
แบบฟอรม์รายงานการด าเนินโครงการ 

 

ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมเสรมิทกัษะทางดา้นการจดัการ (รหสัโครงการ 640453) 

ความสอดคลอ้งกบัประเดน็ยุทธศาสตร์ 

 การเรียนการสอนและการผลิตบณัฑิต   ❑ วิจยั / นวตักรรม 
❑ ศิลปวฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม    ❑ การบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศ 
❑ ภาพลกัษณ์ / ช่ือเสียงขององคก์ร    ❑ ความเป็นนานาชาติ 
 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ/ผูร้ายงาน...............ดร.กฤษฎา  มฮูมัหมดั...............รหสับุคลากร……5990039……. 
วทิยาลยั/คณะ/สถาบนั/หน่วยงาน…………………คณะบรหิารธุรกจิ…………………………………………. 

 

1. หลกัการและเหตุผล/ ความส าคญั/ ประเดน็ปัญหา  
ด้วยสภาพแวดล้อมทัง้ภายนอกและภายในองค์การที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การ

ปรบัตวัในการบรหิารจดัการขององคก์ารจงึมคีวามส าคญั เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถแข่งขนัไดภ้ายใต้
สภาพแวดล้อมที่ชบัซ้อน ดงันัน้การได้รบัประสบการณ์พื่อเสรมิสร้างทกัษะทางด้านการจดัการทัง้ 
การจดัการทัว่ไป การจดัการทรพัยากรมนุษย์ และการเป็นผู้ประกอบการจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถงึ
การวิเคราะห์จ าลองสถานการณ์ทางธุรกิจ (Business Simulation) จึงมีความส าคัญเพื่อท าให้
นกัศกึษาไดเ้หน็ภาพ และเขา้ใจบรบิทของการจดัการในสถานการณ์ปัจจุบนั 

 
1.1 วตัถุประสงค ์ 

เพือ่เพิม่ความรู ้ความเขา้ใจทางดา้นการจดัการ โดยเฉพาะการวเิคราะหจ์ าลองสถานการณ์
ทางธุรกจิ (Business Simulation) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืวดั 

 
1.2 เป้าหมายความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ 

นกัศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจในการวเิคราะหจ์ าลองสถานการณ์ทางธุรกจิ (Business 
Simulation) และเหน็ภาพจ าลองในสถานการณ์ทางธุรกจิเพิม่ขึน้ 
 



2. วธิดี าเนินการ 
1. ตดิต่อบรษิทัฯ โปรแกรมวเิคราะหจ์ าลองสถานการณ์ทางธุรกจิเพือ่เสนอราคา  
2. บรรจุในรายวชิา ETP 405 การจ าลองสถานการณ์ทางธุรกิจ ในสาขาวชิาการจดัการ 

แขนงวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ ในภาค 2/64  
3. ด าเนินกจิกรรมการฝึกอบรม จ าลองสถานการณ์ทางธุรกจิตลอดภาคการศกึษา  
4. ประเมนิผลโครงการผลการด าเนินการ/ การน าไปใช ้

3. การตรวจสอบผลการด าเนินการ/ อภปิรายความส าเรจ็หรอืไม่ส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ 
 

ตวัชีว้ดั
ความส าเรจ็

โครงการทีต่ ัง้ไว้
ในระบบ 

ค่าเป้าหมาย เอกสารแนบรายงานโครงการ 
ทีต่ัง้ไวใ้นระบบ

งบ 
ผลทีไ่ด ้ ทีต่ัง้ไวใ้นระบบ

งบ 
ทีแ่นบไวใ้น
ภาคผนวก 

1. ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการไดร้บั
ประโยชน์จาก
โครงการอยู่ใน
ระดบัดหีรอืมาก
ขึน้ไป 
 

รอ้ยละ 60 ของ
ผูต้อบแบบ
ประเมนิ 

 

รอ้ยละ 92.86 
ของผูต้อบแบบ
ประเมนิไดร้บั
ประโยชน์จาก
โครงการอยู่ใน
ระดบัดหีรอืมาก

ขึน้ไป 

ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการไดร้บั
ประโยชน์จาก
โครงการอยู่ใน
ระดบัดหีรอืมาก

