Work Manual
(03) การแข่งข ันโครงงานและเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ
D
1. ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ

-90

2. ขออนุญาตเข ้าร่วมงาน

-60

3. คัดเลือกนักเรียน

-60

4. คัดเลือกบุคลากร

-60

5. ประชุมนักเรียนและบุคลากรทีไ่ ด ้รับคัดเลือก

-60

6. ขออนุมต
ั โิ ครงการและงบประมาณ

-45

7. ยืมเงิน

-30

8. จัดการเดินทาง

-30

9. เตรียมความพร ้อมก่อนคณะเดินทาง

-15

10. ประสานงานผู ้เดินทางระหว่างเข ้าร่วมโครงการ

D

11. ประสานงานผู ้เดินทางหลังเข ้าร่วมโครงการ

+30

12. เบิกเงิน

+30

13. สรุปโครงการ

+30

1. การประสานงานก ับหน่วยงานต่างประเทศ
ผู ้ประสานงานโครงการได ้รับข ้อมูลในการจัดทำโครงการ
Purpose:
Prerequisite:
ื่ และอีเมลของผู ้ประสานงานต่างประเทศ
1. ชอ
2. ข ้อมูลโครงงานทีเ่ ข ้าร่วมโครงการ
Procedure:
่ ขอข ้อมูล ดังนี้
1. ติดต่อผู ้ประสานงานเพือ
a. กำหนดการจัดงาน
b. รายละเอียดการเข ้าร่วมงาน ได ้แก่
การนำเสนอโครงงาน (ภาคโปสเตอร์/ภาคบรรยาย)
i.
ื้ เอง)
การจัดเตรียมอาหารสำหรับผู ้ร่วมงาน (ผู ้จัดเตรียมให ้/ต ้องซอ
ii.
ตารางเทีย
่ วบิน ตารางการรับสง่ คณะทีส
่ นามบิน
iii.
ค่าใชจ่้ ายในการเข ้าร่วมงาน
iv.
กำหนดสง่ รายละเอียดผู ้เข ้าร่วมงาน บทคัดย่อ และการชำระเงินค่าลง
v.
ทะเบียน
่ ได ้รับอีเมล ตอบกลับเพือ
่ สอบถาม/ยืนยันข ้อมูล
2. เมือ
่ ปรึกษาผู ้บริหารกรณีทต
ี่ ้องการหารือ
3. สรุปข ้อมูลและแจ ้งหัวหน ้างานเพือ

ข ้อมูลในการจัดทำโครงการ (กำหนดวันเข ้าร่วมโครงการ จำนวนผู ้เข ้าร่วมโครงการ
Output:
ื่ งาน, สถานทีจ
จำนวนโครงงาน ชอ
่ ัดงาน, กิจกรรมภายในงาน, การพิจารณาเข ้าร่วมงาน, กำหนดการเข ้าร่วม
งาน/ลงทะเบียน/สง่ เอกสารเข ้าร่วมงาน, ค่าใชจ่้ าย)
1 ชวั่ โมง
Time:
(อีเมลสอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติม (หากมี) อีเมลละไม่เกิน 15 นาที)
Day to complete task:
D - 90
2. การขออนุญาตเข้าร่วมงาน
โรงเรียนพิจารณาการเข ้าร่วมงาน
Purpose:
Prerequisite:
1. ไฟล์ template บันทึกขออนุญาตเข ้าร่วมงาน
2. ข ้อมูลในการเข ้าร่วมโครงการ
Procedure:
ึ ษาและสรุปข ้อมูลการจัดงานโดยละเอียด
1. ศก
2. กรอกไฟล์ template บันทึกขออนุญาตเข ้าร่วมงาน โดยระบุข ้อมูลในการเข ้าร่วมโครงการ
ได ้แก่
ื่ หน่วยงาน)
- ข ้อมูลของผู ้จัดงาน (ชอ
- วัตถุประสงค์/หัวข ้อในการจัดงาน
- กำหนดการจัดงาน
่ ัดงาน
- สถานทีจ
- รายละเอียดกิจกรรม (การแข่งขันโครงงานภาคโปสเตอร์/บรรยาย Workshop การ
ึ ษาดูงาน ฯลฯ)
ศก
ิ องผู ้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน/
- เกณฑ์การพิจารณาเข ้าร่วมงาน (คุณสมบัตข
โครงงาน)
- กำหนดการเข ้าร่วมงาน (กำหนดลงทะเบียนเข ้าร่วมงาน กำหนดชำระเงินค่าลง
ทะเบียน กำหนดสง่ เอกสารเข ้าร่วมงาน)
่ งบิน ค่าลงทะเบียน ค่าทีพ
่ ัก ค่า
- ค่าใชจ่้ ายในการเข ้าร่วมงาน (ค่าตัว๋ โดยสารเครือ
อาหาร ค่าโดยสารภายในประเทศ ค่าธรรมเนียมในการยืน
่ คำร ้องขอวีซา่ (หากมี) ค่า
ประกันสุขภาพระหว่างเดินทาง)
ี ารสมัครและคัดเลือกนักเรียน
- วิธก
3. ตรวจสอบความถูกต ้องของข ้อมูล
่ วข ้องให ้หัวหน ้างานและ
4. สง่ บันทึกข ้อความขออนุญาตเข ้าร่วมงาน และเอกสารแนบทีเ่ กีย
โรงเรียนพิจารณาอนุมต
ั ต
ิ ามลำดับ
บันทึกข ้อความขออนุญาตเข ้าร่วมงาน
Output:
1 ชวั่ โมง
Time:
Day to complete task:
D - 60
3. การค ัดเลือกน ักเรียน (Work Manual 06 การค ัดเลือกน ักเรียน (การแข่งข ันโครงงานและ
กิจกรรมวิชาการ))
4. การค ัดเลือกบุคลากร (Work Manual 07 ค ัดเลือกบุคลากร)

