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แนวปฏิบัติที่ดี : การจัดท าโครงการ 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าโครงการของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ฉบับนี้จัดท าเพ่ือเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในวิทยาลัยใช้เป็นแนวปฏิบัติ
ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีวัตถุประสงค์ให้การจัดท าโครงการ/
กิจกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สะดวก ถูกต้อง รวดเร็วและง่ายต่อการตรวจสอบ ซึ่งแนวปฏิบัติดังกล่าวจะ
ประกอบไปด้วยรายละเอียดต่าง ๆ อาทิ การเขียนโครงการ ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ ตัวอย่างบันทึกข้อความ
ขออนุมัติโครงการ แบบฟอร์มต่าง ๆ เป็นต้น 

โดยมีรูปแบบการจัดท าเอกสารโครงการ ดังนี้ 
1. ข้ันตอนการจัดท าโครงการ 

1.1 การเขียนข้อเสนอโครงการ 
1.2 การเสนอขออนุมัติโครงการ 
1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง/การยืมเงินโครงการ 
1.4 ด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
1.5 เบิกจ่ายงบประมาณ 
1.6 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

2. การบริหารโครงการ 
2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

- เขียนข้อเสนอโครงการ 
 2.2 หน่วยนโยบายและแผน ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงการ อันได้แก่ 

- ตรงตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีหรือ เป็นโครงการตามความจ าเป็น 
- ระบุความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด 
- ตรวจสอบความถูกต้องด้านงบประมาณ 
- เสนอเรื่องเพ่ือขออนุมัติด าเนินโครงการ 

2.3 เมื่อโครงการได้รับอนุมัติ ให้หน่วยงาน/เจ้าของโครงการด าเนินการ ได้แก่ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
- การจัดซื้อจัดจ้าง/ยืมเงินโครงการ  
- การออกหนังสือราชการต่าง ๆ 

2.4 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้หน่วยงาน/เจ้าของโครงการด าเนินการ ได้แก่ 
- ด าเนินการเคลียร์ค่าวัสดุโครงการ/เงินยืมโครงการ ทันทีเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
- จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ 



 
 
 
 
 
 
 
 

3. ผังขั้นตอนการขออนุมัตดิ าเนินโครงการ 
 

 



พิจารณาพบข้อผิดพลาด 

ตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด 

พิจารณาพบข้อผิดพลาด 

พิจารณาพบข้อผิดพลาด 

  การขออนุมัติด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 

 
 

   
  
   

 
 
 

  
  
     

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 
1. บันทึกข้อความ ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. แบบเสนอโครงการ (ตามแบบฟอร์มมหาวิทยาลัย) 
   หน้าสุดท้ายของแบบฟอร์มไม่ต้องมผีู้อนุมัติโครงการ 
3. ก าหนดการจัดโครงการ 

ผ่านการตรวจสอบ 

กรณีได้รับอนุมัติโครงการเพ่ิมเติม 
เอกสารแนบ 
1. บันทกึข้อความขออนุมัตดิ าเนินโครงการ 
2. หนังสือที่ได้รับอนุมัตโิครงการจาก    

 มหาวิทยาลัยฯ (อธกิารบดีลงนาม) 
3. รายละเอียดโครงการที่มหาวทิยาลัยอนมุตัิ  

 (อธิการบดีลงนาม) 
4. ก าหนดการ 

หัวหน้าสาขา,หัวหน้างาน 
รอง ผอ. พจิารณา 

หน่วยงานขออนุมัตดิ าเนินโครงการ 

ผ่านการพิจารณา 

ผ่านการพิจารณา 

ไม่อนุมัติ อนุมัติ 

เร่ิมต้น 

หน่วยนโยบายและแผน
ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ 

หน่วยการเงินและบัญชี  
(งานการเงิน ,รองฯ บริหาร) 

พิจารณาโครงการ 

รองอธิการบดีฯ พิจารณา 
 

หน่วยนโยบายและแผนแจ้ง 
เจ้าของเรื่อง/ผู้เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง 

