้น
เนื่องจากมีผู้สนใจจ านวนมาก  
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ผลลัพธ์การพัฒนาและความเข้มแข็งที่เกิดกับกลุ่มผู้รับบริการ (แยกตามกลุม่ผู้รับบริการ)   
 
ประโยชน์ต่อนักศึกษา :     

-  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร และเกิดความ
สนใจที่จะเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
 
ประโยชน์ต่อบุคลากร :    

-  เกิดความสามัคคี และมีความผูกพันกันระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 
 
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย :  

-  มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นที่รู้จักมากขึ้น  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่คณะอาชญาวิทยาฯในด้านการบริหารจัดการ
องค์ความรู้ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัยรังสิต 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  (อาจารย์-เจ้าหน้าทีใ่นคณะผู้เข้าร่วมโครงการ) 
 

ล าดับที่ ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล 

1.  คณบดี รศ.ดร.ธรรมวิทย์  เทอดอุดมธรรม 

2.  ผู้ช่วยอธิการฯ รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์  พูตระกูล 

3.  รองคณบดี ดร.อารณีย์   วิวัฒนาภรณ์ 

4.  อาจารย์ ดร.นวภัทร  ณรงค์ศักดิ์ 

5.  อาจารย์ ดร.ปิยกฤตา เครือหิรัญ   

6.  อาจารย์ อ.นิชาภา พุ่มจิตร   

7.  อาจารย์ อ.รัชติพรรณ  ปิติวรารมย์ 

8.  เจ้าหน้าที่ นายการุณ  ทองชิด 

9.  เจ้าหน้าที่ นส.ธรานันท์  ภาคาใจ 

10.  เจ้าหน้าที่ นส.สวิตตา วงษ์ภาค า 
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ภาคผนวก 
 

1.สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจ 
2.รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
3.ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการ 
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1.สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจ 
ผลการประเมินโครงการความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

ตารางท่ี 1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมิน 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 38 39.18 

หญิง 59 60.82 

รวม 97 100 
 
 
ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 

ด้านกิจกรรม 

1 ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมคุณมีความรู้ด้านนักสืบโคนันมาก
น้อยเพียงใด 

3.39 ปานกลาง 

2. คุณพึงพอใจกับกิจกรรมในครั้งนี้มากน้อยเพียงใด 4.64 พึงพอใจมากที่สุด 
3. คุณคิดว่ากิจกรรมในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณมากน้อย
เพียงใด 

4.60 พึงพอใจมากที่สุด 

4. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ 4.60 พึงพอใจมากที่สุด 

5.รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.51 พึงพอใจมากที่สุด 

6.บรรยากาศและสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม 4.51 พึงพอใจมากที่สุด 
7.สิ่งอ านวยความสะดวกมีความเหมาะสม 4.57 พึงพอใจมากที่สุด 

8.เวลาที่ใช้ในจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.18 พึงพอใจมาก 

9.สถานที่จัดมีความเหมาะสม 4.51 พึงพอใจมากที่สุด 
10.วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 4.20 พึงพอใจมาก 

11.ทักษะ ความรู้ในการร่วมกิจกรรม 4.31 พึงพอใจมากที่สุด 
12.การน าไปประยุกต์ใช้ 4.50 พึงพอใจมากที่สุด 

ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ 4.60 พึงพอใจมากที่สุด 

หลังการเข้าร่วมกิจกรรมคุณมีความรู้ด้านนักสืบโคนันมาก
น้อยเพียงใด 

4.51 พึงพอใจมากที่สุด 
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เกณฑ์การแปลความหมายระดับความพึงพอใจ 
1.0 – 1.80                     น้อยที่สุด 1.81 – 2.60                   น้อย 
2.61 – 3.40                   ปานกลาง 3.41 – 4.20                   มาก     4.21 – 5.00                   มาก
ที่สุด 
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2.รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น เบอร์โทรศัพท์ 
ID Line (ส าหรับการแอดเข้ากลุม่ไลน์ใน
กรณีที่ได้รับคัดเลือก) 