5. การประชุมน ักเรียนและบุคลากรทีไ่ ด้ร ับค ัดเลือก
นักเรียนและบุคลากรรับทราบรายละเอียดการเข ้าร่วมโครงการ
Purpose:
Prerequisite:
1. รายละเอียดโครงการ
ั แ
ิ ละบทบาทหน ้าทีใ่ นการเข ้าร่วมโครงการ
2. ข ้อปฏิบต
ื่ นักเรียนทีไ่ ด ้รับคัดเลือก
3. ประกาศรายชอ
ื่ บุคลากรทีไ่ ด ้รับคัดเลือก
4. ประกาศรายชอ
Procedure:
1. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
ี้ จงรายละเอียดการเข ้าร่วมโครงการ ดังนี้
่ ชแ
2. ประชุมนักเรียนและบุคลากรทีไ่ ด ้รับคัดเลือกเพือ
ี่ าดว่าจะได ้
a. รายละเอียดของโครงการ ได ้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ทค
รับจากการเข ้าร่วมโครงการ
ั ิ และบทบาทหน ้าทีใ่ นการเข ้าร่วมโครงการ ในฐานะการเป็ นตัวแทน
b. ข ้อปฏิบต
นักเรียนของโรงเรียน การเป็ นตัวแทนของคนไทยในการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมไทย
ื เดินทาง เอกสารการยืน
่ วีซา่
c. การเตรียมเอกสารสำหรับการเดินทาง ได ้แก่ หนังสอ
่ ้องใชส้ ำหรับเข ้าร่วมการแข่งขันโครงงาน/กิจกรรมวิชาการ
d. การเตรียมเอกสารทีต
(บทคัดย่อ คลิปวิดโี อ โปสเตอร์) และกำหนดสง่ เอกสาร
e. การเตรียมค่าใชจ่้ ายในการเข ้าร่วมโครงการ แจ ้งรายละเอียดค่าใชจ่้ ายและ
่ ค่าตัว๋ เครือ
กำหนดการชำระเงินและค่าใชจ่้ ายทีเ่ กีย
่ วข ้อง เชน
่ งบิน ค่าประกันการ
เดินทาง ค่าธรรมเนียมการยืน
่ คำร ้องขอวีซา่ ค่าลงทะเบียน ค่าอาหาร
่ การเตรียมการแสดง การเตรียมการนำเสนอโครงงาน
่ ๆ เชน
f. อืน
นักเรียนและบุคลากรได ้รับข ้อมูลการเข ้าร่วมโครงการ
Output:
1 ชวั่ โมง 30 นาที
Time:
Day to complete task:
D - 60
6. การขออนุม ัติโครงการและงบประมาณ
้
โรงเรียนอนุมต
ั งิ บประมาณสำหรับใชในโครงการ
Purpose:
Prerequisite:
1. ข ้อมูลผู ้เดินทาง
2. รายละเอียดโครงการ
3. บันทึกขออนุญาตเข ้าร่วมงาน
่ เข ้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร (Proposal)
4. ข ้อเสนอวัตถุประสงค์เพือ
ั โิ ครงการและงบประมาณ
5. แบบฟอร์มขออนุมต
ื รับรองการยืน
่ คำร ้องขอวีซา่
6. แบบฟอร์มหนังสอ
ึ ษาดูงานในต่างประเทศ
7. แบบฟอร์มจดหมายขอบคุณการตอบรับการขอเข ้าศก
Procedure:
ั โิ ครงการและงบประมาณค่าใชจ่้ าย (1 ชวั่ โมง) ประกอบด ้วยราย
1. กรอกแบบฟอร์มขออนุมต
ละเอียด 2 สว่ น ได ้แก่
a. งบประมาณค่าใชจ่้ าย โดยระบุรายละเอียดดังนี้
ค่าตัว๋ โดยสารเครือ
่ งบิน
i.
ค่าทีพ
่ ัก
ii.
ค่าทำประกันเดินทางต่างประเทศ
iii.
ค่าเบีย
้ เลีย
้ ง
iv.

ค่าเดินทางภายในประเทศ
v.
b. รายละเอียดโครงการ โดยระบุรายละเอียดดังนี้
หลักการและเหตุผล
i.
วัตถุประสงค์
ii.
ผู ้เข ้าร่วมโครงการ
iii.
ั พันธ์)
ผู ้รับผิดชอบโครงการ (เจ ้าหน ้าทีง่ านวิเทศสม
iv.
สถานทีแ
่ ละระยะเวลาดำเนินการ
v.
วิธก
ี ารดำเนินงาน
vi.
งบประมาณ
vii.
ผู ้เสนอโครงการ (บุคลากรทีเ่ ข ้าร่วมโครงการ)
viii.
ผลทีค
่ าดว่าจะได ้รับ
ix.
ื หรือจดหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง ได ้แก่
2. กรอกแบบฟอร์มหนังสอ
ื รับรองการยืน
่ คำร ้องขอวีซา่ (30 นาที) โดยระบุรายละเอียดดังนี้
a. หนังสอ
ื่ ตำแหน่ง หมายเลขหนังสอ
ื เดินทาง)
ข ้อมูลผู ้เดินทาง (ชอ
i.
วัตถุประสงค์ของการเดินทาง
ii.
กำหนดการเดินทาง
iii.
ื่ และเบอร์ตด
ชอ
ิ ต่อของผู ้ประสานงานโครงการ
iv.
3. ตรวจสอบความถูกต ้องของข ้อมูล (15 นาที)
่ วข ้องให ้หัวหน ้างานและโรงเรียนพิจารณาอนุมต
ั ิ
4. สง่ บันทึกข ้อความและเอกสารทีเ่ กีย
ตามลำดับ
Output:
ั โิ ครงการและงบประมาณ
1. บันทึกข ้อความอนุมต
ื รับรองการยืน
่ คำร ้องขอวีซา่
2. หนังสอ
ึ ษาดูงานในต่างประเทศ
3. จดหมายขอบคุณการตอบรับการขอเข ้าศก
2 ชวั่ โมง 30 นาที
Time:
Day to complete task:
D - 45
7. การยืมเงิน
ผู ้ประสานงานโครงการมีเงินสำรองจ่ายค่าใชจ่้ ายทีเ่ กิดขึน
้ ก่อนและระหว่าง
Purpose:
โครงการ
Prerequisite:
1. แบบฟอร์มการยืมเงิน
ั โิ ครงการและงบประมาณ/บันทึกขออนุมต
ั ค
ิ า่ ใชจ่้ าย/บันทึกขออนุมต
ั ท
ิ น
ุ
2. บันทึกขออนุมต
ื้ จัดจ ้าง
สนับสนุนค่าใชจ่้ าย/บันทึกขออนุมต
ั จิ ัดซอ
Procedure:
ั โิ ครงการและงบประมาณ
1. กรอกแบบฟอร์มขอยืมเงิน พร ้อมแนบสำเนาบันทึกขออนุมต
2. สง่ เอกสารทีง่ านการเงิน
ี ากงานการเงิน
3. ได ้รับการโอนเงินเข ้าบัญชจ
เงินค่าใชจ่้ ายตามโครงการ
Output:
Time: 15 นาที
Day to complete task:
D-7

