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แบบเสนอข้อมูลส ำหรับกำรคัดเลือกและตัดสินรำงวัลสหกิจศึกษำดีเด่น  
ระดับมหำวิทยำลัยทักษิณ  ปีกำรศึกษำ  256๔ 

 
โครงงำนด้ำนสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และกำรจัดกำร 
   
 อธิบายการจัดท าโครงงาน  การจัดระบบการท างานท่ีเหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงาน 

ระยะเวลา  และระบบพ่ีเลี้ยงสอนงาน  
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสำมำรถมีรูปภำพประกอบได้ ก ำหนดควำมยำวไม่เกิน 1 หน้ำ A4) 
 จากการได้ปฏิบัติงาน ณ บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จ ากัด  ไดร้ับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานในแผนกบุคคลและค่าจ้าง ซึ่งต้องท าเกี่ยวกับการรับสมัครพนังงานและการฝึกอบรมพนักงาน
ภายในบริษัท ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ช่วงเวลาการปฏิบัตงิานตลอดระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 29 
พฤศจิกายน 2564 ถึง 18 มีนาคม 2565 ได้ปฏิบัติงานดังนี้      
 
 

 

ล ำดับ 

 

แผนปฏิบัติ 

เดือน 

พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 

1 เรียนรู้ลักษณะการท างาน 
 

               

2 น าเสนอหัวข้อและรายละเอียดของ

โครงการให้พนักงานที่ปรึกษา

รับทราบ 

    
 

           

3 ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรม 

 Line Official Account 

     
 

          

4 ก าหนดหัวข้อที่พนักงานต้องเรียนรู้                 

5 สร้างสื่อการเรียนรู้ผ่านโปรแกรม 

Canva 

       
 

        

6 สร้างแชทบอทใน Line Official 

Account 
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 อธิบายวิธีการท าโครงงาน  บทคัดย่อ  การด าเนินงาน  ระเบียบแบบแผน และการประยุกต์ ใช้วิชา
ความรู้/ทักษะตามท่ีได้เรียนมา 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสำมำรถมีรูปภำพประกอบได้ ก ำหนดควำมยำวไม่เกิน 2 หน้ำ A4) 
 จากการที่ได้เข้าปฏิบัติงานของโครงการสหกิจศึกษาในบริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จ ากัด 
ได้มอบหมายให้ปฏิบัติงานในแผนกบุคคลและค่าจ้าง ซึ่งต้องท าเกี่ยวกับการรับสมัครพนังงานและการ
ฝึกอบรมพนักงานภายในบริษัท ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จากการจากการปฐมนิเทศของบริษัทดังกล่าวนั่น
จึงเกิดโครงการนี้เพ่ือใช้แอปพลิเคชั่น line Official Account เพ่ือเป็นคู่มือให้พนักงานเรียนรู้เกี่ยวกับ
กฎระเบียบและข้อก าหนดต่างๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้นผ่านบริการข้อมูลตอบกลับอัตโนมัติของ line 
Official Account และนิสิตมีการมองเห็นว่า Line เป็นแอพพลิเคชั่นที่คนส่วนใหญ่ใช้ประกอบกับ
พนักงานใหม่ท่ีบริษัทรับเข้ามามีอายุไม่มากนักและมีความรู้เรื่องการใช้แอพพลิเคชั่น line เป็นอย่างดีและ
สื่อการเรียนรู้ผ่าน chat bot เป็นสื่อการเรียนรู้ที่กระชับ และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ท าให้สะดวก
ต่อการเรียนรู้ของพนักงานเพ่ือลดการท าผิดระเบียบและข้อปฏิบัติและข้อก าหนดต่างๆที่จ าเป็นของ
องค์กร ซ่ึงการจัดท าโครงได้ยึดหลักการด าเนินงานแนวคิวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้                 
P: Plane (การวางแผน)            
 1. เรียนรู้ลักษณะงานพร้อมทั้งศึกษาเกี่ยวกับปัญหา      
 2. น ำเสนอหัวข้อและรำยละเอียดของโครงกำร      
 3. ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรม Line OA       
 4. ก าหนดหัวข้อที่พนักงานต้องเรียนรู้       
 5. สื่อกำรเรียนรู้ผ่ำนโปรแกรม Canva       
 6. สร้างแชทบอทใน Line OA        
 7. ตรวจสอบความถูกต้องโดยพนักงานที่ปรึกษา      
 8. ทดลองใช้งาน          
 9. สรุปผลโครงงาน         
 10. จัดท ารูปเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์       

