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คานา
คู่มือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาฉบับนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับผู้ป ฏิบัติ
ในการดาเนินโครงการต่างๆ เปรียบเสมือนแผนที่บอกทางการทางานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ
ใช้ประกอบการปฏิบัติงานใดงานหนึ่งที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง มีคาอธิบายการปฏิบัติงาน ซึ่งมี
เนื้อหาสารถที่สมบูรณ์ และมีรายละเอียดครอบคลุมกระบวนการทางานอย่างครบถ้วน
ผู้จัดทาหวังว่าคู่มือสาหรับผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเล่มนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้ อย
จิราภรณ์ ศรีนิล
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คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปรัชญา
“พัฒนาความรู้ เชิดชูคุณธรรม นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจสังคม”
วิสัยทัศน์
“ผลิตบัณฑิตที่พึ งประสงค์ มี ทั ก ษะในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ และมี คุณภาพ
เทียบเคียงได้ในระดับสากล”
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนทัง้ ด้านทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมการทาและพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและต่อยอดองค์ความรู้
สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการสูส่ ังคม
สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศชาติให้ดารงสืบไป
ส่งเสริมกิจกรรมให้บริการและคืนประโยชน์แก่สังคม
เสริมสร้างการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในสังกัดทัง้ ด้านวิชาชีพและวิชาการอย่างต่อเนื่อง

คู่มือการปฏิบัติงานสาหรับผู้ดาเนินโครงการ - 3 -

โครงสร้างการบริหารงานของสานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ณาวดี ศรีศิริวัฒน์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.เพียงพิศ กลิ่นหรั่น
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ
การศึกษา

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผศ.ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

นายทรงพล ใจเดช
หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

นางสาวชนัญชิดา พัฒนพันธุ์พงศ์

นางสาวปวีณา ไร่วิบูลย์

นางสาวจิราภรณ์ ศรีนิล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- ดูแลงานธุรการ

- ดูแลงานประกันคุณภาพ
การศึกษา

- ดูแลงานฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา

- ดูแลงานด้านวิชาการ

นางสาวพีริยา จารุเศรษฐการ

นางสาวสุทธวรรณ บุญราศรี

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

- ดูแลงานระดับบัณฑิตศึกษา

- ดูแลงานระดับบัณฑิตศึกษา
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การจัดโครงการ
ความหมายของโครงการ
โครงการ หมายถึง การดาเนินกิ จ กรรม เพื่อสนองยุท ธศาสตร์ ด้วยการวางแผนและก าหนด
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ไว้ล่วงหน้า กิจกรรมดังกล่าวจัดทาขึ้นอย่างเป็นระบบมีระเบียบแบบแผน ในโครงการ
ประกอบด้วยกิจกรรม และเป้าหมายย่อยหลากหลาย ที่ต้องใช้ทรัพยากรทางการบริหารอย่างจากัด และ
คาดหวังที่จะได้ผลสัมฤทธิ์ ตามที่ คาดหวังไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการจึงเป็นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งในการ
ขับ เคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์การ หรือหน่วยงาน ให้ป ระสบความสาเร็จ ตามภารกิจ และวิสัยทัศน์ และ
สามารถช่วยให้แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาองค์การได้เป็นอย่างดี
ลักษณะของโครงการที่ดี
 สามารถแก้ปัญหาขององค์การหรือหน่วยงานได้
 มีรายละเอียด วัตถุประสงค์เป้าหมายต่าง ๆ ที่สอดคล้องกัน มีความชัดเจน สามารถดาเนินงาน
ได้ มีความเป็นไปได้
 รายละเอียดของโครงการต่อเนื่องสอดคล้องสัมพันธ์กัน
 ตอบสนองความต้องการของลูกค้า หน่วยงาน หรืออง์การ สังคมและประเทศชาติ
 ปฏิบัติแล้วสอดคล้องกับแผนงานหลักขององค์การ
 กาหนดขึ้นอย่างมีข้อมูลความจริงและเป็นข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ
 ได้รับการสนับสนุนจากผูบ
้ ริหารทุกด้าน โดยเฉพาะด้านทรัพยากรทีจ่ าเป็น
 มีระยะเวลาในการดาเนินงานแน่นอน ระบุวันเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
 สามารถติดตามประเมินผลได้
 สามารถขยายผล สู่ความยั่งยืนได้
ขั้นตอนการเขียนโครงการ
1. วิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ สภาพปัญหาหรือความต้องการ ขององค์การหรือหน่วยงาน ในกรณี
การเขี ย นโครงการเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา ผู้ เ ขี ย นต้ อ ง ศึ ก ษาสภาพแวดล้ อ มเพื่ อ ค้ น หาปั ญ หา (ต้ ไ ม้ แ ห่ ง
ปัญหา) แล้ว กาหนดสภาพแห่งการหมดปัญหา (ต้นไม้แห่งความสาเร็จ) จากนั้น กาหนดแนวทางแก้ไข หลาย
ๆ ทาง แล้วเลือกทางที่ดีที่สุด และดีรองลงมาไว้เป็นแผนสารอง ในการแก้ไขปัญหา
2. เขียนโครงการ โดยมีหลักการเขียนโดยย่อดังต่อไปนี้
 ก่ อ นลงมื อ ต้ อ งตั้ ง ค าถามและตอบค าถาม 5 W 1 H (Why, What, Who, Where,
When and How)
 เมื่อศึกษาวิเ คราะห์ความต้องการแล้ว จะได้ข้อมูล อันเป็นประโยชน์ในการเขียนว่าทาไมต้อง
ทาโครงการนี้ขึ้นมา (Why) และคาถามที่ตามมาคือ
 จะต้องทาอะไร (What) ก็คือชื่อของโครงการนั่นเอง
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ใครจะเป็นคนทา (Who) คือผู้รับผิดชอบโครงการ และ
จะทาที่ไหน (Where) เป็นสถานที่ในการดาเนินการ
จะทาเมื่อใด (When) เป็นระยะเวลาในการดาเนินการ
จะต้องทาอย่างไร (How) ซึ่งเป็นวิธีในการดาเนินการ จากนั้น
ให้ศึกษาเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ ของหน่วยงานที่ให้ทุน หรือขององค์การ แล้ว
ลงมือเขียนโครงการ โดยใช้ภาษาเขียนที่กระชับ สื่อความหมายได้ชัดเจน
ท าการตรวจสอบ โครงการ แผนการดาเนินการเป็นระยะๆ และท าการพัฒ นา ปรับ ปรุง
โครงการอย่างต่อเนื่อง