หน่วยงานขออนุมัติยืมเงินโครงการ 

ด าเนินโครงการตามกิจกรรมและ
ระยะเวลาในโครงการ 

เคลียร์ค่าวัสดุ/เงินยืมโครงการ 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 

สิ้นสุด 

ผอ.วิทยาลัย 
พิจารณาเห็นชอบ 

 
ผ่านการพิจารณา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. ตัวอย่างการเขียนโครงการ 

 



  

แบบ ง.9 (สังคม/วิทย์) 

แบบเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 งบประมาณแผ่นดิน   งบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์  ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

 

1. ชื่อโครงการ   คิดดีที่ศรีวิชัย (KIDDEE@Srivijaya) 

2. ประเภทโครงการ 

 กำรเข้ำร่วมประกวดแข่งขัน 
 กำรจัดอบรม/สัมมนำ 
 กำรจัดนิทรรศกำร  
 กำรศึกษำดูงำน/ กำรฝังตัวในสถำนประกอบกำร 
 เครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรท้ังในและต่ำงประเทศ 
 กำรประชุมทำงวิชำกำร/กำรพัฒนำและเผยแพร่ผลงำนของนักศึกษำ 
 กำรประชำสัมพันธ์/กำรแนะแนว 
 กำรจัดกำรประกวด/แข่งขัน 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................... 

3. โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

 สร้ำงควำมโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพำะทำงตำมอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ 
 นวัตกรรมกำรศึกษำ 
 กำรบริหำรจัดกำรผู้สอนรูปแบบใหม่ 
 กำรสร้ำงคนตำมอัตลักษณ์ศรีวิชัย 

 สร้ำงงำนวิจัยเพื่อพัฒนำเชิงพ้ืนที่และก่อให้เกิดคุณค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ 
 สร้ำงนวัตกรรมกำรบริกำรวิชำกำรท่ีก่อให้เกิดโอกำสทำงธุรกิจ 
 สร้ำงสรรค์มรดกทำงวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสำหกิจวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืน 
 สร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์       พัฒนำระบบกำรรับเข้ำศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย      
มำตรกำร     สร้ำงกระบวนกำรรับเข้ำศึกษำ รูปแบบใหม่ส ำหรับหลักสูตรแบบ Formal และ Informal  
แผนงำน       สร้ำงควำมเชื่อมโยงกำรรับเข้ำศึกษำกับเครือข่ำยเป้ำหมำย     
    



  

แบบ ง.9 (สังคม/วิทย์) 

4. หลักการและเหตุผล 

ตำมท่ีรัฐบำลมีนโยบำยมุ่งเน้นด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภำพทำงกำรแข่งขันของประเทศอย่ำง
ยั่งยืน ผ่ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำในสำขำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศำสตร์ รวมถึงกำรศึกษำสำย
อำชีพหรืออำชีวศึกษำ เพ่ือให้ตอบสนองควำมต้องกำรต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจครอบคลุมทั่วทุกภูมิภำคของประเทศ 
และเพ่ือพัฒนำก ำลังคนที่มีทักษะส ำหรับศตวรรษที่ 21 ที่เน้นกำรมีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
และสำมำรถแก้ไขปัญหำ กำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม ควำมร่วมมือ กำรท ำงำนเป็นทีม และภำวะ
ควำมเป็นผู้น ำ ตลอดจนมีทักษะอำชีพและกำรเรียนรู้และเท่ำทันเทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนำศักยภำพแรงงำนใน
อุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง อำทิ อุตสำหกรรมยำนยนต์ พลังงำน และเกษตร เพ่ือก้ำวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตำมนโยบำย
รัฐบำลที่มุ่งเน้นสร้ำงสินค้ำเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจำกกำรขับเคลื่อนประเทศด้วยภำคอุตสำหกรรม ไปสู่กำร
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม ทั้งในภำคอุตสำหกรรมและภำคธุรกิจ ซึ่งต้องกำร
ก ำลังคนที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ทั้งด้ำนทฤษฎีและทักษะปฏิบัติ ที่สำมำรถยกระดับกำรแข่งขัน ทั้งภำยในประเทศ
และต่ำงประเทศ ซึ่งกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันทุกระดับได้ถูกก ำหนดไว้อย่ำงชัดเจนในทิศทำงหรือ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศตำมทิศทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

