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บทนํา 
 
 
การจัดโครงการฝึกอบรมเป็นวิธีการเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกภาคส่วน
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของ
สํานักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร (Establishment of Office of Environment and 
Natural Resources Academic Services : ENRAS) ในหลายรูปแบบทั้งการฝึกอบรมให้กับนักศึกษา 
บุคลากร การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมของคณะ ทั้งในลักษณะงานฝึกอบรมแบบ In – house 
Training และ Public Training ที่จัดให้กับองค์กรภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ฉะน้ันการดําเนินการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ จําเป็นต้องมีการวางแผนและการจัดเตรียม
โครงการอย่างเป็นระบบ ในการน้ี ผู้เขียนได้จัดทําคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการดําเนินการฝึกอบรม
หลักสูตร Public Training เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองสู่ผู้ปฏิบัติงานและเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานสําหรับผู้ดําเนินการจัดฝึกอบรม Public Training ทั้งน้ีในการจัดการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรมี
ความยุ่งยาก ซ้ําซ้อน และใช้เอกสารที่เก่ียวข้องเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิง การจัดฝึกอบรม
หลักสูตร Public Training ที่ต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้บริหารงานฝึกอบรมเป็นอย่างมาก เพ่ือให้การ
ดําเนินการบรรลุผลสําเร็จ คณะผู้จัดทําคู่มือจึงมีแนวคิดในการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือลดความยุ่งยาก
ดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองสู่ผู้ปฏิบัติงานด้านฝึกอบรมรุ่นต่อไปและเป็น
ประโยชน์สําหรับทุกหน่วยงานที่ดําเนินการจัดฝึกอบรม 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
  ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์การ ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพ่ือเป็นการบริหาร
จัดการให้องค์การมีประสิทธิภาพ จึงมีความสาคัญและจําเป็นอย่างย่ิงที่นักบริหารจะต้องทําการพัฒนา
บุคลากร โดยกําหนดกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ ด้วยการจัดฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้วย
เหตุผล ดังน้ี 

1. การฝึกอบรมเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาบุคลากรโดยตรง และเป็นเทคนิคที่นิยมจัดทํา
เพราะการฝึกอบรมก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ เพ่ิมทักษะในการปฏิบัติด้วยการได้ปฏิบัติจริง เปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ และแนวคิดในการทํางานได้ดี เมื่อได้เข้ามารับการอบรม ประการสําคัญการฝึกอบรมเป็นการ
เพ่ิมเติม เสริมสร้างประสบการณ์ที่นอกเหนือกระบวนการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา และเตรียม
ความพร้อมทั้งก่อนและระหว่างการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การฝึกอบรมเป็นวิธีการช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาในการทํางาน เพราะการฝึกอบรม
สามารถทําให้บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอดเวลา เช่น การจัดปฐมนิเทศข้ึน เพ่ือให้
พนักงานได้รู้จักระบบและวิธีการปฏิบัติงานก่อนการปฏิบัติจริง หรือบางกรณีพนักงานปฏิบัติไประยะหนึ่ง
เกิดปัญหาในการทํางาน ในเร่ืองเครื่องจักรกล เครื่องใช้สํานักงานต่าง ๆ หน่วยงานก็จัดทําหลักสูตรเพ่ือ
เพ่ิมพูนความชํานาญให้มากข้ึน 

3. การแข่งขันในโลกธุรกิจมีความรวดเร็ว จึงมีความจําเป็นและให้ความสําคัญในการ
ฝึกอบรมให้บุคลากรได้มีการพัฒนาในการมีความรู้ ความเข้าใจในวิทยาการและเทคโนโลยี ที่จะนําพา
องค์การไปสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการนําความรู้สมัยใหม่มาพัฒนาองค์การ 

4. การฝึกอบรมมีความสําคัญต่อการบรรจุพนักงานเข้าใหม่ เมื่อองค์การมีการรับ 
พนักงานเข้ามาใหม่ มีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องสร้างความเข้าใจนโยบายขององค์การ เข้าใจใน
ระบบงาน และเข้าใจถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การปฐมนิเทศ การประชุมช้ีแจง ฯลฯ ก่อนบรรจุเป็น
พนักงาน 

5. การฝึกอบรมมีความสําคัญต่อการเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงต่อการ
อบรมให้ความรู้ความสามารถที่เหมาะกับตําแหน่งใหม่ ๆ ที่พนักงานได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. การฝึกอบรมเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเก่าขององค์การท่ีมีความ
เฉื่อยชา ขาดความกระตือรือร้น และทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการกระตุ้นจูงใจให้พนักงาน
เหล่าน้ัน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น 
 

6



 
 

ความหมายของการฝึกอบรม 

  ภูวดล ตรีเมฆ (2550) กล่าวว่า การฝึกอบรม คือ กระบวนการขององค์การท่ีถูกจัดขึ้น
อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้บุคลากรในองค์การมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติที่ดี อันจะส่งผลให้
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและนํามาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อองค์การทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 

  อภิชาติ แก้วด้วง ( 2550 ) กล่าวว่า การฝึกอบรมหมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ในการ
เพ่ิมพูนและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสมของ
บุคลากร เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้
สูงขึ้น พร้อมทั้งสามารถพัฒนาตนเองได้ทันต่อภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์การ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สูงสุดขององค์การ 
 

  สิริกาญจน์ โชคสิทธิเกียรติ (2553) การฝึกอบรมเป็นกระบวนการสําคัญที่จะช่วยพัฒนา
หรือฝึกฝนอย่างเป็นระบบให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะหรือความชานาญและทัศนคติที่ดี อัน
จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและนํามาซึ่งประโยชน์สูงสุด ต่อองค์การท้ังในปัจจุบันและ
อนาคต 
 

  เดือนเพ็ญ ชัยภักดี (2555) กล่าวว่า การฝึกอบรมหมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรม
การศึกษาอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนต่อเน่ือง สามารถเกิดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะและ เจตคติ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต้องการ หลังอบรมนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
สูงสุด โดยมีฐานความต้องการของผู้เข้าอบรม การอบรมมีการจูงใจเหมาะสมกับสภาพของผู้เข้าอบรม จะ
ช่วยให้การฝึกอบรมบรรลุเป้าหมายได้ 
 
  สรุปได้ว่า การฝึกอบรม หมายถึงการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรู้ ทักษะมากขึ้น มี
ทัศนคติและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือนามาพัฒนาองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยท่ัวไปการฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้บุคลากรมีการพัฒนาขึ้น ทั้งในด้านความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ ซึ่งสามารถสรุปได้ 3 ระดับ คือ 

1. วัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาระดับบุคลากรทุกคนในองค์การ ในฐานะผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

2. วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระดับผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน ในฐานะผู้บริหารโครงการ
ฝึกอบรม 

3. วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระดับองค์การ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและจัดสรร
งบประมาณ โดยเห็นคุณค่าของการฝึกอบรม เพ่ือมุ่งสู่วัตถุประสงค์ขององค์การแห่งการ
เรียนรู้ในอนาคต 
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  การจัดโครงการฝึกอบรม จึงเป็นกระบวนการที่จะทําให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ 
ความเข้าใจ ทัศนคติ และความชํานาญในเรื่องใดเรื่องหน่ึง และเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้ การจัดโครงการฝึกอบรม เป็นเพียงหน่ึง ในหลายวิธีการในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร และ
การฝึกอบรมจะบังเกิดผลดีต่อเมื่อผู้รับผิดชอบดําเนินการอย่างมีระบบ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ หากผู้รับผิดชอบ
จัดการฝึกอบรมมีความเข้าใจถึงกระบวนการฝึกอบรม และวิธีดําเนินการในแต่ละข้ันตอนอย่างเหมาะสม 
 
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม 

 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมของสํานักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรมีบทบาทหน้าที่ ดังน้ี 

 1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําแนวข้อเสนอโครงการ และร่างงบประมาณ เพ่ือกําหนดความต้องการ 
และความจําเป็นในการจัดโครงการอบรมทั้งระดับคณะ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตลอดจนการจัด
บรรยายพิเศษ การจัดประชุมวิชาการ รวมถึงการดําเนินการจัดโครงการอบรม ทั้งการวางแผนงานก่อน 
ระหว่างและหลังการจัดอบรม เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้าอบรม การสร้างความร่วมมือ
กับแหล่งทุน และการจัดโครงการอบรมบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

2. มีส่วนร่วมในการดําเนินการและประสานงานกับงานสื่อสารองค์กรของคณะในการพัฒนา
รูปแบบการประชาสัมพันธ์โครงการ หรือกิจกรรมของคณะ ทั้งโครงการในระดับภายในคณะ (Inbound)  
และ ภายนอกคณะ (Outbound) รวมถึงแผนการจัดฝึกอบรม เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 

3. ศึกษาวิเคราะห์ กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เหมาะสมในการจัดหลักสูตรอบรม ให้กับ
ผู้เข้าอบรมท้ังนักวิชาการ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. ดําเนินการจัดหลักสูตรอบรมให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกคณะ ทั้งน้ีเพ่ือเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ ความรู้ความเข้าใจเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือแหล่งทุน ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดหลักสูตรอบรม รวมถึงประเมินความเป็นไปได้ และความ
เหมาะสมของการจัดอบรมในหัวข้อต่างๆ ตลอดจนติดตามการดําเนินการและประเมินผลในแต่ละ
หลักสูตร 

6. ดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลโครงการอบรม การบรรยายพิเศษ การประชุมวิชาการ ฐานข้อมูลผู้
เข้าอบรม วิทยากร แหล่งทุน และหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการจัดอบรมต่างๆ 
7. จัดกระบวนการฝึกอบรมให้เป็นไปอย่างมีระบบตามระเบียบการจัดอบรมของสํานักงานวิทยบริการด้าน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ทั้งน้ี เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายและมีการดําเนินงานได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การแยกประเภทการจัดโครงการฝึกอบรมของคณะ แบ่งออกเป็น 

  1. ประเภท In-house Training คือ การจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะของคณะที่ดําเนินการผ่านสํานักงานวิทยบริการฯ 

  2. ประเภท Public Training คือ การฝึกอบรมท่ีจัดให้กับบุคคลท่ัวไป  หรือ ให้กับ
หน่วยงานภายนอก 

  การฝึกอบรมที่สํานักงานวิทยบริการฯ เป็นผู้ดําเนินการ จะมีทั้งประเภท In-house 
Training และประเภท Public Training การจัดฝึกอบรมในแต่ละประเภท จะมีกระบวน/ขั้นตอนที่ความ
แตกต่างกัน ตามลักษณะงานและกลุ่มผู้รับบริการ ทําให้ในการบริหารงานฝึกอบรมเพ่ือจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมในแต่ละครั้งมีความยุ่งยากซับซ้อน โดยเฉพาะการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรประเภท Public 
Training จะมีกระบวนการที่มีรายละเอียดมาก เน่ืองจากมีแบบฟอร์มและเอกสารเกี่ยวข้องที่หลากหลาย  
ดังน้ัน การดําเนินการฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้น้ัน 
นอกจากมาจาก วิทยากร ที่มีความรู้ความสามารถ และหลักสูตร ฝึกอบรมที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องอาศัย
ประสบการณ์ในการทํางานของหัวหน้าโครงการเข้ามาเป็นส่วนช่วยในการดําเนินงานโครงการ รวมถึงยัง
ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดการฝึกอบรม ที่เข้าใจหลักการบริหารงานฝึกอบรม พอที่จะสามารถ
วางแผนและดําเนินงานธุรการทั้งหมดในช่วงทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ฉะน้ันการดําเนินการฝึกอบรมเพ่ือให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ จําเป็นต้องมีการ
วางแผนและการจัดเตรียมโครงการอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นที่มาของการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการ
ดําเนินการฝึกอบรมหลักสูตร Public Training ในฉบับน้ีเพ่ือเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การปฏิบัติงาน
ของคณะผู้จัดทําสู่ผู้ปฏิบัติงานด้านฝึกอบรมรุ่นต่อไป และเป็นประโยชน์สําหรับทุกหน่วยงานท่ีดําเนินการ
จัดฝึกอบรม 
 
คําจํากัดความ 
 การฝึกอบรม คือ กระบวนการท่ีจะทําให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกิดความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ
และความชํานาญในเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ การจัด
โครงการฝึกอบรม เป็นวิธีการหน่ึง ในหลายวิธีการที่สามารถทําให้พัฒนาบุคลากรภายในองค์การได้ และ
การฝึกอบรมจะบรรลุผลดีต่อเมื่อผู้รับผิดชอบโครงการดําเนินการอย่างมีระบบ ซึ่งจะเกิดขึ้น ได้หาก
ผู้รับผิดชอบจัดการฝึกอบรมมีความเข้าใจถงึกระบวนการในการจัดอบรม และวิธีดําเนินการแต่ละขั้นตอน
ในการจัดฝึกอบรมอย่างเหมาะสม 
 
 โครงการฝึกอบรม หมายถึง การกําหนดหลักสูตร ขั้นตอนวิธีการ ตลอดจนแนวปฏิบัติเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 
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 กระบวนการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติในอันที่จะทําให้ผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรมเกิดความเรียนรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ทักษะ หรือความชํานาญตลอดจนประสบการณ์ในเร่ือง
ใดเรื่องหน่ึง และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 
 
 การฝึกอบรมหลักสูตร Public Training หมายถึง การฝึกอบรมที่สํานักงานวิทยบริการด้าน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการดําเนินการโครงการ แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 1.  
โครงการที่หน่วยงานภายนอกติดต่อให้สํานักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรจัดฝึกอบรมให้
ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งหน่วยงานน้ันๆ เตรียมไว้แล้ว เป็นการบริหารจัดการการจัด
ฝึกอบรมแบบเหมาจ่ายทั้งโครงการ ตามข้อตกลงร่วมกันโดยความร่วมมือระหว่างสํานักงานวิทยบริการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรกับหน่วยงานภายนอก และ 2. โครงการที่เก็บค่าลงทะเบียน ผู้ที่สนใจ
สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ โดยผู้สมัครเข้ารับการอบรมอาจเป็นลักษณะบุคลากรในหน่วยงาน/องค์กร 
หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและทักษะของตนเอง 
 
 การฝึกอบรมหลักสูตร In House Training หมายถึง โครงการอบรมที่หน่วยงานภายในคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ส่งข้อมูลโครงการอบรมให้สํานักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรช่วยดําเนินการและประสานงาน โดยท่ีหน่วยงานภายในคณะจะเป็นเจ้าของโครงการอบรมเป็น
หลัก เป็นการจัดอบรมที่สํานักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรเป็นเจ้าของโครงการอบรม
น้ันเอง เช่น การจัดบรรยายพิเศษ หรือ Research Talk เป็นต้น 
 
 การหาความจําเป็นในการฝึกอบรม หมายถึง การค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรหรือใน
หน่วยงานว่ามีปัญหาเรื่องใดบ้าง ที่จะสามารถแก้ไขให้หมดไปหรืออาจทําให้ทุเลาลงได้ด้วยการฝึกอบรม
โดยรวมไปถึงการพยายามหาข้อมูลด้วยว่ากลุ่มบุคลากร เป้าหมายที่จะต้องเข้ารับการอบรมเป็นกลุ่มใด
ควรจะต้องจัดเป็นโครงการฝึกอบรมให้หรือเพียงแต่ส่งไปเข้ารับการอบรมภายนอกองค์การเท่าน้ัน มี
ภารกิจใดบ้างที่ควรจะต้องแก้ไข ปรับปรุง ด้วยการฝึกอบรม พฤติกรรมประเภทใดบ้างที่ควรจะต้อง
เปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ หรือประสบการณ์ ทั้งน้ี สภาพการณ์ที่เป็นปัญหา และแสดงถึง
ความจําเป็นในการฝึกอบรมอาจมีทั้งที่ปรากฎชัดแจ้ง และเป็นสภาพการณ์ที่ซับซ้อน จําเป็นต้องวิเคราะห์
หาสาเหตุของปัญหาเพ่ือค้นหาวิธีการท่ีใช้ในการวิเคราะห์หาความจําเป็นในการฝึกอบรมมีหลายหลายวิธี 
เช่น การสํารวจ การสังเกตการณ์ การทดสอบและการประชุม เป็นต้น 
 
 การบริหารโครงการ หมายถึง การจัดการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและสมบูรณ์
ที่สุดเพ่ือให้การดําเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ โดยทรัพยากรหมายถึง บุคคล รวมท้ัง ความ
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เช่ียวชาญ และความสามารถท่ีมีอยู่ ความร่วมมือของทีมงาน เครื่องมือ เครื่องใช้ และสิ่งอํานวยความ
สะดวกต่างๆ ตลอดจนข้อมูล ระบบงาน เทคนิค เงินทุนและเวลา (วิสูตร จิระดําเกิง, 2548 : 41) 
 