ส่วนประกอบและขั้นตอนการเขียนโครงการ
หลักการและเหตุผล
การดาเนินตามภารกิจใด ๆ ก็ตาม การเขียนโครงการเพราะขออนุมัติจากผู้มีอานาจเพื่อขออนุมัติ
โครงการก่อน ดาเนินการเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนของ หน่วยงานจึง
มีความจาเป็นที่จะต้องมีความรู้และความเข้าใจในการเขียนโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติ
องค์ประกอบและ แนวทางการเขียนโครงการ
การเขียนโครงการมีหลายรูปแบบ แต่หัวข้อสาคัญจะประกอบด้วย ดังนี้
1. ชื่อโครงการ ชื่อโครงการ หมายถึง โครงการที่ดาเนินการนั้น ให้ชื่อว่าอะไร อาจระบุชื่อทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยมีลักษณะการเขียนโดยศึกษาจากวัตถุ ประสงค์ หรือสภาพแห่งความสาเร็จที่
เราต้องการให้เกิด โดยพิจารณาจาก สภาพปัญหา แล้วกาหนดเป็นสภาพแห่งความสาเร็จ ก็จะได้ชื่อโครงการ
ออกมา เช่น สภาพปัญหา เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพราะคนดื่มสุรา ก็นาปัญหามากาหนดเป็นสิ่งที่ต้องการ
ให้เกิดก็คือ คนไม่ดื่ม สุรา ขณะขับรถ ก็จะได้ชื่อโครงการว่า "โครงการ รณรงค์ ลด ละ เลิก ดื่มสุรา ระหว่างขับ
รถ เป็นต้น
2. หลักการและเหตุผล ให้ระบุหลักการ ความเป็นมา ความสาคัญของการดาเนินการ ตลอดจน
ปัญหาและความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการ และระบุด้วยว่าเป็นโครงการที่ได้ดาเนินการมาแล้ว และมีแผนจะ
ดาเนินการต่อไป หรือเป็นโครงการที่เพิ่งริเริ่มดาเนินการและโครงการนั้นได้บรรจุไว้ในแผน พัฒนาฯ แล้ว
ลักษณะการเขียนต้องเน้นให้เห็นความสาคัญของโครงการ โดยอาจใช้คาถามนาทางเช่นทาไมถึงทา(Why) ทา
แล้วจะได้อะไร ถ้า...ไม่ทาจะส่งผลกระทบหรือเกิดผลเสียอะไรหรือเปล่า หรือถ้าไม่ทาได้ไหม เพื่อเป็นการเพิม่
น้าหนักและความสาคัญของโครงการซึ่งจะมีผลต่อการอนุมตั ิ โครงการ การเขียนหลักการและเหตุผล ควรเขียน
ให้สั้นกระชับ เข้าใจง่ายถึง สภาพปัญหา ผลกระทบ ที่คาดว่าจะเกิดมากขึ้น และแนวทางแก้ไข โดยใช้โครงการ
นี้เข้าไปช่วย
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3. วัตถุป ระสงค์โ ครงการ คือ สิ่ง ที่ บ อกให้ท ราบว่า การดาเนินการตามโครงการนั้น มี ความ
ต้องการทาอะไรและต้องการให้อะไรเกิดขึ้น ควรเป็นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติได้ไม่
เลื่อนลอย วัดและประเมินผลได้ มีลักษณะเฉพาะเจาะจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งที่โครงการต้องการ
ซึ่งโครงการบางโครงการอาจมีมากกว่า 1 วัตถุประสงค์ แต่ไม่ควรมีมากเกินกว่า 5 วัตถุประสงค์ การเขียน
วัตถุประสงค์ ต้องให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และผลที่คาดว่าจะได้รับด้วย
4. เป้าหมาย
 เป้าหมายการดาเนินการ เป็นการกาหนดขอบเขตในการดาเนินการ ประกอบด้วยเป้าหมาย
เชิงปริมาณ เช่น จะผลิตบุคลากรระดับใด ปีใด จานวนเท่าใด และเป้าหมายเชิงคุณภาพ
หรือเชิงเนื้อหา เช่นในด้านใด หรือเรื่องอะไรบ้าง อย่างไร
 เป้าหมายของโครงการ เป็นการการคาดหวังล่วงหน้าในสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่สิ้นสุดโครงการ
(ผลที่คาดว่าจะได้รับ) สามารถเขียนได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เป้าหมายเชิงปริมาณจะ
ระบุตัวเลขตามหน่วยที่ ต้องการ เช่น ความถี่ ร้อยละ อัตราส่วน หรือเป็นจ านวนตัวเลข
ธรรมดาก็ได้ ส่วนเป้าหมายเชิงคุณภาพเช่นความรู้ ทักษะ ทัศคติ ความเห็น ความสามารถ
ความสะอาด เรียบร้อย ความสวยงาม ความคงทนถาวร ความสมบูรณ์ ความยั่งยืน เป็นต้น
5. ระยะเวลาดาเนินการโครงการ จะเริ่มดาเนินงานตามโครงการเมื่อใด (วัน เดือน ปี) และ
แผนการดาเนินในปีต่อ ๆ ไป และสิ้นสุดการดาเนินการโครงการเมื่อใด
6. วิธีดาเนินการ อธิบายให้เห็นถึงวิธีการและขั้นตอนการดาเนินการโครงการ
7.สถานที่ดาเนินการ ระบุสถานที่ดาเนินการโครงการ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ หมายถึง ผู้ที่จะทาหน้าที่จัดตั้งหรือบริหารงานรับผิดชอบในโครงการ
นั้น ซึ่งอาจได้แก่ บุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงาน ซึ่งจาแนกเป็นบุ คคล คณะบุคคล หรือหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบในโครงการ
9. งบประมาณ ระบุว่างบประมาณที่ จะดาเนินการโครงการทั้ งสิ้นจะใช้เงินเท่าใด โดยให้ระบุ
รายละเอียดของค่าใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณที่จะใช้ดาเนินการโครงการด้วย
10. ผลที่คาดว่า จะได้รับ ให้ร ะบุผ ลงานที่ คาดว่าจะเกิดขึ้ นเมื่อได้ดาเนินการโครงการ ถ้าเป็น
โครงการที่ขยาย/ปรับปรุง ยกฐานะจากเดิมให้แสดงผลงานของโครงการที่ผ่านมา เช่น จานวนผู้สาเร็จ หรือ
ผลงานอื่น ๆ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดาเนินโครงการ
11. การประเมินโครงการ ให้ระบุกิจกรรมการประเมินโครงการ เพื่อให้ทราบถึง วิธีการประเมินผล
การดาเนินการโครงการ
12. เอกสารอ้า งอิง เป็นเอกสารที่ใช้ในการค้นคว้าเพื่อจะจัดท าโครงการมี เอกสารอะไรบ้างที่
เกี่ยวข้อง และสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้