7 ตรวจสอบความถูกต้องโดยพนักงาน

ที่ปรึกษาก่อนทดลองใช้งาน 

           
 

    

8 ทดลองใช้งาน             
 

   

9 สรุปผลโครงงาน               
 

 

10 จัดท ารูปเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์               
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D:Do (การปฏิบัติตามแผน)         
 1. เรียนรู้ลักษณะการท างาน        
 2. น ำเสนอหัวข้อและรำยละเอียดของโครงกำรให้พนักงำนที่ปรึกษำรับทรำบ   
 3.  ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรม Line OA       
 4.  ก าหนดหัวข้อที่พนักงานต้องเรียนรู้       
 5.  สร้างสื่อการเรียนรู้ผ่านโปรแกรม Canva      
 6.  สร้างแชทบอทใน Line OA                 
C:Check (การตรวจสอบ)         
 1. ตรวจสอบถูกต้องของเนื้อหาโดยพนักงานที่ปรึกษา     
 2. ตรวจสอบระบบการท างานของแชทบอท      
 3. ทดลองให้พนักงานใช้เพื่อหาข้อผิดพลาดและน ามาแก้ไข              
A:Action (การปรับปรุงแก้ไข)         
 1. ปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบของโครงการให้เหมาะสมรวมไปถึงการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
             ครอบครุมทุกองค์ความรู้ ที่พนักงานควรทราบ      
 2. ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของพนักงานที่ทดลองใช้งาน      
 

 อธิบายการน าโครงงานไปใช้ประโยชน์ได้อยา่งเปน็รูปธรรมในสถานประกอบการ  หรือเป็นงานประจ าที่
สามารถน าไปพัฒนาองค์กร/หนว่ยงานได้อย่างชัดเจน อาทิ ลดเวลาในการท างานประจ า/ลดตน้ทุนค่าใช้จา่ย 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสำมำรถมีรูปภำพประกอบได้ ก ำหนดควำมยำวไม่เกิน 3 หน้ำ A4) 
 จากการที่นิสิตได้ท าโครงงาน เรื่อง Siam Tin Connect บริการให้ข้อมูลตอบกลับอัตโนมัติผ่าน 
Line OA  เพ่ือเป็นคูม่ือให้พนักงานเรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อก าหนดต่างๆได้สะดวกมาก
ยิ่งขึ้นผ่านบริการข้อมูลตอบกลับอัตโนมัติของ line Official Account  ดังรูปภาพ    
 
 
 

                
 

           



4 
 

         ซ่ึงประโยชน์ของSiam Tin Connect สถานประกอบการมีดังนี้      
 1.พนักงำนรู้ถึงกฎระเบียบ ข้อควรปฏิบัติ เพื่อที่จะปฏิบัติตนตลอดจนปฏิบัติงำนได้อย่ำง      
ถูกต้องในองค์กร            
 2.พนักงานที่ท าผิดระเบียบ และข้อควรปฏิบัติลดน้อยลง     
 3.พนักงานสามารถเรียนรู้กฎระเบียบ และข้อควรปฏิบัติได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ                           
 ปัจจุบันบริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จ ากัด ได้น า Siam Tin Connect ทดลองใช้กับ
พนักงานใหม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อก าหนดต่างๆของบริษัท มีจ านวนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยให้
พนักงานแสกนผ่าน QR Code เพ่ือเพ่ิมเปน็เพื่อนกับ Siam Tin Connect ซ่ึ ง นิ สิ ต ไ ด้ อ อ ก แ บ บ
โปสเตอร์ QR Code ให้กับทางบริษัทเพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการประชาสัมพันธ์    
 
 

 
 

โปสเตอร ์QR Code  