 ฐานข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการ หมายถึง ชุดของข้อมูลและตารางความสัมพันธ์ที่ใช้
จัดเก็บข้อมูลซึ่งมีความเก่ียวข้องและสัมพันธ์กัน (รุจิจันทร์ พิริยะสงวนพงศ์, 2549 : 14) ซึ่งฐานข้อมูล
งานวิจัยและฝึกอบรม คือ แหล่งที่จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของงานวิจัยและฝึกอบรม อาทิ โครงการวิจัย 
โครงการบริการวิชาการ โครงการฝึกอบรมแบบ In – house  Training และ Public Training และ
โครงการบริการวิชาการอ่ืนๆ ของงานวิจัยและบริการวิชาการ ที่ได้ดําเนินงานมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
(ปี 2551 –ปัจจุบัน) ทั้งที่อยู่ระหว่างดําเนินงานและที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยฐานข้อมูลดังกล่าวจะอยู่
ในรูปของข้อมูลที่เป็นแฟ้มเอกสารและข้อมูลที่เป็นไฟล์ตระกูลไมโครซอฟ อาทิ เวิร์ด (Word), เอ็กเซล 
(Excel) และเพาเวอร์พอยต์ (Power Point) รวมทั้งภาพ, วีดิโอ ส่วนหน่ึงเพ่ือให้เกิดระบบการจัดการ
ความรู้ในข้อมูลร่วมกันของบุคลากรของงานวิจัยและบริการวิชาการ 
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บทที่ 2 
บริบทองค์กร 

 
1. ชื่อหน่วยงาน 

  สํานักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  
2. ความเป็นมา 

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อกําเนิดข้ึนด้วยจากสายตาอันยาว
ไกลของรองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ ที่มองเห็นถึงแนวโน้มปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งนับวันจะทวี
ความรุนแรงขึ้นเร่ือย ๆ การใช้ระบบการศึกษาและการวิจัยจะสามารถเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถออกไปสู่ทุกภาคส่วนเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลกใน
อนาคต จึงเป็นที่มาของการก่อต้ังโครงการการศึกษาและวิจัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Education 
and Research Project) ในปี 2516 ณ ตึก 72 ปี โรงพยาบาลศิริราช ต่อมาได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิ
ฟอร์ด จึงย้ายไปใช้สถานที่ของโรงแรมราชศุภมิตร (โรงแรมปร้ินเซส) ในปี 2521 ได้รับการสถาปนาเป็น
คณะหน่ึงของมหาวิทยาลัยมหิดล และย้ายมาอยู่ที่วิทยาเขตศาลายา ต้ังแต่ปี 2526 จวบจนปัจจุบันคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มีการเติบโตมาอย่างต่อเน่ือง และนอกจากมีภารกิจในด้านการผลิต
บัณฑิต การจัดการเรียนการสอน และการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว 
คณะยังมีการจัดฝึกอบรม และการให้บริการทางวิชาการกับสังคมในหลายๆ ด้าน ภายใต้วิสัยทัศน์สู่การ
เป็น “สถาบันช้ันนําแห่งเอเซียด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการด้วยสหสัมพันธ์วิทยาอย่าง
บูรณาการเพ่ือความย่ังยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร”  

 ในการดําเนินภารกิจด้านการจัดโครงการฝึกอบรม และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมของ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ที่ผ่านมา มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ งานวิจัยและบริการวิชาการ 
และ งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล โดยผ่านกระบวนการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ หรือ 
คณะทํางาน ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรของคณะจากงานต่างๆ มารวมกันเพ่ือดําเนินงานโครงการ
ฝึกอบรม และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมน้ันๆ เป็นรายกรณีไป ไม่ได้มีหน่วยงานท่ีทําภารกิจน้ี
โดยเฉพาะ หรือ สามารถปฏิบัติงานได้เบ็ดเสร็จครบวงจรในหน่วยงานเดียว อีกทั้งในปัจจุบันคณะได้
ดําเนินการโครงการที่เก่ียวข้องการกับการฝึกอบรมท้ังในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเน่ือง และใน
อนาคตการจัดโครงการฝึกอบรม และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมของคณะจะมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น
เรื่อยๆ กอปรกับคณะยังได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเผยแพร่วิชาความรู้สู่สังคมและประชาชน การ
ปลูกฝังเยาวชนและประชาชนให้เห็นถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีจิตสํานึก
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และความรู้ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้มีการจัดต้ังศูนย์วิจัยและฝึกอบรมของคณะข้ึนต้ังแต่ปี 2548 เป็นต้น
มา จนถึงปัจจุบันมีทั้งสิ้น 13 ศูนย์ โดยลักษณะการดําเนินงานของศูนย์จะเป็นศูนย์การปฏิบัติงานที่ครบ
วงจร ทั้งด้านการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การฝึกอบรม และการให้บริการทางวิชาการ 
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง รวมทั้งเป็นศูนย์เช่ือมโยงและประสานการดําเนินงานของเครือข่ายต่างๆ 
ทั้งภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน นักวิชาการ และองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ แต่ในการดําเนินงาน
ของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมน้ันยังมีข้อจํากัดในหลายๆ ด้าน เช่น งบประมาณในการบริหารจัดการไม่
เพียงพอและไม่ต่อเน่ือง การขาดนักวิจัยที่ปฏิบัติงานแบบเต็มเวลา การไม่มีเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ ต้อง
อาศัยบุคคลากรของคณะในการช่วยดําเนินงานกิจการต่างๆ ของศูนย์ฯ ทําให้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่
จัดต้ังขึ้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ครบวงจร ไม่สามารถตอบสนองต่อภารกิจของคณะในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและสนับสนุนให้การดําเนินการของคณะ
เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ จึงมีดําริให้จัดต้ัง สํานักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร (Establishment of Office of Environment and Natural Resources Academic 
Services; ENRAS) ขึ้น เพ่ือเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์วิจัยและฝึกอบรม 
ให้สามารถปฏิบัติงานครบวงจร โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ดําเนินการ
การฝึกอบรม และการให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานรัฐและเอกชนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง
อย่างครบวงจร ตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ในยุทธศาสตร์ของคณะในการส่งเสริมให้
คณะมีความเป็นเลิศในการให้บริการวิชาการและ/หรือวิชาชีพที่ได้มาตรฐานสากล 
  
3. วัตถุประสงค์ 

1. ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรม และให้บริการทางวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ให้แก่องค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชน 
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติในรูปแบบของการจัดฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

2. ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางความร่วมมือ และเช่ือมโยงเครือข่าย นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ทําหน้าที่พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม จัดการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่บุคคลทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน 

4. ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคณะสู่สาธารณะ 
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4. ทิศทางและกรอบการดําเนินงาน 

1. ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ใน
รูปแบบของการจัดฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การจัดสาธิต และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2. ให้บริการแก่สังคม ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ เพ่ือพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน 
เยาวชน และประชาชนโดยท่ัวไป ให้มีความรู้ ความเข้าใจเชิงวิชาการ มีทักษะในการปฏิบัติงาน
และการประกอบอาชีพ เป็นการลดช่องว่างในการเข้าถึงองค์ความรู้ของผู้รับบริการวิชาการ 

3. ให้บริการผลิตสื่อ หลักสูตร เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกงาน การฝึกอบรม 
การส่งเสริมเผยแพร่ความรู้สู่เยาวชน ประชาชน การประชุมสัมมนา และการบริการวิชาการอ่ืนๆ 
ของคณะ 

4. ทําหน้าที่ให้บริการแก่องค์กร หน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของ
หน่วยงานต่างๆ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์ที่เช่ียวชาญในสาขาต่างๆ ที่พร้อมจะ
พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีศักยภาพในการทํางานที่สูงข้ึน ตามเป้าหมายของหน่วยงาน 

5. สนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ของคณะ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 

  บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป 
 
6. วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 

 สํานักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรช้ันนําแห่งเอเซีย  

พันธกิจ 

 มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการฝึกอบรมและการให้บริการทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
เพ่ือสนองความต้องการของหน่วยงานต่างๆท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการต้ังสํานักงานฯ 

1. สามารถให้บริการทางวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ แก่ บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป 

2. ผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป ให้มีความรู้ ความเข้าใจเชิง
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วิชาการ มีทักษะในการปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพ เป็นการลดช่องว่างในการเข้าถึงองค์
ความรู้ของผู้รับบริการวิชาการ 

3. สามารถตอบสนองเป้าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ในยุทธศาสตร์ของคณะในการส่งเสริม
ให้คณะมีความเป็นเลิศในการให้บริการวิชาการและ/หรือวิชาชีพที่ได้มาตรฐานสากล 

4. เครือข่ายความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
5. สามารถปฏิบัติงานในส่วนของการให้บริการวิชาการของคณะได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว 

เบ็ดเสร็จครบวงจรในหน่วยงานเดียว 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านการฝึกอบรม สามารถรองรับการดําเนินการโครงการท่ี

เก่ียวข้องการกับการฝึกอบรมท้ังในประเทศและต่างประเทศ และการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมของคณะที่จะมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต 

 
8. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

 จํานวนหลักสูตรการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ ต่อปี 

 จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมในระดับต่างๆ ต่อปี 

 จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการในระดับต่างๆ ต่อปี 

 จํานวนประเทศที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ ต่อปี 

 จํานวนผู้เข้าชม และสืบค้นในเว็บเพจของสํานักฯ  
 
9. การติดตามประเมินผล 

 รายงานประจําปี : ผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ 

 รายงานผลการจัดหลักสูตรฝึกอบรมในรายหลักสูตรต่างๆ 

 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุมวิชาการ 
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10. 

11. 
 

กรอ
 

ต้องก

โครงสร้างข

โครงสร้างภ

 
บภารกิจตาม

1. ฝ่ายการต
มีหน้าที่ค้

การหรือเสนอ

องสํานักงาน ิ

ายในสํานักงา

มโครงสร้าง 

ตลาด 
ค้นหาลูกค้าใน
อสิ่งที่ลูกค้าต้อ

วิทยบริการด้

านวิทยบริกา

นตลาด ศึกษา
องการ วางแผ

 

ดา้นสิ่งแวดลอ้

ารด้านสิ่งแวด

า วิเคราะห์คว
นทางด้านการ

อมและทรัพย

ดล้อมและทรพั

วามต้องการข
รตลาดและกา

ากรในคณะ  

พยากร 

องหน่วยงานต
ารเสนอขายห

 

ต่างๆ ตอบสิ
หลักสูตรอย่าง

สิ่งที่ลูกค้า
เหมาะสม 
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สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่มาใช้บริการของสํานักฯ บริหารจัดการให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สํานักงานฯ และลูกค้า ให้เป็นลูกค้าของสํานักงานฯ ที่ย่ังยืนตลอดไป  

 
2. ฝ่ายวิชาการฝึกอบรมและบริการวิชาการ 

มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใช้ในการถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนกิจกรรม
การเรียนการสอน การฝึกงาน การฝึกอบรม การส่งเสริมเผยแพร่ความรู้สู่เยาวชน ประชาชน การ
ประชุมสัมมนา และการบริการวิชาการต่างๆ ตามภารกิจของคณะและของศูนย์วิจัยและฝึกอบรม 
ประสานงานกับนักวิเทศสัมพันธ์ในการจัดอบรมร่วมกับหน่วยงานคู่ความร่วมมือ รวมท้ังการประสานความ
ร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้องทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 
3. ฝ่ายธุรการและประสานงาน 

มีหน้าที่บริหารจัดการงบประมาณในการดําเนินการ อํานวยความสะดวกในการดําเนินงานตาม
ภารกิจของสํานักงานฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก และคล่องตัว บรรลุผลสําเร็จตามแผนและ
เป้าหมายที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ การดําเนินงานประกอบด้วย งานธุรการและสารบัญ บริหารงาน
บุคคล การเงินและพัสดุ บริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

4. ฝ่ายพัฒนาสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ 
มีหน้าที่ในการผลิต พัฒนา และให้บริการสื่อเพ่ือการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ตามภารกิจ

ของสํานักงานฯ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ วีดิโอ วีดิทัศน์ มัลติมิเดีย ภาพนิ่งต่างๆ ในการถ่ายทอดความรู้ เพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกงาน การฝึกอบรม การส่งเสริมเผยแพร่ความรู้สู่เยาวชน 
ประชาชน การประชุมสัมมนา และการบริการวิชาการต่างๆ 
 
 โดยกระบวนการการดําเนินการฝึกอบรมหลักสูตร Public Training ที่คณะผู้จัดทําเลือกมา
จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในคร้ังนี้ เป็นกระบวนการส่วนหน่ึงในภารกิจของฝ่ายธุรการและประสานงาน 
สํานักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ดังน้ันการจัดทําคู่มือเล่มน้ีจึงสามารถใช้เป็นการ
จัดการความรู้เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองภารกิจของสํานักงานวิทย
บริการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรได้เป็นอย่างดี 
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บทที่ 3  
กระบวนการดําเนนิงาน 

 

การฝึกอบรมหลักสูตร Public Training หมายถึง การฝึกอบรมท่ีสํานักงานวิทยบริการด้าน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการดําเนินการโครงการ แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ  

1.  โครงการที่หน่วยงานภายนอกติดต่อให้สํานักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรจัด
ฝึกอบรมให้ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งหน่วยงานน้ันๆ เตรียมไว้แล้ว เป็นการบริหาร
จัดการการจัดฝึกอบรมแบบเหมาจ่ายทั้งโครงการ ตามข้อตกลงร่วมกันโดยความร่วมมือระหว่างสํานักงาน
วิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรกับหน่วยงานภายนอก 

2. โครงการท่ีเก็บค่าลงทะเบียน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ โดยผู้สมัครเข้ารับการ
อบรมอาจเป็นลักษณะบุคลากรในหน่วยงาน/องค์กร หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและทักษะ
ของตนเอง 

การบริหารโครงการฝึกอบรม แบ่งได้เป็น  3  ส่วน คือ 

1. การดําเนินการก่อนการฝึกอบรม 
2. การดําเนินการระหว่างการฝึกอบรม 
3. การดําเนินการหลังการฝึกอบรม 

การดําเนินการก่อนการฝึกอบรม 

1. การร่างหลักสูตรการจัดโครงการที่จะฝึกอบรม  
การร่างหลักสูตรการจัดโครงการที่จะฝึกอบรม โดยระบุปัญหาและความจําเป็นที่จะต้องมีการ

ฝึกอบรม หรือ ร่างตามความต้องการของหน่วยงานที่มาขอรับบริการ กําหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม 
รายละเอียดโครงการฝึกอบรม รายชื่อวิทยากร ตารางการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย หัวข้อวิชา ขอบเขต
เน้ือหา และงบประมาณของโครงการ 

  
การเขียนรายละเอียดของโครงการฝึกอบรม 

รายละเอียดโครงการฝึกอบรม จะต้องมีองค์ประกอบในการเขียนโครงการดังน้ี 
1. ช่ือโครงการ / ช่ือหลักสูตร (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) เป็นสิ่งสําคัญ เน่ืองจากช่ือโครงการจะ

เป็นตัวบอกให้เราได้ทราบว่าจะทําโครงการประเภทไหน สามารถจูงใจผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการได้
มากน้อยเพียงใด ดังน้ันควรต้ังช่ือโครงการที่มีความสร้างสรรค์ใช้ภาษาที่ทําให้ติดตาคน จําได้ง่าย 
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ควรเป็นช่ือสั้น ๆ กระทัดรัด ไม่กว้างจนเกินไป และต้องสามารถทําให้ผู้อ่านมองเห็นภาพหรือ
คะเนวิธีการดําเนินงานของโครงการได้ 

2. หลักการและเหตุผล เป็นการเขียนเพ่ือช้ีแจงถึงเหตุผลความจําเป็นที่ต้องจัดทําโครงการข้ึน ควร
เขียนโดยทําให้ผู้อ่านมองเห็นข้อดีและข้อเสียในการทําหรือไม่ทําโครงการน้ัน อาจอ้างนโยบาย
ข้อกําหนดกฎหมาย ฯลฯ เพ่ือทําให้มีเหตุผลมีนํ้าหนักมากข้ึน การเขียนในหัวข้อน้ีถือเป็นหัวใจ
สําคัญที่จะทําให้เกิดการพิจารณาอนุมัติหรือไม่ก็ได้จึงควรพิถีพิถันด้วยการเรียบเรียงภาษาท่ี
สื่อสารให้เข้าใจอย่างง่าย ๆ และมีความชัดเจน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ การกําหนดเป้าหมายปลายทางที่ต้องการให้เกิดจากการดําเนิน
โครงการ ควรเขียนให้ชัดเจน รัดกุม เข้าใจง่าย โดยเขียนให้สอดคล้องกับช่ือโครงการ หลักการ
และเหตุผล สื่งที่เกิดขึ้นน้ันจะต้องวัดผลและปฏิบัติได้ให้ระบุเป็นข้อ ๆ ไม่ควรเกิน ๓ ข้อ เพราะ
จะช่วยให้ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถดําเนินงานได้สําเร็จตามกรอบที่กําหนดไว้จริง 