อีกทั้งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัยมีวิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่ผลิตก ำลังคนด้ำนวิชำชีพบนพ้ืนฐำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภำพและมีควำมสำมำรถพร้อมเข้ำสู่อำชีพและสร้ำงงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรมสู่กำรผลิต กำรบริกำรที่สำมำรถถ่ำยทอดและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมรวมถึงให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม เพ่ือพัฒนำ
อำชีพให้มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นอย่ำงยั่งยืน เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติตำมจุดมุ่งหมำยของ
มหำวิทยำลัย ที่ต้องกำรสร้ำงคนเพ่ือพัฒนำประเทศที่มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีให้มีควำม
เจริญก้ำวหน้ำ ผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวมหำวิทยำลัยจึงต้องตระหนักถึงควำมจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำและกำรเป็น
ที่ยอมรับต่อสังคม ดังนั้นกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือช่วยพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมจึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง เพ่ือสำมำรถยกระดับคุณภำพชีวิตและกำรเป็นสังคมที่มีคุณภำพ 

ดังนั้น กำรจัดกิจกรรมโครงกำร คิดดีที่ศรีวิชัย จึงเป็นไปตำมนโยบำยมหำวิทยำลัยที่มุ่งสร้ำงประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม โดยโครงกำรนี้จะน ำเสนอและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ จำกบุคลำกรคนรุ่นใหม่และบุคลำกรอีกหลำยภำค
ส่วนในมหำวิทยำลัยได้มีโอกำสถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี อำทิ เทคโนโลยี
อุตสำหกรรมยำนยนต์ เทคโนโลยีพลังงำน เทคโนโลยีด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว ตลอดจนควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญด้ำนอ่ืนๆในมหำวิทยำลัยได้ถ่ำยทอดและเผยแพร่ควำมรู้ให้ประชำชน ผู้สนใจ ตลอดจนนักเรียน
นักศึกษำระดับมัธยมและระดับอำชีวะ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้ทรำบถึงองค์ควำมรู้ที่ มีในมหำวิทยำลัย และโครงกำรนี้
จะช่วยส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีมระหว่ำงอำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ ซึ่งทุกคนในทีมจะมีควำมรู้สึกร่วมกันต่อกำร
รับผิดชอบร่วมกัน โดยสร้ำงภำวะผู้น ำให้กับทุก ๆ คนในทีม อีกทั้งยังสร้ำงควำมเข้ำใจตรงกันในจุดมุ่งหมำยร่วมกัน 
และโครงกำรดังกล่ำวจะมีกำรสร้ำงผลงำน สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงด้ำนอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง อีกท้ังเป็นกำรประชำสัมพันธ์ผลงำนสิ่งประดิษฐ์และงำนวิจัยของมหำวิทยำลัยสู่สำธำรณชนได้รับทรำบ 

 

 



  

แบบ ง.9 (สังคม/วิทย์) 

5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพ่ือให้บุคลำกรได้ถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และน ำเสนอผลงำนให้สังคมได้รับรู้ 
5.2 เพ่ือเป็นกำรประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย ในกำรรับเข้ำศึกษำต่อแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษำหรือ

อำชีวศึกษำ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
5.3 ส่งเสริมให้มีผลงำนและสิ่งประดิษฐ์จำกกำรเข้ำรับฝึกอบรม ผ่ำนเวทีระดับชำติ 
5.4 ส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีมระหว่ำงบุคลำกรและนักศึกษำและผู้ที่เกี่ยวข้องในมหำวิทยำลัย 

6. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 

-  ผู้บริหำร       จ ำนวน  คน  
-  อำจำรย์    จ ำนวน    42 คน (CA 1 คน YB 2 คน x 14 กลุ่ม) 
-  เจ้ำหน้ำที ่   จ ำนวน  คน 
-  บุคคลทั่วไป   จ ำนวน  คน 
-  นักศึกษำของ มทร.ศรีวิชัย  จ ำนวน    28 คน (กลุ่มละ 2 คน x 14 กลุ่ม) 
-  นักเรียน/นักศึกษำจำกภำยนอก จ ำนวน   140 คน (กลุ่มละ 10 คน x 14 กลุ่ม) 
-  ชุมชน/องค์กร    จ ำนวน  คน 
-  อ่ืนๆ (ระบุ)   จ ำนวน  คน 

  รวมทั้งสิ้น  จ านวน   210 คน (ครั้งๆ 15 คน x 14 ครั้ง) 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ชื่อ – สกลุ นำยพงษ์ศักดิ์ เพ็ชรเกิด งำนบริหำรและวำงแผน  วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 

หมำยเลขโทรศัพท์มือถอื 08 8449 9550 

8. สถานที่ด าเนนิโครงการ 

Historic Center อ ำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ 

9.  ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   
จ านวนคร้ัง

ท่ีจัด
โครงการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 

ครั้งที่ 1             

ครั้งที่ 2             

ครั้งที่ 3             

ครั้งที่ 4             

ครั้งที่ 5             

ครั้งที่ 6             



  

แบบ ง.9 (สังคม/วิทย์) 
จ านวนคร้ัง

ท่ีจัด
โครงการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 

ครั้งที่ 7             

ครั้งที่ 8             

ครั้งที่ 9             

ครั้งที่ 10             

ครั้งที่ 11             

ครั้งที่ 12             

ครั้งที่ 13             

ครั้งที่ 14             

 
10. กิจกรรมในการด าเนินโครงการ 

- แบ่งกลุ่มผู้ท ำหน้ำที่ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร จ ำนวน 14 กลุ่มๆละ 5 คน ซึ่งสมำชิกแต่
ละกลุ่มประกอบด้วย CA 1 คน YB 2 คน และนักศึกษำ มทร.ศรีวิชัย 2 คน 

- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้ท ำหน้ำที่ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร เพ่ือหำประเด็นกิจกรรมใน
กำรถ่ำยทอดควำมรู้ 

- รับสมัครผู้เข้ำร่วมกิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย นักเรียนระดับมัธยม อำชีวศึกษำ และบุคคลทั่วไปที่สนใจใน
จังหวัดสงขลำ และจังหวัดใกล้เคียง จ ำนวน 14 รุ่น ๆ ละ ไม่เกิน 10 คน 

- ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษำและอำชีวศึกษำ และบุคคล
ทั่วไปที่สนใจ เดือนละ 2 ครั้ง ณ Historic Center โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเน้นให้กลุ่มเป้ำหมำยได้ลงมือปฏิบัติและ
แก้ปัญหำได้จริง ซึ่งนอกเหนือจำกเวลำที่ก ำหนดในโครงกำร หำกผู้เข้ำร่วมโครงกำรสนใจปรึกษำหรือต้องกำรควำมรู้
เพ่ิมเติมสำมำรถติดต่อผ่ำนกลุ่มพี่เลี้ยงผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ผ่ำนช่องทำงสื่อสำรต่ำงๆ ได้ 

- น ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์จำกกำรเข้ำรับฝึกอบรม ประกวดผ่ำนเวทีระดับชำติ (เวทีสัปดำห์วิชำกำร มทร.ศรี
วิชัย) 

 

11. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

  ระดับผลผลิต อย่ำงน้อยร้อยละ 80 ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้เพ่ิมขึ้น    

 ระดับผลลัพธ์ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถน ำควำมรู้ไปใชป้ระโยชน์ได้อยู่ในระดับมำก   

 

 

 



  

แบบ ง.9 (สังคม/วิทย์) 

12. ประมาณการค่าใช้จ่าย ครั้งละ 27,500 บาท x 14 ครั้ง รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 385,000 บาท 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1. ค่าใช้สอย  
1.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (15 คน x 2 มื้อ x 30 บำท) 