8. การจ ัดการเดินทาง
่
8.1 การขอวีซา
ั วิ ซ
ี า่
Purpose: ผู ้เดินทางได ้รับการอนุมต
Prerequisite:
ั โิ ครงการและงบประมาณ
1. บันทึกอนุมต
ื รับรองของโรงเรียน
2. หนังสอ
ื เชญ
ิ จากโรงเรียนเครือข่าย
3. หนังสอ
Procedure:
่ เติมในการเตรียมเอกสารขอวีซา่ ตามข ้อกำหนดของแต่ละประเทศ
1. ติดตามและให ้ข ้อมูลเพิม
(30 นาที ต่อคน) ดังนี้
a. แบบฟอร์มคำร ้องขอวีซา่
ื เดินทาง
b. หนังสอ
c. รูปถ่าย
ิ ต
ั ร
d. สูตบ
ื ยินยอมให ้ผู ้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ
e. หนังสอ
f. เอกสารทางการเงิน (Bank Statement)
ื่ -นามสกุล
่ นชอ
g. ใบเปลีย
ื่ -นามสกุล ใบมรณบัตร)
่ นชอ
h. เอกสารของผู ้ปกครอง (บัตรประชาชน ใบเปลีย
ื มอบอำนาจ
i. หนังสอ
ื เชญ
ิ
j. หนังสอ
ื รับรอง
k. หนังสอ
่ งบิน
l. เอกสารการจองตัว๋ เครือ
m. เอกสารการทำประกันเดินทางต่างประเทศ
2. ตรวจสอบเอกสาร (30 นาที ต่อคน)
่ เอกสารทีส
่ ถานทูต/ศูนย์รับยืน
่ วีซา่
3. นัดหมายวันยืน
่ วีซา่ แทนคณะผู ้เดินทางหรือนำคณะผู ้เดินทางไปยืน
่ วีซา่ ตามข ้อกำหนดของแต่ละ
4. ไปยืน
ประเทศ (2 ชวั่ โมง)
่ ถานทูต/ศูนย์รับยืน
่ วีซา่ ตามวันทีก
่ ำหนด (2 ชวั่ โมง)
5. ไปรับวีซา่ ทีส
วีซา่ ใบเสร็จค่าธรรมเนียมในการยืน
่ คำร ้องขอวีซา่
Output:
4 ชวั่ โมง (ไม่รวมเวลาการให ้ข ้อมูลและตรวจสอบเอกสารรายบุคคล)
Time:
Day to complete task:
D - 30
8.2 การจองตว๋ ั เครือ
่ งบิน
ผู ้เดินทางได ้รับตัว๋ โดยสารเครือ
่ งบิน
Purpose:
Prerequisite:
ั โิ ครงการและงบประมาณ
1. บันทึกอนุมต
2. ข ้อมูลการเดินทาง (กำหนดวันเดินทาง, เมืองต ้นทาง-ปลายทาง)
ื เดินทาง)
3. ข ้อมูลของผู ้เดินทาง (จำนวนผู ้เดินทาง, สำเนาหนังสอ
Procedure:
่ ริษัทจองตัว๋ เครือ
่ งบิน โดยแจ ้งข ้อมูลการเดินทาง เพือ
่ สอบถามข ้อมูลเทีย
่ ว
1. ติดต่อเจ ้าหน ้าทีบ
บินในเบือ
้ งต ้น (20 นาที)

่ วบิน (ราคา/สายการบิน/เวลาในการบิน/เงือ
่ นไขตัว๋ ) ปรึกษา
2. สรุปและเปรียบเทียบข ้อมูลเทีย
ิ ใจเลือกเทีย
กับผู ้เดินทางเพือ
่ ตัดสน
่ วบินตามความเหมาะสม และแจ ้งเทีย
่ วบินไปยัง
เจ ้าหน ้าทีบ
่ ริษัทจองตัว๋ เครือ
่ งบิน (30 นาที)
่ ริษัทจองตัว๋ เครือ
่ งบิน (10 นาที)
3. สง่ ข ้อมูลของผู ้เดินทางไปยังเจ ้าหน ้าทีบ
่ งบินและเอกสารใบแจ ้งหนีค
้ า่ ตัว๋ เครือ
่ งบิน
4. รับแจ ้งการยืนยันการจองตัว๋ เครือ
ื่ ผู ้เดินทาง, เทีย
่ วบิน) (15 นาที)
5. ตรวจสอบข ้อมูล (ชอ
่ งบิน (15 นาที)
6. ดำเนินการชำระเงินค่าตัว๋ เครือ
่ งบินและใบเสร็จการชำระเงินค่าตัว๋ เครือ
่ งบิน
7. รับตัว๋ เครือ
Output:
่ งบิน
1. ตัว๋ โดยสารเครือ
่ งบิน
2. ใบเสร็จค่าตัว๋ เครือ
1 ชวั่ โมง 30 นาที
Time:
Day to complete task:
D - 30
8.3 การทำประก ันเดินทางต่างประเทศ
Purpose: ผู ้เดินทางได ้รับประกันเดินทางต่างประเทศ
Prerequisite:
ั โิ ครงการและงบประมาณ
1. บันทึกอนุมต
2. ข ้อมูลการเดินทาง (กำหนดวันเดินทาง, ประเทศทีเ่ ดินทาง)
ื่ , เบอร์ตด
ื เดินทาง)
ิ ต่อ, วันเดือนปี เกิด, หมายเลขหนังสอ
3. ข ้อมูลของผู ้เดินทาง (ชอ
ื่ , เบอร์ตด
ั พันธ์กบ
ิ ต่อ, ความสม
ั ผู ้เดินทาง)
4. ข ้อมูลของผู ้รับประโยชน์ (ชอ
5. แบบฟอร์มแจ ้งทำประกันเดินทางไปต่างประเทศ
Procedure:
1. กรอกแบบฟอร์มแจ ้งทำประกันเดินทางไปต่างประเทศ (30 นาที)
่ ริษัทประกัน (15 นาที)
2. ตรวจสอบความถูกต ้องของข ้อมูล และสง่ ข ้อมูลไปยังเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริษัทประกันสง่ รายละเอียดการจ่ายค่าเบีย
้ ประกัน
3. เจ ้าหน ้าทีบ
้ ประกัน (15 นาที)
4. ดำเนินการชำระเงินค่าเบีย
้ ประกัน
5. ปรับเอกสารกรมธรรม์และใบเสร็จการชำระค่าเบีย
Output:
1. กรมธรรม์ประกันการเดินทางต่างประเทศ
้ ประกัน
2. ใบเสร็จค่าเบีย
1 ชวั่ โมง
Time:
Day to complete task:
D - 30
8.4 การจองทีพ
่ ัก
ผู ้เดินทางได ้ทีพ
่ ักทีเ่ หมาะสมตามทีไ่ ด ้วางแผนไว ้
Purpose:
Prerequisite:
ั โิ ครงการและงบประมาณ
1. บันทึกอนุมต
2. ข ้อมูลการเดินทาง (กำหนดวันเดินทาง, เมืองต ้นทาง-ปลายทาง)
ื่ , เบอร์โทรศพ
ั ท์, อีเมล, สำเนาหนังสอ
ื เดินทาง)
3. ข ้อมูลของผู ้เดินทาง (ชอ
ึ ษาดูงาน
่ งั ้ ของหน่วยงานทีจ
่ ะไปศก
4. ทีต