4. วิธีดําเนินการโครงการ คือ วิธีการปฏิบัติงานท่ีจะช่วยให้งานบรรลุวัตถุประสงค์อาจเป็นการ
กําหนดแผนหรือกิจกรรมที่ต้องทําให้ชัดเจนเรียงตามลําดับก่อนหลัง โดยเร่ิมต้ังแต่เสนอโครงการ
ไปจนถึงข้ันตอนสุดท้ายของโครงการเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติสามารถดําเนินงานได้อย่างถูกต้องและ
ต่อเน่ือง 

5. เป้าหมาย หมายถึง ความมุ่งหมาย ความเจาะจงให้ได้ตามเจตนา เป็นเป้าประสงค์ที่ผู้เสนอ
โครงการต้องการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในโครงการน้ันให้ได้ โดยระบุ หัวข้อการเรียนรู้ คุณสมบัติของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ หัวข้อวิชา ขอบเขตเน้ือหา 

6. ระยะเวลาดําเนินโคนงการ ควรกําหนดช่วงเวลาของการปฏิบัติโครงการต้ังแต่เร่ิมต้นจนส้ินสุด
โครงการให้ชัดเจน บางโครงการอาจจะปฏิบัติงานแค่วันเดียว หรือบางโครงการอาจจะใช้เวลา
หลายวันก็ได้แล้วแต่เราจะกําหนด ทั้งน้ีต้องระวังด้วยว่าเวลาที่ใช้หลายวันจะมีผลกระทบต่อ
งบประมาณที่มีจํากัด 

7. สถานที่ดําเนินการ คือ สถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการ ควรระบุให้ชัดเจนและเจาะจง
จะได้ทราบว่ามีการปฏิบัติงาน ณ ที่ใดบ้าง 

8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ให้ระบุช่ือหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการให้ชัดเจน หากมี
ปัญหาหรือมีการติดต่อจากบุคคล/องค์กรภายนอก จะได้สามารถติดตามและตรวจสอบได้ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการคาดคะเนผลการดําเนินโครงการล่วงหน้า สามารถนําไปใช้ตรวจสอบ
ความสําเร็จของโครงการภายหลังจากโครงการเสร็จสิ้นได้ควรเขียนระบุเป็นข้อ ๆ ให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ (ผลที่คาดว่าจะได้รับอาจมีจํานวนข้อมากกว่าวัตถุประสงค์ได้) 

10. การประเมินผล และการรับรองผลการจัดฝึกอบรม 
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11. งบประมาณ เป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนโครงการ ผู้เขียนควรประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดใน
การดําเนินโครงการด้วยตัวเลขงบประมาณที่สมเหตุสมผล มีการแจกแจงหมวดการใช้เงินอย่าง
ชัดเจน และควรระบุแหล่งที่มาของเงินด้วย 

การประมาณการค่าใช้จ่าย 

ผู้จัดฝึกอบรมต้องการประมาณการค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดฝึกอบรม โดยระบุจํานวนวันของ
การฝึกอบรม จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดฝึกอบรมมักจะมีรายละเอียด 
ดังน้ี 

1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมต่อคนต่อ 
2. ค่าอาหารต่อคนต่อมื้อ 
3. ค่าที่พัก 
4. ค่าผลิตเอกสาร 
5. ค่าตอบแทนวิทยากร 
6. ค่าของที่ระลึก 
7. ค่าพาหนะ 
8. ค่าใช้จ่ายการไปดูงานนอกสถานที่ (หากมี) 

โดยให้สามารถถัวจ่ายกันได้ทุกรายการ 

หมายเหตุ การประมาณการค่าใช้จ่ายจะต้องคิดรวมค่าตอบแทนสถาบันในอัตราตามประกาศของคณะ

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ
แก่สังคม ของคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559” 
 
2. การสรรหาวิทยากรและติดต่อวิทยากร 

1. การคัดเลือกวิทยากรจะเป็นหน้าที่ของผู้มีความประสงค์จะขอจัดหลักสูตรที่พิจารณาคัดเลือก
จากผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้องกับหัวข้อที่จะฝึกอบรม  มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
ความเหมาะสมกับหัวข้อที่จะบรรยายโดยพิจารณาจากประวัติประสบการณ์ในการบรรยายที่
ผ่านมา โดยจะต้องเตรียมช่ือวิทยากรไว้หัวข้อละประมาณ 2 - 3 ช่ือ กรณีที่ ช่ือแรกไม่
สามารถเป็นวิทยากรได้ 

2. เมื่อมีรายช่ือที่เหมาะสมที่จะเชิญเป็นวิทยากรแล้ว ควรประสานเชิญวิทยากรอย่างไม่เป็น
ทางการแจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม รายละเอียดหัวข้อ ขอบเขตเนื้อหา 
วัตถุประสงค์วัน เวลา สถานที่และกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม ระบุจํานวนอายุ เพศ ระดับ
การศึกษา/ตําแหน่ง 
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3. เมื่อวิทยากรตกลงรับเชิญแล้ว จึงส่งหนังสือเชิญ  หนังสือขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  
พร้อมแนบเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  ได้แก่  รายละเอียดของโครงการ  กําหนดการ รายละเอียด
หัวข้อวิชา  รายช่ือของผู้เข้ารับการอบรม  เป็นต้น 

4. หลังจากน้ัน เจ้าหน้าที่ประสานงานควรติดต่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับ  เอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม สอบถามอุปกรณ์ที่วิทยากรต้องการใช้  ขอประวัติย่อวิทยากร สอบถามความ
ต้องการเกี่ยวกับการรับส่ง 

 
3. การขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรม 

1. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ของคณะที่ประสงค์จะจัดหลักสูตรฝึกอบรม จะต้อง
ส่งแบบคําขออนุมัติจัดหลักสูตรฝึกอบรม (ENRAS-1) พร้อมท้ังแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ 
ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดโครงการฝึกอบรม รายช่ือวิทยากร ตารางการฝึกอบรม และงบประมาณของ
โครงการ โดยผ่านหน่วยงานต้นสังกัดมายังสํานักงานวิทยบริการด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร และ
สํานักงานวิทยบริการด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรจะดําเนินการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม โดยใช้
ระยะเวลาไม่เกิน 3 วันทําการ ต่อ 1 หลักสูตร โดยเร่ิมนับจากวันที่สํานักงานวิทยบริการด้านส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรได้รับแบบคําขออนุมัติจัดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมทั้งแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จนถึงวันที่สํานักงานวิทยบริการด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ
หลักสูตรให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดทราบ 

โดยแบบคําร้องขอจัดฝึกอบรมจะประกอบไปด้วย 6 ส่วน ดังน้ี 
1) ข้อมูลทั่วไป ผู้มีความประสงค์จะขอจัดหลักสูตรฝึกอบรมจะต้องกรอกข้อมูล

ต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ช่ือ-สกุล ตําแหน่งของผู้ขอจัด ช่ือหลักสูตรฝึกอบรม 
ประเภทการฝึกอบรม ระยะเวลาที่จัด สถานที่จัด หัวข้อการบรรยายพร้อม
รายช่ือวิทยากร และเอกสารประกอบการพิจารณาอ่ืนๆ หากมี 

2) ข้อมูลเก่ียวกับการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และการ
วิจัย 

3) ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายโครงการ อาทิ ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร และ
ขั้นตอนการรับเงิน 

4) ข้อมูลเกี่ยวกับตารางกําหนดการฝึกอบรม ซึ่งต้องเป็นตารางที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
วัน เวลาที่จัด หัวข้อที่จะบรรยาย รายช่ือวิทยากรหรือรายช่ือผู้ดําเนินการในแต่
ละข้ันตอน 

5) ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทําใบประกาศนียบัตร 
6) ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการอ่ืนๆ ที่จําเป็นต่อการจัด 
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หลังจากได้รับการอนุมัติให้จัดฝึกอบรมจากสํานักวิทยบริการฯ แล้ว สํานักวิทยบริการฯ จะ
ดําเนินการทําหนังสือขออนุมัติการจัดโครงการฝึกอบรมต่อคณบดี ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ โดยจะต้องมีเจ้าหน้าที่หลักที่รับผิดชอบโครงการกับผู้ที่ประสงค์จะจัดฝึกอบรม 
(เจ้าของงาน) และจะต้องมีการประชุมเพ่ือวางแผนการฝึกอบรม การแบ่งภาระงาน โดยระบุกิจกรรมต่างๆ 
ขั้นตอนการดําเนินการอย่างละเอียด และผู้รับผิดชอบของแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน เพ่ือที่ผู้ปฏิบัติจะได้
ปฏิบัติตามข้ันตอน มีการประสานงานกัน สามารถติดตามการปฏิบัติงานได้ ตลอดจนลดความผิดพลาดท่ี
อาจจะเกิดขึ้น 

 

4. การประชาสัมพันธ์โครงการ การแจ้งเวียนและทําบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
โครงการฝึกอบรมที่ดําเนินการไม่ว่าจะเป็นโครงการที่คณะจัดเพ่ือหารายได้ หรือเป็นโครงการที่

ได้ทุนสนับสนุนก็ตาม  ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบว่าคณะมีภารกิจน้ี  แต่วิธีการ
ประชาสัมพันธ์จะต่างกันออกไปแล้วแต่รูปแบบ วิธีการ ในที่น้ีจะกล่าวถึงกรณีคณะจัดโครงการฝึกอบรม
โดยรวม การประชาสัมพันธ์ควรเสนอในสื่อต่างๆ ได้แก่ 

 การแจ้งเวียนผ่านหนังสือราชการ 

 การแจ้งเวียนผ่าน E-mail 

 โฮมเพจของคณะและมหาวิทยาลัย 

 สารมหาวิทยาลัย/จุลสารของคณะ 

 ป้ายประชาสัมพันธ์ในคณะ 

 ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ไปทางหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์โครงการ การแจ้งเวียนและทําบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. ผู้ดําเนินการจัดฝึกอบรมทําบันทึกหรือหนังสือแจ้งเวียนหัวหน้าหน่วยงานให้พิจารณามอบหมาย
ผู้ที่เก่ียวข้องมาเข้ารับการฝึกอบรม แล้วส่งรายช่ือมายังผู้ดําเนินการจัดฝึกอบรมภายในเวลาที่
กําหนด หรือทําการประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อต่างๆ โดยให้ระบุ ช่ือหลักสูตร วัน เวลา และ
สถานที่ในการฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน โดยให้ระบุการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้
จากท่ีใดให้ชัดเจน ควรแนบกําหนดการฝึกอบรม แผนที่ของสถานท่ีฝึกอบรม ในกรณีที่มีการ
ฝึกอบรมหลายรุ่นให้ทําตารางแบ่งรุ่นว่ารุ่นไหนมีจัดวัน เวลาและสถานที่ไหนบ้าง 

2. จัดทําแบบตอบรับในการเข้ารับการฝึกอบรม โดยระบุว่าให้ส่งรายช่ือทางมาทางช่องทางใด
ภายในวันที่เท่าไร และวิธีการจ่ายเงินค่าลงทะเบียน 
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3. เมื่อหน่วยงานมีหนังสือตอบรับและส่งรายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้ดําเนินการจัดฝึกอบรมต้อง
รวบรวมรายช่ือ แบ่งรุ่นตามตารางที่แจ้งประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งจัดทําบัญชีรายช่ือในใบ
ลงทะเบียนเพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงทะเบียนในวันเปิดการฝึกอบรม 

 
5. การประสานงานด้านการฝึกอบรม 

เป็นการประสานงานด้านการฝึกอบรม เช่น การประสานวิทยากร การจัดเตรียมสถานที่ / 
โสตทัศนูปกรณ์ อาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม เอกสารประกอบการฝึกอบรม จัดทําคํากล่าวพิธีเปิดการ
ฝึกอบรม โดยแบ่งออกได้ดังน้ี 
 

1. การประสานวิทยากร โดยการส่งหนังสือเชิญวิทยากรพร้อมแนบกําหนดการฝึกอบรมและแผนที่
สถานที่ฝึกอบรมให้แก่วิทยากรหรือหน่วยงานต้นสังกัดของวิทยากร หลังจากน้ันทําการประสาน
อีกครั้งเพ่ือนัดส่งเอกสารต้นฉบับที่วิทยากรจะนํามาใช้ประกอบการอบรมให้ความรู้ โดย
ผู้จัดการฝึกอบรมจะต้องนําต้นฉบับดังกล่าวไปผลิตเอกสารประกอบการฝึกอบรม 

2. การจัดเตรียมสถานที่ / โสตทัศนูปกรณ์ 

 ต้องประสานกับเจ้าของสถานที่ก่อนทุกครั้งที่จะมีการจัดการฝึกอบรมเพ่ือให้มีการ
จัดเตรียมสถานที่สําหรับการฝึกอบรม ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดสถานที่ในรูปแบบห้องเรียน มีโต๊ะรับแขกให้
ประธานน่ัง โพเดียมสําหรับการกล่าวรายงานและการทําพิธีเปิด – ปิด การฝึกอบรม โต๊ะวางโน๊ตบุ๊คและ
เก้าอ้ีสําหรับวิทยากรนั่งบรรยายบนเวที เมื่อทราบกําหนดการที่แน่นอนต้องรีบจองห้องที่จะใช้ในการ
ฝึกอบรม เน่ืองจากการฝึกอบรมต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ รวมท้ังต้องพิจารณาเร่ืองห้อง
รับประทานอาหารด้วย 

 การเลือกใช้ห้องอบรม  ควรเลือกห้องที่มีขนาดเหมาะสมกับจํานวนผู้เข้ารับการอบรม 
เหมาะสมกับเทคนิค วิธีการอบรมหรือกิจกรรมในการฝึกอบรม ห้องที่ใช้ฝึกอบรมควรมี
สิ่งอํานวยความสะดวก และกว้างขวางพอสมควร ที่จะจัดโต๊ะสําหรับผู้อบรมและวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้ 

 ติดต้ังและตรวจสอบโน๊ตบุ๊ค และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ระบบอินเตอร์เน็ต เครื่องฉาย 
LCD และจอรับภาพสําหรับใช้ในการบรรยาย 

 ตรวจสอบความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ความสว่าง โต๊ะ และเก้าอ้ี สําหรับผู้เข้าร่วม
การฝึกอบรม 

 ตรวจสอบเคร่ืองขยายเสียงและไมโครโฟน 
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 การขอจองห้องพักให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ปัจจุบันใช้โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน
ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัย 
มหิดล ศาลายา และสถานที่โดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล)  

 การแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคณะ มหาวิทยาลัย ว่าคณะมีการจัดฝึกอบรม เพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ให้ดูแลเรื่องความปลอดภัย  และขอความอนุเคราะห์ใช้บริการหน่วย
สุขภาพ  กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน การจอดรถ 

 การขอความอนุเคราะห์ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกและคณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล  (โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล) กรณีผู้เข้าอบรมเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
หากกรณีมีบัตรประกันสุขภาพและประกันชีวิต ทางคณะจะนําส่งโรงพยาบาลธนบุรี 2 
ซึ่งใกล้ศาลายาที่สุด 

 การขอความอนุเคราะห์เข้าชมสถานที่ดูงาน และสถานที่ต่างๆ ในกรณีมีการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ 

 
3. การจัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ทั้งน้ี หรือ ประสานงานผู้ประกอบการจาก

ภายนอกเข้ามาดําเนินการ 
4. การจัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรม นําเอกสารต้นฉบับไปดําเนินการจัดทําเอกสาร

สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยผู้จัดการฝึกอบรมอาจเป็นผู้ดําเนินการเองหรือประสาน
เจ้าหน้าที่ร้านถ่ายเอกสารเพ่ือดําเนินการ พร้อมนัดหมายวัน เวลา สถานที่ส่งเอกสารทั้งหมด 
และดําเนินการประสานผู้เก่ียวข้อง/เจ้าหน้าที่พัสดุเพ่ือดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
พัสดุ 

5. การวางแผนสําหรับพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  การเปิดการฝึกอบรมเป็นส่วนสําคัญของการ
ฝึกอบรม เน่ืองจากสามารถสร้างความรู้สึกให้ผู้เก่ียวข้อง สามารถตระหนักถึงความสําคัญของ
โครงการน้ัน 

6. การเชิญประธานในพิธี เมื่อทราบว่าผู้ใดจะเป็นประธานในพิธีเปิดแล้ว ต้องติดต่อประสานงาน
กับเลขานุการของประธาน เพ่ือจัดส่งโครงการ กําหนดการ  ร่างคํากล่าวเปิด และประสานงาน
ในรายละเอียดอ่ืนๆ เมื่อใกล้ถึงวันเปิดจะต้องโทรศัพท์เพ่ือยืนยันอีกครั้ง 

7. การเชิญแขกที่มาร่วมในพิธีเปิด อาจทําเป็นหนังสือเชิญ หรือบัตรเชิญ หรือเรียนเชิญทาง E-
mail ก็ได้ 