คู่มือการปฏิบัติงานสาหรับผู้ดาเนินโครงการ - 7 -

เปรียบเทียบลักษณะที่ดีและไม่ดีของโครงการ
ข้อ
ลักษณะของโครงการที่ดี
ลักษณะของโครงการไม่ที่ดี
1 หลักการและเหตุผล เขียนสภาพปัญหา ไว้อย่าง
หลักการและเหตุผล เขียนสภาพปัญหา ไม่ชัดเจน ไม่
กระชับชัดเจน สอดคล้องกับชื่อของโครงการ
สอดคล้องกับชื่อของโครงการ
2 สภาพของปัญหา หลักการและเหตุผล สอดคล้องกับ กลุ่มเป้าหมาย ไม่สอดคล้อง หลักการและเหตุผล
กลุ่มเป้าหมาย
3 หลักการและเหตุผล เขียนไว้ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ไม่สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของโครงการ
4 โครงการ เขียนไว้ กระชับ สมเหตุ สมผล ไม่ยาว
การเขียนโครงการ ยาวเกินความจาเป็นเข้าทานอง น้า
ยืดเยื้อ จนเกินไป
ท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหลง
5 เขียนผลที่คาดว่าจะได้รบั (ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ในการทาโครงการ
6 กิจกรรมในแผนงาน กาหนดไว้ อย่างสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ ไม่สอดคล้องกับกิจกรรม หรือแผนงาน
วัตถุประสงค์ และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
การดาเนินโครงการ
7 รายละเอียดหรือหัวข้อของโครงการครบถ้วน
รายละเอียดของโครงการ ไม่ครอบคลุม ตามมาตรฐาน
ครอบคลุม ตามมาตรฐานทั่วไปของการเขียนโครงการ ของโครงการ
8 ในโครงการมีการเขียน Action Plan ไว้ชัดเจน ระบุ ไม่มี Action Plan , Action Plan ไม่ได้ระบุเจ้าภาพ
เจ้าภาพผูร้ ับผิดชอบในแต่ละ กิจกรรม ซึ่งมีการ
ผู้รบั ผิดชอบ กิจกรรมใน Action Plan ไม่ต่อเนื่อง
ดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องกัน
9 ระยะ เวลาในการดาเนินโครงการ กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ ไม่ชัดเจน ไม่ต่อเนื่อง ดู
เริ่มต้น สิ้นสุดไว้ชัดเจน เห็นชัดว่า มีการดาเนินการ ไม่ออกว่าเป็นโครงการทีม่ ีแผนระยะสั้น ระยะกลาง หรือ
อย่างต่อเนื่อง ดูออกว่าเป็นโครงการที่มีแผนระยะสั้น ระยะยาว
ระยะกลาง หรือระยะยาว
10 มีการกาหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน เป็นตัวเลขวัดได้ ตัวชี้วัด ไม่มีการกาหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน ตัวชี้วัดที่กาหนด ไม่มี
มีความสอดคล้องกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
11 ใน แผน ไม่มีการระบุครอบคลุม ตามหลักการ P D C ในแผน กาหนดกิจกรรมไว้ไม่ครบถ้วน ตามหลักการ P D
A (Planning (การวางแผน) Doing (การทาตาม
C A ไม่มีการระบุการตรวจติดตามผลที่ชัดเจน
แผน) Checking (การตรวจสอบแผน)และ Action
(การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง))
12 กลุ่มเป้าหมายสัมพันธ์กับหลักการและเหตุผล
กลุ่มเป้าหมายไม่สัมพันธ์กบั หลักการและเหตุผล
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ข้อ
ลักษณะของโครงการที่ดี
ลักษณะของโครงการไม่ที่ดี
13 กลุ่มเป้าหมาย ชัดเจน เหมาะสม ทั้งปริมาณ และ กลุ่มเป้าหมาย ไม่ชัดเจน ไม่ควรมากเกินไป เพราะ
คุณภาพ พอเหมาะ พอควร สมเหตุ สมผล ไม่มาก อาจจะเป็นอุปสรรค ในการดาเนินการ
เกินไป หรือน้อยเกินไป
14 งบประมาณเหมาะสม ชัดเจน ชี้แจงไว้อย่างละเอียด งบประมาณ ไม่เหมาะสม ไม่ละเอียด ไม่ชัดเจน
สัดส่วนงบประมาณ เหมาะสม ไม่ไปลงที่ใดทีห่ นึ่งมาก สัดส่วนงบประมาณ ไม่เหมาะสม ลงทีป่ รึกษามาก
จนเกินไป
เกินไป งบประมาณ กับกิจกรรม ไม่สอดคล้องกัน
15 ระบุ ผู้ดาเนินการโครงการ หน่วยงานหรือบุคคลที่ ไม่มีชื่อผู้ดาเนินการโครงการ หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบไม่ชัด
รับผิดชอบ ไว้ชัดเจน
16 มีการดาเนินงานต่อเนือ่ ง หลังจากจบโครงการ เน้น ขาดความต่อเนื่อง หลังจากจบโครงการ ขาดการเน้นถึง
ความยั่งยืน
ความยั่งยืนของกิจกรรม และผลของโครงการ
17 สถานที่ดาเนินโครงการ มีระบุไว้ชัดเจน
สถานที่ดาเนินโครงการไม่ชัดเจน
18 เน้นการมีส่วนร่วมของผูเ้ กี่ยวข้อง เน้นการกระจาย ไม่เปิดโอกาสให้ผเู้ กี่ยวข้องมีส่วนร่วม ไม่มีการกระจาย
อานาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
20 เป็นโครงการทีส่ อดคล้องกับการแก้ไข สภาพปัญหา เป็นโครงการที่ไร้สาระ ไม่สอดคล้องกับการแก้ไข สภาพ
ของสถาบัน
ปัญหา ของสถาบัน
21 เป็นโครงการทีส่ ามารถเป็นตัวอย่างที่ดี ให้กับ
เป็นโครงการที่ ไม่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดี ให้กบั
หน่วยงานอื่น ๆ ได้
หน่วยงานอื่น ๆ ได้
22 ใช้ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ดาเนินโครงการ ให้ ไม่ได้ใช้ทรัพยากร สิง่ แวดล้อม ในพื้นที่ดาเนินโครงการ
เกิดประโยชน์สงู สุด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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Flowchart กระบวนการดาเนินโครงการของคณะวิศวกรรมศาสตร์
เขียนแบบเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ

แบบฟอร์มของ
กองนโยบายและแผน

เสนอคณะกรรมการประจาคณะ

เห็นชอบโดยให้แก้ไข

ไม่เห็นชอบ
การ

ปรับแก้ตามมติ

ไม่เห็นชอบโครงการ

เห็นชอบ

เสนอสถาบันเพื่อนาเข้าประชุมสภาสถาบัน
ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบโดยให้แก้ไข
การพิจารณา

ปรับแก้ตามมติ

ไม่เห็นชอบโครงการ

พิจารณา

เห็นชอบ

บรรจุเข้าแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
เสนอขออนุมัติดาเนินโครงการ