ขึน้ไป 

แบบประเมนิ
โครงการ
ฝึกอบรม

ทางการจดัการ 
ETP405 การ

จ าลอง
สถานการณ์ทาง
ธุรกจิ (Business 

Simulation) 
2. จ านวน
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
 

รอ้ยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

รอ้ยละ 95 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

รายชื่อนกัศกึษา
และอาจารยท์ี่

เขา้ร่วมโครงการ 
3. ไดร้บั 
Business 
Simulation 
License 

License 4 ทมี 
 
 
 

License 4 ทมี 
 
 
 

เอกสารแสดง
การซือ้ License 

4 ทมี 

เอกสาร Invoice 
แสดง Team 

License 4 ทมี 

 
1. จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการตามทีต่ ัง้ในระบบ 20 คน โดยมผีูเ้ขา้ร่วมโครงการทัง้สิน้ 19 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 95 



2. จ านวนผูต้อบแบบประเมนิ 14 คน (คดิเป็นรอ้ยละ 73.68 ของจ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการคอื 19 
คน) 

3. จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการทีเ่ลอืก 5 (มากทีสุ่ด) และ 4 (มาก) จ านวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
92.86 ของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 14 คน 

จากการน าแบบจ าลองสถานการณ์ทางธุรกิจมาให้นักศึกษาได้ท าการศึกษานัน้ อาจารย์จะ
อธบิายถงึลกัษณะของโปรแกรม วธิกีารใช้งานต่าง ๆ และทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรม (Training) 
จากโปรแกรม เพื่อสามารถใช้งานในขัน้ตอนต่อไป โดยจัดให้มรีอบฝึกปฏิบตัิ (Practice Round) 
จ านวน 4 รอบ เพื่อฝึกปฏบิตัใิหน้ักศกึษาเรยีนรูถ้งึลกัษณะต่าง ๆ ของโปรแกรม การตดัสนิใจ และ
ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ ก่อนเขา้สูร่อบแขง่ขนัจรงิ (Competition Round) 

 
4. สรุปผลการด าเนินการ/ ขอ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรุงในอนาคต 

จากการด าเนินการดงักล่าว พบว่า นักศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจทีเ่พิม่ขึน้ กล่าวคอื ทราบ
ถึงขัน้ตอนในการตัดสินใจตัง้แต่กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
การตลาด (Marketing) การผลติ (Production) การเงนิ (Financing) จนไดผ้ลลพัธก์ารด าเนินธุรกจิที่
เกิดขึ้นในแต่ละรอบ และน าผลลัพธ์นัน้มาท าการวิเคราะห์และน าเสนอในชัน้เรียน เพื่อรับฟัง
ขอ้เสนอแนะจากอาจารยผ์ูส้อนในการน าไปปรบัปรุงการด าเนินงานทางธุรกจิใหม่ในรอบถดัไป 

โดยมขีอ้เสนอแนะจากผูเ้ขา้ร่วมดงันี้ 
- อยากใหม้ภีาษาไทย เพือ่ความเขา้ใจทีส่งูขึน้ครบั 
- มคีวามคาดผลที่จะเกิดขึ้นได้จากsimulationเกมส์ท าให้บางทกี็ลดความตื่นเต้นของผู้

เล่นลงไปบ้าง เเต่โดยรวมเกมส์สนุกมากค่ะ มีองค์ประกอบหลายอย่างให้ได้คิดได้
วางแผนเอง :) 

ขอ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรุงในอนาคต 

- เพิม่สถานการณ์ทางธุรกจิเพิม่เตมิ เช่น กรณีเกดิภยัพบิตั ิน ้าท่วม หรอืเกดิการประทว้ง
ของพนักงาน โรคระบาดฯลฯ เพื่อให้มสีถานการณ์ที่เกิดขึ้น และเพิม่การตดัสนิใจใน
การวเิคราะหปั์จจยัอื่น ๆ เพิม่เตมิ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 





User
Rectangle

User
Typewriter
= 92.8%



รายชื�อผูเ้ขา้รว่มโครงการฝึกอบรมเสริมทกัษะทางดา้นการจดัการ (รหสัโครงการ 640453)