8. กําหนดการต่างๆ ในพิธีเปิด  จะต้องมีการเตรียมการในเร่ืองสถานที่ การต้อนรับ เครื่องด่ืม 
อาหาร (ถ้ามี) การเชิญแขก ให้พร้อม นอกจากน้ันต้องมีการซักซ้อมพิธีการเพ่ือให้กําหนดการใน
พิธีเปิดดําเนินไปด้วยดี 
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9. การจัดทําคํากล่าวพิธีเปิดและคํากล่าวรายงาน 
1) ต้องเตรียมร่างคํากล่าวรายงาน ร่างคํากล่าวเปิด/ปิด โดยดําเนินการส่งให้ผู้จะกล่าว

รายงาน และกล่าวเปิด/ปิด เป็นการล่วงหน้า 
2) ร่างคํากล่าวเปิด - ปิด ให้วิเคราะห์โครงการ/สรุปเน้ือหาของหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือ

นํามาทําคํากล่าวเปิด – ปิดการฝึกอบรม 
3) ร่างคํากล่าวรายงาน ให้เน้นวัตถุประสงค์ความสําคัญและผลประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมได้รับและสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
10. การบันทึกภาพพิธีเปิด ต้องมีการเตรียมการ หลังจากพิธีเปิดเสร็จเรียบร้อย จะได้ดําเนินการส่ง

ข่าวเพ่ือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมต่อไป 
11. การดําเนินงานในพิธีปิดก็จะคล้ายกับพิธีเปิด แต่ในพิธีปิดจะมีการมอบวุฒิบัตร หรือ

ประกาศนียบัตร และเชิญทางผู้ให้ทุนมาร่วมพิธีพร้อมกล่าวแสดงความยินดี (หากมี) 
12. การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ อ่ืนๆ สําหรับใช้ในการฝึกอบรม ประกอบด้วย ดินสอ  ปากกา  นํ้ายา

ลบคําผิด กรรไกร กระดาษ กระดานไวท์บอร์ด  ฟลิปชาร์ต  ปากกาเขียนแผ่นใส  ปากกาเขียน
ไวท์บอร์ด 

13. การประเมินผลโครงการฝึกอบรม ในข้ันตอนของการจัดโครงการฝึกอบรม ผู้รับผิดชอบจะต้อง
คํานึงถึงการประเมินผลการฝึกอบรมไว้ด้วยว่า จะดําเนินการประเมินผลด้วยวิธีการใดบ้าง โดย
ใช้เครื่องมืออะไร และจะดําเนินการติดตามผลการฝึกอบรมหรือไม่ เมื่อใด ทั้งน้ีเพราะเมื่อการ
ฝึกอบรมเสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการควรจะต้องสรุปประเมินผลการฝึกอบรม และ
จัดทํารายงานเสนอให้ผู้บังคับบัญชา / แหล่งทุน ได้พิจารณาถึงผลของการฝึกอบรม ส่วน
ผู้รับผิดชอบโครงการก็จะต้องนาเอาผลการประเมินโครงการฝึกอบรมท้ังหมดมาเป็นข้อมูล
ย้อนกลับหรือ Feedback ใช้พิจารณาประกอบ ในการจัดโครงการฝึกอบรมในคร้ังต่อไป หรือ
ใช้ประกอบในขั้นตอนของการหาความจําเป็นในการฝึกอบรมว่าควรจะต้องมีการพัฒนา หรือ
ปรับปรุงหลักสูตร หรือการดําเนินการในการบริหารงานฝึกอบรมอย่างไรบ้าง เพ่ือจะทําให้การ
ฝึกอบรมเกิดสัมฤทธิผลตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพิ่มขึ้น การจัดทําแบบประเมินผล
โครงการฝึกอบรมสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้คะแนนความพึงพอใจกับโครงการฝึกอบรม 
ควรให้ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

1) ความเหมาะสมของหัวข้อ 
2) เน้ือหาสาระแต่ละหัวข้อ 
3) ความสามารถในการถายทอดความรู้ของวิทยาการ 
4) ความเหมาะสมของเอกสาร 
5) ความเหมาะสมของสถานที่ 
6) ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
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7) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในการทํางานได้ 
8) ภาพรวมโครงการฝึกอบรม 
9) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการฝึกอบรม 

14. การขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการในการดําเนินการจัดฝึกอบรมตามยอด
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ได้ต้ังไว้โดยจะต้องไม่เกินจากจํานวนเงินงบประมาณที่ได้ขออนุมัติตอน
เสนอโครงการ  

1) ทําสัญญายืมเงินทดรองจ่าย โดยกรอกรายละเอียดในสัญญายืมเงินพร้อมลงลายมือ
ช่ือ 

2) แนบเอกสารประกอบการยืมเงิน ได้แก่ หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ สัญญาการยืม
เงิน จํานวน 2 ชุด และประมาณการค่าใช้จ่าย จํานวน 1 ชุด 

การดําเนินการระหว่างการฝึกอบรม 

1. การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากร แขกผู้มีเกียรติ และประธานในพิธี 
2. การลงทะเบียน รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม แจกเอกสารการฝึกอบรม พร้อมทั้งการจ่ายเงินค่า

ลงเทียนและการรับใบเสร็จรับเงิน (กรณีการจัดฝึกอบรมน้ันมีการเก็บค่าลงทะเบียน ให้
ประสานงานเจ้าหน้าที่การเงินเพ่ือมารอรับเงินและออกใบเสร็จ) 

3. พิธีเปิดการอบรม รายละเอียดที่ต้องดําเนินการ ได้แก่ 
1) จัดเตรียมสถานที่พิธีเปิดและโสตทัศนูปกรณ์ 
2) เตรียมผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้พร้อมในห้องประชุม 
3) เตรียมคํากล่าวรายงาน/คํากล่าวเปิด 
4) ต้อนรับประธาน/ต้อนรับแขก 
5) มอบหมายให้พิธีกรแนะนําตาราง/เวลาในการฝึกอบรม แนะนําวิทยากร เชิญประธานและ

ผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และแนะนําสิ่งอํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
และพิธีกรดําเนินการตามกําหนดการ 

6) ดําเนินพิธีเปิด 
7) ถ่ายภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว  หากมีการถ่ายภาพหมู่ต้องมีการเตรียมการจัดฉาก จัดมุม

เพ่ือไม่ให้เสียเวลา และภาพออกมาสวยงาม 
8) ส่งแขกที่มาร่วมงาน 
9) จัดเตรียมประกาศนียบัตร ของที่ระลึก 
10) ดําเนินพิธีปิด 

4. การดําเนินการระหว่างการดูแลความพร้อมของสถานที่ในแต่ละวัน 
1) ดูแลความพร้อมของห้องประชุม โต๊ะประชุม เคร่ืองปรับอากาศ ห้องอาหาร ห้องนํ้า 
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2) ใบเซ็นช่ือของผู้เข้ารับการอบรม 
3) การต้อนรับวิทยากร การแนะนําวิทยากร  เครื่องด่ืมวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากร 

ใบสําคัญรับเงิน 
4) เคร่ืองด่ืม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน 
5) แบบประเมินผล  

5. การศึกษาดูงาน ออกฝึกภาคสนาม การฝึกอบรมท่ีมีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีจะต้องมีการ
เตรียมการดังน้ี 

1) หัวหน้า Trip พิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกสถานที่ที่จะออกฝึกภาคสนามให้ตรงกับ
หัวข้อการอบรม 

2) สํารวจพ้ืนที่ก่อนออกการศึกษาดูงาน 
3) ประสานงานกับผู้เก่ียวข้องในสถานที่ที่จะไปศึกษาดูงาน 
4) เตรียมยานพาหนะที่จะใช้ 
5) เอกสารประกอบการศึกษาดูงาน 
6) ผู้ร่วมเดินทาง ต้องมีการขออนุมัติการเดินทาง 
7) การประกันภัย 
8) การบันทึกภาพ  บันทึกเสียง 
9) การเตรียมการเรื่องอาหารเช้า อาหารกลาง หรืออาหารเย็น (ถ้ามี) 
10) การเตรียมการอ่ืน ๆ  เช่น ยาที่จําเป็น  เคร่ืองเขียนที่ต้องใช้ 
11) เร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีหัวหน้า Trip เห็นสมควร 

6. การเบิกจ่ายเงินในการดําเนินการระหว่างการฝึกอบรม ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะส่ิงแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการ
วิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559 

การดําเนินการหลังการฝึกอบรม 

ได้ดําเนินการดังน้ี 
1. ส่งรูปถ่ายในพิธีมอบประกาศนียบัตร โดยทําป็น web link ให้ผู้รับการอบรมทุกคนทาง  

e-mail หรือ เว็ปลิงค์ของสํานักวิทยบริการ 
2. ให้ผู้จัดการฝึกอบรมรวบรวมเอกสาร หลักฐาน และสรุปค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดําเนินการจัดการ

ฝึกอบรมท้ังหมดส่งงานคลังและพัสดุ 
3. ประมวลผล และสรุปผลจากแบบประเมินผลโครงการ 
4. นําผลการประเมินมาประชุมในคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
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5. สรุปผลการดําเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยผลสรุปจากแบบประเมิน ผลการประชุมสรุปจาก
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ และงบประมาณที่ใช้จ่ายในโครงการ จัดทําเป็นรายงานผล
การฝึกอบรมเสนอผู้บริหาร / ผู้ให้ทุน นําข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงในการ
ฝึกอบรมคร้ังต่อไป 

6. เผยแพร่ผลโครงการจัดการฝึกอบรมทางเ ว็บไซต์  http://www.en.mahidol.ac.th 
/new/index.php/th/research/enras นําภาพกิจกรรมการจัดโครงการฝึกอบรม และ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม (ถ้ามี) ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของ สํานักงานวิทย
บริการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร (Establishment of Office of Environment and 
Natural Resources Academic Services; ENRAS) 

 
แผนผังการดําเนินงานการจัดหลักสูตรฝึกอบรมสําหรับบุคคลภายนอก (Public Training) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หน่วยงานท่ีขอรับบริการร่างหลักสูตรการจัดโครงการท่ีจะฝึกอบรม 

สํานักงานวิทยบริการฯ สอบถามข้อมูลรายละเอียด 
ประมาณการงบประมาณ ประสานงานกับหน่วยงานท่ีขอรับบริการ 

ส่งแบบคําขออนมัุติจัดหลักสูตรฝึกอบรม (ENRAS-1)  
ต่อสํานักวิทยบริการฯ 

สํานักวิทยบริการฯ เสนอขออนุมัติการจัดโครงการ
ฝึกอบรมต่อคณบดี 

แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 

ประชุมวางแผนการดําเนินการจัดอบรม / จัดทําตารางการ
ดําเนินงาน 

การประชาสัมพันธ์โครงการ การแจ้งเวียนและทําบัญชี
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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เอกสารที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน  

ข้อมูลผลการดําเนินงานโครงการและเอกสารหนังสือราชการหรือบันทึกข้อความท่ีเก่ียวข้องกับ 
การดําเนินการ ที่ต้องใช้ประกอบคู่กันหรืออ้างอิงเพ่ือให้การปฏิบัติงานในกระบวนการฝึกอบรมหลักสตูร 
Public Training มีความถูกต้อง สมบูรณ์เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีข้อมูลและรายการเอกสาร ที่
เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานดังน้ี  
 

การประสานงานด้านการฝึกอบรม เช่น การประสานวิทยากร การ
จัดเตรียมสถานท่ี / โสตทัศนูปกรณ์ อาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

ประเมินผลตามความต้องการของหน่วยงานท่ีขอรับบริการ / 
ข้อเสนอแนะ 

ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม 

ประมวลผล และสรุปผลจากแบบประเมินผลโครงการ 

จัดทํารายงานผลการฝึกอบรมเสนอผู้บริหาร / ผู้ให้ทุน นําข้อมูลท่ีได้ไป
เป็นแนวทางในการปรับปรุงในการฝึกอบรมคร้ังต่อไป 

สรุปค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการดําเนินการจัดการฝึกอบรม 

ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 

จบโครงการ 
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เอกสาร 
หมายเลข 

รายการเอกสาร (ตัวอย่าง) อ้างอิง 

1 แบบคําขออนุมัติจัดหลักสูตรฝึกอบรม (ENRAS-1) ภาคผนวก 1 
2 หลักสูตร / โครงการฝึกอบรม ภาคผนวก 2 
3 หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ ภาคผนวก 3 
4 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ภาคผนวก 4 
5 ใบเสร็จรับเงิน ภาคผนวก 5 
6 ใบสําคัญรับเงิน ภาคผนวก 6 
7 ใบรับรองแทนใบเสร็จ ภาคผนวก 7 
8 วุฒิบัตร ภาคผนวก 8 
9 แบบประเมินผลโครงการ ภาคผนวก 9 
10 แบบขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย ภาคผนวก 10 
11 สัญญาการยืมเงิน ภาคผนวก 11 
12 ประกาศของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เร่ือง 

“หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการ
วิชาการแก่สังคม ของคณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559” 

ภาคผนวก 12 

13 ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เร่ือง หลกัเกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะกิจของ 
คณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 
2559 

ภาคผนวก 13 

14 ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เร่ือง หลกัเกณฑ์
และการกําหนดอัตราค่าบํารุงการใช้สถานที่ พ.ศ 2551 

ภาคผนวก 14 
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บทที่ 4 
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนางาน 

 
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการจัดฝึกอบรม Public Training ในมุมมองของ
ผู้จัดทําคู่มือมีดังน้ี 

1. การประชาสัมพันธ์โครงการ ซึ่งจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการในการจัดใน
แต่ละครั้ง หมายรวมไปถึงดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการน้ันๆ และที่สําคัญที่สุด คือ อาจทําให้ไม่
สามารถเปิดหลักสูตรฝึกอบรมได้เน่ืองจากผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดย
แนวทางการแก้ไขอาจมีดังน้ี 

1) เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรมให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้น เช่น 
การส่งหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับหัวข้อที่จัดโครงการ
ฝึกอบรม หรือการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายผู้เข้ารับการอบรม 

2) ควรประสานความร่วมมือจากหน่วยงานความร่วมมือที่ เ ก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์ เช่น สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.11 หรือ NBT) วิทยุที่
ผลิตและออกอากาศกระจายเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) 
ในการเผยแพร่โครงการ 

2. การเตรียมความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดข้ึน ซึ่งภาวะฉุกเฉินอาจเกิดข้ึนได้หลายกรณี 
เช่น การเจ็บป่วยของผู้เข้าร่วมโครงการ ไฟฟ้าดับ ลิฟท์ขัดข้อง โดยแนวทางการแก้ไขอาจมีดังน้ี 

1) จัดทําบัญชีรายช่ือ หมายเลขติดต่อในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือสะดวกในการประสานงานติดต่อ 

ประกอบด้วย 

- หัวหน้าโครงการ และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการทุกคน 

- งานกายภาพและบริการพื้นฐาน คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

- กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 

- สถานีตํารวจนครบาลท้องที่ และใกล้เคียง 

- สถานีดับเพลิงท้องที่ 

- โรงพยาบาลใกล้เคียง 
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2) จัดทําแผนผังแสดงตําแหน่งทางหนีไฟ ทางออกต่างๆ และศึกษาข้ันตอนการปฏิบัติเมื่อ
ลิฟต์ค้าง 

3) จัดทํารายช่ือผู้รับผิดชอบหากเกิดเหตุขัดข้อง 

4) จัดตารางเวรเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยนอกเวลาราชการในภาวะปรกติ และเพ่ิม 

อัตรากําลังการปฏิบัติหน้าที่กรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน 

3. ปัญหาด้านการดําเนินการ 
 

ปัญหา/ความเสี่ยงสาคญัที่พบในการปฏิบติังาน วิธีการแก้ไขปญัหา/ลดความเส่ียง 
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานไม่ให้ความร่วมมือใน
การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ทําให้เกิดปัญหา
จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้ตามเป้าหมายในการ
จัดโครงการอบรม 

ขอความร่วมมือกับผู้บริหารของทุกหน่วยงาน ให้
เห็นความสําคัญของการโครงการฝึกอบรม เพ่ือจะ
ได้สนับสนุนและมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้า
ร่วมโครงการฝึกอบรม 

ด้านวิทยากร คือ การจัดสรรเวลาของการบรรยาย
ของวิทยากรไม่ลงตัวตามวัน เวลาที่กําหนด 

ควรจัดทําทําเนียบวิทยากรแยกตามสาขา โดย
จัดทําลําดับไว้เพ่ือความสะดวกในกรณีที่วิทยากร
ลําดับที่ 1 ติดภารกิจไม่สามารถมาบรยายได้ ให้
เชิญวิทยากรลําดับที่ 2 และ 3 ตามลําดับ 

ด้านวิทยากรอาจมีความจําเป็นกะทันหันทําให้ไม่
สามารถมาบรรยายได้โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ผู้รับผิดชอบโครงการปรับเปล่ียนตารางการอบรม 
โดยสลับกับวิทยากรท่านอ่ืน แล้วแจ้งให้ผู้เข้ารับ
การอบรมเพ่ือทราบ 

ด้านการประสานผู้เก่ียวข้องในการทําหนังสือเชิญที่
เ ก่ียวข้อง กับการจัดโครงการฝึกอบรมต่างๆ  
ขั้นตอนการเดินทางของหนังสือค่อนข้างล่าช้า 
ส่งผลให้ผู้ที่เก่ียวข้องไม่มีเวลาเตรียมตัวล่วงหน้า 