ให้หลักสูตรแจ้งรายชื่อบุคลากร
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
เพื่อให้หลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการ
ดาเนินโครงการ

ทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ

ขั้นตอนการดาเนินโครงการ
- ทาบันทึกขออนุมัติดาเนิน
โครงการฯ/ขออนุมัติค่าใช้จ่าย ,
- ทาหนังสือเชิญวิทยากร
- ทากาหนดการดาเนินโครงการ
- จัดเตรียมเอกสาร สถานที่จัด
โครงการ อาหารว่าง อาหาร
กลางวัน ของที่ระลึกสาหรับ
วิทยากร
- ทาคาสั่งเดินทางไปราชการ
(กรณีไปต่างจังหวัด)
- หนังสือขอบคุณวิทยาการ

ประชุมวางแผนการดาเนินโครงการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ
ดาเนินโครงการ

ช่องทางการประชาสัมพันธ์
- ทางเวปไซต์คณะ/สถาบัน
- ทาง facebook
- ทางไลน์

ประชุมสรุป/ประเมินผลการดาเนินโครงการ

จัดทารายงานผลการดาเนินโครงการเสนอต่อสถาบัน
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ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในกระบวนการดาเนินโครงการ
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-ตัวอย่างแบบคาของบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการศึกษาดูงาน
แบบ กนผ. สทป. 01
แบบเสนอโครงการ งบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน / สาขา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
 แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ชื่อโครงการ โครงการศึกษาดูงาน
2. ประเภทโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ปีที่ 1 ดาเนินการในปีงบประมาณ 60 วัน/เดือน/ปี ที่ดาเนินการ 16-17 ก.พ. 60 งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 149,851 บาท
ปีที่ 2 ดาเนินการในปีงบประมาณ 61 วัน/เดือน/ปี ที่ดาเนินการ 15-16 มี.ค. 60 งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 138,840 บาท
ปีที่ 3 ดาเนินการในปีงบประมาณ - วัน/เดือน/ปี ที่ดาเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
บาท
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ชือ่ -สุกล
นางสาวจิราภรณ์ ศรีนิล
หน่วยงาน/สาขาวิชา
สานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์
3080-1 , 3063
4. สอดคล้องกับ กลวิธี / มาตรการ แผนกลยุทธ์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
4
เป้าประสงค์ที่
1
กลยุทธ์ที่
6
ตัวชี้วัด
6.4
5. สอดคล้องกับ กลยุทธ์วิธีการ ตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน/สาขาวิชา คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป้าประสงค์ที่ 4
6. การบูรณาการโครงการ
 บูรณาการการเรียนการสอน
 บูรณาการงานวิจัย
 บูรณาการบริการวิชาการ
 บูรณาการโครงการทานุบารุง
 อื่น ๆ
 ไม่มีการบูรณาการ
7. หลักการและเหตุผล
การศึกษาดูงานเป็ นการส่ งเสริ มให้ นักศึ กษาได้เห็ นถึง การนาทฤษฎีที่ ได้เรียนจากในห้ องเรีย นมาประยุ กต์ใ ช้ใ นการท างานในสถาน
ประกอบการจริง นักศึกษาจะได้เห็นถึงกระบวนการผลิต ระบบการทางาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์เ ห็นความสาคัญ ของการส่งเสริ มให้ นักศึ กษาได้เรีย นรู้ ถึง การท างานจริ ง ในสถานประกอบการ จึงได้เ สนอ
โครงการศึกษาดูงานเพื่อนานักศึกษาไปเยี่ยมชมโรงงาน
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8. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
1. เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์
1. แบบประเมิ
และมี นความพึงพอใจ
โลกทัศน์ที่กว้างขึ้น
2. เพื่อให้นักศึกษานาความรู้ที่ได้รับนามาปรับใช้2.ใแบบประเมิ
นการ นความพึงพอใจ
ทางานในอนาคตมากขึ้น
9. กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการ
- ผู้บริหาร
- อาจารย์และพนักงานสายวิชาการ
- พนักงาสายสนับสนุน
- ลูกจ้าง
- อื่นๆ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

……70…….
……5…….
……5……..
…………..
…………..

หน่วยนับ
ค่าเฉลี่ย

ค่าเป้าหมาย
5.00

ค่าเฉลี่ย

5.00

คน
คน
คน
คน
คน

10. กิจกรรมการดาเนินงาน
10.1 การวางแผนการดาเนินการ (P)
- เขียนแบบเสนอโครงการโดยนาปัญหาจากการดาเนินการในปีที่แล้วมาปรับปรุง
- กาหนดระยะเวลาในการดาเนินโครงการ งบประมาณที่ต้องใช้ สถานที่ที่จะดาเนินโครงการ
10.2 การดาเนินงานตามแผน (D)
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
- เชิญประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
- เริ่มดาเนินโครงการตามแผนที่วางไว้
10.3 การติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงาน (C )
- สรุปแบบประเมินผลการดาเนินโครงการ
- รายงานผลการดาเนินโครงการต่อสถาบัน
10.4 การปรับปรุง/พัฒนา (A)
- ประชุมสรุปผลการดาเนินโครงการ
11. สถานทีด่ าเนินงาน (ระบุ) ชื่อสถานที่ ไม่สามารถระบุได้ ขึ้นอยู่กับทาง สนวท. เป็นผู้กาหนด
12. กาหนดการจัดโครงการ วันที่ ไม่สามารถระบุได้
ถึง วันที่
ไม่สามารถระบุได้
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13. งบประมาณ

220,000

บาท

งบรายจ่าย/หมวด/รายการ
งบดาเนินงาน
15.1 ค่าตอบแทน
15.2 ค่าใช้สอย
ค่าที่พัก(พักเดี่ยว)
ค่าที่พัก(พักคู่)
ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่ารถรับจ้างไม่ประจาทาง
15.3 ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ในการดาเนินโครงการ
15.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าจัดทาเสื้อสาหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเช่ารถในการเดินทาง
ค่าของที่ระลึก

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
(1,500 บาท × 2 ห้อง × 1 คืน)
(850 บาท × 78 คน × 1 คืน)
(240 บาท × 80 คน × 2 วัน)
(600 บาท × 10 คน)
-

(350 บาท × 80 ตัว)

จานวนเงิน
(บาท)