Procedure:
ื ค ้นข ้อมูลทีพ
ึ ษาดูงาน โดยสอบถามข ้อมูลจากผู ้
่ ักในละแวกหน่วยงานทีจ
่ ะไปศก
1. สบ
ประสานงานของหน่วยงาน และหาข ้อมูลจากเว็บไซต์จองทีพ
่ ัก (1 ชวั่ โมง)
่ ักแต่ละแห่ง (ราคา/ทำเล/การเดินทาง/รีววิ จากผู ้เข ้าพัก) และปรึกษาผู ้เดินทาง
2. สรุปข ้อมูลทีพ
ิ ใจเลือกทีพ
เพือ
่ ตัดสน
่ ักตามความเหมาะสม (30 นาที)
3. จองห ้องพักผ่านเว็บไซต์ และดำเนินการชำระเงินค่าห ้องพัก (30 นาที)
4. รับเอกสารการจองห ้องพักและใบเสร็จค่าห ้องพัก
Output:
1. เอกสารการจองห ้องพัก
2. ใบเสร็จค่าห ้องพัก
2 ชวั่ โมง
Time:
Day to complete task:
D - 30
9. การเตรียมความพร้อมก่อนคณะเดินทาง
่ ละยานพาหนะเพือ
่ ขอใชร้ ถสว่ นกลาง
9.1 การติดต่องานอาคารสถานทีแ
ื่ พนักงานขับรถ
ผู ้ประสานงานโครงการได ้รับการยืนยันการจองรถ และรายชอ
Purpose:
้ กำหนดการ
ั โิ ครงการ แบบฟอร์มการขอใชรถ
Prerequisite: สำเนาบันทึกขออนุมต
Procedure:
้
พร ้อมแนบสำเนาบันทึกขออนุมต
ั โิ ครงการ และสง่
1. กรอกแบบฟอร์มขอใชรถตามกำหนดการ
แบบฟอร์มทีง่ านอาคารสถานทีฯ่
้
ื่ พนักงาน
่ ยืนยันการใชรถตามกำหนดการ
และขอชอ
2. ติดต่อเจ ้าหน ้าทีง่ านอาคารสถานทีฯ่ เพือ
ขับรถทีจ
่ ะปฏิบต
ั งิ าน
ื่ พนักงานขับรถ
การจองรถ และชอ
Output:
30 นาที
Time:
Day to complete task:
D-7
9.2 การจ ัดเตรียมของทีร่ ะลึก
คณะ/ผู ้เกีย
่ วข ้องได ้รับของทีร่ ะลึกตามทีไ่ ด ้วางแผนงานไว ้
Purpose:
Prerequisite:
้
ร่ ะลึก
1. กำหนดวันทีใ่ ชของที
2. ข ้อมูลของผู ้รับของทีร่ ะลึก
3. แบบฟอร์มเบิกของทีร่ ะลึก
Procedure:
กรณีผู ้ประสานงานโครงการ/ผู ้เข ้าร่วมโครงการ (10 นาที)
ั พันธ์ทด
่ ู ้ประสานงานวิเทศสม
ี่ แ
ู ลการจัดของที่
1. กรอกแบบฟอร์มขอเบิกของทีร่ ะลึก และสง่ ทีผ
ระลึก
ั พันธ์ทด
ี่ แ
ู ลการจัดของทีร่ ะลึก เพือ
่ ขอรับของทีร่ ะลึก
2. ติดต่อผู ้ประสานงานวิเทศสม
ั พันธ์ทด
กรณีผู ้ประสานงานวิเทศสม
ี่ แ
ู ลการจัดของทีร่ ะลึก (30 นาที)
่ ได ้รับแบบฟอร์ม จัดเตรียมของทีร่ ะลึกและเอกสารแนะนำโรงเรียนตามความเหมาะสม
1. เมือ
2. แจ ้งรายละเอียดการมอบของทีร่ ะลึกของโรงเรียนให ้กับผู ้ประสานงานโครงการ/ผู ้เข ้าร่วม
่ รายชอ
ื่ บุคคลสำหรับมอบของทีร่ ะลึก ชว่ งเวลาทีเ่ หมาะสมสำหรับประสานผู ้
โครงการ เชน
นำคณะมอบของทีร่ ะลึก
ของทีร่ ะลึก และการรับทราบรายละเอียดการมอบของทีร่ ะลึก
Output:
10 - 30 นาที
Time:
Day to complete task:
D-7