ใช้การประสานงาน / ติดต่อ ทางทางโทรศัพท์ 
โทรสาร หรือ e-mail ควบคู่กับการส่งหนังสือ 

ด้านการลงทะเบียน/ต้อนรับ/รับป้ายช่ือ อาจมี
รายละเอียดของผู้เข้ารับการอบรมผิดพลาด เช่น
รายช่ือ 

ขออภัยในความผิดพลาดน้ันและพร้อมแก้ไขให้ 

ได้รับแบบประเมินไม่ครบตามจํานวนผู้เข้ารับการ
อบรม 

ให้พิธีการช่วยดําเนินการแจ้งรายละเอียดการกรอก
แบบประเมินและการส่งแบบประเมิน 

 

32



 
 

ข้อเสนอแนะ และการพัฒนางาน 

1. การจัดโครงการฝึกอบรมในแต่ละคร้ังควรจัดทําแผนการดําเนินงานจัดโครงการอย่างครบ
วงจร และกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพ่ือติดตาม กํากับ การปฏิบัติงานของบุคลากร ที่เเกี่ยว
ข้องกับการจัดโครงการฝึกอบรมให้ดําเนินการได้ตามกําหนดระยะเวลาการดําเนินโครงการน้ันๆ 

2. ผู้รับผิดชอบหน้าที่การจัดโครงการฝึกอบรม จะต้องมีความสามารถในการทํางานเป็นทีม มี
การสร้างเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้สามารถจัดโครงการประสบความสําเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. ผู้รับผิดชอบหน้าที่การจัดโครงการฝึกอบรมจาเป็นจะต้องนําขบวนการ PDCA มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และจะต้องมีปฏิภาณ ไหวพริบ ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือสิ่งที่ไม่คาดฝัน ที่อาจ
เกิดขึ้นในระหว่างการดําเนินการ 

4. การจัดเรียงลําดับความสําคัญของขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้รับผิดชอบต้องรู้ว่าการ
ปฏิบัติงานขั้นตอนใดเป็นงานด่วนที่ต้องรีบจัดการให้เสร็จก่อน หรือขั้นตอนไหนยังรอได้ หากไม่จัด
เรียงลาํดับความสําคัญให้ดี อาจทําให้เกิดการผิดพลาดได้ 

5. ความสําเร็จ หรือความล้มเหลวของการจัดโครงการฝึกอบรม ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของ
ผู้จัดโครงการ หากผู้รับผิดชอบจัดโครงการไม่รู้บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง ไม่เห็น
ความสําคัญของการฝึกอบรม และไม่รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ก็จะทําให้การฝึกอบรมเกิดความล้มเหลว
ได้ ทั้งน้ีต้องดําเนินการสร้างจิตสํานึกให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการ ให้มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน โดย
อาศัยพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "เมื่อทํางานต้องมุ่งถึงจุดหมายที่แท้ของงาน 
งานจึงจะสําเร็จได้รับประโยชน์ครบถ้วน ทั้งประโยชน์ของผู้ทํา ถ้าทํางานเพ่ือจุดหมายอื่นๆ เช่น เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน แม้จะได้ผลมากมายเพียงใด งานก็ไม่สําเร็จ แต่ทําให้เสียทั้งงาน เสียทั้งคน” 

6. เก่ียวกับตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในการจัดโครงการฝึกอบรมทุกครั้ง ถึงแม้ว่าทุกอย่างจะ
พร้อม และเหมาะสมเพียงใดก็ตาม หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ให้ความร่วมมือ ไม่สนใจในการอบรม ไม่
เข้าร่วมทํากิจกรรมให้ครบตลอดหลักสูตร ผลการจัดโครงการน้ัน ๆ ก็เกิดความล้มเหลวได้เช่นกัน  ดังน้ัน 
ควรให้หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานมีมาตรการในการกําหนดให้บุคลากรทุกคน จะต้องได้รับการพัฒนา
ตนเอง เช่น ฝึกอบรม หรือศึกษาดูงาน อย่างน้อยคนละ 1 คร้ังต่อปี และให้ส่งสรุปการไปเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมทุกครั้งเพ่ือรายงานผลการไปเข้าร่วมโครงการต่อผู้บังคับบัญชา 

7. เมื่อการจัดโครงการฝึกอบรมแต่ละโครงการสิ้นสุดลง ควรจะมีช่วงเวลาให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
นําประสบการณ์หรือความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการมาพัฒนาตนเอง หรือพัฒนางาน และ
ผู้รับผิดชอบจัดทําแบบประเมินผลการพัฒนาตนเองของผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดโครงการฝึกอบรมในโอกาสต่อไป อย่างจริงจัง 
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8. นําปัญหาในความผิดพลาดจากการจัดโครงการในคร้ังก่อน ๆ มาเป็นบทเรียน เพ่ือแก้ไข
ปัญหา ให้ก้าวไปสู่การจัดโครงการที่ประสบความสําเร็จต่อไปในอนาคต 
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ENRAS-1 
แบบฟอร์มการขออนุมัติจัดหลกัสูตรฝึกอบรม 

สํานักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
 

วันที ่………………………………….. 

เรียน คณบดี ผ่าน รองคณบดีทีก่ํากับดูแล 

ข้าพเจ้า (ชื่อ – สกุล) ………………………………………………………………………………………………………………. 
หน่วยงาน ............................................................................................. Email: ………………………………………….. 
โทรศัพท์ ......................................... โทรสาร ........................................... โทรศัพท์มือถือ …………………………… 

มีความประสงค์ขอจัดฝึกอบรมในหลักสูตร 

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………………………………………………………………… 

ประเภทการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมใหแ้ก่บุคลากร นักศึกษา ภายในคณะ 

การฝึกอบรมที่เป็นส่วนหน่ึงของโครงการวจิัยและโครงการบรกิารวิชาการ 

การฝึกอบรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ 

การฝึกอบรมทีม่ีการเก็บค่าลงทะเบียน    

ชื่อหน่วยงานว่าจ้าง (ภาษาไทย) ………………………………………………………………………………………………………… 

 (ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………………………………………………………. 

งบประมาณ .............................................. บาท (หรือ) ค่าลงทะเบียน ............................................... บาท/คน 

จํานวนผู้เข้าอบรม ................. คน ชั่วโมงบรรยายรวม ................... ชั่วโมง ชัว่โมงปฏิบัติการ ............... ชั่วโมง 

ระยะเวลาที่จดัรวม ............ วนั ตั้งแต่วันที่ ........ / ............... / .............. ถงึวันที่ ........ / ............... / .............. 

สถานที่ทีจ่ัดฝึกอบรม …………………………………………………………………………………………………………………………… 

โดยมีรายชื่อวิทยากรดังต่อไปนี ้(หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ CV กรุณาแนบมาท้ายเอกสาร) 
1. ชื่อ ............................................................... นามสกุล ………………………………..……………………………… 

หน่วยงาน ............................................................................................................................................. 
โทรศัพท์ .............................................................. โทรสาร .................................................................. 
Email: ………………….……………………………….. โทรศัพท์มือถือ ……………………….……..….………………… 

2. ชื่อ ............................................................... นามสกุล ………………………………..……………………………… 
หน่วยงาน ............................................................................................................................................. 
โทรศัพท์ .............................................................. โทรสาร .................................................................. 
Email: ………………….……………………………….. โทรศัพท์มือถือ ……………………….……..….………………… 
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3. ชื่อ ............................................................... นามสกุล ………………………………..……………………………… 
หน่วยงาน ............................................................................................................................................. 
โทรศัพท์ .............................................................. โทรสาร .................................................................. 
Email: ………………….……………………………….. โทรศัพท์มือถือ ……………………….……..….………………… 

เอกสารประกอบการพจิารณาที่แนบมาพร้อมน้ี 

   ข้อเสนอโครงการ  รายละเอียดงบประมาณ 
   ประวัติวทิยากรทุกท่าน (CV) 
   หัวข้อการอบรม Course Content หรือ Course Description 

            เอกสารที่ใช้ในการอบรม (ถ้ามี)                ข้อสอบประเมินความรู้ (ถ้ามี) 
              กําหนดการการฝึกอบรม            แบบประเมินผลโครงการ 

 แพคเก็จการจดัหลักสูตรฝึกอบรมที่ตอ้งการเลือก 

   TYPE A-1  TYPE B-1 

   TYPE A-2 TYPE B-2 

   TYPE A-3 TYPE B-3 

   อื่นๆ (คิดค่าใช้จ่ายตามกําหนดการ หรือ งบประมาณที่ม)ี 
  

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา 

        …………………………………………………… 

        (………………………………………………….) 

             ผู้ขออนุมัตจิัดหลักสูตรฝึกอบรม 
          วันที่ ........ / ............... / .............. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สํานักงานวทิยบริการด้านส่ิงแวดล้อมและทรพัยากร 
 

 
ผู้รับเร่ือง …………………………………………….  
วันท่ี ….. เดือน ….……. พ.ศ. ………. 

ความเห็นของรองคณบดีฝ่าย .................................... 
              เห็นสมควรอนุมัติ 
              ไม่สมควรอนุมัติ 
ลงชื่อ .................................................................. 
         (……………..……………………………………….) 

ความเห็นของรักษาการหัวหน้าสํานักงานวิทยบริการฯ 
              เห็นสมควรอนุมัติ 
              ไม่สมควรอนุมัติ 
ลงชื่อ .................................................................. 
         (……………..……………………………………….) 

ผลการพิจารณา 
              อนุมัติ 
              ไม่อนุมัติ 

................................................................................ 
คณบด ี
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โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 12 
(The Power Green Camp 2017) 

 
วันที่ 6 – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

 
 

ดําเนินการโดย 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

สนับสนุนโดย 
บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) 
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โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม (Power Green Camp รุ่นท่ี 12)  
ระหว่างวันที่ 6 – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

************************************************** 
 
1. ชื่อเรื่อง  “เศรษฐกิจ สงัคม และความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างสมดุลอย่างไรให้ยั่งยืน  
     ในยุคไทยแลนด์ 4.0” 

2. หลักการและเหตุผล 

ระบบเศรษฐกิจเป็นรากฐานสําคัญในการเปลี่ยนแปลงหรือกําหนดโครงสร้างของสังคม และยัง
เป็นปัจจัยที่นําไปสู่การเกิดความขัดแย้งในสังคมตามหลักทฤษฎีของ Karl Marx อาจกล่าวได้ว่าการมุ่งเน้น
พัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองของประเทศไทยทําให้มีความเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วและมีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยไม่มีการจัดการที่เหมาะสม เมื่อ
การพัฒนาด้านต่างๆ เพ่ิมขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจํากัดจึงถูกนํามาใช้เป็นฐานของการพัฒนา แต่
เน่ืองจากบริบทการพัฒนาเศรษฐกิจตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนแก่ภาค
ส่วนที่เก่ียวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการจัดการผลกระทบในมิติต่าง ๆ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ ทําให้เกิดปัญหาหรือข้อพิพาทจากการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในส่วนของภาครัฐซึ่งเป็นผู้มีอํานาจ
หน้าที่กํากับดูแลนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจต้ังแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภูมิภาคเพ่ือให้บรรลุผลด้านการใช้
งบประมาณตามเป้าหมายหรือนโยบายต่างๆ ภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้รวบรวมและจัดสรรปัจจัยการผลิตนํามาผลิต
สินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองผู้บริโภคและเป้าหมายทางธุรกิจ และภาคชุมชนซึ่งเป็นผู้ พ่ึงพิงฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพ่ือการดํารงชีวิตอันอาจได้รับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบจากการพัฒนา 
แนวคิดการพ่ึงพาอาศัยกัน (Symbiosis) ระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศวิทยาใน
ธรรมชาติ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทย โดยคํานึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตชุมชน สังคมตลอดจนการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรท่ีนํามาพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม พัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และอยู่ร่วมกับชุมชนได้ สร้างความสมดุลระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development: SD) เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย 
ประชาชนในพ้ืนที่และการใช้ภาคอุตสาหกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือให้
การเมืองหรือชุมชนอยู่ดีมีสุข (Happiness Society) เพ่ือการการดํารงอยู่ร่วมกันได้อย่างย่ังยืน 

จากแนวคิดข้างต้นผู้ประกอบการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ จึงได้มีการวางนโยบายด้าน
ความรับผิดชอบดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกว่า Corporate Social Responsibility: CSR 
ซึ่งหมายถึง การดําเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกํากับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการใส่ใจรักษา
สังคมและสิ่งเเวดล้อม การดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งใน
ระดับใกล้และไกล โดยไม่ไปเบียดเบียนฝ่ายใดทั้งสิ้น การดูแลการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนรอบ
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โรงงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงมีการสร้างกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคมโดยรวม เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน สอดคล้องกับปณิธานในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) ที่ว่า "อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม" ตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษในการดําเนินธุรกิจ บ้านปูฯ จึงมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโต
ทางธุรกิจ และการพัฒนาของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ซึ่งนอกเหนือจากการดําเนินกิจกรรม
การผลิตในทุกข้ันตอนด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ใส่ใจและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะสังคม 
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นดําเนินโครงการพัฒนาชุมชนเพ่ือยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชุมชนให้ดีขึ้น รวมถึงดําเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ในระดับองค์กรอย่างต่อเน่ือง โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือให้ชุมชน
และสังคมเติบโตอย่างย่ังยืน โดยใช้หลักการ "ทําด้วยใจ" หรือ "Do by Heart" และสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศภายใต้ “Thailand 4.0” อีกนโยบายหน่ึงของรัฐบาลที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะ
ยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งค่ัง มั่นคง และยั่งยืน  

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ และบริษัท บ้านปู จํากัด 
(มหาชน) ได้ร่วมกันดําเนินการจัดโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ The Power Green 
Camp รุ่นที่ 12 ขึ้น ในหัวข้อ “เศรษฐกิจ สังคม และความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างสมดุลอย่างไรให้
ยั่งยืน ในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดยเล็งเห็นว่าการแก้ปัญหาดังกล่าว ต้องเริ่มที่การศึกษา ต้ังแต่การให้ความรู้
พ้ืนฐานที่เก่ียวกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพแก่เด็กและเยาวชน เพราะเด็กและ
เยาวชนคือผู้ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของประเทศในอนาคต การบ่มเพาะ ให้ความรู้ หล่อหลอมให้เด็ก และ
เยาวชนมีความตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิด
ความรัก ความหวงแหน เฝ้าระวังปัญหา และช่วยกันสร้างความสมดุลให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นวิธีหน่ึงที่
ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และชุมชน เพ่ือให้ชุมชนสามารถพิจารณาตัดสินใจบน
ข้อมูลที่ได้รับ รวมทั้งตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาในพื้นที่ภายใต้วิถีชุมชนที่สามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างย่ังยืน  และเป็นแนวทางหน่ึงที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนและมีประสิทธิภาพ ช่วยทําให้ภาคธุรกิจ
สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้ นอกจากน้ีในการจัดโครงการ The Power Green Camp รุ่นที่ 12 น้ียัง
ได้มีการให้เยาวชนได้เรียนรู้เก่ียวกับการนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : 
GIS) หรือ ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจระยะไกลมาใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อนําไปประยุกต์ใช้
ร่วมกับข้อมูลด้านอ่ืนๆ เช่น การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน และจุดประสงค์หลักของโครงการยังคงมุ่งเน้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ฝึกทักษะ มีจิตสาธารณะ คิด
เป็น ทําเป็น มีเหตุมีผล และรู้จักการคิดวิเคราะห์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ปลูกฝังเยาวชนให้
เห็นถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการเรียนรู้เน้ือหา การฝึกทักษะจากการปฏิบัติ
จริง และการศึกษานอกสถานที่ ตลอดจนส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มุ่งหวังว่าเยาวชนท่ีจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตจะเป็นกลุ่มผู้นําที่
จะเป็นตัวกลางในการเช่ือมโยงองค์ความรู้ที่ได้รับส่งต่อไปยังครอบครัว คนใกล้ชิด โรงเรียน ชุมชน และสังคม 
สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจําวัน และนําไปถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคมให้ได้รับทราบถึง
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ความสําคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจ 
ชุมชน และระบบนิเวศอย่างย่ังยืนตลอดไป  

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
3.2 เพ่ือให้เยาวชนได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจ ชุมชน และความหลากหลายทาง

ชีวภาพ การสร้างสมดุลให้ย่ังยืน ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
3.3 เพ่ือให้เยาวชนได้เรียนรู้เก่ียวกับการนําระบบการสํารวจระยะไกลมาประยุกต์ใช้ร่วมกับข้อมูล

อ่ืนๆ เพ่ือการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.4 เพ่ือให้เยาวชนมีจิตสํานึกและส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ และรู้จักการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง
สร้างสรรค์และย่ังยืน 