ลาํดับที� กลุ่มทฤษฎี รหสันักศกึษา ชื�อ - สกุล คณะ สาขา

1 1 6200945 นางสาว อรญา ปานตะละสี คณะบริหารธุรกิจ การจดัการ

2 1 6201438 นาย ศภุวฒุิ สมจิตร คณะบริหารธุรกิจ การจดัการ

3 1 6201464 นาย นพรุจ รอ้ยกรแกว้ คณะบริหารธุรกิจ การจดัการ

4 1 6201506 นางสาว บญุญาดา ศรีวรสาร คณะบริหารธุรกิจ การจดัการ

5 1 6202846 นาย กิตติศกัดิ� กตญั�ู คณะบริหารธุรกิจ การจดัการ

6 1 6203150 นาย นิรุช แดงศิริ คณะบริหารธุรกิจ การจดัการ

7 1 6203332 นาย อมตะ ทมุทา คณะบริหารธุรกิจ การจดัการ

8 1 6203411 นาย พีรพล นพภา คณะบริหารธุรกิจ การจดัการ

9 1 6203742 นาย ธนวรรธน ์ไพศาลพฒันากิจ คณะบริหารธุรกิจ การจดัการ

10 1 6204151 นาย ธนรบ ผลวฒันะ คณะบริหารธุรกิจ การจดัการ

11 1 6206025 นาย พลาธิป บตุรนอก คณะบริหารธุรกิจ การจดัการ

12 1 6206031 นางสาว วรรณพร ภาโสม คณะบริหารธุรกิจ การจดัการ

13 1 6206355 นางสาว ปิยเกศ ดิษฐ์กระจนั คณะบริหารธุรกิจ การจดัการ

14 1 6301823 นาย พาคณุ นนทก์ํ�า คณะบริหารธุรกิจ การจดัการ

1 1 อาจารย์ ดร.ศรร ์สทุธิคณุ โอรญัรกัษ์ คณะบริหารธุรกิจ การเงิน

2 1 อาจารย์ ดร.ณกมล จนัทรส์ม คณะบริหารธุรกิจ การจดัการ

3 1 อาจารย์ ดร.กฤษฎา มฮูมัหมดั คณะบริหารธุรกิจ การจดัการ

4 1 อาจารย์ ดร.ปิยภรณ ์ชชีูพ คณะบริหารธุรกิจ การจดัการ

5 1 อาจารย์ ดร.พชัรห์ทยั จารุทวีผลนกุลู คณะบริหารธุรกิจ การจดัการ



SMART
SMART-Series Co., Ltd(00000)
54 Ramkhamhaeng 24 Alley
Lane 34, Huamak,
Bangkapi, Bangkok tA24O
Tax lD#:0105561199578
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Notes
- AllAmounts are in Thai Baht.
- Payments are due upon receipt of invoice. A late

fee of 1.5% will be charged on past due amounts.

Wiring lnfo:
Bank: Krungsri Bank

Branch : Thanon Rama lX - Srinakarin Branch

Acct Name: SMART-Series Co.,Ltd
Acct#:354-1-29226-7

DATE

TNVO|CE f
DUE DATE

INVOICE

2A2t
rN2112002

Sub-total (THBI

vAr(7%l
Payments/Credits

13,457.94
942.06

TOTALffHB} 14'000.00

contact us at lnfo@smart-series.net

Thank you for your business

DESCRIPTIOI{ Hours/Qtv Rate Amount ffHBl
Team License, core Simulation

Participants : 4 Teams

Discount once off

4 36(x) 14,400.00

{942.06}

On Behalf of SMART-Series

#e
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รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามรูปแบบ PDCA 
 
 

ประเภทการบริการวิชาการ 
❑  แบบสาธารณะ  (❑ แบบให้เปล่า / ❑ แบบเชิงพาณิชย์)   
  แบบเฉพาะ      ( แบบให้เปล่า / ❑ แบบเชิงพาณิชย์)   

การบูรณาการการบริการวิชาการ 
  มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  
❑  มีการบูรณาการการบริการวชิาการกับการวิจัย   
 

ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/ ประเด็นการจัดการความรู้ 

 การเรียนการสอนและการผลติบัณฑติ   ❑ วิจัย / นวัตกรรม 

❑ ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม    ❑ การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 

❑ ภาพลักษณ์ / ช่ือเสียงขององค์กร    ❑ ความเป็นนานาชาต ิ

 

 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการตามที่ขอในงบประมาณ (*ข้อมูลที่กรอกตอนขออนุมัติงบโครงการ) 
 
ชื่อโครงการ(รหัสงบโครงการ) โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะทางด้านการจัดการ (รหัสโครงการ 640453) 
หลักการและเหตุผล ด้วยสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การ
ปรับตัวในการบริหารจัดการขององค์การจึงมีความสำคัญ เพ่ือให้องค์การสามารถแข่งขันได้ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ชับซ้อน ดังนั้นการได้รับประสบการณ์พ่ือเสริมสร้างทักษะทางด้านการจัดการทั้ง การจัดการ
ทั่วไป การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการเป็นผู้ประกอบการจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการวิเคราะห์จำลอง
สถานการณ์ทางธุรกิจ (Business Simulation) จึงมคีวามสำคัญเพื่อทำให้นักศึกษาได้เห็นภาพ และเข้าใจ
บริบทของการจัดการในสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
1.1วัตถุประสงค์ เพ่ือเพิ่มความรู้ ความเข้าใจทางด้านการจัดการ โดยเฉพาะการวิเคราะห์จำลองสถานการณ์
ทางธุรกิจ (Business Simulation) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวัด 
 
1.2 เป้าหมายความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์จำลอง
สถานการณ์ทางธุรกิจ (Business Simulation) และเห็นภาพจำลองในสถานการณ์ทางธุรกิจเพิ่มขึ้น 
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ส่วนที่ 2 วิธีดำเนินการ 
1. ติดต่อบริษัทฯ โปรแกรมวิเคราะห์จำลองสถานการณ์ทางธุรกิจเพ่ือเสนอราคา  
2. บรรจุในรายวิชา ETP 405 การจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ ในสาขาวิชาการจัดการ แขนงวิชาการ

เป็นผู้ประกอบการ ในภาค 2/64  
3. ดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรม จำลองสถานการณ์ทางธุรกิจตลอดภาคการศึกษา  
4. ประเมินผลโครงการผลการดำเนินการ/ การนำไปใช้ 
  

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินการ / การนำไปใช้  
การประเมินโครงการ  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ
โครงการ 

ที่ตั้งไว้ในระบบงบ 

ค่าเป้าหมาย เอกสารแนบรายงานโครงการ 
ที่ตั้งไว้ในระบบ

งบ 
ผลที่ได้ ที่ตั้งไว้ในระบบงบ ที่แนบไว้ใน

ภาคผนวก 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ

ประโยชน์จากโครงการอยู่

ในระดับดีหรือมากข้ึนไป 

 

ร้อยละ 60 ของ

ผู้ตอบแบบ

ประเมิน 

 

ร้อยละ 92.86 ของ
ผู้ตอบแบบประเมิน
ได้รับประโยชน์จาก

โครงการอยู่ใน
ระดับดีหรือมากขึ้น

ไป 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ
อยู่ในระดับดีหรือมาก

ขึน้ไป 

แบบประเมิน
โครงการฝึกอบรม
ทางการจัดการ 
ETP405 การ

จ าลองสถานการณ์
ทางธุรกิจ 
(Business 

Simulation) 

2. จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 95 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

รายชื่อนักศึกษา
และอาจารย์ที่เข้า

ร่วมโครงการ 

3. ได้รับ Business 
Simulation License 

License 4 ทีม 

 

 

 

License 4 ทีม 

 

 

 

เอกสารแสดงการซื้อ 
License 4 ทีม 

เอกสาร Invoice

แสดง Team 

License 4 ทีม 
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**กรณี โครงการที่ประเมินจากแบบสอบถาม/แบบสำรวจ 
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการตามที่ตั้งในระบบ 20 คน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 19 คน คิดเป็นร้อย

ละ 95 
2. จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 14 คน (คิดเป็นร้อยละ 73.68 ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการคือ 19 คน) 
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เลือก 5 (มากที่สุด) และ 4 (มาก) จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 92.86 

ของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 14 คน 
 
ส่วนที่ 4   การตรวจสอบผลการดำเนินการ/ อภิปรายความสำเร็จหรือไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

จากการนำแบบจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจมาให้นักศึกษาได้ทำการศึกษานั้น อาจารย์จะอธิบายถึง
ลักษณะของโปรแกรม วิธีการใช้งานต่าง ๆ และทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรม (Training) จากโปรแกรม เพื่อ
สามารถใช้งานในขั้นตอนต่อไป โดยจดัให้มีรอบฝึกปฏิบัติ (Practice Round) จำนวน 4 รอบ เพ่ือฝึกปฏิบัติให้
นักศึกษาเรียนรู้ถึงลักษณะต่าง ๆ ของโปรแกรม การตัดสินใจ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ก่อนเข้าสู่รอบแข่งขันจริง 
(Competition Round) ทำให้นักศึกษามีความเข้าใจในการใช้งาน 
 
ส่วนที่ 5   สรุปผลการดำเนินการ/ ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงในอนาคต 

 
- ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งก่อน (ถ้ามี) 
(ไม่มี) 
 
- สิ่งที่ได้ดำเนินการแก้ไข / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน 
(ไม่มี) 
 
- ผลการประเมินในคราวนี้ 

- อยากให้มีภาษาไทย เพ่ือความเข้าใจที่สูงขึ้นครับ 
- มีความคาดผลที่จะเกิดขึ้นได้จากsimulationเกมส์ทำให้บางทีก็ลดความตื่นเต้นของ

ผู้เล่นลงไปบ้าง เเต่โดยรวมเกมส์สนุกมากค่ะ มีองค์ประกอบหลายอย่างให้ได้คิดได้วางแผน
เอง :) 
 
- ข้อเสนอแนะสำหรับในการพัฒนาในครั้งต่อไป 
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เพิ่มสถานการณ์ทางธุรกิจเพิ่มเติม เช่น กรณีเกิดภัยพิบัติ น้ำท่วม หรือเกิดการประท้วง
ของพนักงาน โรคระบาดฯลฯ เพ่ือให้มีสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และเพ่ิมการตัดสินใจในการ
วิเคราะห์ปัจจัยอื่น ๆ เพ่ิมเติม 
 
ผลลัพธ์การพัฒนาและความเข้มแข็งที่เกิดกับกลุ่มผู้รับบริการ (แยกตามกลุม่ผู้รับบริการ)   
 นักศึกษา 
 เห็นภาพของการด าเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อ
การตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจ เช่น การวิจัยและพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต ทั้ง
วัตถุดิบ ค่าแรงงาน การตลาดที่จะตั้งราคาอย่างไร สู้คู่แข่งได้หรือไม่ การพยากรณ์ยอดขาย
เท่าไหร่ โดยดูจากการเติบโตของตลาดและความสามารถทางการแข่งขัน การส่งเสริม
การตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และความพึงพอใจของลูกค้า การผลิตที่ต้องดูจาก
การพยากรณ์ยอดขาย รวมถึงสินค้าคงคลัง หรือการขาดสินค้าคงคลัง การเพ่ิมก าลังการผลิต 
การใช้ระบบอัตโนมัติมาช่วยแรงงานคน และการเงินที่ต้องบริหารทั้งเงินที่รับเข้า จ่ายออก 
การปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อสร้างมูลค่าของหุ้น เป็นต้น และนักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ 
ไปใช้ในการด าเนินธุรกิจจริงสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคตต่อไปได้ 
 อาจารย์ 
 ได้เรียนรู้ และเข้าใจระบบร่วมกับนักศึกษา และจากผลลัพธ์ในการแข่งขันแต่ละรอบ 
ยังช่วยให้อาจารย์ได้เรียนรู้ เห็นภาพ รวมถึงท าการเสนอแนะวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้
เห็นภาพรอบด้านมากขึ้น และทราบถึงที่มาที่ไปของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ว่าเกิดจากอะไร มีการ
ตัดสินใจตรงไหนผิดพลาด หรือคู่แข่งเป็นอย่างไร ท าให้สามารถเห็นภาพรวมของธุรกิจที่
สามารถน าไปใช้ในการสอนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้อีกด้วย 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  (กรณีที่เป็นโครงการบริการวิชาการ  ระดับมหาวิทยาลัย)                  
(ให้ระบุรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ  และต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวน

อาจารย์ทั้งหมดในวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน)    
 N/A 
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ภาคผนวก 
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รายชื�อผูเ้ขา้รว่มโครงการฝึกอบรมเสริมทกัษะทางดา้นการจดัการ (รหสัโครงการ 640453)

ลาํดับที� กลุ่มทฤษฎี รหสันักศกึษา ชื�อ - สกุล คณะ สาขา

1 1 6200945 นางสาว อรญา ปานตะละสี คณะบริหารธุรกิจ การจดัการ

2 1 6201438 นาย ศภุวฒุิ สมจิตร คณะบริหารธุรกิจ การจดัการ

3 1 6201464 นาย นพรุจ รอ้ยกรแกว้ คณะบริหารธุรกิจ การจดัการ

4 1 6201506 นางสาว บญุญาดา ศรีวรสาร คณะบริหารธุรกิจ การจดัการ

5 1 6202846 นาย กิตติศกัดิ� กตญั�ู คณะบริหารธุรกิจ การจดัการ

6 1 6203150 นาย นิรุช แดงศิริ คณะบริหารธุรกิจ การจดัการ

7 1 6203332 นาย อมตะ ทมุทา คณะบริหารธุรกิจ การจดัการ

8 1 6203411 นาย พีรพล นพภา คณะบริหารธุรกิจ การจดัการ

9 1 6203742 นาย ธนวรรธน ์ไพศาลพฒันากิจ คณะบริหารธุรกิจ การจดัการ

10 1 6204151 นาย ธนรบ ผลวฒันะ คณะบริหารธุรกิจ การจดัการ

11 1 6206025 นาย พลาธิป บตุรนอก คณะบริหารธุรกิจ การจดัการ

12 1 6206031 นางสาว วรรณพร ภาโสม คณะบริหารธุรกิจ การจดัการ

13 1 6206355 นางสาว ปิยเกศ ดิษฐ์กระจนั คณะบริหารธุรกิจ การจดัการ

14 1 6301823 นาย พาคณุ นนทก์ํ�า คณะบริหารธุรกิจ การจดัการ

1 1 อาจารย์ ดร.ศรร ์สทุธิคณุ โอรญัรกัษ์ คณะบริหารธุรกิจ การเงิน

2 1 อาจารย์ ดร.ณกมล จนัทรส์ม คณะบริหารธุรกิจ การจดัการ

3 1 อาจารย์ ดร.กฤษฎา มฮูมัหมดั คณะบริหารธุรกิจ การจดัการ

4 1 อาจารย์ ดร.ปิยภรณ ์ชชีูพ คณะบริหารธุรกิจ การจดัการ

5 1 อาจารย์ ดร.พชัรห์ทยั จารุทวีผลนกุลู คณะบริหารธุรกิจ การจดัการ



SMART
SMART-Series Co., Ltd(00000)
54 Ramkhamhaeng 24 Alley
Lane 34, Huamak,
Bangkapi, Bangkok tA24O
Tax lD#:0105561199578
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Notes
- AllAmounts are in Thai Baht.
- Payments are due upon receipt of invoice. A late

fee of 1.5% will be charged on past due amounts.

Wiring lnfo:
Bank: Krungsri Bank

Branch : Thanon Rama lX - Srinakarin Branch

Acct Name: SMART-Series Co.,Ltd
Acct#:354-1-29226-7

DATE

TNVO|CE f
DUE DATE

INVOICE

2A2t
rN2112002

Sub-total (THBI

vAr(7%l
Payments/Credits

13,457.94
942.06

TOTALffHB} 14'000.00

contact us at lnfo@smart-series.net

Thank you for your business

DESCRIPTIOI{ Hours/Qtv Rate Amount ffHBl
Team License, core Simulation

Participants : 4 Teams

Discount once off

4 36(x) 14,400.00

{942.06}

On Behalf of SMART-Series

#e
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