     1.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน (15 คน x 1 มื้อ x 200 บำท) 
     1.3 ค่ำท่ีพักกลุ่มพี่เลี้ยงผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ 5 คน (3 ห้อง X 1 คืน  x 1,200 บำท) 
2. ค่าวัสดุ   
    2.1 วัสดุส ำหรับฝึกปฏิบัติกิจกรรม (10 คน x 2,000 บำท) 

 
900 

3,000 
3,600 

 
20,000 

รวมงบประมาณ ต่อครั้ง 
รวมงบประมาณ 14 ครั้ง 

27,500 
385,000 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

13.1 เพิ่มช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยในกำรเข้ำศึกษำต่อของนักศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย 
13.2 สร้ำงควำมเชี่ยวชำญแก่บุคลำกรและนักศึกษำ 
13.3 ถ่ำยทอดวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

14. การประเมินผลโครงการ  
14.1 ประเมินผลจำกแบบประเมินของผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจ ร้อยละ 80 
14.2 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับและกำรน ำไปใช้ในอนำคต ร้อยละ 80 

15. การติดตามผล   (ถ้ำมี) 
  

 (ลงชื่อ)        ผู้เสนอโครงกำร 
  (นำยพงษ์ศักดิ์ เพ็ชรเกิด) 
    / /  

 
 (ลงชื่อ)     ผู้เห็นชอบโครงกำร 
 (    ) 
        ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว                
             / /  

 
 (ลงชื่อ)      ผู้อนุมัติโครงกำร 
            (ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ยงยุทธ หนูเนียม) 
   รักษำรำชกำรแทน 
    อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย                
    / /  



 
 
 
 
 
 

 
5. ความเชื่อมโยง พันธกิจ ยุทธศาสตร์  

กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน 
(ใช้ส าหรับเชื่อมโยงความสอดคล้องโครงการ  

ข้อ 3. กับแผนยุทธศาสตร์) 
 

 





























 
 
 
 
 

 
 

 
6. ตัวชี้วัดโครงการ 

 



ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการงบรายจ่ายอื่น 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (ผลผลิตวิทย ์– สังคม) ให้ก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำรดังนี้ 

1.1  การเข้าร่วมประกวด แข่งขัน 

เชิงปริมำณ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรทุกคนบอกประเด็นควำมรู้หรือประสบกำรณ์ที่ได้รับเพ่ิมขึ้น  
   อย่ำงน้อย 1 เรื่อง 
เชิงคุณภำพ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับรำงวัลจำกกำรประกวด แข่งขัน อย่ำงน้อย 1 รำงวัล 
 

1.2  การจัดอบรม / สัมมนา 

เชิงปริมำณ อย่ำงน้อยร้อยละ 80 ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้เพ่ิมข้ึน  
เชิงคุณภำพ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อยู่ในระดับมำก 

 

1.3  การจัดนิทรรศการ    

เชิงปริมำณ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจต่อควำมรู้ที่ได้รับจำกนิทรรศกำร  
  อย่ำงน้อยร้อยละ 80 

เชิงคุณภำพ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อยู่ในระดับมำก 
 

1.4  การศึกษาดูงาน / การฝังตัวในสถานประกอบการ 

เชิงปริมำณ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์/ทักษะวิชำชีพ/วิชำกำรภำยในหน่วยงำน 
เชิงคุณภำพ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพเฉพำะทำงและเพ่ิมควำมเชี่ยวชำญ  

ในวิชำชีพมำกขึ้น 
 

1.5  เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 

เชิงปริมำณ มีกิจกรรมควำมร่วมมืออย่ำงน้อย 1 กิจกรรม 
เชิงคุณภำพ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อยู่ในระดับมำก 

 

1.6  ประชุมทางวิชาการ / การพัฒนาและเผยแพร่ผลงาน ของนักศึกษา 

เชิงปริมำณ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรทุกคนบอกประเด็นควำมรู้ที่ได้รับ  อย่ำงน้อย 1 เรื่อง 
เชิงคุณภำพ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อยู่ในระดับมำก 

 