หมายเหตุ

3,000
66,300
38,400
6,000
20,300
28,000
50,000

(2,000 บาท × 4 แห่ง)
รวมทั้งสิ้น

8,000
220,000

14. แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินการ/รายการกิจกรรม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. วางแผนการดาเนินการ
/
2. การดาเนินการจัดโครงการ
/
3. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
/
4. ปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผลการ
/
ติดตามและประเมินผล
5. แผนการเบิกจ่ายเงิน
/
หน่วย : ล้านบาท
15. ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต
15.1 เชิงปริมาณ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน
2. ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในกระบวนการของการจัดกิจกรรมครบถ้วน ร้อยละ ....80....
3. ผู้เข้าร่วมโครงการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ .....80.....
4. อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................................
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15.2 เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการ ร้อยละ .....80.....
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ที่ได้รับ ร้อยละ ....80.....
3. โครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ .....90......
4. อื่น ๆ (ระบุ) ...............................................................................................
15.3 เชิงเวลา
1. โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ ......80....
2. อื่น ๆ (ระบุ)....................................................................................
15.4 ตัวชี้วัดการบูรณาการ
(ระบุ)...................................................................................................
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับความรู้ คาแนะนา จากวิทยากรในสถานประกอบการ
ได้สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการในด้านอื่นๆ เช่น การส่งนักศึกษาออกสหกิจศึกษา การรับนักศึกษาเข้าทางาน
17. ปัญหา/อุปสรรค ในการดาเนินงานที่ผ่านมา (เฉพาะโครงการต่อเนื่อง)
สถานประกอบการบางแห่งไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าดูงานในเชิงลึก
18. แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการดาเนินงาน (เฉพาะโครงการต่อเนื่อง)
ประสานงานกับสถานประกอบการให้ชัดเจน หากสถานประกอบการใดไม่อนุญาต ก็อาจจะเข้าดูงานที่อื่นแทน
19. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
1.
1.
2.

2.

ลงชื่อ..............................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวจิราภรณ์ ศรีนิล)
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
............/............/............
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น.................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................................
(นายทรงพล ใจเดช)
รักษาราชการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
.........../.............../..............
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชา.............................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................................
(รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
............/............./............
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-ตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ

คาสั่งสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ที่
/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการศึกษาดูงาน
***************************************************************
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จะดาเนินโครงการศึกษาดูงาน โดยจะนา
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม นั้น เพื่อให้การดาเนินงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อธิการบดีอาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
ศึกษาดูงาน ดังรายนามต่อไปนี้
1. คณะกรรมฝ่ายอานวยการ มีหน้าที่ แนะนา ให้คาปรึกษา และอานวยความสะดวกให้ในการ
ดาเนินงานในด้านต่าง ประกอบด้วย
1.1 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประธานกรรมการ
1.2 รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา รองประธานกรรมการ
1.3 รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายบริหารฯ
กรรมการ
1.4 รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ
1.5 ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกหลักสูตร กรรมการ
1.6 หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการและเลขานุการ
1.7 นางสาวจิราภรณ์ ศรีนิล
ผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการฝ่า ยดาเนิน งาน มี ห น้ า ที่ ก าหนดแนวทางการด าเนิน โครงการ ติ ด ต่อ
ประสานงานกับสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมและนัก ศึก ษา จัดเตรียมเอกสาร จัดทาคาสั่ง และจัดทา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งควบคุม ดูแล การดาเนินงานด้านต่างๆให้เกิดความเรียบร้อย ประกอบด้วย
2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์
ประธานกรรมการ
2.2 อาจารย์บุญชู สมบุญเพ็ญ
รองประธานกรรมการ
2.3 อาจารย์ ดร.เพียงพิศ กลิ่นหรั่น
กรรมการ
2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณาวดี ศรีศิริวัฒน์
กรรมการ
2.5 อาจารย์ยงยุทธ์ พัฒนพงศ์
กรรมการ
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2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ พิพัฒหัตถกุล
กรรมการ
อาจารย์รัฐพงษ์ ขาไชโย
กรรมการ
อาจารย์ภานุรุจ ยะเรือน
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ธีรพงศ์ อรชร
กรรมการ
อาจารย์วรธน ติลกการย์
กรรมการ
อาจารย์จิตรภรณ์ นางทิน
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ พนาวัน
กรรมการ
นางสาววรัญญา ยิ้มประดิษฐ์
กรรมการ
นางสาวพัชรินทร์ ขาน้อย
กรรมการ
นางสาวลภัสรดา พุ่มพวง
กรรมการ
นางสาวอังศวีร์ ภาษิตานนท์
กรรมการ
นางสาวณัฐสุดา คาเพราะ
กรรมการ
นางนิรมล พรมเลิศ
กรรมการ
นางสาวจิดาภา จันทะบุรี
กรรมการ
นางสาวสุวิมล สีทองดี
กรรมการ
นางสาวปวีณา ไร่วิบูลย์
กรรมการ
นางสาวชนัญชิดา พัฒนพันธุ์พงศ์
กรรมการ
นางสาวสุทธวรรณ บุญราศรี
กรรมการ
นางสาวพีริยา จารุเศรษฐการ
กรรมการ
นายทรงพล ใจเดช
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวจิราภรณ์ ศรีนิล
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่มีรายนามดังกล่าวปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
และบังเกิดผลดีต่อสถาบัน
สั่ง ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

คู่มือการปฏิบัติงานสาหรับผู้ดาเนินโครงการ - 17 -

-ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมสรุปผลการดาเนินโครงการ ก่อนรายงานต่อสถาบัน

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 3080 , 3081
ที่ วศ.20061/0545
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
เรือ่ ง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการศึกษาดูงาน
เรียน คณะกรรมการฝ่ายดาเนินงาน
ตามที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2562 เพื่อดาเนินโครงการศึกษาดูงาน และตามคาสั่งสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ที่
1663/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาดูงาน ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 นั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงขอเชิญคณะกรรมการดาเนินฝ่ายดาเนินงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อ
หารือแนวทางการดาเนินโครงการ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. ณ
ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมในวันเวลาดังกล่าว

(รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

คู่มือการปฏิบัติงานสาหรับผู้ดาเนินโครงการ - 18 -

-ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน

ที่ ศธ ๐๕๗๔.๐๓/0029

สถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน
๘๓๓ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
14 ธันวาคม 2561

เรื่อง ขออนุญาตนานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน
เรียน ผู้จัดการโรงไฟฟ้าอุทัย
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย แบบตอบรับการขอเข้าศึกษาดูงาน
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้ดาเนิน “โครงการศึกษาดูงาน” ใน
ระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการเป็น
นักศึกษาด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ และ 4 จานวนทั้งสิ้น 60 คน ประกอบไปด้วยนักศึกษาหลักสูตร
วศ.บ.การวัดและควบคุม , หลักสูตร วศ.บ.เครื่องกล , หลักสูตร วศ.บ.ไฟฟ้า , หลักสูตร วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์
หลักสูตร วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม , หลักสูตร วศ.บ.อุตสาหการ และหลักสูตร วศ.บ.การผลิต
นั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความพร้อมและ
มีระบบการทางานสอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์นานักศึกษา
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ประมาณ 70 คน เข้าศึกษาดูงาน ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา
09.00 – 12.00 น. ในหัวข้อ “กระบวนการผลิตไฟฟ้า การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมการดาเนิน
ธุรกิจ” เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกชั้นเรียนอันจะนาความรู้ที่ได้รับ ไปต่อยอดในชั้นเรียนและ
นาไปปรับใช้ในการทางานเมื่อจบการศึกษา
จึ ง เรี ยนมาเพื่ อ โปรดอนุญ าตให้นั ก ศึ ก ษา คณาจารย์ และเจ้า หน้ าที่ เข้ า ศึ ก ษาดู ง านใน
หน่วยงานตามวันและเวลาดังกล่าว และโปรดแจ้งกลั บภายในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 ทาง e-mail :
jirapron.21@hotmail.com จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นางสาวจิราภรณ์ ศรีนิล : ผู้ประสานงาน)
โทร 0 2 104 9099 ต่อ 3080-1
โทรศัพท์มือถือ 08 6334 0893
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-ตัวอย่างหนังสือขอขอบคุณสถาประกอบการ