9.3 การจ ัดทำแบบประเมินโครงการ
Purpose: ผู ้ประสานงานโครงการมีแบบประเมินสำหรับผู ้เข ้าร่วมโครงการ
Prerequisite:
1. ข ้อมูลโรงเรียน/คณะ/ผู ้เข ้าร่วมโครงการ
2. กำหนดการ
3. วัตถุประสงค์ในการจัด/ร่วมกิจกรรม
Procedure:
1. กรอกแบบประเมินโครงการ/แสดงความคิดเห็นในแบบประเมิน/Reflection Form ให ้
สอดคล ้องวัตถุประสงค์ในการประเมิน
2. ตรวจสอบความถูกต ้องของข ้อมูล
แบบประเมินโครงการ/Reflection Form
Output:
30 นาที
Time:
Day to complete task:
D-7
9.4 การจ ัดทำคูม
่ อ
ื การเดินทางไปเข้าร่วมโครงการในต่างประเทศ
ผู ้เดินทางได ้รับข ้อมูลสำหรับเข ้าร่วมโครงการ
Purpose:
Prerequisite:
1. ข ้อมูลของผู ้เดินทาง
ึ ษาดูงาน
2. กำหนดการเข ้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน/ศก
ื่ อีเมล เบอร์ตด
ิ ต่อของผู ้ประสานงาน/ผู ้จัดงาน ณ ต่างประเทศ
3. ข ้อมูลชอ
ื่ อีเมล เบอร์ตด
ิ ต่อของผู ้ประสานงานโครงการ
4. ข ้อมูลชอ
5. ไฟล์ template ได ้แก่
่ อ
ื การเดินทางไปต่างประเทศ เนือ
้ หาประกอบด ้วย
a. คูม
่
เนือ
้ หาเกีย
่ วกับกฎระเบียบ/ข ้อบังคับ/มาตรการการโดยสารเครือ
่ งบิน เชน
i.
มาตรการจำกัดปริมาณของเหลวขึน
้ เครือ
่ งบิน
ขัน
้ ตอนขาเข ้าระหว่างประเทศ มาตรการศุลกากร
ii.
่ อ
ื การเข ้าร่วมโครงการ เนือ
้ หาประกอบด ้วย
b. คูม
ข ้อมูลผู ้เดินทาง
i.
เทีย
่ วบิน
ii.
รายละเอียดผู ้บริหาร/ผู ้ประสานงาน
iii.
กำหนดการ/ตารางกิจกรรม
iv.
ข ้อมูลพืน
้ ฐานของโรงเรียน/ประเทศทีจ
่ ัดงาน/สถานทีจ
่ ัดงาน/สถานทีแ
่ ละ
v.
ึ ษาดูงาน
หน่วยงานทีศ
่ ก
่ การเดินทางภายในประเทศ ข ้อมูลโรงแรมทีพ
อืน
่ ๆ เชน
่ ัก ประเด็นสำคัญใน
vi.
ึ ษาดูงานและเจรจาธุรกิจ
การศก
Procedure:
่ ปรับปรุงรายละเอียดในไฟล์ template คูม
่ อ
ื การ
1. รวบรวมข ้อมูลทีไ่ ด ้รับจากผู ้ประสานงาน เพือ
่ ตารางกำหนดการ ข ้อมูลการจัด
เดินทางไปต่างประเทศและคูม
่ อ
ื การเข ้าร่วมโครงการ เชน
เตรียมการแข่งขันภาคโปสเตอร์ เป็ นต ้น
ื ค ้นและปรับปรุงข ้อมูลเพิม
้
่ เนือ
่ เติมเพือ
่ ใชประกอบเป็
นเนือ
้ หาในคูม
่ อ
ื เชน
้ หาเกีย
่ วกับกฎ
2. สบ
่ มาตรการจำกัดปริมาณของเหลวขึน
ระเบียบ/ข ้อบังคับ/มาตรการการโดยสารเครือ
่ งบิน เชน
้
เครือ
่ งบิน ขัน
้ ตอนขาเข ้าระหว่างประเทศ มาตรการศุลกากร ข ้อมูลพืน
้ ฐานของโรงเรียน/
ึ ษาดูงาน เป็ นต ้น
ประเทศทีจ
่ ัดงาน/สถานทีจ
่ ัดงาน/สถานทีแ
่ ละหน่วยงานทีศ
่ ก
3. จัดเรียงลำดับข ้อมูลและภาพประกอบตามความหมาะสม
4. จัดพิมพ์เป็ นรูปเล่ม

Output:
่ อ
ื การเข ้าร่วมโครงการแลกเปลีย
่ น
1. คูม
่ อ
ื การเดินทางไปต่างประเทศ
2. คูม
180 นาที
Time:
Day to complete task:
D-7
9.5 การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
ผู ้เดินทางรับทราบรายละเอียดและมีความพร ้อมในการเข ้าร่วมโครงการ
Purpose:
Prerequisite:
่ อ
ื การเข ้าร่วมโครงการ
1. คูม
่ อ
ื การเดินทางไปต่างประเทศ
2. คูม
ี้ จงรายละเอียดการเดินทางไปเข ้าร่วมโครงการ ดังนี้
Procedure: ประชุมชแ
่ นามบินในวันเดินทาง
1. การนัดหมายวัน เวลา จุดนัดพบทีส
่
ิ
ิ การ์ด ปลั๊กไฟ เงินสกุลต่างชาติ ยารักษาโรค
่ ำเป็ น ได ้แก่ ซม
2. การเตรียมสงของทีจ
่ นไขของสายการบิน
3. การจัดกระเป๋ าเดินทางโดยคำนึงถึงขนาดและน้ำหนักกระเป๋ าตามเงือ
้
การยืมชุดและอุปกรณ์ประกอบการแสดง
4. การเตรียมการแสดง การซอมการแสดง
ั ซอมการนำเสนอ
้
การเตรียมวัสดุอป
ุ กรณ์สำหรับการแข่งขัน/เข ้าร่วมโครงการ
5. การซก
6. การเตรียมเอกสารการเดินทาง การทำสำเนาเอกสารการเดินทาง
7. การแต่งกายให ้เหมาะสมกับกิจกรรมและสภาพอากาศ
้ ละครอบครัวอุปถัมภ์ (หากมี)
8. การจัดเตรียมของทีร่ ะลึกสำหรับบัดดีแ
่ วกับวัตถุประสงค์ และบทบาทหน ้าทีใ่ นการเข ้าร่วมโครงการ และสงิ่ ทีต
่ ้องทำ
9. การเน ้นย้ำเกีย
่
หลังเข ้าร่วมโครงการ (การสงรายงานและคลิปวิดโี อ)
่ การเก็บสงิ่ ของมีคา่ การเล่นกีฬา การเดินทาง
่ ให ้เกิดความปลอดภัย เชน
10. การดูแลตัวเองเพือ
โดยลำพัง
้
ั ใิ นการเข ้าร่วมโครงการ ได ้แก่ การมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา การใชคำพู
ด
11. ข ้อควรปฏิบต
กิรย
ิ ามารยาทในการอยูร่ ว่ มกับผู ้อืน
่ มารยาททางสงั คมและวัฒนธรรม
่ เจ็บป่ วย หนังสอ
ื เดินทาง/ทรัพย์สน
ิ สูญหาย
ั ก
ิ รณีฉุกเฉิน เชน
12. ข ้อปฏิบต
่ มาตรการจำกัดปริมาณของเหลว
่ งบิน เชน
13. กฎระเบียบ/ข ้อบังคับ/มาตรการการโดยสารเครือ
ขึน
้ เครือ
่ งบิน การนำแบตเตอรีส
่ ำรอง (Power Bank) ขึน
้ เครือ
่ งบิน การกรอกแบบฟอร์มการ
ตรวจคนเข ้าเมือง (ใบ ตม.)
14. อธิบายรายละเอียดกิจกรรมตามกำหนดการ
ผู ้เดินทางได ้รับข ้อมูลการเข ้าร่วมโครงการ
Output:
120 นาที
Time:
Day to complete task:
D-7
10. การประสานงานผูเ้ ดินทางระหว่างเข้าร่วมโครงการ
ั /ิ การแก ้ปั ญหาทีเ่ กิดขึน
้ ระหว่างเข ้าร่วมโครงการ
Purpose: ผู ้เดินทางได ้รับคำแนะนำ/ข ้อปฏิบต
Prerequisite:
่ อ
ื การเข ้าร่วมโครงการ
1. คูม
2. เอกสารการทำประกันเดินทางต่างประเทศ
Procedure:
1. กรณีทวั่ ไป
่ ตรวจสอบความเรียบร ้อย ตามรายละเอียดดังนี้
a. สง่ ข ้อความ (SNS) ถึงผู ้เดินทางเพือ
1 วันก่อนการเดินทาง เพือ
่ ย้ำวันและเวลาเดินทาง
i.

ii.

iii.
iv.