1.7  การประชาสัมพันธ์ / การแนะแนว 

เชิงปริมำณ ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
เชิงคุณภำพ ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนได้รับกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์  
   ท ำให้มหำวิทยำลัยเป็นที่รู้จักมำกขึ้น 

 



 1.8  การจัดการประกวด / แข่งขัน 
เชิงปริมำณ ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
เชิงคุณภำพ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้ / พัฒนำทักษะเพ่ิมข้ึน 

 

 

2. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้ก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำรดังนี้ 

เชิงปริมำณ ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

เชิงคุณภำพ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมตระหนักในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย  

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
7. แบบฟอร์มเสนอโครงการ 
เงินแผ่นดิน ใช้แบบฟอร์ม  

- แบบ ง.9 (วิทย์/สังคม) 
- แบบ ง.9 (ท ำนุฯ)  

เงินรำยได้ ใช้แบบฟอร์ม  
- แบบ ป.10 (วิทย์/สังคม) 
- แบบ ป.12 (ท ำนุฯ) 

 



  

แบบ ง.9 (สังคม/วิทย์) 

แบบเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 งบประมาณแผ่นดิน   งบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์  ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

 

1. ชื่อโครงการ             

2. ประเภทโครงการ 

 กำรเข้ำร่วมประกวดแข่งขัน 
 กำรจัดอบรม/สัมมนำ 
 กำรจัดนิทรรศกำร  
 กำรศึกษำดูงำน/ กำรฝังตัวในสถำนประกอบกำร 
 เครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรทั้งในและต่ำงประเทศ 
 กำรประชุมทำงวิชำกำร/กำรพัฒนำและเผยแพร่ผลงำนของนักศึกษำ 
 กำรประชำสัมพันธ์/กำรแนะแนว 
 กำรจัดกำรประกวด/แข่งขัน 
 อื่น ๆ โปรดระบุ............................... 

3. โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

 สร้ำงควำมโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพำะทำงตำมอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ 
 นวัตกรรมกำรศึกษำ 
 กำรบริหำรจัดกำรผูส้อนรูปแบบใหม่ 
 กำรสร้ำงคนตำมอตัลักษณ์ศรีวิชัย 

 สร้ำงงำนวิจัยเพื่อพัฒนำเชิงพื้นที่และก่อให้เกิดคุณค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ 
 สร้ำงนวัตกรรมกำรบริกำรวิชำกำรที่ก่อให้เกิดโอกำสทำงธุรกิจ 
 สร้ำงสรรค์มรดกทำงวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสำหกิจวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืน 
 สร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง 

 
กลยุทธ์        (ระบุเพียงหนึ่งกลยุทธ์) 

มาตรการ        (ระบุเพียงหนึ่งมำตรกำร) 

แผนงาน        (ระบุเพียงหนึ่งแผนงำน) 



  

แบบ ง.9 (สังคม/วิทย์) 

4. หลักการและเหตุผล (บรรยาย ความเป็นมา เหตุผล ปัญหา ความจ าเป็น ความส าคัญ ที่ต้องจัดท าโครงการรวมถึงผลที่จะ

เกิดขึ้น/ผลที่จะได้รับจากการจัดโครงการ) 
              
              
              
               

5. วัตถุประสงค ์(ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล และชื่อโครงการ) 

5.1              
5.2              
5.3              

6. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ (ให้ระบุกลุ่มเป้าหมาย และจ านวนให้ชัดเจน) 

-  ผู้บริหำร       จ ำนวน  คน  
-  อำจำรย์   จ ำนวน  คน 
-  เจ้ำหน้ำท่ี   จ ำนวน  คน 
-  บุคคลทั่วไป   จ ำนวน  คน 
-  นักศึกษำของ มทร.ศรีวิชัย จ ำนวน  คน 
-  นักเรียน/นักศึกษำจำกภำยนอก จ ำนวน  คน 
-  ชุมชน/องค์กร   จ ำนวน  คน 
-  อื่นๆ (ระบุ)   จ ำนวน  คน 

  รวมทั้งสิ้น จ านวน  คน 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  (ระบุ ชื่อ-สกุล  / สำขำ /  คณะ / หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ) 