1 นางสาวอโรชา แจ่มจ ารัส เอิน 0635161752 0927021427 

2 นางสาวเบญญาภา พัดภู ่ เอิ๊ก 0915996253 benyapanoobenja  

3 นางสาวพิชญา โกโสภา ปาล์ม 0645313716 palm_pichaya 

4 นางสาวฐิติญาพร เพ็ชรบัว การ์ตูน 0983431564 0983431564 

5 นางสาววราภรณ์ วรเลศิ พลอย 0968195582 ploylywaraporn  

6 นางสาว นภัสสร ผลคดิ ฟาง 0970188097 napatsornja25482548 

7 ณัฐพงษ์ ช่ืนวารี กาย 0631296144 guyveve009 

8 เกวลิน ฉวีรักษ์ เกล 0949797009 theerarak.0209 

9 น.ส.จิราวรรณ เกียรติอนุกูล น้ า 0928691944 nam.0808 

10 ปัณณธร บุญม ี ปัน 0622428489 pan46_ 

11 ณกานต์ อ านาจเรืองฤทธิ์ แก้ม 0970835273 nakan_gam1726 

12 ภัลลิกา  ระวังภัย ปุยนุ่น 0822026866 panlika_23 

13 นางสาวสรลัพร ไกรนุกูล ต้นหอม 0619534859 saranpon_t 

14 อภิสรา ก้อนค้างพลู พี 0645282851 piruby_ 

15 วริศรา ชูเดช ปิ่นมุก 0617091144 mukwra49 
16 นางสาวนิมิตตา มูลถา เม็ดนุ่น 0645581660 77404355900 

17 นางสาว รวิภา สวสัดิส์ละ fourarm 0812392449 0969230580 

18 เบญญาภา ป้านจันทร์ มุก 0829697819 ghuiiij123 

19 พัชรพร รื่นโต อิ๊ง 0933935194 ink031148 

20 หนึ่งฤทัย รวมทรัพย ์ จีจี ้ 0640268006 jiji47 

21 แพรญาดา  มณีวงษ์ แพร 0655061002 prae12340 

22 นางสาวจตุพร วินิยม โบนัส 0807171796 0641560195 

23 นางสาวณัฐณิชา ถาวรสวสัดิ ์ ตัสนีม 0945597266 intendinlove 

24 นายกฤษฎา ชูสุข อาร์เซนอล 0971020009 kritsadaa_ 

25 เบญญาภา งามวงค ์ พอย 0803011676 ployp25 
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26 ดวงกมล คุ้มมณ ี โดนัท 0989854900 0989854900 

27 ปราณปริยา สนขุนทด เนส 0952942389 0952942389 

28 ปาริชาต ิพรมศร ี ปา 0984424799 0984424799  

29 นางสาวจิรนันท์ เทพแสน แพร 0624654859 0624654859 

30 ทักษภณ รอดเสวก ฟอร์ 0922511773 playgamelol  

31 น.ส.อาภสัรา ติ้วอ้าย ภัส 0996191200 pasra2548 

32 นางสาวจิรวด ีเทพแสน พลอย 0929168839 0929168839 

33 วิมลณัฐ สายบัว หยก 0806189602 wmnsai22 

34 นส.ณัฐณิชา สมิงแก้ว ฮานาน 0627672159 nat_sayya10 

35 สิริโสภา จิวจินดา อิงค์ 0916354541 ingjew 

36 นางสาวทิวาพร บุตทะโชต ิ นุ่น 0660539633 0660539633 

37 จณิสตา นามพร น้ าพ้ัน 0617784916 _stupidme 

38 พรชนิตว ์เปี่ยมวาร ี ต้นน้ า 0954678383 0954678383 

39 กรองเเก้ว โอภาเจริญ สตางค ์ 0944822515 ssuga93 

40 นางสาวกันติชา หิมพรหม ฟ้า 0623832111 0980804114 

41 นางสาวพัชราภรณ ์ป้ันอุ่น กวาง 0616041411 kwang26838 

42 จาฏุพัจน์ สอนญาต ิ มิ้นต ์ 0813470405 0617648745 

43 วิมพ์วิภา สง่างาม น้ าเชื่อม 0811915527 @namchiam3048 

44 วิมพ์วิภา สง่างาม น้ าเชื่อม 0811915527 namchiam3048 

45 ชลลดา ทัศนา เค้ก 0624421411 cake1411 

46 ภาดล รอดคลองตัน ยู 
094-650-
0628 

uro32 

47 ณัฏฐินี เบอรเ์นียร ์ แบม 0966492686 bamby55zaza 

48 สุธิมา รบสุดใจ เฟิร์น 0936815453 126fern 

49 นางสาว สิริอาภา นิลมา้ย ออม 0837312470 Aomza4499 

50 อารียา ผิวสอาด หวาน 0923651450 wan_wanp 

51 จุฑามาศ ทองเหลือ มิ้นต ์ 0971415667 xmmnt 



 

