
แบบฟอร์มการรายงานการด าเนนิการหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาระบบสารสนเทศวสิาหกจิ 
วทิยาลยันวตักรรมดจิทิลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัรังสิต  

ผู้รายงานข้อมูล  อาจารย์สุมนา เกษมสวสัดิ์ ต าแหน่ง หัวหน้าหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาระบบสารสนเทศวสิาหกจิ  

ล าดบั สถานทีต่ั้ง จงัหวดั หลกัสูตร สาขาวชิา 

จ านวนนักศึกษา 
ทีย่งัไม่ส าเร็จการศึกษา 

 ตั้งแต่ปีการศึกษา  
2556-2561  

การด าเนินการ 

มตสิภา
เห็นชอบ 
การ

ด าเนินการ 
1. มหาวทิยาลยัรังสิต ปทุมธานี หลกัสูตรวทิยาศาสตร 

บณัฑิต   
 

ระบบสารสนเทศ
วสิาหกิจ 

32 คน 
จาก 

34  คน 
(ณ วนัท่ี 14/02/2562) 

เน่ืองจาก 
ขาดการติดต่อ จ านวน 2 

คน คือ 
นาย ทิฆฆัพร ปราการ
พิลาศ รหสั 5605274, 
นาย ปฎิภาณ เลก็ชะอุ่ม 

รหสั 5804249 
และ 

ท าเร่ืองยา้ยคณะเม่ือส้ิน
ภาค 1/2561 แต่รายช่ือ
ยงัคา้งอยู ่จ  านวน 2 คน 
คือ นางสาว จิตรา แกว้
สุวรรณ รหสั 5900283, 
นาย วงศธร บุญพว่ง 

รหสั 5902488 

1. หลกัสูตรรับนักศึกษาเขา้มาในปีการศึกษา 2556-2561 
จ านวน 97 คน 

2. ขอปิดรับสมัครนักศึกษาตั้ งแต่ภาคการศึกษาท่ี  1            
ปีการศึกษา 2562 เป็นตน้ไป   

3. นกัศึกษา ขาดการติดต่อ จ านวน 2 คน ยา้ยคณะเม่ือส้ิน

ภาค 1/61 แต่รายช่ือยงัอยูท่ี่สาขาวิชา จ านวน 2 คนและ

ท่ียงัไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 30 คน แบ่งเป็น  
- นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาเม่ือส้ินภาค 

2/2561 จ านวน 10 คน ปัจจุบนัปฏิบติัสหกิจศึกษา 
ณ สถานประกอบการ (นาย สยามรัฐ คงพิทักษ ์
รหัส 5800550, นาย ชัยธวชั สุดประเสริฐ รหัส 
5800640 , นางสาว สุรัสวดี สร้อยมาลี รหัส 
5801195 , นาย ดนุเดช เ อ่ียมพิพัฒน์  รหัส 
5801650, นางสาว รชนีกร เอ่ียมสอาด รหัส 
5803419, นางสาว ณัฐวรรณ รักษ์แก้ว รหัส 
5803691 , นางสาว ภานินันท์ อยู่คงดี รหัส 
5804996, นางสาว ปานชนก แพร่พิพฒัน์มงคล 
รหัส 5805515 , นาย นครินทร์ อ้นชู รหัส 
5805614, นางสาว อกัษราภคั กุลสุวรรณ์ รหัส 
5805615) 
 

  



- นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาเม่ือส้ินภาค 
2/2561 จ านวน 1 คน ปัจจุบนัลงทะเบียนเรียนวิชา 
ENL121 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2 (นาย ภู
ริทตั มาดี รหสั 5701982) 

- นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาเม่ือส้ินภาค 
2/2561 จ านวน 1 คน ปัจจุบนัลงทะเบียนเรียนภาค 
2/2561 จ านวน 21 หน่วยกิต (นาย เรวฒัน์ บุญโข 
รหสั 5904505) 

- นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาเม่ือส้ินภาค 
ฤดูร้อน/2562 จ านวน 3 คน (นาย เนติธร ถ่ินจนัทร์ 
รหัส 5805893, นาย จิรพล พัฒโนทัย รหัส 
5609013 และ นาย ประวนัวิทย์ ประดิษฐ์ขวญั 
รหสั 5907818) 

- นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาเม่ือส้ินภาค 
1/2562 จ านวน 6 คน (นาย พีรพฒัน์ มีทอง รหัส 
5901520 , นาย กมลวทัน์ ธะนะสันต์ รหัส 
5902090, นางสาว ณัฏฐนันธ์ รัตนสมิทธ์ิ รหัส 
5903930, นาย ธนกฤต พงคพ์ิศาล รหัส 5904465, 
นางสาว ณัฐกานต ์ภูคบทอง รหัส 5904916 และ
นาย วริทธ์ิธร วชิชุเกรียงไกร รหสั 6004419) 

- นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาเม่ือส้ินภาค 
2/2562 จ านวน 1 คน (นาย ธญัญพ์ิสิษฐ์ บุญสิรินว
คนธ์ รหสั 6002595) 

- นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาเม่ือส้ินภาค 
1/2563 จ านวน 5 คน (นางสาว สุภนิดา ศรีมาก 
รหัส 6000958 , นาย ปิย ังกูร ทัยคุปต์ รหัส 
6001935, นาย ฉัตรมงคล ทรหด รหัส 6002719, 
นาย สรวิชญ์ แสงจันทร์ รหัส 6004018, นาย 
วศิรุต สุราฤทธ์ิ รหสั 6004418) 



- นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาเม่ือส้ินภาค 
1/2564 จ านวน 3 คน (นาย ศุภกรณ์ พนัวไิลย รหสั 
6100469, นาย นพพล ยนืยงสวสัด์ิ รหสั 6102003, 
นางสาว นภทัร์ศรัณต ์ผกูธรรม รหสั 6102958) 

- สรุป 
 นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาเม่ือส้ินภาค 

2/2561 จ านวน 12 คน 
 นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาเม่ือส้ินภาค 

ฤดูร้อน/2562 จ านวน 3 คน 
 นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาเม่ือส้ินภาค 

1/2562 จ านวน 6 คน 
 นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาเม่ือส้ินภาค 

2/2562 จ านวน 1 คน 
 นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาเม่ือส้ินภาค 

1/2563 จ านวน 5 คน 
 นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาเม่ือส้ินภาค 

1/2564 จ านวน 3 คน 
 

  
 