ที่ ศธ ๐๕๗๔.๐๓/

สถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน
๘๓๓ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
กุมภาพันธ์ ๒๕62
เรื่อง ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์การเข้าศึกษาดูงาน
เรียน ผู้จัดการโรงไฟฟ้าอุทัย
ตามที่หน่วยงานของท่านได้อนุญาตให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นา
บุคลากรและนักศึกษาสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานในโครงการศึกษางาน สาหรับนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ใคร่ขอขอบคุณหน่วยงานของท่านทื่ให้การ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างดี รวมทั้งท่านวิทยากรทุกท่านๆที่มคี วามรู้ความสามารถ ซึ่งสามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้กับนักศึกษาได้อย่างมาก ทาให้นักศึกษาได้รับทราบถึงขั้นตอนการทางาน กระบวนการทางาน และ
เทคนิคการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทางาน ทาให้นักศึกษาสามารถนาไปเป็นแนวทางใน
การออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และเป็นแนวทางในการทางานในอนาคตต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อขอขอบคุณ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานของ
ท่านในโอกาสต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นางสาวจิราภรณ์ ศรีนิล : ผู้ประสานงาน)
โทร 02-1049099 ต่อ 3080 , 3083
โทรศัพท์มือถือ 086-3340893
อีเมล์ : jirapron.21@hotmail.com
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-ตัวอย่างการจัดทารายงานผลการดาเนินโครงการและรายงานให้กบั สถาบันทราบ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 3080 , 3081
ที่ วศ.20062/0081
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง ขอส่งรายงานการดาเนินโครงการศึกษาดูงาน
เรียน อธิการบดี
ตามที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้อนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 โครงการศึกษาดูงาน สาหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 148,120 บาท (หนึ่งแสนสี่
หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนาบุคลากรและ
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม ในระหว่า งวันที่ 7 – 8
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี
นั้น
บั ด นี้ ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ไ ด้ ด าเนิ น โครงการศึ ก ษาดู ง าน ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานผลการดาเนิน โครงการดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรด
1. ทราบ
2. มอบฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเก็บข้อมูล
3. หากเห็นสมควรประการใดโปรดพิจารณาสั่งการ

(อาจารย์บุญชู สมบุญเพ็ญ)
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝายพัฒนานักศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
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แบบรายงานผลการดาเนินโครงการ
1. ชื่อโครงการ โครงการศึกษาดูงาน สาหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ โครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. ระยะเวลาและสถานที่จัดโครงการ
วัน / เดือน / ปี
ระยะเวลา
สถานที่จัดโครงการ
ที่จัดโครงการ
7 – 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
2 วัน
1. โรงไฟฟ้าอุทัย จังหวัดอยุธยา
2. ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ จังหวัดอยุธยา
3. บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จากัด จังหวัด
อยุธยา
4. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี
4. วัตถุประสงค์การดาเนินโครงการ
4.1 เพื่อให้นกั ศึกษาเกิดการเรียนรู้นอกชั้นเรียน
4.2 เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถนามาใช้เป็นแนวทางในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่อไป
4.3 เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถนามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการทางานในอนาคต
5. งบประมาณ
ปีงบประมาณ 2561
จานวนเงิน (บาท)
หมายเหตุ
แหล่งงบประมาณ
ประมาณการ
ใช้จ่ายจริง
รายจ่าย (บาท)
(บาท)
Ø งปม.รายได้
1,868 บาท
1,868 บาท
เดินทางไปสารวจพื้นที่
150,000 บาท
148,120 บาท
142,440 บาท
เดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดู
งาน วันที่ 7-8 ก.พ. 62
6. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สถานะ
อาจารย์
เจ้าหน้าที่
นักศึกษา

แบ่งเป็น
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตามรายชื่อ
5
8
70

จานวน
ผู้เข้าร่วมจริง
5
8
66

หมายเหตุ
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7. รายละเอียดโครงการ
กาหนดการดาเนินโครงการศึกษาดูงาน สาหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ณ โรงไฟฟ้าอุทัย และ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลา

กิจกรรม

รับอาหารเช้า
บริเวณจุด
ลงทะเบียน

07.00 - 07.30 น.

นักศึกษาพร้อมขึ้นรถที่สถาบันฯ

07.30 – 08.50 น.

ออกเดินทางจากสถาบันฯ ไปยังโรงไฟฟ้าอุทัย
เดินทางถึงโรงไฟฟ้าอุทัย
รับประทานอาหารว่าง และเข้าห้องประชุม
รับฟังบรรยายแนะนาบริษัท และ ภาพรวมการดาเนินธุรกิจ
เยี่ยมชมกระบวนการผลิตไฟฟ้า
ถาม-ตอบ ข้อซักถาม
ตัวแทนนักศึกษากล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึก / ถ่ายภาพร่วมกัน
ออกเดินทางไปยัง ตันแลนด์ (บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางถึง ตันแลนด์ (บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
รับประทานอาหารว่าง และเข้าห้องประชุม
รับฟังบรรยายแนะนาบริษัท และภาพรวมการดาเนินธุรกิจ
เยี่ยมชมกระบวนการผลิต
ถาม-ตอบ ข้อซักถาม
ตัวแทนนักศึกษากล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึก / ถ่ายภาพร่วมกัน
เดินทางสู่ที่พกั ไทยเอเชีย โกลเด้นซี รีสอร์ท
และรับกุญแจห้องพักจากเจ้าหน้าที่ / พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น
นาส่งแบบสรุปผลการดูงานของวันแรกที่อาจารย์หรือเจ้าหน้าประจาสาขา
พักผ่อนตามอัธยาศัย

08.50 – 09.00 น.
09.00 – 10.00 น.
10.00 - 11.30 น.
11.30 – 11.50 น.
11.50 – 12.00 น.
12.00 – 13.20 น.
13.20 – 13.30 น.
13.30 - 14.00 น.
14.00 – 15.00 น.
15.00 – 15.15 น.
15.15 - 15.30 น.
15.30 - 16.30 น.
18.00 - 19.00 น.
19.00 - 20.30 น.
20.30 น.