PDCA ปกีารศกึษา 2564 |  

52 พชรธร โรจนบวร ก้อง 0917857885 pls_forget 
53 วรรณภา ช านาญรบ พิม 0631392389 0631392389 

54 น.ส.สริิกานต ์ผดุงเวียง ใบเตย 0843171193 sirikarnbaitoey 
55 ณัฏฐวรรณ ศรีจันทรด์ ี ฟีนส์ 0865477909 queen1510 
56 วิไลลักษณ์ ค ามุงคณุ พิ้งกี ้ 0973563759 Pink140349 
57 ปนัดดา กล่าวแล้ว ทิพย์ 0626029873 0899034550 

58 นางสาวแพรวนภา ผิวเนียม แพรว 0943838417 praew1416 

59 อภิญญา คสึันเทียะ บิม 0986818612 aphinya1106 

60 ศุทธพรรณ วรรณสุทธิ ์ จูนี ่ 0918790703 iideline 

61 นางสาวมุกด์มาดา ถิ่นวงศ์อินทร ์ มกุด ์ 0652150009 mook_mookmada 

62 ณฐวรรณ รังสิตเสถียร บีม 0990905335 nadhawanna  

63 นางสาวธมลวรรณ โพธ์ิใบ เนย 0631257877 noey0770 

64 อภิรดา เเก่นณรงค ์ ดีจัง 0855492694 apirada0707 

65  อิสริยาภรณ์ เครือจันทร ์ ปอ 0981929481 0981929481 

66 นายวรัญญ ูหกส ี อาร์ม 0653490495 armyaa0123 

67 นางสาวจารุกญัญ์ ชุ่มชวย ไอซ ์ 0626415644 iczy_aiddy 

68 นางสาวพรธีรา ศรีประเสริฐ ตังเม 0825073295 tungmay_8456 

69 ธิดารัตน์ หงษ์ทอง บีม 0624522388 beam31520. 

70 สุดารณิี เลื่อนไทสงค์ แบม 0825200745 bambee246 

71 นัฐพงศ์ มูซอ นัท 0641151343 Nattapong48 

72 นางสาวกานต์พิชชา พันธุ์สีดา อุ๋มอ๋ิม 0989975567 _kanpitcha- 

73 หิรัญ อุทัยแจ่ม นนท์ 0645195235 0955523357non 

74 ปิยนุช พยับยุพาพงศ์ โฟน 0994577552 phoneandpupraew 

75 ธนัชชา วงษ์พันธ์ ตัง 0806166129 tang_304_ 

76 ธวัลรัตน ์อยู่ยอด พลอย 0924948647 llooveyyyy.m 

77 นางสาวบัณฑติา ตันตระกลู อุ๋มอ๋ิม 0658191372 0851774952 

78 ฐิติมา อ่วยศรี ไผ ่ 0979318734 bb_tim2oo6. 

79 สุภัชญา เฉลิมศร ี จันทน์หอม 0952516127 janhomploykwan 
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80 ชนัฐกร อริยะอมรเลิศ พีวี 0616288197 pvgame 

81 นางสาวณิชาภัทร ปัญญารอด มิ้นท ์ 063-1486942 mint_nichaa1956 

82 ฑิมพิหา สุขโข ซิลเวีย 0627481256 sixxx_ 

83 นางสาวกานดา บัวประเสริฐ ปาล์ม 0946677272 palmxvi 

84 พัชรพา ศรีขจร เมย ์ 0637241593  mmm2004 

85 ปาริชาติ ส าแดง แนน 0995317553 https://line.me/ti/p/m4vb8Dcbsx 

86 วริศรา ทองดีเพ็ง ข้าวฟ่าง 0917915488 mynameeeeis04 

87 นางสาวนฤมล หนุนลบ ต้า 0949866622 Shine_47 

88 นางสาวสุพิชญา ติยะสัน อั้ม 0646411953 supichaya_a_a 

89 นางสาว ธนัชพร  ตุ้มอยู ่ ต้นโอ๊ค 0848952535 0848952535 

90 นายพุฒิเมธ ผลเกิด โฟกัส 0641198890 puttimate03  

91 นางสาวนริศรา เช้ือด ี แนน 0628852312 Naritsara_1407  

92 นทีธร อ่างยานต์ บาส 0625724665 bas2745 
93 นางสาวรมดิา ถาวรชัยวัฒน ์ ไผ ่ 0889928899 neki_jung 