วันเดินทางไปเข ้าร่วมโครงการตามเวลานัดหมายทีส
่ นามบินและเดินทางถึง
สนามบิน ณ ต่างประเทศ เพือ
่ ยืนยันว่าคณะได ้ออกเดินทางถึงทีห
่ มายใน
ต่างประเทศโดยสวัสดิภาพ และมีผู ้ประสานงานมารับคณะทีส
่ นามบิน
ระหว่างวันทีค
่ ณะเข ้าร่วมโครงการ ในชว่ งเย็นของทุกวัน เพือ
่ สอบถามความ
เป็ นอยูแ
่ ละปั ญหาทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ในแต่ละวัน
วันเดินทางกลับจากโครงการ เพือ
่ ยืนยันว่าคณะได ้เดินทางถึงสนามบิน ณ
ต่างประเทศและถึงทีห
่ มาย ณ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ และมีพนักงาน
ขับรถของโรงเรียนและผู ้ปกครองมารับคณะทีส
่ นามบิน

2. กรณีฉุกเฉิน
a. ผู ้เดินทางเจ็บป่ วย
เมือ
่ ได ้รับแจ ้งจากผู ้เดินทางว่ามีอาการเจ็บป่ วย ให ้ผู ้เดินทางแจ ้งผู ้
i.
่ เข ้า
ประสานงาน และทำตามวิธก
ี าร/ข ้อแนะนำของโรงเรียนเครือข่าย เชน
รับการตรวจและรักษาอาการกับพยาบาลประจำโรงเรียนในเบือ
้ งต ้น
หากอาการไม่ดข
ี น
ึ้ และต ้องเดินทางไปรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล ให ้
ii.
สำรองเงินค่ารักษาพยาบาล และเก็บเอกสารการจ่ายเงิน ได ้แก่ ใบเสร็จค่า
รักษาพยาบาล ใบเสร็จค่ายา ใบรับรองแพทย์
เมือ
่ เดินทางกลับถึงประเทศไทย ให ้ทำเรือ
่ งขอเบิกค่ารักษาพยาบาล โดย
iii.
้
ิ ไหม พร ้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนา
ใชแบบฟอร์
มเรียกร ้องค่าสน
ื เดินทาง สำเนาบัตรทีน
ี ำหรับ
หนังสอ
่ ั่ง (Boarding Pass) สำเนาหน ้าบัญชส
โอนเงิน ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลต่อเนือ
่ ง ณ ประเทศไทย (หากมี) เพือ
่ ใช ้
ิ ไหมจากบริษัทประกันเดินทาง
เบิกค่าสน
ื เดินทางสูญหาย
b. หนังสอ
กรณีหายใกล ้วันเดินทางไปเข ้าร่วมโครงการ สามารถไปติดต่อยืน
่
i.
ื เดินทางเล่มด่วนได ้ทีส
คําร ้องขอทำหนังสอ
่ ำนักงานทีใ่ ห ้บริการ ได ้แก่
กรมการกงสุล ถนนแจ ้งวัฒนะ สำนักงานฯ ศรีนครินทร์ สำนักงานฯ ปิ่ นเกล ้า
สำนักงานฯ มีนบุรี สำนักงานฯ MRT คลองเตย และสำนักงานฯ ต่างจังหวัด
14 แห่ง
1. แบบได ้รับเล่มในวันทำการถัดไป จะได ้รับเล่มในวันทำการถัดไปที่
ฝ่ ายจ่ายเล่มกรมการกงสุล ถนนแจ ้งวัฒนะ ในเวลาเดียวกันกับที่
ิ้ (ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท)
ชำระเงินเสร็จสน
ิ้ ภายใน
2. แบบได ้รับเล่มในวันทำการเดียวกัน โดยชำระเงินให ้เสร็จสน
12.00 น. และขอรับเล่มได ้เฉพาะทีฝ
่ ่ ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล
ตัง้ แต่เวลา 14.30 -16.30 น. (ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท)
ื เดินทางสูญ
กรณีหายทีต
่ า่ งประเทศ เมือ
่ ได ้รับแจ ้งจากผู ้เดินทางว่าหนังสอ
ii.
หาย ให ้ผู ้เดินทางแจ ้งผู ้ประสานงานทันที และดำเนินการติดต่อแจ ้งความ
ต่อสถานีตำรวจในท ้องที่ และติดต่อสถานทูตไทยประจำประเทศ/เมือง เพือ
่
ื เดินทาง
ออกเอกสารรับรองแทนหนังสอ
c. กระเป๋ าเดินทางสลับหรือสูญหาย
กรณีกระเป๋ าสลับกับผู ้โดยสารอืน
่ ให ้แจ ้งผู ้ประสานงานเพือ
่ นำกระเป๋ ากลับ
i.
ไปทีส
่ นามบินโดยติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องหน่วยงาน Lost and Found / Lost
่ ติดต่อผู ้โดยสารทีน
่ ำกระเป๋ ากลับมาสลับคืน ทัง้ นี้ ผู ้
Luggage Claim เพือ
ื่ ป้ ายชอ
ื่ ติดกระเป๋ าเดินทาง (Luggage Name Tag) ที่
เดินทางควรมีป้ายชอ