หมายเหตุ
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กาหนดการดาเนินโครงการศึกษาดูงาน สาหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ณ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จากัด
และ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
เวลา
06.30 - 08.00 น.
08.00 – 08.50 น.
09.20 – 09.30 น.
09.30 – 10.10 น.
10.10 - 10.40 น.
10.40 – 11.20 น.
11.20 – 11.30 น.
11.30 – 13.20 น.
13.20 – 13.30 น.
13.30 - 13.45 น.
13.45 – 15.00 น.
15.00 – 15.15 น.
15.15 - 15.30 น.
15.30 น.

กิจกรรม

หมายเหตุ

รับประทานอาหารเช้า และเก็บสัมภาระพร้อมขึ้นรถที่ด้านหน้าโรงแรม
ออกเดินทางจากที่พักไปยังบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จากัด
เดินทางถึงบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จากัด
รับประทานอาหารว่าง และเข้าห้องประชุม
รับฟังบรรยายแนะนาบริษัท และ ภาพรวมการดาเนินธุรกิจ
เยี่ยมชมกระบวนการผลิตรถยนต์ (แบ่งเป็น 2 กลุ่ม)
ถาม-ตอบ ข้อซักถาม
ตัวแทนนักศึกษากล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึก / ถ่ายภาพร่วมกัน
ออกเดินทางไปยัง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
รับประทานอาหารกลางวันบนรถ

ห้องประชุมสุโขทัย
อาคาร CCR
โรงงาน 2

เดินทางถึง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
รับประทานอาหารว่าง และเข้าห้องประชุม
ชม VDO แนะนาบริษัท และกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์
ฟังการบรรยาย กระบวนการผลิต และภาพรวมการดาเนินธุรกิจ
ถาม-ตอบ ข้อซักถาม
ตัวแทนนักศึกษากล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึก / ถ่ายภาพร่วมกัน
เดินทางกลับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
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8. ผลการประเมินโครงการ สรุปจากแบประเมินที่ได้รับคืนทัง้ สิ้น 53 ชุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลทั่วไป
1.

1.สถานะ
นักศึกษา
อาจารย์
เจ้าหน้าที่
ไม่สามารถประเมินได้
2.เพศ
ชาย
หญิง
ไม่สามารถประเมินได้
3.สาขาวิชาวิศวกรรม
การวัดและควบคุม
เครื่องกล
ไฟฟ้า
เมคคาทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
อุตสาหการ
เคมี
การผลิต
อื่นๆ
ไม่สามารถประเมินได้

คิดเป็นจานวนผู้กรอก
ข้อมูลโดยรวม (คน)
51
2
37
14
2
2
11
10
16
1
8
3
2
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรม
Details
หน่วยงานที่ 1 โรงไฟฟ้าอุทัย
1. รูปแบบการศึกษาดูงานให้ความรู้และประสบการณ์
2. หน่วยงานและสถานที่ดูงานมีความเหมาะสม
3. วิทยากรผูบ้ รรยายให้ความรู้ของสถานที่ดงู าน
4. ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาของการศึกษาดูงานในหน่วยงานนี้
หน่วยงานที่ 2 ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
1. รูปแบบการศึกษาดูงานให้ความรู้และประสบการณ์
2. หน่วยงานและสถานที่ดูงานมีความเหมาะสม
3. วิทยากรผูบ้ รรยายให้ความรู้ของสถานที่ดงู าน
4. ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาของการศึกษาดูงานในหน่วยงานนี้
หน่วยงานที่ 3 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จากัด
1. รูปแบบการศึกษาดูงานให้ความรู้และประสบการณ์
2. หน่วยงานและสถานที่ดูงานมีความเหมาะสม
3. วิทยากรผูบ้ รรยายให้ความรู้ของสถานที่ดงู าน
4. ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาของการศึกษาดูงานในหน่วยงานนี้
หน่วยงานที่ 4 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
1. รูปแบบการศึกษาดูงานให้ความรู้และประสบการณ์
2. หน่วยงานและสถานที่ดูงานมีความเหมาะสม
3. วิทยากรผูบ้ รรยายให้ความรู้ของสถานที่ดงู าน
4. ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาของการศึกษาดูงานในหน่วยงานนี้
ด้านกระบวนการ
1. ความสะดวกในการประสานงานก่อนและหลังการดาเนินโครงการ
2. มีกระบวนการและรูปแบบการนาเสนอกิจกรรมที่ดี
3. ความพึงพอใจในภาพรวมของการศึกษาดูงาน
4. สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทางานในอนาคต
5. ได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และมีโลกทัศน์ทกี่ ว้างขึ้น
สรุปความคิดเห็นโดยรวมที่ผู้เข้าอบรมมีต่อโครงการมาตรฐาน 5.00

Mean

Standard
Deviation

53
53
53
53

4.23
4.38
4.30
4.23

.669
.740
.696
.697

53
53
53
53

4.32
4.42
4.34
4.17

.613
.663
.758
.826

53
53
53
53

4.40
4.42
4.47
4.36

.566
.745
.608
.710

53
53
53
53

4.19
4.30
4.30
4.29

.652
.723
.749
.788

53
53
53
53
53

4.28
4.28
4.30
4.25
4.49

.717
.690
.668
.806
.697

53

4.32

.501

สรุปความคิดเห็นโดยรวมที่ผู้เข้าอบรมมีต่อโครงการฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 หมายถึง
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เห็นด้วยกับข้อคาถามนั้น “ ดี “
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สรุปประเด็นการประเมิน
หน่วยงานที่ 1 : โรงไฟฟ้าอุทัย

5.00

4.23

4.38

4.3

4.23

4.00

3.00
2.00
1.00
0.00

หน่วยงานที่ 2 : ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

5.00

4.32

4.42

4.34

4.17

4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
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หน่วยงานที่ 3 : บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จากัด

5.00

4.4

4.42

4.47

4.36

4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

หน่วยงานที่ 4 : บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง ออโต้ บอดี้ เวิร์ค จากัด

5.00

4.19

4.3

4.3

4.29

4.00
3.00

2.00
1.00
0.00
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สรุปความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการอบรม ด้านกระบวนการดาเนินโครงการ