 
4. องค์ประกอบการเรียนรู้ 

4.1 คุณค่าและและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
4.2 ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์พืชในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน 
4.3 ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์สัตว์นํ้าในพื้นที่ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน 
4.4 การประยุกต์ใช้การสํารวจระยะไกลเพ่ือการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 

 
5. กระบวนการเรียนรู้ 
 กระบวนการเรียนรู้ของการจดักิจกรรมค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที ่12 ได้แก่ 

5.1 การจัดกิจกรรมทางวิชาการ และปฏิบัติการที่ทําให้เกิดองค์ความรู้สู่เยาวชน 
5.2 การพัฒนาทักษะของเยาวชนให้รู้จักคิดเชิงเหตุผลโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
5.3 การเรียนรู้ความสําคัญและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการอยู่ร่วมกัน

ระหว่างมนุษย์ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการสร้างสมดุลให้ย่ังยืน ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
5.4 การเรียนรู้ถึงผลกระทบและความเช่ือมโยงของความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนา

สังคมและเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน 
5.5 การทําโครงงานกลุ่มทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “เศรษฐกิจ สังคม และความ  
    หลากหลายทางชีวภาพ สร้างสมดุลอย่างไรให้ยั่งยืน ในยุคไทยแลนด์ 4.0”  

 
6. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ    

โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จํานวน 70 คน 
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7. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 
7.1 เป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ที่กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2560 

จากโรงเรียนทั้งของรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ โดยมีระดับเกรดเฉล่ียรวม (GPAX) ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ทั้ง 2 ภาคการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 2.75 หรือ  

7.2 เป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ที่กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2560 
จากโรงเรียนทั้งของรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ โดยมีระดับเกรดเฉล่ียรวม (GPAX) ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ทั้ง 2 ภาคการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 2.75 

7.3 ผู้สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจําตัวหรือโรคติดต่อร้ายแรง ที่มีผลต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ 
 
8. วิธีการสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อที่ 7 สามารถกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการรับสมัครของโครงการ โดยเอกสาร
การสมัครประกอบด้วย 

1. ใบสมัครโครงการ (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.powergreencamp.com) 
2. หลักฐานผลการเรียน โดยกรณีที่ศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้ส่งสําเนาใบแสดงผล

การเรียนของช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 2 ภาคการศึกษา 
3. หลักฐานผลการเรียน โดยกรณีที่ศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้ส่งสําเนาใบแสดงผล

การเรียนของช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้ง 2 ภาคการศึกษา 
4. เขียนเรียงความด้วยลายมือตนเอง จํานวนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษขนาด A4 หรือ ส่งคลปิวีดีโอ

ความยาวไม่เกิน 1 นาที โดยหัวข้อเรียงความ หรือคลิปวีดิโอ คือ “เศรษฐกิจ สังคม และความ
หลากหลายทางชีวภาพ สรา้งสมดุลอย่างไรให้ยั่งยืน ในยุคไทยแลนด์ 4.0” 

5. หนังสือยินยอมการเข้าร่วมโครงการจากทางโรงเรียน และผู้ปกครอง (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด) 
6. เอกสารที่แสดงหลักฐานว่าเคย หรือกําลังทํากิจกรรม/ชมรม/ค่าย เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมภายหลัง

การเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ถ้ามี) 
 
หมายเหตุ: กรณีการสมัครโดยส่งคลิปวีดีโอ ให้อัพโหลด (upload) คลิปวีดีโอ บน Youtube เท่าน้ัน และส่ง 
Link ของคลิปวิดีโอ มาที่ e-mail address: powergreencamp@hotmail.com หรือ facebook: www. 
facebook.com/powergreencamp หรือ twitter: http://twitter.com/powergreencamp พร้อมส่ง
เอกสารข้อที่ 1, 2, 4, 5 และ 6 ตามมาทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองว่า “สมัครค่ายเยาวชนแบบคลิป
วิดีโอ” 
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ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดมาตามท่ีอยู่ ดังน้ี 
เรียน ประธานโครงการค่าย Power Green Camp รุ่นที่ 12  
ที่อยู่ งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

   เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
   73170 

 
เปิดรับสมัครต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็น

สําคัญ) ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0 2441 5000 ต่อ 2112 โทรสาร 0 2441 9510 หรือ  E-mail: 
powergreencamp@hotmail.com  
 
9. เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามรายละเอียดข้อ 7  
2. พิจารณาจากเรียงความ หรือคลิปวีดีโอ หัวข้อ “เศรษฐกิจ สังคม และความหลากหลายทาง

ชีวภาพ สร้างสมดุลอย่างไรให้ยั่งยืน ในยุคไทยแลนด์ 4.0”  โดยการพิจารณามีหลักเกณฑ์
ที่ใช้ ดังน้ี 

การพิจารณาการให้คะแนนเรียงความและคลิปวิดีโอ 

 1. กรณีที่เป็นเรียงความ 
การพิจารณาการให้คะแนนเรียงความ ประกอบด้วย 
1) ด้านโครงสร้างประกอบด้วย บทนํา เน้ือหา สรุป  
2)  เน้ือหา ได้แก่  

1. ระบุสถานการณ์ ปัญหาของภาคธุรกิจกับชุมชนที่ตนอาศัยอยู่  
2. อธิบายถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาในข้อ 1 ที่ได้ดําเนินการไปแล้วในชุมชนนั้นๆ และที่

อยากจะให้ดําเนินการแก้ไขตามความคิดของตนเอง 
3. อธิบายตามความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันระหว่างเศรษฐกิจ 

สังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการสร้างสมดุลอย่างไรให้ย่ังยืนในยุคไทยแลนด์ 
4.0  

3) การสื่อสารชัดเจน กระชับ เหมาะสม และตรงประเด็น   
4) การนําเสนอความคิดสร้างสรรค์ โดยผ่านองค์ประกอบต่างๆ ของเรียงความ 

  

 2. กรณีที่เป็นคลิปวิดีโอ 
การพิจารณาการให้คะแนนคลิปวิดีโอ ประกอบด้วย 
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1) เน้ือหาการลําดับภาพสอดคล้องกับหัวข้อของการส่งผลงานและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  
2) บทบรรยาย เสียงประกอบ หรือเพลงประกอบสอดคล้องกับหัวข้อของการส่งผลงานและ

เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  
3) ความสอดคล้องระหว่างภาพ เสียง และเน้ือหา  
4) แนวคิดและความคิดสร้างสรรค์  
5) เทคนิคการนําเสนอ  
6) ความสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพและเสียง  
7) การอ้างอิงแหล่งที่มาของภาพ เสียง และข้อมูล 

คณะกรรมการดําเนินโครงการฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม จํานวน 70 คน โดยประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์http://www.powergreencamp.com 
http://www.en.mhidol.ac.th และ http://www.facebook.com/powergreencamp ในวันจันทร์ที่ 18 
กันยายน พ.ศ. 2560 และจะส่งผลการคัดเลือกแจ้งให้โรงเรียนต้นสังกัดและผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ ทั้งน้ี 
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต้องส่งใบยืนยันการเข้าร่วมโครงการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
(ตามแบบฟอร์มการยืนยันเข้าร่วมโครงการ) พร้อมใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ภายในวันจันทร์ที่ 25 
กันยายน พ.ศ. 2560  มิฉะน้ันจะถือว่าสละสิทธ์ิ โดยสามารถส่งใบยืนยันและใบรับรองแพทย์ได้ทางไปรษณีย์ 
หรือโทรสาร 0 2441 9510 หรือ E-mail: powergreencamp@hotmail.com ทั้งน้ีผลพิจารณาตัดสินของ
คณะกรรมการดําเนินโครงการฯ ถือเป็นข้อยุติ 

 
หมายเหตุ:   ผู้ยืนยันสิทธ์ิการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) 

รุ่นที่ 12 จะผ่านการตรวจสุขภาพเบ้ืองต้นในวันลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 
2560) ทั้งนี้ เมื่อแพทย์ผู้เช่ียวชาญวินิจฉัยว่า ภาวะสุขภาพไม่พร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ค่ายได้ ทางคณะจะดําเนินงานระงับสิทธ์ิในการเข้าร่วมกิจกรรม และประสานงานให้เยาวชน
เดินทางกลับภูมิลําเนา ทั้งน้ีจะเรียกผู้มีรายช่ือสํารองเข้าร่วมโครงการแทน 

 
10. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ 

10.1 ค่ายานพาหนะเดินทางไป-กลับ ระหว่างภูมิลําเนาของนักเรียนถึงคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจ่ายในอัตราช้ันประหยัดของรถโดยสารปรับอากาศ หรือรถไฟ  โดย
นักเรียนต้องจ่ายเงินค่าโดยสารล่วงหน้าก่อน และต้องนําหลักฐานต๋ัวโดยสารเดินทางมายื่นในวัน
ลงทะเบียน เพ่ือรับเงินคืน 

หมายเหตุ : ทางคณะจะสนับสนุนเงินค่าเดินทางระหว่างจังหวัดที่ต้ังโรงเรียนถึงศาลายา ดังน้ี 
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1. ค่าเดินทาง (ขามาและขากลับ) จากจังหวัดที่ต้ังโรงเรียนถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ 
ตามเง่ือนไข ดังน้ี 

1.1 จ่ายเงินตามต๋ัวโดยสาร กรณีมีต๋ัวโดยสารมาแสดงโดยต้องเป็นการเดินทางด้วย
รถยนต์โดยสารหรือรถไฟ ช้ัน 2 หรือ 3 และต้องเป็นการเดินทางจากจังหวัดซึ่งเป็นที่ต้ังของ
โรงเรียนเท่าน้ัน  

1.2 กรณีไม่มีต๋ัวมาแสดง หรือเป็นการเดินทางที่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขข้อ 1.1 จะจ่ายเงิน
ค่าเดินทางโดยคํานวณตามอัตราค่ารถยนต์โดยสารช้ัน 2 จากจังหวัดซึ่งเป็นที่ต้ังของโรงเรียนถึง
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ  

2. ค่าเดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ ถึง ม.มหิดล ศาลายา ในอัตราเหมาจ่ายขามา 
มีดังน้ี  

2.1 สถานีขนส่งผู้โดยสารสายตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิต)/สายตะวันออก (เอกมัย) 
จํานวนเงิน 250 บาท 

2.2 สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ (ตลิ่งชัน) จํานวนเงิน 100 บาท 
2.3 สถานีรถไฟหัวลําโพง จํานวนเงิน 200 บาท 
2.4 สถานีรถไฟศาลายา จํานวนเงิน 40 บาท 
*ส่วนการเดินทางขากลับ ทางคณะจะมีรถตู้ไปส่งตามสถานีต่างๆ หากผู้ไม่ประสงค์ใช้

บริการจะถือว่าสละสิทธ์ิ 

3. โรงเรียนที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และนครปฐม เหมาจ่ายขามาและขากลับ เป็น
จํานวนเงิน 400 บาท 

10.2 การประกันอุบัติเหตุในช่วงเวลาการเข้าร่วมโครงการ  
10.3 ที่พักระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ณ หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
10.4 อาหาร (เช้า-กลางวัน-เย็น) เคร่ืองด่ืม และอาหารว่าง (เช้า-บ่าย) ตลอดระยะเวลาเข้าร่วม

โครงการ 
10.5 เอกสารประกอบการเรียน 
10.6 กระเป๋าเอกสาร เสื้อ และหมวกของโครงการ 
10.7 เกียรติบัตร เพ่ือแสดงว่านักเรียนได้เข้าร่วมโครงการ 
10.8 รางวัลพิเศษ ซึ่งพิจารณาจากคณะกรรมการดําเนินโครงการฯ ประกอบด้วย 

1. รางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่  
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (ทุนการศึกษา 10,000 บ.)  
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 (ทุนการศึกษา 7,000 บ.)  
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 (ทุนการศึกษา 5,000 บ.)  
- รางวัลโครงงานชมเชย (ทุนการศึกษา 3,000 บ.) และ 
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- รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) (ทุนการศึกษา 3,000 บ.) 

2. รางวัล “THE POWER GREEN 2017 IDOL” (ชาย 1 คน และหญิง 1 คน) พร้อม
เกียรติบัตร 

 
11. ระยะเวลาและสถานท่ีจัดโครงการ 

8 วัน ต้ังแต่วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 

สถานที่จัดโครงการคือ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และ
การศึกษานอกสถานที่ ณ จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง   

 
12.  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบและดําเนินงาน 

  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
13.  หน่วยงานท่ีสนับสนุนงบประมาณ 

บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) 
 
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

14.1 เยาวชนเกิดการเรียนรู้และตระหนักถึงความสําคัญของระบบนิเวศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และได้เรียนรู้ถึงคุณค่า และประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพต่อการดําเนิน
ชีวิต 

14.2 เยาวชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การอยู่ร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจ ชุมชน และ
ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นต่างๆ ระหว่างเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ 

14.3 เยาวชนได้เรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจ ชุมชน และความหลากหลายทางชีวภาพที่
ย่ังยืน และสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจําวัน และนําไปถ่ายทอดสู่ชุมชนและ
สังคมให้ได้รับทราบ 

14.4 เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนําระบบการสํารวจระยะไกลไปประยุกต์ใช้ร่วมกับข้อมูลอ่ืนๆ 
เพ่ือการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

14.5 เยาวชนเกิดจิตสํานึกและมีความรู้ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ และรู้จักการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน 

14.6 เยาวชนมีศักยภาพของความเป็นผู้นํา สามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกันในสังคม มีมนุษย-
สัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะการทํางานเป็นทีม 
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15.  การประเมินผลโครงการโดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
15.1 การประเมินผลกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการ 
15.2 การประเมินผลกิจกรรมการทัศนศึกษา 
15.3 การประเมินผลการจัดโครงการโดยภาพรวม 

 
16. แผนการดําเนนิโครงการ 
 

กิจกรรม 
เดือน  (ปี 2558) 

ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย 

1. ปรึกษาหารือและเสนอโครงการต่อบริษัท 
บ้านปู จํากัด (มหาชน)  

          

2 .  การไป สํารวจ พ้ืน ท่ีการจั ด กิจกรรม
โครงการในเบื้องต้น 

          

3. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการฯ 
และจัดประชุมเพ่ือวางแผนการทํางาน 

          

4.  จัดทําและส่งจดหมายเชิญสมัครเข้าร่วม
โครงการถึงโรงเรียนท่ัวประเทศ และเผยแพร่
โครงการผ่าน Website คณะ 

          

5. ประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดค่าย
เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ 

          

6. รวบรวมใบสมัคร (เปิดรับสมัครวันท่ี      
1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560)  และ
พิจารณาผลการคัดเลือก  

          

7. ประกาศผลการคัดเลือกวันจันทร์ที่ 18 
กันยายน 2560 และแจ้งผลไปยังผู้ได้รับการ
คัดเลือก เพ่ือยืนยันการเข้าร่วมโครงการ 
ภายในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 

          

8. จัดเตรียมและประสานงานให้พร้อมของ
แต่ละฝ่าย: ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายปฏิบัติการ 

          

9. ดําเนินกิจกรรมค่ายฯ ระหว่างวันท่ี 6 – 
13 ตุลาคม 2560 (รวม 8 วัน) 

          

9. ประเมิน  สรุปผล และจัดทํารายงานสรุป
การจัดค่ายฯ 
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17. งบประมาณในการดําเนินงาน 
1. หมวดค่าใช้สอย 

1.1 ค่าอาหาร     264,000 บาท 
 (120 คน x 22 มื้อ x 100 บาท) 

1.2 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม      48,000  บาท 
 (120 คน x 16 มื้อ x 25 บาท)  

1.3 ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุผู้เข้าร่วมโครงการ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่    10,000  บาท 
1.4 ค่าที่พักผู้เข้าร่วมโครงการ (ศาลายา)      63,000  บาท 

 (70 คน x 6 คืน x 150 บาท)  
1.5 ค่าที่พักนักศึกษาพ่ีเลี้ยงในช่วงดําเนินการจัดค่าย (ศาลายา)     19,800  บาท 

 (21 คน x 6 คืน x 150 บาท)  
1.6 ค่าที่พักทีมสันทนาการในช่วงดําเนินการจัดค่าย (ศาลายา)     18,000  บาท 

 (20 คน x 6 คืน x 150 บาท) 
1.7 ค่าที่พักผู้เข้าร่วมโครงการ + เที่ยวชมสวนสัตว์  

 (สวนสัตว์เปิดเขาเขียว) (120 คน x 1 คืน x 400 บาท)     48,000 บาท 
1.8 ค่ากิจกรรมใน SPACE INSPIRIUM        6,000 บาท 

 (120 คน x 50 บาท) 
1.9 ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน       6,000 บาท 

 (120 คน x 50 บาท) 
1.10 ค่าธรรมเนียมรถบัสเข้าอุทยาน         600 บาท 

 (2 คัน x 300 บาท) 
1.11 ค่าธรรมเนียมรถตู้เข้าอุทยาน         600 บาท 

 (6 คัน  x 100 บาท) 
1.12 ค่าเช่ารถตู้พร้อมนํ้ามันช่วงเตรียมงานและช่วงดําเนินกิจกรรมค่าย  

