
แบบฟอร์มที่  ๓ 
 

แบบเสนอข้อมูลสำหรับการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสหกจิศกึษาดีเด่น  

ระดับมหาวิทยาลัยทักษิณ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 
โครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ 
 

• อธิบายการจัดทำโครงงาน  การจัดระบบการทำงานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงาน 
ระยะเวลา  และระบบพี่เล้ียงสอนงาน  
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ กำหนดความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4) 
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หัวข้องาน เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 เดือนท่ี 4 

1. บริการรับ – คืนสมุดอบรมพนักงาน PC/BA                 

2. งานทำบัตรพนักงาน                 

3. งานเบิก Benefits/บริการ Locker                 

4. เบิกจ่ายสวัสดิการ                 

5. จัดทำหนังสือรับรอง                 

6. การทำใบลา                 

7. งาน Payroll                 

8. งานประกันสังคม                 
9. งานภาษี                 

10. งาน Activities                 

11. งาน Facilities                 

 จากการฝึกสหกิจ เริ่มต้นด้วยแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากความดูแลของพี่เล้ียงที่ได้

กำหนดแผนการปฏิบัติงานเอาไว้ตัง้แต่วันแรกของการปฏิบตัิงาน ซ่ึงมีหัวข้องาน ระบบงาน HR 

และช่วงระยะเวลาของการปฏิบัตติามตำแหน่งและหน้าที ่ดังรูปน้ี 

 ซ่ึงมีพนักงานที่ปรึกษาดูแลตามงานทีไ่ดร้ับมอบหมายที่ตัง้ไว้ และได้ศึกษาเรียนรู้ระบบงาน

ทุกด้านของแผนกทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้มากย่ิงข้ึน ระหว่างที่ปฏิบัติงานก็พบว่า

พนักงาน PC/BA บางส่วนมาติดต่อสอบถามเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ ที่พนักงานยังไม่ทราบ จึงได้เสนอ

หัวข้อโครงการให้พนักงานที่ปรึกษาทราบ ภายใต้หั วข้อ “Chat Bot ส่ือการให้ความรู้และ

กฎระเบียบแก่พนักงาน ผ่านระบบข้อความอัตโนมัติ (Line Official Account)” 
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• อธิบายวิธีการทำโครงงาน  บทคัดย่อ  การดำเนินงาน  ระเบียบแบบแผน และการประยุกต์ ใช้วิชา
ความรู้/ทักษะตามทีไ่ดเ้รียนมา 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ กำหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 
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แผนปฏิบัติ 

เดือน 

ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. เรียนรู้ลักษณะงานพร้อมทั้งศึกษา     

    เกี่ยวกับปัญหา 
                

2. นำเสนอหัวข้อดังกล่าวกับอาจารย์ที่ 

    ปรึกษาและพนักงานที่ปรึกษา 
                

3. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและ 

    ขอคำแนะนำเพ่ิมเติมจากพนักงานที่  

    ปรึกษา 

                

4. รวบรวมเนื้อหาและนำข้อมูลที่ได้มา 

    วิเคราะห์ 
                

5. ศึกษาวิธีการใช้ Line Official Account 

   , การสร้าง E-Book และการทำ QR  

   Code 

                

    จากการที่ได้เข้าปฏิบตัิงานของโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษัท ซีอาร์นครศรีธรรมราช (ประเทศ

ไทย) จำกัด (สาขาโรบินสันโอเช่ียน 2) ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึง 18 มีนาคม 2565 

ซ่ึงในการได้เข้าไปปฏิบัติงานน้ัน ได้ศึกษาเรียนรู้ระบบงานทุกด้านของแผนกทรัพยากรบุคคลเพื่อ

เพิ่มพูนความรู้ให้มากย่ิงข้ึน ระหว่างที่ปฏิบัติงานก็พบว่าพนักงาน PC/BA บางส่วนมาติดต่อ

สอบถามเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ ที่พนักงานยังไม่ทราบ ข้าพเจ้าจึงได้จัดทำโครงการ “Chat Bot ส่ือ

การให้ความรูแ้ละกฎระเบยีบแก่พนักงาน ผ่านระบบข้อความอัตโนมัติ (Line Official Account)” 

เพื่อให้พนักงาน PC/BA มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานต่าง ๆ ย่ิงข้ึน ทั้งยังเป็น

เครื่องมือที่อำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรพัยากรบคุคลอีกด้วย 

    ซ่ึงการทำโครงการ ได้ยึดหลักวิธีการดำเนินงานแนวคิดวงจรคุณภาพ (PDCA)  

    P : Plan (การวางแผนงาน) 
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แผนปฏิบัติ 