ื่ -ทีอ
ระบุชอ
่ ยู-่ เบอร์ตด
ิ ต่อของโรงเรียนต ้นทางและปลายทางเผือ
่ กรณี
กระเป๋ าสลับหรือเดินทางมาไม่ถงึ
กรณีกระเป๋ าเดินทางสูญหายทีส
่ นามบิน เมือ
่ แน่ใจว่ากระเป๋ าไม่ออกมาบน
ii.
ั ภาระ Lost and Found / Lost
สายพานแล ้ว ให ้ติดต่อบริการกระเป๋ าสม
Luggage Claim ทันที (หากบินมากกว่า 1 สายการบิน ให ้แจ ้งสายการบิน
สุดท ้าย) เบือ
้ งต ้น เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะทำการตามหากระเป๋ าให ้ ถ ้ายังไม่พบ
เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะออก PIR (Property Irregularity Report) ให ้ซงึ่ สามารถตรวจ
ั ภาระ ในนัน
สอบสถานะของสม
้ จะมี reference number เหมือนกันทัว่ โลก
่ BRUSN12345 เป็ นต ้น หาก
คือ Station / Airline / Case number เชน
เจอกระเป๋ าแล ้ว ทางเจ ้าหน ้าทีจ
่ ะจัดสง่ ให ้ตามทีอ
่ ยูท
่ ใี่ ห ้ไว ้ใน Property
ี หายจากบริษัท
Irregularity Report (PIR) และจะได ้รับการชดเชยค่าเสย
ประกัน กรณีได ้รับกระเป๋ าล่าชา้ / สูญหาย
d. สงิ่ ของมีคา่ สูญหาย
เมือ
่ ออกเดินทางจากสนามบินต ้นทางในประเทศแล ้ว
i.
่ แจ ้งรายละเอียด ให ้เบอร์
- ให ้ติดต่อแผนก Lost & Found เพือ
ติดต่อหรืออีเมลกับเจ ้าหน ้าทีเ่ พือ
่ รอการติดต่อกลับ
่ เดินทางกลับให ้ติดต่อแผนก Lost & Found กรณีเจ ้าหน ้าทีพ
่ บ
- เมือ
สงิ่ ของทีแ
่ จ ้งไว ้ จะต ้องยืนยันความเป็ นเจ ้าของและกรอกแบบ
ฟอร์มยืนยันการรับสงิ่ ของสูญหาย พร ้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัว
ื เดินทาง
ประชาชน/สำเนาหนังสอ
ระหว่างเข ้าร่วมโครงการ
ii.
่ ให ้
- ให ้แจ ้งผู ้ประสานงานในต่างประเทศและขอความชว่ ยเหลือ เชน
ติดต่อแจ ้งความต่อสถานีตำรวจในท ้องที่ และสง่ หลักฐานภาพ
สงิ่ ของมีคา่ เพือ
่ ชว่ ยในการค ้นหา
เมือ
่ ออกเดินทางจากสนามบินต ้นทางในต่างประเทศแล ้ว
iii.
่ แจ ้งรายละเอียด ให ้เบอร์ตด
ิ ต่อ
- ติดต่อแผนก Lost & Found เพือ
หรืออีเมลของเจ ้าของกับเจ ้าหน ้าทีเ่ พือ
่ รอการติดต่อกลับ อาจขอ
ความชว่ ยเหลือจากผู ้ประสานงานในการติดตามเรือ
่ งด ้วยอีกทาง
กรณีได ้รับการติดต่อจากผู ้ประสานงานเมือ
่ พบของสูญหาย อาจขอ
ความอนุเคราะห์ผู ้ประสานงานให ้สง่ ของคืนให ้โดยเจ ้าของเป็ นผู ้
รับผิดชอบค่าใชจ่้ ายค่าในการขนสง่
ผู ้เดินทางได ้รับคำแนะนำ/ข ้อปฏิบต
ั /ิ การแก ้ปั ญหาทีเ่ กิดขึน
้ ระหว่างเข ้าร่วมโครงการ
Output:
10 นาที ต่อครัง้
Time:
Day to complete task:
D
11. การประสานงานผูเ้ ดินทางหล ังเข้าร่วมโครงการ
ผู ้เดินทางจัดทำรายงานการเงิน รายงานการเข ้าร่วมโครงการ และแบบสอบถาม
Purpose:
ิ้ ตามกำหนด
เสร็จสน
Prerequisite:
ั โิ ครงการและงบประมาณ
1. บันทึกอนุมต
2. แบบฟอร์มรายงานการเงิน
3. แบบฟอร์มรายงานการเข ้าร่วมโครงการ
่ ั่ง (Boarding Pass)
4. บัตรทีน

้ ระหว่างเดินทาง
5. ใบเสร็จค่าใชจ่้ ายทีเ่ กิดขึน
6. แบบประเมินโครงการ
Procedure:
1. รายงานการเงิน (30 นาที)
a. สง่ แบบฟอร์มรายงานการเงินให ้ผู ้เดินทาง พร ้อมแจ ้งรายละเอียดค่าใชจ่้ ายที่
้ ในรายงาน
เกีย
่ วข ้องก่อนการเดินทางทีไ่ ด ้เบิกจ่ายเป็ นทีเ่ รียบร ้อยแล ้ว เพือ
่ ใชระบุ
การเงิน ได ้แก่ ค่าตัว๋ เครือ
่ งบิน ค่าธรรมเนียมในการยืน
่ คำร ้องขอวีซา่ ค่าทำประกัน
เดินทางต่างประเทศ
่ ู ้เดินทาง โดยผู ้เดินทางเป็ นผู ้ยืน
่ เอกสารที่
b. ตรวจสอบข ้อมูลและสง่ คืนเอกสารทีผ
งานการเงินเพือ
่ เบิกจ่ายค่าเบีย
้ เลีย
้ งและค่าใชจ่้ ายทีเ่ กิดขึน
้ ระหว่างเดินทาง (ค่า
เดินทางในต่างประเทศ)
2. รายงานการเข ้าร่วมโครงการ (30 นาที)
้ งต ้นเกีย
่ วกับหัวข ้อ/เนือ
้ หาในรายงาน โดย
a. สง่ แบบฟอร์มรายงาน พร ้อมให ้ข ้อมูลเบือ
ผู ้เดินทางเป็ นผู ้สง่ รายงานการเข ้าร่วมโครงการถึงผู ้อำนวยการโรงเรียน และสง่
ไฟล์รายงานให ้ผู ้ประสานงานโครงการ (หลังจากผู ้อำนวยการโรงเรียนพิจารณา
ั พันธ์เพือ
รายงานแล ้ว จะสง่ รายงานมาให ้งานวิเทศสม
่ เก็บรวบรวมเป็ นขัน
้ ตอนต่อ
ไป)
่ า่ นการพิจารณาโดยผู ้อำนวยการโรงเรียนไปทีศ
่ น
ู ย์วท
ิ ยบริการ
b. สง่ เล่มรายงานทีผ
ื ค ้นในห ้องสมุด
เพือ
่ เป็ นข ้อมูลสำหรับการสบ
่ น
ู ย์คอมพิวเตอร์ เพือ
่ เผยแพร่ในระบบอินทราเน็ ตของโรงเรียน
c. สง่ ไฟล์รายงานทีศ
3. แบบประเมินโครงการ (15 นาที)
่ ประเมินการเข ้าร่วมโครงการ
a. แจกแบบประเมินโครงการให ้ผู ้เดินทางเพือ
b. รวบรวมแบบประเมินจากผู ้เดินทาง
Output:
1. รายงานการเงิน
2. รายงานการเข ้าร่วมโครงการ
3. แบบประเมินโครงการ
1 ชวั่ โมง 15 นาที
Time:
Day to complete task:
D + 30
12. การเบิกเงิน
ผู ้ประสานงานโครงการได ้เบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบ
Purpose:
Prerequisite:
1. แบบฟอร์มบันทึกข ้อความขอเบิกค่าใชจ่้ าย
ั โิ ครงการและงบประมาณ/บันทึกขออนุมต
ั ค
ิ า่ ใชจ่้ าย/บันทึกขออนุมต
ั ท
ิ น
ุ
2. บันทึกขออนุมต
ื้ จัดจ ้าง
สนับสนุนค่าใชจ่้ าย/สำเนาบันทึกขออนุมต
ั จิ ัดซอ
่ วข ้อง ได ้แก่
3. ใบเสร็จค่าใชจ่้ ายทีเ่ กีย
่ งบิน
a. ใบเสร็จค่าตัว๋ เครือ
b. ใบเสร็จค่าประกันการเดินทาง
c. ใบเสร็จค่าลงทะเบียน
่ ัก
d. ใบเสร็จค่าทีพ
e. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการขอวีซา่

