
บันทึกข้อความ 
สว่นราชการ  กองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

 โทรศัพท์ 0 7431 7158 – 9 ต่อ 110  โทรสาร ต่อ 111   IP Phone 1451  
ที่   อว 0655/ วนัที ่   สิงหาคม  25๖๔ 

เรือ่ง   การด าเนินการส ารวจปัญหาเพื่อขอรับค าปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ 

เรียน    หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้ขยาย 
พื้นท่ีการแพร่ระบาดของโรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายพื้นท่ี และการตรวจพบผู้ติดเช้ือรายใหม่ 
โดยเฉพาะกรณีท่ีเป็นการติดเช้ือภายในประเทศมีจ านวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้ 
มีการดูแล ติดตามการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ของนักศึกษาและครอบครัว ความแจ้งแล้วนั้น 

 ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา จึงขอความร่วมมือมายังหน่วยงานของท่าน เพื่อด าเนินการดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. มอบหมายให้อาจารย์ท่ีปรึกษาส ารวจปัญหาเพื่อขอรับค าปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ ตาม
แบบส ารวจปัญหาเพื่อขอรับค าปรึกษา ฯ ท่ีได้แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 

๒. รวบรวมข้อมูล สรุปผลการส ารวจปัญหาเพื่อขอรับค าปรึกษา และส่งผลการส ารวจไปยัง 
กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์   สังขวาสี) 
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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กฤษณพงค์ สังขวาสี
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เรียน คณบดี/รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
       ๑.เพื่อโปรดพิจารณา
       ๒.เห็นควรมอบ หน.พัฒนานักศึกษาและศิษย์ฯ มอบ
งานกิจกรรม(นายเอกศักดิ์)ดำเนินการแจ้งไปยังอาจารย์
ที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจปัญหาฯ ภายในวันที่ ๑๓ สค.๖๔


๓ สิงหาคม ๖๔

เรียน คณบดี
     - กองพัฒนานักศึกษา ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจปัญหาเพื่อขอรับคำปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ และสรุปผลการสำรวจสภาพปัญหากลับไปยังกองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 13 ส.ค. 2564
     - เพื่อโปรดพิจารณา และมอบนายเอกศักดิ์ดำเนินการสำเนาหนังสือส่งไปยังสำนักงานสาขา เพื่อเร่งดำเนินการและส่งข้อมูลกลับมายังฝ่ายฯ ในวันที่ 11 ส.ค. 64 

4 ส.ค. 2564

ปิยะ ประสงค์จันทร์



แบบส ำรวจปัญหำเพ่ือขอรับค ำปรึกษำ 
นักศึกษำที่ได้รับผลกระทบจำกโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษำ 

ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)  
รหัสนักศึกษา  สังกัด (คณะ/วิทยาลัย)  
สาขาวิชา  หมายเลขโทรศัพท์  
ID line Facebook  
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ ซอย หมู่ที่ ต าบล  
อ าเภอ จังหวัด  
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ปกครอง 

ชื่อ – นามสกุล บิดา  
 ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่ อายุ  ปี ประกอบอาชีพ  
รายได้  บาท/ปี 

ชื่อ – นามสกุล มารดา  
 ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่ อายุ  ปี ประกอบอาชีพ  
รายได้  บาท/ปี 
สถำนภำพกำรสมรสของบิดำมำรดำ 

 อยู่ด้วยกัน หย่าร้าง  แยกกันอยู่ตามอาชีพ   อ่ืนๆ (ระบุ)  

กรณีอยู่กับผู้ปกครองที่มิใช่บิดาหรือมารดา ชื่อ – นามสกุล  
อายุ  ปี ประกอบอาชีพ รายได้ บาท/ปี 

ส่วนที่ 2 ข้อมลูกำรส ำรวจผลกระทบจำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

1. ด้านอาชีพ รายได้ หรือธุรกิจของนักศึกษาและผู้ปกครอง       
         

2. ด้านสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว          
3. ด้านการเรียนการสอนออนไลน์ 
 ด้านอุปกรณ์การเรียน (ระบุ)         
 ด้านปริมาณงานท่ีได้รับมอบหมาย (ระบุ)       
 อ่ืน ๆ (ระบุ)          

4. ช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา  
 ด้านการเข้าถึงแหล่งทุนการศึกษา (ระบุ)       
 ด้านการขอรับความช่วยเหลือด้านการท างานระหว่างเรียน (ระบุ)     
 อ่ืน ๆ (ระบุ)          

5. ด้านสภาพปัจจัยเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 ไม่มีความเสี่ยง  มีความเสี่ยงเล็กน้อย เนื่องจาก       
 มีความเสี่ยงมาก เนื่องจาก          

6. ด้านอื่น ๆ (ถ้ามี)          
  
 ลงชื่อ      
 อาจารย์ที่ปรึกษา 



 
ส าเนาเรยีน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

๑. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
๒. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๔. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๕. คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖. ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๘. คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๙. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

๑๐. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๑๑. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๒. ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๑๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง 
๑๔. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 