เดือน 

ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

6. จัดทำ Chat Bot ผ่านระบบ Line  

    Official Account และสร้าง QR  

    Code 

                

7. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโปรแกรม  

    Chat Bot ให้พนักงานทราบ 
                

    D : Do (การปฏิบัติตามแผน) จากที่ได้เรียนรู้ลักษณะงานและศึกษาเก่ียวกับปัญหา ได้

นำเสนอหัวข้อต่อพนักงานที่ปรึกษา และรวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ จากน้ันศึกษาวิธีการใช้ 

Line Official Account และทำการออกแบบ 

    C : Check (การตรวจสอบ) จากการลงมือปฏิบัตติามแผนโครงงาน ได้ทำ PDCA 2 รอบ              

    รอบที่ 1 ได้ให้ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ

ความเหมาะสมของข้อมูล                                                                                                         

    รอบที่ 2 จากน้ันให้พนักงาน PC/BA ทำแบบประเมินความพึงพอใจหลังจากการใช้ระบบ Chat 

Bot ทำให้ไดท้ราบถึงความพึงพอใจของพนักงานว่าอยู่ในระดับดีมากที่สุด คือ 61% 

 

 

 

    A : Action (การปรับปรุงแก้ไข) จากการติดตามผลทราบว่า พนักงาน PC/BA มีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมากที่สุด พนักงานมีเข้าใจมากข้ึนเก่ียวกับกฎระเบียบทีต่นเองต้องปฏิบัตติาม พนักงาน

ทราบข้อมูลที่ตนอยากรู้ได้ดว้ยตนเอง และประหยัดเวลาของเจ้าหน้าทีฝ่่ายทรัพยากรบคุคลได้เปน็

อย่างดี                                                  

     ข้อควรปรับปรุงคือ เรื่องของการอัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้พนักงาน 

PC/BA ทราบข้อมูลใหม ่ๆ  ที่เก่ียวกับบริษัทฯ อยู่ตลอดเวลา และต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้

พนักงานเข้าได้ง่าย และดีไซน์รูปแบบเน้ือหาใหน่้าสนใจและน่าอ่าน เพื่อดึงดูดพนักงาน  
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• อธิบายการนำโครงงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ  หรือเป็นงานประจำที่
สามารถนำไปพัฒนาองค์กร/หน่วยงานได้อย่างชัดเจน อาทิ ลดเวลาในการทำงานประจำ/ลดต้นทนุค่าใชจ่้าย 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ กำหนดความยาวไม่เกิน 3 หน้า A4) 
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    จากการที่ได้ทำโครงการ Chat Bot ส่ือการให้ความรูแ้ละกฎระเบียบแก่พนักงาน ผ่านระบบ

ข้อความอัตโนมัติ (Line Official Account) ทางสถานประกอบการได้เห็นความสำคัญ และ

สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสถานประกอบการสามารถใช้เป็นส่ือ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารใหม่ ๆ  ให้พนักงานทราบได้อีกด้วย ดังรูป 

   การใช้ Chat Bot ทำให้สถานประกอบการสามารถ 1. ทำให้เจ้าหน้าทีแ่ผนกทรัพยากรบุคคล

ลดภาระงานได้ เพราะเวลาที่พนักงานเข้ามาสอบถามอาจจะใช้เวลา 5-10 นาที จึงช่วยลดการ

ตอบคำถามและมีเวลาในการทำงานของเจ้าหน้าที่มากข้ึน 2. สะดวกต่อพนักงาน PC/BA และ

เจ้าหน้าที่ เพราะพนักงานสารารถศึกษาข้อมูลได้ด้วยตนเอง และเมื่อพนักงานต้องการคำตอบ

นอกเหนือจากใน Chat Bot พนักงานสามารถติดต่อผ่านทางช่องแชทของระบบได้ด้วยเช่นกัน 

และเจ้าหน้าที่จะตอบโดยเร็วทีสุ่ด ดังน้ัน Chat Bot จึงสะดวกต่อทั้ง 2 ฝ่าย 

    นอกจากน้ัน Chat Bot เป็นช่องทางการส่ือสารในรูปแบบใหม่ของสถานประกอบการ 

สามารถใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารใหม่ ๆ หรือความรู้เพิ่มเติม ซ่ึงมีความสะดวก รวดเร็ว           

มคีวามทันสมัย และเข้าถึงได้ง่าย ของพนักงาน PC/BA ห้างโรบินสันโอเช่ียน นครศรีธรรมราช 2 

และในปัจจุบันทางสถานประกอบการยังคงใช้ Chat Bot อยู่ จึงถือได้ว่า Chat Bot สามารถ

นำไปใช้ได้จรงิและมีประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
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QR Code ที่ใช้สแกน 


