แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ
(ประจาปีงบประมาณ 2560)
******************

1. ชื่อโครงการ(ภาษาไทย) : โครงการสถานประกอบการสีขาว ห่างไกลยาเสพติด
2. ชือ่ โครงการ (ภาษาอังกฤษ): Drug free Program ( White entrepreneur far away from drug)
3. ประเด็นที่สอดคล้องกับ
[ ] การปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับนักเรียน/ นักศึกษา
[ ] สิ่งแวดล้อม/ธนาคารขยะ
[] ยาเสพติด
[ ] การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
[ ] การให้นักศึกษาได้ฝึกคิด/ วิเคราะห์
[ ] การปลูกป่า
[ ] อื่นๆ
4. การบูรณาการโครงการบริการวิชาการนาไปสู่งานวิจัย และการเรียนการสอน(สามารถบูรณาการได้ทั้ง 2 ด้าน)
[ ] โครงการบริการวิชาการที่นาไปสู่โครงการวิจยั (ระบุชื่องานวิจัยในปีงบประมาณเดียวกัน)
[] โครงการบริการวิชาการที่นาไปสู่การเรียนการสอน (ระบุชื่อรายวิชาในปีการศึกษา 2559 เดือนสิงหาคม 2559 –
กรกฎาคม 2560)
การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
.......................................................................................................................................................................................
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ธนะสาร พานิชยากรณ์
(หัวหน้าโครงการ)
คณะผู้ดาเนินโครงการ
สังกัด/หน่วยงาน
1) อาจารย์ดวงใจ
จันดาแสง
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2) อาจารย์ปิยะอร
ศรีวรรณ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3) อาจารย์ศาลิษา
เหมพันธ์
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
4) อาจารย์สุนทรี
พุฒิวร
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
5) นางสาวกรรณิการ์ ศรีพนมวรรณ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
6) นางสาวศรีไพร
ศรีพนมวรรณ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
7) นายธนานันท์
คาพันธ์
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
8) นางสาวสุพัตรา
เจนสมุทร
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
6. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา
6.1) ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยประจาปี พ.ศ.2560
ยุทธศาสตร์ที่2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา
6.2) การประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยประจาปีการศึกษา พ.ศ.2559
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
6.3) โครงการนี้จัดอยู่ในประเภท
[] ไม่คิดค่าบริการ
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6.4) องค์ความรู้ที่เกิดจากโครงการบริการวิชาการ
[] องค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรม
การทดสอบสารเสพติดในร่างกาย ด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย
[] องค์ความรู้ที่เป็นนามธรรม
การสังเกตุพฤติกรรมของผู้ต้องสงสัยว่าเสพยาเสพติด
6.5) มีการสารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
(แนบหลักฐานการสารวจความต้องการของชุมชน เช่น แบบสารวจ หนังสือขอความอนุเคราะห์ เป็นต้น)
* ถ้าทาบริการวิชาการในพื้นที่ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ทาการสารวจปัญหา และทาความร่วมมือไว้แล้ว
ให้ระบุในโครงการว่า “ใช้เอกสารบันทึกความร่วมมือและการสารวจความต้องการของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา)
6.6) มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
(แนบหลักฐานความร่วมมือด้านบริการวิชาการของชุมชน เช่น MOU หนังสือตอบรับ หนังสือเชิญ เป็นต้น)
* ถ้าทาบริการวิชาการในพื้นที่ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ทาการสารวจปัญหา และทาความร่วมมือไว้แล้ว
ให้ระบุในโครงการว่า “ใช้เอกสารบันทึกความร่วมมือและการสารวจความต้องการของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา)
7. หลักการและเหตุผล
สังคมไทยกับยาเสพติด
ยาเสพติดในสังคมไทยมีมาตั้งแต่ช้านาน ปัจจุบันปัญหายาเสพติดก็กาลังแพร่ระบาดและขยายไปทั่วประเทศมากขึ้น และ
ก่อให้เกิดปัญหาสังคมขึ้นมามากมาย ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่เป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตส่งผลกระทบต่อ
สังคม เศรษฐกิจ บั่นทอนความเจริญของประเทศชาติ การที่เราให้ความสนใจในเรื่องความเป็นมาของยาเสพติดนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะ
ถ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มากเราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จ ะช่วยแก้ ปัญหาได้ แม้จะช่วยไม่ได้มากก็ตาม โดยส่วนมากผู้ติดยา
มักเริ่มจากด้วยความอยากรู้ความอยากลอง และความคึกคะนองเป็นส่วนใหญ่อีกทั้งสภาพแวดล้อม สังคม และค่านิยมในกลุ่มเป็น
แรงผลักดันอีกชั้นหนึ่งประกอบกับหาซื้อได้ง่าย ทาให้จานวนผู้ติดยาเพิ่มมากขึ้นถึงแม้จะถู กบรรจุลงในวาระแห่งชาติก็ตาม แต่ก็ยัง
มีข่าวออกมาให้เห็นกันอยู่ตามหน้าหนังสือตลอด ซึ่งล้วนก่อความเสียหายให้กับประเทศชาติทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการปล้นชิงหรือ
อาชญากรรม ล้วนนามาซึ่งความสูญเสีย กลุ่มเยาวชนจะติดยาเสพติดมากกว่ากลุ่มคนกลุ่มอื่น และที่น่าเป็นห่วงมากก็คือมันกาลัง
แพร่ระบาดสู่เด็กนักเรียนช่วงวัย 9 ขวบ และ10 ขวบ สาเหตุอาจเป็นเพราะเกิดจากถูกเพื่อนชักจูงให้ลองเสพ อยากรู้ อยากลอง
ถูกล่อลวง และสาเหตุสาคัญอีกประการหนึ่งคือการขาดความอบอุ่นในครอบครัว พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ปัญหาพ่อแม่หย่าร้างกัน ผู้ใหญ่
ไม่ได้สนใจดูแลหรือเป็นที่พึ่งของเด็กได้ เด็กเกิดความว้าเหว่ไม่รู้จะปรึกษาใคร เลยหันไปหายาเสพติด หรือเป็นเป้าล่อให้กับผู้ไม่
ปรารถนาดีอย่างพอดี
ปัจจุบันยาเสพติดได้มีการเปลี่ยนรูปแบบในการแพร่ขยายไปมากจากเดิมเคยพบเป็นเฮโรอีนซึ่งเราก็ได้ยินกันบ่อยๆ ก็
กลายเป็นยาบ้า ยาไอซ์ ยาอี ที่เราได้ยินข่าวแทบจะทุกวัน ตัวยาพวกนี้ออกฤทธิ์ต่อสมองโดยเข้าไปปรับหรือเปลี่ยนแปลงสารเคมี
บางตัว ทาให้มีฤทธิ์ที่ทาให้ผู้เสพรู้สึกคึกคัก มีพลัง หรือรู้สึกเพลิดเพลินค่อนข้างมาก หลายคนชอบใจติดใจในความสนุกสนานที่
ได้รับจากฤทธิ์ของยา กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็สายเสียแล้ว
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วิธีการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด

เริ่มจากตนเอง ไม่ทดลองเสพยาเสพติดทุกชนิด ถ้ามีปัญหาหรือไม่สบายใจ อย่าเก็บไว้คนเดียว ไม่หาทางออกในทางทิ่ผิด
หรือเป็นโทษ ควรปรึกษาพ่อ แม่ ครู ผู้ใหญ่หรือญาติๆของเรา ควรใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น อ่านหนังสือ ฟังเพลง เล่นกีฬา
หรือทางานอดิเรกต่าง ๆ ต่อมาคือครอบครัว คนในครอบครับเป็นสิ่งสาคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่จะช่วยไม่ให้เด็กหลงผิดหรือตกเป็น
ทาสของยาเสพติด ควรสอดส่องดูแลเด็กและบุคคลในครอบครัวอย่าให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อบรมสั่งสอนให้รู้ถึงโทษภัยของยา
เสพติด ดูแลเรื่องการคบเพื่อน คอยส่งเสริมให้เขารู้จักการใช้เวลาในทางที่เป็นประโยชน์ เช่น การทางานบ้าน เล่นกีฬา ฯลฯ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เด็กหันเหไปสนใจในยาเสพติด สิ่งสาคัญก็คือ ทุกคนในครอบครัวควรให้ความรักความเข้าใจ ให้ความอบอุ่น มีเวลาว่าง
ให้กันหรืออยู่ด้วยกันบ่อยๆ และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
และสุดท้ายคือชุมชนหรือคนในสังคม นี้ก็เป็นกลุ่มๆหนึ่งที่สามรถช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ ถ้าหากพบผู้ติดยาเสพติดควร
ช่วยเหลือแนะนาให้เข้ารับการบาบัดรักษาโดยเร็ว เมื่อรู้ว่าใครผลิต นาเข้า ส่งออก หรือจาหน่ายยาเสพติด ควรแจ้งเจ้าหน้าที่
ตารวจ เจ้าหน้าที่ศุลกากร นายอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ หรือเจ้าหน้าที่ของสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(ป.ป.ส.) เพื่อดาเนินการกวาดล้างและปราบปรามมิให้ยาเสพติดกระจายไปสู่ชุมชน
นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ เรื่องพิษภัยของยาเสพย์ติดคงจะเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ช่วยสร้างความ
เข้า ใจที่ ถูกต้ องแก่เยาวชนได้ก ารจั ดค่ า ยอบรมเรื่ องยาเสพย์ติ ด การจั ดรายการประจ าทางสื่ อวิทยุ โทรทัศ น์ และคอลั มน์ใ น
หนังสือพิมพ์ นิตยสารและสิ่งพิมพ์ต่ างๆตลอดจนการให้ความรู้ ทางสื่ออื่นๆ น่าจะเป็นวิถีทางที่เร่งเร้าจิตสานึกของคนไทยให้
ช่วยกันขจัดปัญหายาเสพย์ติด
หลักในการหลีกเลี่ยงและป้องกันการติดสิ่งเสพติด
1. เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ ครู และคนอื่นๆ ที่น่านับถือและหวังดี (จริงๆ)
2. เมื่อมีปัญหาควรปรึกษาครอบครัว ครู หรือผู้ใหญ่ที่น่านับถือ ไม่ควรเก็บปัญหานั้นไว้หรือหาทางลืมปัญหาโดยใช้สิ่ง
เสพย์ติดช่วยหรือ ใช้เพื่อเป็นการประชด
3. หลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากผู้ติดสิ่งเสพย์ติด หรือผู้จาหน่ายสิ่งเสพย์ติด
4. ถ้าพบคนกาลังเสพสิ่งเสพย์ติด หรือจาหน่ายให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่
5. ศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพย์ติด เพื่อจะได้ป้องกันตัวและผู้ใกล้ชิดให้ห่างจากสิ่งเสพย์ติด
6. ต้องไม่ให้ความร่วมมือเข้าไปเกี่ยวข้องกับเพื่อนที่ติดสิ่งเสพย์ติด เช่นไม่ให้ยืมเงิน
7. ไม่หลงเชื่อคาชักชวนโฆษณา หรือคาแนะนาใดๆ หรือแสดงความเก่งกล้าเกี่ยวกับการเสพสิ่งเสพย์ติด