ื้ วัสดุ/ค่าตอบแทนการปฏิบต
อืน
่ ๆ ได ้แก่ ใบเสร็จค่าอาหารรับรอง/ค่าซอ
ั งิ านล่วงเวลา
/ค่าตอบแทนวิทยากร/ค่าพาหนะ/ค่าเข ้าชมสถานที่
่
่ ๆ เชน
4. หลักฐานอืน
้ กค่าเบีย
่ งบินของผู ้เดินทาง (ฺBoarding Pass) เพือ
่ ใชเบิ
้ เลีย
้ ง
a. หางตัว๋ โดยสารเครือ
สำหรับบุคลากรในการเดินทางเข ้าร่วมโครงการในต่างประเทศ
ื่ ปฏิบต
้ กค่าตอบแทนการปฏิบต
ั งิ านเพือ
่ ใชเบิ
ั งิ านล่วงเวลาของผู ้ปฏิบต
ั งิ าน
b. ใบลงชอ
Procedure:
1. กรอกแบบฟอร์มบันทึกข ้อความขอเบิกค่าใชจ่้ าย
้ งตามรายการที่
2. จัดทำรายงานสรุปค่าใชจ่้ าย โดยระบุรายการค่าใชจ่้ ายและจำนวนเงินทีใ่ ชจริ
ระบุในบันทึกข ้อความขออนุมต
ั โิ ครงการและงบประมาณ (สำหรับโครงการแลกเปลีย
่ น)
่ วข ้อง
3. แนบเอกสาร/หลักฐานทีเ่ กีย
ั โิ ครงการและงบประมาณ/บันทึกขออนุมต
ั ค
ิ า่ ใชจ่้ าย/บันทึกขออนุมต
ั ิ
a. บันทึกขออนุมต
ื้ จัดจ ้าง (สำเนาบันทึกฯ กรณี
ทุนสนับสนุนค่าใชจ่้ าย/ สำเนาบันทึกขออนุมต
ั จิ ัดซอ
เบิกเงินค่าใชจ่้ ายบางสว่ นก่อนการเดินทาง)
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
b. ใบเสร็จค่าใชจ่้ าย และหลักฐานอืน
่ วข ้องทีง่ านการเงิน รอตรวจสอบ และ
4. สง่ บันทึกข ้อความขอเบิกค่าใชจ่้ ายและเอกสารทีเ่ กีย
คืนเงินยืมคงเหลือ
บันทึกข ้อความขอเบิกค่าใชจ่้ าย รายงานสรุปค่าใชจ่้ าย และการคืนเงินยืม
Output:
30 นาที
Time:
Day to complete task:
D + 30
f.

13. การสรุปโครงการ
ผู ้เข ้าร่วมโครงการและผู ้ประสานงานโครงการได ้แลกเปลีย
่ นข ้อคิดเห็นและข ้อเสนอ
Purpose:
แนะร่วมกัน
Prerequisite: แบบประเมินโครงการ/Reflection Form/ความคิดเห็นของผู ้เข ้าร่วมโครงการ
Procedure:
1. รวมรวมข ้อมูลจากแบบประเมินโครงการ/Reflection Form/ความคิดเห็นของผู ้เข ้าร่วม
โครงการ
่ ขอข ้อเสนอแนะ และพูดคุยถึงปั ญหาทีเ่ กิดขึน
้
2. ประชุม/สอบถามผู ้เข ้าร่วมโครงการเพือ
ระหว่างการเข ้าร่วมโครงการ ได ้แก่
่ รูปแบบกิจกรรม ระยะเวลา สถานที่
่ ัด เชน
a. ความเหมาะสมของกิจกรรมทีจ
ุ ระสงค์ในการจัด
b. ประโยชน์ทไี่ ด ้รับจากการเข ้าร่วมโครงการ//เป็ นไปตามวัตป
โครงการ
่ ัก อาหาร การเดินทาง และสงิ่ อำนวยความสะดวกตลอดโครงการ
c. ทีพ
d. ข ้อแนะนำสำหรับการเตรียมตัวเข ้าร่วมโครงการในครัง้ ต่อไป
e. ข ้อเสนอแนะสำหรับการประสานงานการเข ้าร่วมโครงการของผู ้ประสานงาน
่ การให ้ข ้อมูลเกีย
โครงการ เชน
่ วกับโครงการ
f. ความเหมาะสมของค่าใชจ่้ ายในการเข ้าร่วมโครงการ (เฉพาะนักเรียนและครูของ
โรงเรียน)
ิ กับครอบครัวอุปถัมภ์ และการให ้การดูแลต ้อนรับคณะใน
g. การดูแลและการใชช้ วี ต
่ ทีพ
ฐานะครอบครัวอุปถัมภ์ เชน
่ ัก อาหาร การเดินทาง (สำหรับโครงการ
แลกเปลีย
่ น)
3. จัดทำสรุปข ้อเสนอแนะและข ้อคิดเห็นทีไ่ ด ้รับจากผู ้เข ้าร่วมโครงการ
ข ้อมูลเกีย
่ วกับความประทับใจ/ข ้อเสนอแนะ/ปั ญหาและอุปสรรค
Output:
่
ั
2 ชวโมง
Time:

Day to complete task:

D + 30