5.00

4.28

4.28

4.3

4.25

4.49

4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

9. สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน
9.1 ท่านคิดว่าควรจัดโครงการ/กิจกรรมศึกษาดูงาน อีกหรือไม่
- ความคิดเห็นว่า ควรมีการจัดโครงการอีก จานวน 53 คน
- ความคิดเห็นว่า ไม่ควรมีการจัดโครงการอีก จานวน 0 คน
9.2 ความประทับใจจากโครงการศึกษาดูงาน
1. ได้ประสบการณ์ที่สนุกสนานและได้ดูการทางานของแต่ละบริษัทแต่ละโรงงานว่ามีกระบวนการ
ทางานอย่างไร
2. ได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆของบรษัทและโรงงาน และสนุกมาก
3. ได้แนวคิดของการทางานจากพี่พิธีกรหรือวิทยากรมากมาย
4. ได้เห็น/รูจ้ ักกระบวนการผลิตไฟฟ้า การขึ้นรูปบขวด การทาชา การขึ้นโครงรถ กระบวนการผลิต
ปูน ทาให้ทราบถึงความชอบในการศึกษางานและทาให้ทราบและรู้จักตัวตนของตนเองว่าชอบ
หรืออยากทางานประเภทไหน
5. ได้รับความรู้ด้านการทางานต่างๆในอนาคต
6. ได้ความรู้จากการมาดูงานในครัง้ นี้
7. รีสอร์ทที่พัก สะอาด อาหารอร่อย
8. วิทยากรน่ารัก
9. ได้เปิดโลกกว้างขี้น
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10. ได้ทากิจกรรมร่วมกับเพือ่ นๆ
11. พนักงานพูดจาเพราะและเข้าใจ
12. ได้เห็นการทางานจริงๆและได้ความรู้เพิม่
13. สนุกและน่าสนใจและมีที่พักผ่อนดีมาก
14. สนุกและมีความเป็นกันเอง
15. ได้เห็นการทางานจริงๆ ได้เห็นสถานที่ปฏิบัติงานจริงว่าเขาทาอย่างไร
16. ได้เห็นการทางานในระบบโรงงานต่างๆ เทคโนโลยีในการผลิต
17. ได้ทัศนศึกษาและเรียนรู้สงิ่ ใหม่ๆ
18. ได้เห็นการทางานจริง
19. ได้ดูเทคโนโลยีต่างๆของโรงงานอุตสาหกรรม
20. สถานที่พักดีมาก
21. เรียนรู้งานหลายแบบที่ไม่เคยได้เรียนรู้ในห้องเรียน
22. ได้รับความรู้และระบบการทางานใหม่ๆ
23. ได้ดูงานที่ไม่เคยดู
24. ได้เรียนรู้อย่างละเอียด
25. ประทับใจในการต้อนรับของพี่ๆ แต่ละบริษทั มีความพร้อมในการนาเสนอ
26. ทาให้ทราบถึงกระบวนการผลิตต่างๆ ได้รู้ถึงระบบของงานต่างๆ ที่นาไปศึกษาดูงาน
27. พี่ๆวิทยากรมีความพร้อมดีมาก
3. ท่านคิดว่าควรมีข้อปรับปรุงในด้านใด หรือ ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. ด้านระยะ เวลาในการดูงานน้อยเกินไป / กาหนดการบางช่วงเร่งรัดเกินไป
2. สถานที่บางพื้นที่ไม่สะดวกต่อการดูงาน
3. ด้านอาหารและน้า สถานที่ในการรับประทานอาหารกลางวัน / ระยะเวลาในการรับประทาน
อาหารกลางวันไม่เพียงพอ / น้าไม่เพียงพอ
4. รถบัสแอร์ไม่เย็น
เกณฑ์การประเมิน
ตั้งแต่ 4.51ขึ้นไป

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความคิดเห็นดีมาก

3.51 – 4.50

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความคิดเห็นดี

2.51- 3.50

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความคิดเห็นปานกลาง (พอใช้)
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ภาพบรรยากาศการดาเนินโครงการ
วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
หน่วยงานที่ 1 : โรงไฟฟ้าอุทัย
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หน่วยงานที่ 2 : ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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วันศุกร์ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
หน่วยงานที่ 3 : บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จากัด
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หน่วยงานที่ 4 : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
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ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการดาเนินโครงการ
ปัญหาในการดาเนินงาน

แนวทางแก้ไขปัญหา

1. นักศึกษาเข้าร่วมอบรมไม่ครบตาม
รายชื่อ

1. เพิ่มเวลาการประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้าอย่างน้อย 2
สัปดาห์
2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เช่น ทางเฟสบุคหรือ
ไลน์กลุม่ ของสาขาวิชา หรือ ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายของ
สถาบัน
2. นักศึกษามาสาย
1. ขยับเวลาการดาเนินโครงการจากเดิม 08.30 น. เป็น 09.00 น.
3. นักศึกษาไม่ทราบกาหนดการ
1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งทางเวปไซต์/
facebook/เสียงตามสาย/และไลน์กลุ่ม
4. นักศึกษาแอบหนีออกจากห้องอบรม 1. ขอความร่วมมืออาจารย์และเลขานุการประจาสาขาวิชาเพื่อ
หรือมาเซนต์ชื่อแล้วหนี
ควบคุมดูแลนักศึกษา
2. เช็คชื่อนักศึกษาให้ถี่ขึ้น
5. นักศึกษาแอบใช้โทรศัพท์มือถือ
1. เรียกเก็บโทรศัพท์มือถือของนักศึกษาทุกคนก่อนเข้าอบรมโดยจะ
ตลอดการสัมมนา/อบรม
คืนให้ช่วงพักกลางวันและหลังเสร็จสิ้นการอบรม
2. ให้หลักสูตรกาชับนักศึกษาในเรื่องของมารยาทการใช้โทรศัพท์ใน
การเข้าร่วมอบรมต่าง
6. กรณีไปราชการต่างจังหวัด นักศึกษา 1. กาหนดข้อควรปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการอย่างชัดเจนและ
บางส่วนแอบออกนอกที่พกั
แจ้งให้หลักสูตรเชิญนักศึกษามาพบและชี้แจงก่อนเดินทาง
2. ระหว่างอยู่ในที่พัก ให้บุคลากรตรวจสอบนักศึกษาในสังกัดของ
ตนเองว่าอยู่ในห้องพักครบถ้วนหรือไม่
3. กรณีพบว่านักศึกษาแอบออกนอกทีพ่ ัก คณะจะแจ้งให้หลักสูตร
เชิญนักศึกษามาพบเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง/ว่ากล่าวตักเตือน และ
คณะจะรายงานให้สถาบันทราบเพื่อดาเนินการในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง
ต่อไป
7. กรณีดาเนินโครงการบริการวิชาการ 1. เลือกจุดที่มีความเสี่ยงน้อยทีส่ ุดในการลงพื้นที่ปฏิบัตงิ าน
พื้นที่บริเวณชุมชนใกล้เคียงมีความเสี่ยง 2. ขอความร่วมมือประธานชุมชนในการช่วยดูแลความเรียบร้อยใน
พื้นที่นั้นๆ
8. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 1. จัดการอบรมแบบออนไลน์
โควิด-19 ทาให้ไม่สามารถจัดโครงการ 2. เลื่อนโครงการออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
ได้
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