ช่ือ – สกุล    สำขำ    คณะ     

หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ     

8. สถานที่ด าเนนิโครงการ (ระบุ)  ช่ือสถำนที่    อ ำเภอ   จังหวัด   

9.  ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ (ระบุจ านวนครั้งในการจัดโครงการ โดย ในช่องเดือนที่จะด าเนินการเพียง 1 ช่อง/ครั้ง) 
  

จ านวนคร้ัง
ท่ีจัด

โครงการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 

ครั้งที่ 1             

ครั้งที่ 2             

ครั้งที่ 3             

ครั้งที่ 4             



  

แบบ ง.9 (สังคม/วิทย์) 

10. กิจกรรมในการด าเนินโครงการ 
(ระบุรายละเอียดของกิจกรรมใหชั้ดเจน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งต้องระบุวธิีการที่สามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม) 
             
              

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ (ระบุระดับผลผลิตและระดับผลลัพธ์ให้ตรงกับประเภทโครงการ โดยเลือกตัวช้ีวัดมาจาก

เอกสารแนบท้าย) 

  ระดับผลผลิต            

 ระดับผลลัพธ์            

12. ประมาณการค่าใช้จ่าย 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1.  ค่าตอบแทน (ให้ระบุรำยละเอียดจ ำนวนคน/จ ำนวนวัน/อัตรำที่ขอตั้งค่ำตอบแทน) 
    1.1  ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
              
    1.2  ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  
               
2. ค่าใช้สอย  (ให้ระบุรำยละเอียดจ ำนวนคน/จ ำนวนวัน/อัตรำที่ขอตั้งค่ำใช้สอย) 
       2.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง  ค่ำเช่ำที่พัก   
                 
      2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
                
    2.3 ค่ำอำหำรกลำงวัน 

                
    2.4 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 

                
     2.5 ค่ำใช้สอยอ่ืน ๆ เช่น ค่ำเช่ำสถำนท่ี ฯลฯ 
             

3. ค่าวัสดุ (ให้ระบุรำยละเอียด) 
    3.1 วัสดุส ำนักงำน 
               
    3.2 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 
                 

 
 

   
 

   
 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 
 

   
 

   

รวมงบประมาณ  

 



  

แบบ ง.9 (สังคม/วิทย์) 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้วจะเกิดผลอย่างไรบ้าง ใครเป็นผู้ได้รับ ท้ังประโยชน์โดยตรงและประโยชน์ด้าน

ผลกระทบของโครงการ) 

             
              

14. การประเมินผลโครงการ (ระบุประเด็นในการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับวิธีด าเนินการ  และครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่

ต้องการทราบผล  และขอให้ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  เพื่อวัดผลส าเร็จของวัตถุประสงค์การจัดประชุม อบรม เช่น 
แบบทดสอบความรู้, แบบสังเกตการจากทีมงาน, แบบประเมินผล/ข้อเสนอแนะของวิทยากร ฯลฯ) 
                         
                          
15. การติดตามผล   (ถ้ำมี) 

 1) ระบุประเด็นหรือหัวข้อในการติดตามผลซึ่งเหมาะสมกับเนื้อหาของโครงการโดยจะเป็นการติดตามผลลัพธ์หรือ
ผลสัมฤทธ์ิ (outcome) ที่เป็นประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 2) ระบุเครื่องมือและหัวข้อที่ใช้ในการติดตามผล เพื่อวัดผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุม อบรมทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม เช่น แบบสังเกตการณ์, แบบสอบถาม, แบบสัมภาษณ์, แบบสอบถามกึ่งสัมภาษณ์หัวหน้างาน, เพื่อนร่วมงาน, ผู้รับบริการ, 
ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้าโครงการ 
 3) ระบุระยะเวลา (เดือน) ในการติดตามผล  และระยะเวลาที่ต้องส่งรายงานการติดตามผลหลังจากสิ้นสุดการจัดโครงการ) 

                         
                          
 

 (ลงชื่อ)        ผู้เสนอโครงกำร 
  (   ) 
    / /  

 
 