8. ไม่ใช้ยาอันตรายทุกชนิดโดยไม่ได้รับคาแนะนาจากแพทย์ และควรใช้ยาที่แพทย์แนะนาให้ตามขนาดที่แพทย์สั่งไว้
เท่านั้น
9. หากสงสัยว่าตนเองจะติดสิ่งเสพย์ติดต้องรีบแจ้งให้ผู้ใหญ่ทราบ
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10. ยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา หรือคาสอนของศาสนาทุกศาสนา เพราะทุกศาสนามีจุดมุ่งหมายให้บุคคลประพฤติ
แต่สิ่งดีงามและละเว้นความชั่ว (ที่มาของข้อมูล: http://www.dek-d.com/board/view/2681086/)
8. วัตถุประสงค์
8.1 เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านงานบริการทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยฯ กับ ศูนย์เรียนรู้ไทยคัลเลอร์อาร์ท ในตาบลคลอง
โยง อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
8.2 เพื่อให้ความรู้ด้านพิษภัยของยาเสพติด ให้กับบุคลากรในศูนย์เรียนรู้ฯและ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ตาบลคลอง
โยง อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
9.ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
เป้าหมาย ผู้ประกอบการ SMEs ในตาบลคลองโยง ต้องเข้าร่วมในโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 คน
เชิงคุณภาพ
เป้าหมาย ผู้เข้าร่วมในโครงการสามารถเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติด และสามารถแยกแยะประเภทของยาเสพติดได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95
เชิงเวลา
เป้าหมาย การดาเนินงานกิจกรรมต่างๆเป็นไปตามกาหนด (เดือนมีนาคม 2560)
หมายเหตุ
(แสดงข้อมูลหรืออธิบายถึงผลผลิตขั้นสุดท้าย (output) ที่ได้รับจากการดาเนินโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก
ของโครงการ ซึ่งจะนาไปสู่ผลลัพธ์ (outcome) ได้ โดยเขียนให้ชัดเจนว่า ถ้าโครงการประสบความสาเร็จนั้น เป้าหมายคืออะไร ใช้
อะไรชี้วัด เช่น จานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด, ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ95 (ในกรณีที่มีแบบสอบถาม,แบบสารวจ) เป็นต้น โดยอาจแยกตัวชี้วัดความสาเร็จ
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ผลผลิตขั้นสุดท้าย (output) 2. ผลลัพธ์ (outcome))
10. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ
10.1 ครู/อาจารย์/นักวิชาการ/นิสิตนักศึกษาจานวนรวม 10 คน
1) ครู/อาจารย์/นักวิชาการ
จานวน......5.........คน
2) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
จานวน......-.........คน
3) นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
จานวน......5.........คน
10.2 ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม จานวนรวม 20 คน
1) ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม
จานวน.......20......คน
2) ศิษย์เก่า
จานวน.......-.........คน
11. การประเมินผลโครงการ
การประเมินแต่ละโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย
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1) ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย
2) ความพึงพอใจ
3) การนาความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย

ครู/อาจารย์/นักวิชาการ/นักศึกษา/นักเรียน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ระบุประเด็นในการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับวิธีดาเนินการ และครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่ต้องการทราบผล และขอให้
ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล เพื่อวัดผลสาเร็จของวัตถุประสงค์การจัดประชุม อบรม เช่น แบบทดสอบความรู้, แบบ
สังเกตการณ์จากทีมงาน, แบบประเมินผล/ข้อเสนอแนะของวิทยากร ฯลฯ
12. ระยะเวลาดาเนินโครงการ (ระบุวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดโครงการ)
12.1 ไตรมาส 1
[ ] เดือนตุลาคม 2559
[ ] เดือนพฤศจิกายน 2559
[ ] เดือนธันวาคม 2559
12.2 ไตรมาส 2
[ ] เดือนมกราคม 2560
[ ] เดือนกุมภาพันธ์ 2560
[] เดือนมีนาคม 2560
**หมายเหตุ** ทุกกิจกรรมของโครงการบริการวิชาการต้องเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่กาหนด (ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ,
การยืมเงินทดรองจ่าย, การจัดกิจกรรมบริการวิชาการ, การคืนเงินยืมทดรองจ่าย, ส่งเล่มร่างรายงานผลการ
ดาเนินโครงการบริการวิชาการ, ส่งเล่มสมบูรณ์รายงานผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการ
13. แผนการดาเนินโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
1 ประชุมปรึกษาหารือกับชุมชน สังคม เพื่อค้นหา training need
2 ติดต่อประสานงานวิทยากรในการฝึกอบรม
3 ติดต่อประสานงานในพื้นที่เพื่อจัดเตรียมสถานที่การจัดอบรม
4 ผลิตเอกสารประกอบการฝึกอบรม จัดบริการวิชาการ ประเมินผล
5 สรุปผลการดาเนินงาน
14. พื้นที่ดาเนินโครงการ
ชุมชน ตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
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15. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
40,000 บาท
1. หมวดค่าตอบแทน
14,400 บาท
2. หมวดค่าใช้จ่าย
25,600 บาท
3. หมวดค่าวัสดุ ....................................... บาท
16.แจกแจงรายระเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)
ลาดับ
1
2