(10 วัน x 3,000 บาท)    30,000 บาท 
1.13 ค่าเช่ารถตู้พร้อมนํ้ามันเดินทางสําหรับการศึกษานอกสถานที่      6,000 บาท 

 (1 คัน x 2 วัน x 3,000 บาท) 
1.14 ค่าเช่ารถบัสพร้อมนํ้ามันเดินทางสําหรับการศึกษานอกสถานที่    68,000 บาท 

 (2 คัน x 2 วัน x 17,000 บาท) 
1.15 ค่าผ่านทางด่วน      2,000 บาท 
1.16 ค่าไฟฟ้าหอพัก      5,000 บาท 
1.17 ค่าเดินทางไป-กลับของผู้เข้าร่วมโครงการ (บ้าน – ม.มหิดล)    60,000 บาท 
1.18 ค่าโทรศัพท์-โทรสาร    10,000 บาท 
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1.19 ค่าไปรษณีย์ส่งจดหมายลงทะเบียน (2,500 โรงเรียน) และส่งแผ่น DVD   80,000 บาท 
1.20 ค่าของรางวัล ของขวัญและของที่ระลึก     10,000 บาท 
1.21 ค่าถ่ายเอกสารและค่าจัดทําเอกสารวิชาการและทําเนียบรุ่น    30,000 บาท 
1.22 เงินรางวัล (ชนะเลิศอันดับ 1=10,000; อันดับ 2= 7,000 อันดับ 3= 

 5,000; ชมเชย = 3,000; Popular Vote= 3,000; Power Green Idol 
 2 คนๆ ละ 1,000 บ.)    30,000 บาท 

1.23 ค่าจัดทําประกาศนียบัตรและแฟ้ม (70เล่ม x 170 บาท)    11,900 บาท 
1.24 ค่าพิมพ์โปสเตอร์นิทรรศการ (20 แผ่น x 150 บาท)      3,000 บาท 
1.25 ค่าซักเคร่ืองนอน (110 ชุด x 150 บ.)    16,500 บาท 
1.26 ค่าซักผ้าพันคอ (70 ผืน x 10 บ. x 2 ครั้ง)      1,400 บาท 
1.27 ค่าตอบแทนพนักงานรักษาความปลอดภัย 

 (1 คน x 8 วัน x 300 บ.)    2,400 บาท 
1.28 ค่าจ้างแม่บ้านทําความสะอาดสถานที่อบรม และห้องน้ํา 

 (2 คน x 8 วัน x 300 บ.)    4,800 บาท 
1.29 ค่าต่ออายุโดเมนเนม    4,387 บาท 
1.30 ค่าบํารุงเคร่ืองดนตรี    2,000 บาท 
1.31 ค่าบํารุงสถานที่จัดนิทรรศการ   10,000 บาท 

 รวม                                                            871,387 บาท 
 

2. หมวดค่าวัสดุ 
2.1  ค่าวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน   20,000 บาท 
2.2  ค่าวัสดุประกอบการทํานิทรรศการ (7 กลุ่ม x 2,000 บ.) 14,000 บาท 
2.3  ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับตกแต่งสถานที่ในพิธีการและงานเลี้ยง 10,000 บาท 
2.4  ค่าวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สารเคมี และ 

 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํากิจกรรม  10,000 บาท 
2.5  ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น DVD หมึกพิมพ์ 10,000 บาท 
2.6  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่ายฯ    4,500 บาท 
2.7  ค่ายาและเวชภัณฑ์    2,000 บาท 
2.8  ค่าพวงมาลัยสักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ (20 บ. x 3 พวง x 7 กลุ่ม)     420 บาท 
2.9  ค่ากระเป๋าเอกสาร (150 ใบ x 250 บาท)  37,500 บาท 
2.10 ค่าเสื้อยืดคอโปโล (300 ตัว x 200 บาท)           60,000 บาท 
2.11 ค่าหมวก (150 ใบ x 100 บาท)                     15,000 บาท 
2.12 ค่าป้ายคล้องคอสําหรับเยาวชน พ่ีเลี้ยง และพี่สันทนาการ 
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       (110 อัน x 20 บ.)     2,200 บาท 
   รวม      185,620 บาท 

 
 3. หมวดค่าตอบแทน 

3.1 ค่าตอบแทนอาจารย์พิจารณาเรียงความและคลิปวีดิโอ 
     เพ่ือคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 20,000 บาท 
3.2 ค่าตอบแทนวิทยากร แบ่งเป็น 

- บรรยายในห้องอบรม         30,000 บาท 
(6 ชม. x 1,000 บ. x 2.5 วัน ) + (3 ชม. x 1,000 บ. x 5 คน) 

- ภาคปฏิบัติ (9 ชม. X 1,000 บ. x 8 คน)            72,000 บาท 
- ค่าพาหนะเหมาจ่าย (20 คน x 500 บ.)       10,000  บาท  

3.3 ค่าตอบแทนอาจารย์พ่ีเลี้ยงในการทําโครงงานกลุ่ม 
     (7 กลุ่ม x 5,000 บาท) 35,000 บาท 
3.4 ค่าตอบแทนการสํารวจพ้ืนที่ภาคสนาม (4 คน x 500 บ.)   2,000 บาท 
3.5 ค่าตอบแทนการออกภาคสนามหรือทัศนศึกษา  

- ผู้อํานวยการภาคสนาม (2 คน x 1,500 บ.)        3,000 บาท 
- ผู้ช่วยผู้อํานวยการภาคสนาม (2 คน x 750 บ.)       1,500 บาท 
- คณาจารย์ (6 คน x 750 บ.)                  4,500 บาท 
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (10 คน x 500 บ.)                 5,000 บาท 
- ค่าพาหนะเหมาจ่าย (15 คน x 500 บ.)        7,500 บาท 

3.6 ค่าตอบแทนผู้อํานวยการจัดโครงการ         20,000 บาท 
3.7 ค่าตอบแทนพ่ีเลี้ยง (21 คน x 8 วัน x 500 บ.)       84,000 บาท 
3.8 ค่าตอบแทนพ่ีสันทนาการ (19 คน x 5 วัน x 350 บ.)               33,250 บาท 
3.9 ค่าตอบแทนผู้ช่วยสอน (เตรียมการสอนให้วิทยากร) 
        (4 คน x 4 วัน x 500 บ.) + (4 คน x 2 วัน x 500 บ.)      12,000 บาท 
3.10 ค่าตอบแทนผู้ช่วยเตรียมกิจกรรมฝึกปฏิบัติการ 
        (4 คน x 2 วัน x 500 บ.)           4,000 บาท 
3.11 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หอพัก (420 บ.x 5 คน x 8 วัน)      16,800 บาท 
3.12 ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยเตรียมงานก่อนเปิดค่าย  

(10 คน x 500 บาท x 3 วัน)            15,000 บาท 
3.13 ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินโครงงาน (4 คน x 1,200 บ.)       4,800 บาท 
3.14 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       

ช่วงเตรียมงาน 
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- วันหยุด (15 คน x 5 วัน x 500 บ.)        37,500 บาท 
ช่วงระหว่างดําเนินงาน 

- วันทําการ (10 คน x 5 วัน x 250 บ.)                 12,500 บาท 
- วันหยุด (16 คน x 2 วัน x 500 บ.)        16,000 บาท 

3.15 ค่าตอบแทนพนักงานขับรถราง (2 คัน x 220 บ. x 2 วัน)          880 บาท 
3.16 ค่าตรวจสุขภาพ (70 คน x 100 บ.)          7,000 บาท 
 รวม   454,230 บาท 

4. หมวดค่าครุภัณฑ์ 
4.1 ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 40,000 บาท 
 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดโครงการ         1,551,237 บาท 

              (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหม่ืนหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) 
 
หมายเหตุ  ทั้งน้ี ไม่รวมค่าใช้จ่ายในส่วนต่อไปน้ี 

- ค่าจ้างบริษัทรับจัดงานนิทรรศการพร้อมทั้งอุปกรณ์ตกแต่ง ค่าพิธีกร การแสดง และค่าอาหารใน
วันงานนิทรรศการ 

- การจัดทําโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ และการลงข่าวในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
- ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 

 
การจ่ายงบประมาณ แบ่งเป็น 2 งวด ดังน้ี 
 งวดท่ี 1  ระยะการเตรียมการและการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 

จํานวนเงิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) 
รับเงินเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 

   ส่งผลการดําเนินงานเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 
- การแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดทําโครงการ 
- รายช่ือและจํานวนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 
- ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการ 
- โปรแกรมการจัดกิจกรรมค่าย  

 

 งวดท่ี 2  ระยะดําเนินงานจัดค่ายฯ 
จํานวนเงิน 951,237 บาท (เก้าแสนห้าหม่ืนหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) 
โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 ช่วง ดังน้ี 
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1) รับเงินเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 800,000 บาท 
2) รับเงินเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จํานวน 151,237 บาท 
    (ค่าตอบแทนสถาบันฯ สําหรับค่าสาธารณูปโภค) 

   ส่งผลการดําเนินงานเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 
- รายงานสรุปผล และการประเมินผลการจัดโครงการ 
- เอกสารประกอบการเรียนและทําเนียบรุ่นนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 
- แผ่นซีดีภาพกิจกรรมตลอดโครงการฯ 
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คณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
โทร. 0 2441 5000 ต่อ 2112 โทรสาร 0 2441 9510 

 

ที่ วจ       /2561 

วันที่        มิถุนายน 2561 

เร่ือง   ขออนุมัติจัดโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 13 

 

เรียน   คณบดี 
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 13  
  จํานวน 1 ชุด 

ด้วย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบริษัทบ้านปู จํากัด 
(มหาชน) จะดําเนินการจัดโครงการ “ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 
13” ระหว่างวันที่ 18 - 25 ตุลาคม 2561 ณ คณะสิ่งแวดล้อมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจแก่ เยาวชนที่ เข้า ร่วมโครงการให้สามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติแก่ผู้อ่ืนได้ ซึ่งมุ่งกลุ่มเป้าหมายไปที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมจํานวน
ทั้งสิ้น 70 คน (รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย) 

ในการน้ี จึงขออนุมัติดําเนินการดังน้ี 
1. ขออนุมัติจัดโครงการ “ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 

13” ระหว่างวันที่ 18 - 25 ตุลาคม 2561 
2. ขออนุมัตินําเงินที่ได้รับการสนับสนุนนําเข้าเป็นรายได้ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  จะขอบคุณย่ิง 

                                                                          

                 
                                                                   (รองศาสตราจารย์ ดร. สุระ  พัฒนเกียรติ) 
                                                       รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและสารสนเทศ 
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ตวัอย่าง    สาระสําคญัในหลกัฐานการจ่ายเงนิท่ีครบถ้วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

1(1) เล่มทีใ่บเสร็จรับเงิน 
1(2) เลขทีใ่บเสร็จรับเงิน 

2. ช่ือ ที่อยู่ ผู้ขาย หรือ

ผู้ให้บริการ 3. ช่ือ ที่อยู่ ผู้ซ้ือหรือ

ผู้ใช้บริการ 

4.  รายการแสดง

รายละเอยีดของสินค้า/

บริการพร้อมจาํนวน

5.ประธาน/หัวหน้าส่วนงาน 

รับรองว่าได้ใช้ในงานจริง 

6.ระบุจาํนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอกัษร 

7.  ลงนามผู้รับเงิน  

(ห้ามใช้ช่ือเล่นหรือดนิสอใน
การเซ็นรับเงิน) 
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ตวัอย่าง  สาระสําคัญของ ใบเสร็จรับเงนิ(เติมนํ้ามันรถยนต์)ออกจากระบบเคร่ืองเกบ็เงนิอตัโนมตั ิ

โปรดถ่ายสาํเนาแนบประกอบกบัหลกัฐานตน้ฉบบั(หมึกพิมพข์องตน้ฉบบัลบเลือนในภายหลงั) 

และรับรองสาํเนาถกูตอ้งพร้อมเซ็นช่ือกาํกบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.ช่ือ ทีอ่ยู่ของผู้ขาย 
หรือผู้ให้บิรการและเลขท่ี
ประจาํตัวผู้เสียภาษ ี

 2.ช่ือ ทีอ่ยู่ของผู้ซ้ือสินค้า 
หรือใช้บริการ 

 3. ลงนามรับรองว่าได้ใช้งานจริง 

 4. เลขทีใ่บเสร็จรับเงิน 
 5.  วนั เดือน ปี ทีรั่บเงิน 

 6.  รายการสินค้าและจาํนวนเงินของสินค้า 

7. จาํนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอกัษร 
8.ทะเบียนรถ 

 8. รหัส หรือ ช่ือของ ผู้รับเงิน 

ภาษีมูลค่าเพ่ิ
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ตวัอย่าง   ใบเสร็จอย่างย่อออกจากระบบเคร่ืองเกบ็เงนิอตัโนมตั ิ

1. ถ่ายสาํเนาแนบประกอบกบัหลกัฐานตน้ฉบบั(หมึกพิมพข์องตน้ฉบบัลบเลือนในภายหลงั) 

และรับรองสาํเนาถกูตอ้งพร้อมเซ็นช่ือกาํกบั 

2. ลงนาม “รับรองวา่ใชง้านจริง ” พร้อมเซ็นช่ือกาํกบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ช่ือที่อยู่ผู้ขายหรือผู้ให้บรการ 

2. เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 

3. รายการสินค้าและ

จาํนวนเงินของสินค้า 

4. ยอดรวม 

5. ช่ือของเอกสาร 

 6.  วนั เดือน ปี ทีรั่บเงิน 

7. รหัส หรือ ช่ือของผู้รับเงิน 
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ตวัอย่าง    รายละเอยีดในใบสําคญัรับเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.วนั เดือน  ปี   ทีรั่บเงิน 
2.ช่ือ ทีอ่ยู่ ของ

ผู้รับเงินหรือผู้

ให้บริการแนบ

4.รายการสินค้า

และจาํนวนเงิน

ของสินค้า 

5. ลงนามรับรองว่า

ได้ใช้งานจริง 

7. ลงนามผู้รับเงินและผู้จ่ายเงินให้ครบถ้วน 

 3.ช่ือ ทีอ่ยู่ของผู้ซ้ือ

สินค้าหรือใช้บริการ 

6 จาํนวนเงิน
ทั้งตัวเลขและ
ตัวอกัษร 
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ตวัอย่าง    สาระสําคญัในหลกัฐานการจ่ายเงนิท่ีครบถ้วน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(2) เลขทีใ่บเสร็จรับเงิน 

1(1) เล่มทีใ่บเสร็จรับเงิน 

3.ช่ือที่อยู่ของผู้ขาย

หรือผู้ให้บริการ 

4. วนั เดือน ปี ทีรั่บเงิน 5. ช่ือ ที่อยู่ ของผู้ซ้ือ 

หรือผู้รับบริการ 

6. รายการสินค้าและ

จาํนวนเงินของสินค้า 

7.ลงนามรับรองว่าได้

ใช้งานจริง 

8. จาํนวนเงินทั้งตัวเลข

และตัวอกัษร 9. ลายมือช่ือของผู้รับเงิน

และผู้จ่ายเงิน 

2. เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 
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ตวัอย่าง    สาระสําคญัในหลกัฐานการจ่ายเงนิของนิติบุคคลทีค่รบถ้วน ดาํเนินการตามระเบียบพสัดุฯ 

 จดัทาํรายงานตรวจรับพสัดุ กรรมการลงนาม 3 ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ช่ือ ทีอ่ยู่ และเลขที่ ผู้เสียภาษี 

ของ ผู้ขาย หรือ ผู้ให้บริการ 

 
2. เลขทีใ่บเสร็จรับเงิน 

4.  วนั เดือน ปี ท่ีรับเงิน 

5. ช่ือ ที่อยู่ ของผู้ซ้ือสินค้า หรือใช้บริการ 

6. รายการแสดงสินค้าและบริการ

จํานวนเงินก่อนบวก vat 
7. จาํนวนเงินตัวเลขและตัวอกัษร 

พร้อมแสดง vat 

8. ลงนามผู้รับเงนิผู้รับ

เงินและผู้รับสินค้า 

3.  หลกัฐานการจ่ายเงินของนิติ

บคคลต้องมีใบกาํกบัภาษทีกคร้ัง 
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ตวัอย่าง  สาระสําคัญของ ใบเสร็จรับเงนิ(เติมนํ้ามันรถยนต์)ทีส่มบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1(1) เล่มที ่ 1(2) เลขที่ 

2.ช่ือที่อยู่ของผู้ขายหรือผู้

ให้บริการ 

3.เลขประจาํตัวผู้เสียภาษ ี

4. วนั เดือน ปี ท่ีรับเงิน 

5.ช่ือ ทีอ่ยู่ ของผู้

ซ้ือหรือใช้บริการ 
6. ระบุรายการสินค้าและ

บริการพร้อมจาํนวนเงิน 
7. ลงนามรับรองว่าได้ใช้ในงานจริง 

8. จาํนวนเงินทั้งตัวเลขและ

ตัวอกัษรพร้อม Vat  9. ลายมือช่ือของผู้รับเงิน

และผู้จ่ายเงิน 

10. ต้องระบุทะเบียน

รถยนต์ทุกคร้ัง 
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ตวัอย่าง      หลกัฐานการจ่ายเงินทีไ่ม่สมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. หลกัฐานระบุว่าเอกสารออกเป็นชุด ต้องมี