94 จุฬาคัมภรี ์เลิศล ายอง เหวิน 0952835264 472548jula  

95 นางสาวเอกัตตา หล่าอุดม พู่กัน 0634615393 Pookanlp (ใช้เป็นเบอร์แทนก็ไดค้่ะ) 

96 นางสาวภวรญัชน์ คันศิลป ์ อาย 0638942373 Pxeye 

97 นางสาวกัญยารัตน์ วงศ์วิสุทธากร ผิงผิง 0616196147 0616196147 

98 นัชชา เพชรค า นิด 0652657655 Nachcha49  

99 กุลธิดา สิงห์ครุธ สมายด ์ 0649019357 0649019357 

100 ณัฐชา เพชรนภาพร ณัฐชา 0952136379 natcha9521 

101 น้ าผึ้ง เดโชชัย ผี้ง 0830600968 horn2018 

102 นางสาว นิชนันท์  เครือทรัพย ์ เดียร ์ 0972469227 hello.20091 

103 นารีรัตน์ พันแสน แพรว 0633635558 praw12345678911 

104 พงษ์นเรศ นิธิพัฒน์ธรากุล ซัน 0619838555 tisonkong 
105 นายรชต สันต์ธนะวาณิช แม็ก 0958903914 maxsao99 

106 พรรุจ ีเกตุประยรู ตาล 0823643701 0823643701 
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107 นายธัญพิสิษฐ์ ไชยบาล พอตเตอร ์ 0956033178 0969204256 

108 นางสาว ศิขรินทร์ อาษาแก้ว ยูจีน 0947037321 0947037321 

109 นางสาวพนิดา บุตรด ี ตอง 0932729038 tong5917 

110 พิมพ์นารา คงทอง นาร่า 0990548813 pimnara_62 

111 ธัญญ์รวี โชคดีวัฒนเจรญิ ใบข้าว 0945484131 methapornn 
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3.ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการ 
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ก าหนดการ แคมป์นักสืบรุ่นจิ๋ว  #โคนันรุ่น 4 
วันพฤหัสท่ี 26 พฤษภาคม  2565 เวลา 08.30 – 13.00 น. 

  ณ. ห้อง 1-301 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์  และ  
LIVE ผ่าน เพจคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุตธิรม 
  
08.30 – 09.00 น.                     ลงทะเบียน 
 
09.00 – 09.15  น.  กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับร่วมโครงการ  

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม 
คณบดีคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 

09.15 – 09.30 น.   กล่าวแนะน าการเป็นนักสืบสวน สอบสวน  
 โดย รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและประธานกรรมการ       
คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 

09.30 – 11.15 น. กิจกรรมสถานี ประกอบด้วย  

  สถานีที่ 1 การปัดหาลายนิ้วมือแฝง  

  สถานีที่ 2 การตรวจสถานที่เกิดเหตุ  (จ าลองเหตุการณ์) 

  สถานีที่ 3 เทคโนโลยีในการสืบสวน 

 

11.15 – 11.30  น. ตอบข้อซักถามและมอบของรางวัล 

11.30 – 12.00  น. มอบประกาศนียบัตร 

12.00 – 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 

หมายเหตุ:  ประกาศนียบัตรมอบให้เฉพาะคนที่อยู่ในระบบจนกิจกรรมสิ้นสุด 

การแต่งการ :ใส่เสื้อยืดสีด า กางเกงขายาว (ยีนส์ได้) สวมรองเท้าผ้าใบ 

 
 

คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 

มหาวิทยาลัยรังสิต 



 

PDCA ปกีารศกึษา 2564 |  

 
ประกาศนียบัตร 

 

 
 
 
 

 