3

รายการงบประมาณ
รายการงบประมาณ : ค่าตอบแทน
ค่าวิทยากร
รายการงบประมาณ : ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่าง
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าเช่าห้องประชุม
รายการงบประมาณ : ค่าวัสดุ

กลุ่มเป้าหมาย
จานวน หน่วยนับ

ระยะเวลา
จานวน หน่วยนับ

งบประมาณ
เงิน
บาท

จานวนครั้ง
จานวน ครั้ง

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

2

คน

2

วัน

600

บาท

12

ชม.

14,400

30
30

คน
คน

2
2

วัน
วัน

50
300
600
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท

4
4

มือ้
มือ้

1

ครั้ง

6,000
18,000
600
1,000

*หมายเหตุ :ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
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17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด
2) ลดปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดในองค์กรหรือในชุมชน
3) สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมอบรมหันมาเอาใจใส่กับคนรอบข้างให้ห่างไกลยาเสพติด
4) มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ในการตรวจหาสารเสพติดในเบื้องต้น
18. การชี้นาสังคม
[] ไม่มีการชี้นาสังคม
19.การติดตามผล (ต้องระบุดังนี้)
1) ระบุปัญหา/อุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในโครงการบริการวิชาการ
.................................................................................................................................................................................................
2) ผู้ประสานงานโครงการบริการวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล นายธนะสาร พานิชยากรณ์
เบอร์ติดต่อ 084-6570454
อีเมลล์ p.tanasarn@gmail.com
3) ต้องมีการวัดผลสาเร็จของโครงการบริการวิชาการโดยใช้แบบฟอร์มการประเมินผลของสถาบันวิจัยและพัฒนา
4) ผู้ประสานงานในพื้นทีบ่ ริการวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล ผู้ใหญ่โดม
ฆ้อนเที่ยงธรรม (ผู้รับรองการนาไปใช้ประโยชน์)
เบอร์ติดต่อ 087 412 1668
อีเมลล์ :
20. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

1) ความเสี่ยงจากฝนตกวันทาบริการวิชาการ
2) ผู้ประกอบการในชุมชน ฯ ต้องประกอบอาชีพทาให้ยาก
ต่อการเข้าฝึกอบรม เนื่องจากกลัวสูญเสียรายได้
3) งบประมาณที่จัดสรรสู่โครงการอาจมีความล่าช้า

1) จัดงานภายในอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะอากาศ
2) ประชาสัมพันธ์ ให้ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเห็น
คุณประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
3) วางแผนการดาเนินงานอย่างรอบคอบ และชัดเจน
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ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(อาจารย์ธนะสาร พานิชยากรณ์)
ตาแหน่งรักษาการหัวหน้าแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
................./............................./...............
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชา..................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................ผู้อานวยการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
.................../........................./.................
(สาหรับกาหนดการของโครงการให้จัดทาแนบท้ายโครงการฯ เพื่อประกอบการเสนอขออนุมัติโครงการ)
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