ครบถ้วน *ใบเสร็จรับเงิน *ใบกาํกบัภาษี * ใบส่งของ 

ต้องมีรายละเอยีดประกอบเพิม่

เติมาเป็นรายการทีจ่ดัซ้ือเร่ืองใดให้

ชัดเจน มิใช่ใส่รหัส หรือ อ้างเลขที่

ใบส่งของโดยมีใบส่งของประกอบ

ไม่มีช่องผู้ร้งเงิน แต่เป็น

รายละเอยีดการชําระเงิน 
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ภาคผนวก 6 
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ภาคผนวก 7 
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ภาคผนวก 8 
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ภาคผนวก 9 
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โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นท่ี 12 
ระหว่างวันท่ี 6 - 13 ตุลาคม 2560 

 

แบบประเมินผลแบบประเมินผลกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมวิชาการ   
โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม (โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม (PPoowweerr  GGrreeeenn  CCaammpp))  รุ่นท่ี รุ่นท่ี 1212  

หัวข้อวิชาท่ี 1 คุณคา่และและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพหัวข้อวิชาท่ี 1 คุณคา่และและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ  

โดย ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ ม.มหิดลโดย ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ ม.มหิดล                            

วันวันศุกร์ศุกร์ที่ ที่ 66  ตุตุลาคม ลาคม พ.ศ. พ.ศ. 25592559    

**************************************************** 
คําชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย X  ในช่องที่ตรงกับความคิดเหน็ของนักเรียนมากทีสุ่ด 

คําถามที่ 1 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมวิชาการ 
ลําดับ
ที่ 

รายการท่ีประเมิน ระดับความคิดเห็น 
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย ควร

ปรับปรุง 
1 เนื้อหาท่ีเรียนและกิจกรรมท่ีปฏิบัติตรงกับ

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
     

2 เนื้อหาหลักสูตรให้ความรู้ใหม่ๆ และกิจกรรม
ปฏิบัติการมีความเชื่อมโยงกับความรู้ ความเข้าใจ
ในเนื้อหาหลักสูตร 

     

3 รูปแบบ ความน่าสนใจและวิธีการฝึกปฏิบัติใน
กิจกรรมปฏิบัติการ 

     

4 สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน      
5 ความสามารถของวิทยากร, เทคนิคการถ่ายทอด

ความรู้ และการใช้สื่อการสอน 
     

6 การถ่ายทอดความรู้ การตอบคําถามของวิทยากร 
และการยกตัวอย่างประกอบ 

     

7 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติการ 
และการแสดงความคิดเห็น 

     

8 สถานท่ี เครื่องมือท่ีใช้ปฏิบัติการมีความพร้อมและ
เพียงพอ 

     

9 วิทยากรกระตุ้นความสนใจของนักเรียนให้เกิด
ทักษะการทํางานกลุ่ม 

     

10 วิทยากรส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน      

 
คําถามที่ 2 สิง่ที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติม หรอื ข้อคิดเหน็-ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 
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โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นท่ี 12 
ระหว่างวันท่ี 6 - 13 ตุลาคม 2560 

 

แบบประเมินผลแบบประเมินผลกิจกรรมวิชาการกิจกรรมวิชาการและปฏิบัติและปฏิบัติ    
โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม (โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม (PPoowweerr  GGrreeeenn  CCaammpp))  รุ่นท่ี รุ่นท่ี 1212  

หัวข้อวิชาท่ี 2 ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชนพ์ืชในพื้นทีช่ายฝั่งทะเลหัวข้อวิชาท่ี 2 ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชนพ์ืชในพื้นทีช่ายฝั่งทะเล  

และป่าชายเลนและป่าชายเลน  

โดย ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ โดย ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ ม.มหิดล             ม.มหิดล               

วันวันเสาร์เสาร์ที่ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 25607 ตุลาคม พ.ศ. 2560    

**************************************************** 
คําชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย X  ในช่องที่ตรงกับความคิดเหน็ของนักเรียนมากทีสุ่ด 

คําถามที่ 1 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมวิชาการ 
ลําดับ
ที่ 

รายการท่ีประเมิน ระดับความคิดเห็น 
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย ควร

ปรับปรุง 
1 เนื้อหาท่ีเรียนและกิจกรรมท่ีปฏิบัติตรงกับ

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
     

2 เนื้อหาหลักสูตรให้ความรู้ใหม่ๆ และกิจกรรม
ปฏิบัติการมีความเชื่อมโยงกับความรู้ ความเข้าใจ
ในเนื้อหาหลักสูตร 

     

3 รูปแบบ ความน่าสนใจและวิธีการฝึกปฏิบัติใน
กิจกรรมปฏิบัติการ 

     

4 สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน      
5 ความสามารถของวิทยากร, เทคนิคการถ่ายทอด

ความรู้ และการใช้สื่อการสอน 
     

6 การถ่ายทอดความรู้ การตอบคําถามของวิทยากร 
และการยกตัวอย่างประกอบ 

     

7 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติการ 
และการแสดงความคิดเห็น 

     

8 สถานท่ี เครื่องมือท่ีใช้ปฏิบัติการมีความพร้อมและ
เพียงพอ 

     

9 วิทยากรกระตุ้นความสนใจของนักเรียนให้เกิด
ทักษะการทํางานกลุ่ม 

     

10 วิทยากรส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน      

 
คําถามที่ 2 สิง่ที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติม หรอื ข้อคิดเหน็-ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 
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โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นท่ี 12 
ระหว่างวันท่ี 6 - 13 ตุลาคม 2560 

 

แบบประเมินผลแบบประเมินผลกิจกรรมวิชาการกิจกรรมวิชาการและปฏิบัติและปฏิบัติ    
โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม (โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม (PPoowweerr  GGrreeeenn  CCaammpp))  รุ่นท่ี รุ่นท่ี 1212  

หัวข้อวิชาท่ี 3 ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชนส์ัตว์น้าํในพื้นทีช่ายฝั่งทะเลหัวข้อวิชาท่ี 3 ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชนส์ัตว์น้าํในพื้นทีช่ายฝั่งทะเล
และป่าชายเลนและป่าชายเลน  

โดย ดร. กมลาภรณ์ คนองเดชโดย ดร. กมลาภรณ์ คนองเดช  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดลตร์ ม.มหิดล                            

วันวันเสาร์เสาร์ที่ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 25607 ตุลาคม พ.ศ. 2560    

**************************************************** 
คําชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย X  ในช่องที่ตรงกับความคิดเหน็ของนักเรียนมากทีสุ่ด 

คําถามที่ 1 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมวิชาการ 
ลําดับ
ที่ 

รายการท่ีประเมิน ระดับความคิดเห็น 
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย ควร

ปรับปรุง 
1 เนื้อหาท่ีเรียนและกิจกรรมท่ีปฏิบัติตรงกับ

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
     

2 เนื้อหาหลักสูตรให้ความรู้ใหม่ๆ และกิจกรรม
ปฏิบัติการมีความเชื่อมโยงกับความรู้ ความเข้าใจ
ในเนื้อหาหลักสูตร 

     

3 รูปแบบ ความน่าสนใจและวิธีการฝึกปฏิบัติใน
กิจกรรมปฏิบัติการ 

     

4 สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน      
5 ความสามารถของวิทยากร, เทคนิคการถ่ายทอด

ความรู้ และการใช้สื่อการสอน 
     

6 การถ่ายทอดความรู้ การตอบคําถามของวิทยากร 
และการยกตัวอย่างประกอบ 

     

7 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติการ 
และการแสดงความคิดเห็น 

     

8 สถานท่ี เครื่องมือท่ีใช้ปฏิบัติการมีความพร้อมและ
เพียงพอ 

     

9 วิทยากรกระตุ้นความสนใจของนักเรียนให้เกิด
ทักษะการทํางานกลุ่ม 

     

10 วิทยากรส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน      

 
คําถามที่ 2 สิง่ที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติม หรอื ข้อคิดเหน็-ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 
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โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นท่ี 12 
ระหว่างวันท่ี 6 - 13 ตุลาคม 2560 

 

แบบประเมินผลแบบประเมินผลกิจกรรมวิชาการกิจกรรมวิชาการและปฏิบัติและปฏิบัติ    
โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม (โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม (PPoowweerr  GGrreeeenn  CCaammpp))  รุ่นท่ี รุ่นท่ี 1212  

หัวข้อวิชาท่ี 4 การประยุกต์ใช้การสํารวจระยะไกลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางหัวข้อวิชาท่ี 4 การประยุกต์ใช้การสํารวจระยะไกลเพื่อการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างย่ังยืนชีวภาพอย่างย่ังยืน  

โดย ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตรโดย ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาาลัยบูรพา                            

วันวันอาทิตย์อาทิตย์ที่ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 25608 ตุลาคม พ.ศ. 2560    

**************************************************** 
คําชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย X  ในช่องที่ตรงกับความคิดเหน็ของนักเรียนมากทีสุ่ด 

คําถามที่ 1 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมวิชาการ 
ลําดับ
ที่ 

รายการท่ีประเมิน ระดับความคิดเห็น 
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย ควร

ปรับปรุง 
1 เนื้อหาท่ีเรียนและกิจกรรมท่ีปฏิบัติตรงกับ

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
     

2 เนื้อหาหลักสูตรให้ความรู้ใหม่ๆ และกิจกรรม
ปฏิบัติการมีความเชื่อมโยงกับความรู้ ความเข้าใจ
ในเนื้อหาหลักสูตร 

     

3 รูปแบบ ความน่าสนใจและวิธีการฝึกปฏิบัติใน
กิจกรรมปฏิบัติการ 

     

4 สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน      
5 ความสามารถของวิทยากร, เทคนิคการถ่ายทอด

ความรู้ และการใช้สื่อการสอน 
     

6 การถ่ายทอดความรู้ การตอบคําถามของวิทยากร 
และการยกตัวอย่างประกอบ 

     

7 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติการ 
และการแสดงความคิดเห็น 

     

8 สถานท่ี เครื่องมือท่ีใช้ปฏิบัติการมีความพร้อมและ
เพียงพอ 

     

9 วิทยากรกระตุ้นความสนใจของนักเรียนให้เกิด
ทักษะการทํางานกลุ่ม 

     

10 วิทยากรส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน      

 
คําถามที่ 2 สิง่ที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติม หรอื ข้อคิดเหน็-ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 
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โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นท่ี 12 
ระหว่างวันท่ี 6 - 13 ตุลาคม 2560 

 
................................................................................................................................................................................... 

แบบประเมินผลแบบประเมินผลการการศึกษาดูงานศึกษาดูงาน  
โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม (โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม (PPoowweerr  GGrreeeenn  CCaammpp))  รุ่นที่ รุ่นที่ 1212  

ณ ณ จงัหวัดจงัหวัดระยอง และ ระยอง และ จงัหวดัจงัหวดัชลบุรีชลบุรี  

วันที่ วันที่ 9 9 --  1010  ตุลาคมตุลาคม  25602560  

*************************** 
คําชี้แจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย X  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด 

คําถามที่ 1 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการศึกษาดูงาน 
ลําดับ
ที่ 

รายการท่ีประเมิน ระดับความคิดเห็น 
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย ควร

ปรับปรุง 
1 การศึกษาดูงานชว่ยเสริมความรู้ ความเข้าใจ และ

เชื่อมโยงในกิจกรรมวิชาการและปฏิบัติการได้ 
     

2 ความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ของสถานท่ีศึกษา
ดูงาน 

     

3 การได้รับประสบการณ์ เนื้อหาและข้อมูล
สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ 

     

4 ทีมวิทยากร ณ สถานท่ีศึกษาดูงาน ช่วยตอบ
คําถามท่ีสงสัยได้ 

     

5 ระยะเวลาในการศึกษาดูงาน      
 
คําถามที่ 2  สิ่งที่ประทับใจจากการศึกษาดูงาน  

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
คําถามที่ 3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน  

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
คําถามที่ 4 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งท่ีอยากเรียนรู้เพ่ิมเติมจากการศึกษาดูงาน  

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
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โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นท่ี 12 
ระหว่างวันท่ี 6 - 13 ตุลาคม 2560 

 

แบบประเมินผลแบบประเมินผลเวทีเสวนาเวทีเสวนา  
เรื่อง เรื่อง ““ความรว่มมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมบนฐานการความรว่มมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมบนฐานการ

จัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืนจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน””  
โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม (โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม (PPoowweerr  GGrreeeenn  CCaammpp))  รุ่นท่ี รุ่นท่ี 1212  

วันวันอาทิตย์อาทิตย์ที่ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 25608 ตุลาคม พ.ศ. 2560  เวลา เวลา 1313..0000  ––  1616..0000  น.น.  

คําชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย X ในช่องที่ตรงกับความคิดเหน็ของนักเรียนมากทีสุ่ด 

คําถามที่ 1 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดเวทีเสวนา 

ลําดับ
ที่ 

รายการท่ีประเมิน ระดับความคิดเห็น 
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย ควร

ปรับปรุง 
1 การจัดเวทีเสวนามีความเชื่อมโยงกับความรู้ ความ

เข้าใจในหัวข้อกิจกรรมวิชาการและปฏิบัติการ 
     

2 ความรู้ ความเข้าใจของการจัดเวทีเสวนาสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้ 

     

3 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในเวทีเสวนา และการ
แสดงความคิดเห็น 

     

4 ความสามารถของวิทยากรบนเวทีเสวนา, การ
ถ่ายทอดความรู้ การตอบข้อซักถาม 

     

5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีจัดเวทีเสวนา      
6 ความเหมาะสมของเวลาในการจัดเวทีเสวนา      

 
 
คําถามที่ 2 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งท่ีอยากเรียนรู้เพ่ิมเติมจากการจัดเวทีเสวนา 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
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โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นท่ี 12 
ระหว่างวันท่ี 6 - 13 ตุลาคม 2560 

 

แบบประเมินผลแบบประเมินผลโดยภาพรวมโดยภาพรวม  
โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม (โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม (PPoowweerr  GGrreeeenn  CCaammpp))  รุ่นท่ี รุ่นท่ี 1212  

ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 66  ––  13 ตุลาคม 256013 ตุลาคม 2560  

*************************** 
คาํชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย X ในช่องที่ตรงกับความคิดเหน็ของนักเรียนมากทีสุ่ด 

คําถามที่ 1 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  (Power Green  
              Camp) รุ่นที่ 12 โดยภาพรวม 
ลําดับ
ที่ 

รายการท่ีประเมิน ระดับความคิดเห็น 
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย ควร

ปรับปรุง 
ด้านความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการจัดค่าย      

1 ความครบถ้วนของเนื้อหา/หลักสูตร และกิจกรรม      
2 ความรู้ความสามารถของวิทยากร ผู้ช่วยสอน      
3 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดค่าย      
4 การนําความรู้ท่ีได้รับจากค่ายไปใช้ประโยชน ์      

ด้านบริการและสถานที่      
5 ความเหมาะสมของสถานที่จัดค่าย      
6 คุณภาพของส่ือต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์, โสตฯ      
7 ความเหมาะสมของท่ีพัก      
8 การจัดเลี้ยงอาหาร      

ด้านอื่นๆ      
9 นักศึกษาพ่ีเลี้ยง ดูแล ให้คําแนะนํา และ

ประสานงานช่วยเหลือการใช้ชีวิตในค่าย 
     

10 กิจกรรมสันทนาการ      
 
คําถามที่ 2  อยากให้มีกิจกรรมเข้าค่ายในลักษณะนี้อีกหรือไม่ เพราะอะไร 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
 
คําถามที่ 3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการค่าย Power Green รุ่นที่ 12 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
*(กรุณาทําแบบประเมินด้านหลังต่อ) 
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โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นท่ี 12 
ระหว่างวันท่ี 6 - 13 ตุลาคม 2560 

 
คําถามที่ 4 อุปสรรค หรือปัญหาท่ีพบจากการเข้าค่ายฯ คืออะไร  

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
คําถามที่ 5 สิ่งท่ีได้รับหลังการเข้าค่ายฯ เป็นไปตามท่ีคาดหวังไว้หรือไม่ อย่างไร 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
คําถามที่ 6 หากคณะจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจ จะมาเข้าร่วมหรือไม่ เพราะเหตุใด 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
คําถามที่ 7 ค่ายลักษณะใดที่อยากให้คณะจัดขึ้น (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1. ค่ายติวเข้มเข้ามหาวิทยาลัย    2. ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 3. ค่ายศิลปะ และวัฒนธรรม    4. ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) 

 5. อื่นๆ โปรดระบุ................................................ 

.คําถามที่ 8 ความคิดเห็นอื่นๆ หรือคําแนะนํา เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการจัดค่าย Power Green ในโอกาสต่อไป 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
 
 
 

********************************************** 
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