 (ลงชื่อ)     ผู้เห็นชอบโครงกำร 
 (    ) 
        ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว                
             / /  

 
 

 (ลงชื่อ)      ผู้อนุมัติโครงกำร 
 (    ) 
   รักษำรำชกำรแทน 
    อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย                
    / /  
  (กรณีเสนอขอโครงกำรเพ่ิมเติมและโครงกำรที่อยู่นอกแผน) 



  

แบบ ง.9 (ท ำนุฯ) 

แบบเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 งบประมาณแผ่นดิน   งบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 

1. ชื่อโครงการ             

2. ประเภทโครงการ 

 การเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 
 การจัดอบรม/สัมมนา 
 การจัดนิทรรศการ  
 การศึกษาดูงาน/ การฝังตัวในสถานประกอบการ 
 เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
 การประชุมทางวิชาการ/การพัฒนาและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา 
 การประชาสัมพันธ/์การแนะแนว 
 การจัดการประกวด/แข่งขัน 

  อื่น ๆ โปรดระบุ............................... 

3. โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 

 สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

 
กลยุทธ์        (ระบุเพียงหนึ่งกลยุทธ์) 

มาตรการ        (ระบุเพียงหนึ่งมาตรการ) 

แผนงาน        (ระบุเพียงหนึ่งแผนงาน) 

4. หลักการและเหตุผล (บรรยาย ความเป็นมา เหตุผล ปัญหา ความจ าเป็น ความส าคัญ ที่ต้องจัดท าโครงการรวมถึง  
ผลที่จะเกิดขึ้น/ผลที่จะได้รับจากการจัดโครงการ) 

              
              
               

5. วัตถุประสงค ์(ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล และชื่อโครงการ) 

5.1              
5.2              
5.3              



  

แบบ ง.9 (ท ำนุฯ) 

6. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ (ให้ระบุกลุ่มเป้าหมาย และจ านวนให้ชัดเจน) 

-  ผู้บริหาร       จ านวน  คน  
-  อาจารย์   จ านวน  คน 
-  เจ้าหน้าท่ี   จ านวน  คน 
-  บุคคลทั่วไป   จ านวน  คน 
-  นักศึกษาของ มทร.ศรีวิชัย จ านวน  คน 
-  นักเรียน/นักศึกษาจากภายนอก จ านวน  คน 
-  ชุมชน/องค์กร   จ านวน  คน 
-  อื่นๆ (ระบุ)   จ านวน  คน 

  รวมท้ังสิ้น จ านวน  คน 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  (ระบุ ช่ือ-สกุล  / สาขา /  คณะ / หมายเลขโทรศัพท์มือถือ) 

ช่ือ – สกุล    สาขา    คณะ     

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ     

8. สถานที่ด าเนนิโครงการ 

 (ระบุ)  ช่ือสถานที ่   อ าเภอ   จังหวัด    

9. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ (ระบุจ านวนครั้งในการจัดโครงการ โดย ในช่องเดือนที่จะด าเนินการเพียง 1 ช่อง/ครั้ง) 
  

จ านวนคร้ัง
ท่ีจัด

โครงการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 

ครั้งที่ 1             

ครั้งที่ 2             

ครั้งที่ 3             

ครั้งที่ 4             

10. กิจกรรมในการด าเนินโครงการ (ระบุรายละเอียดของกิจกรรมให้ชัดเจน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งต้องระบุวิธีการที่

สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม) 

             
             
              

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ (ระบุระดับผลผลิตและระดับผลลัพธ์ให้ตรงกับประเภทโครงการ โดยเลือกตัวช้ีวัดมาจาก
เอกสารแนบท้าย) 

ระดับผลผลิต            

ระดับผลลัพธ์            



  

แบบ ง.9 (ท ำนุฯ) 

12. ประมาณการค่าใช้จ่าย 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1.  ค่าตอบแทน (ให้ระบุรายละเอียดจ านวนคน/จ านวนวัน/อัตราที่ขอตั้งค่าตอบแทน) 
  1.1  ค่าตอบแทนวิทยากร 

              
    1.2  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
               
2. ค่าใช้สอย (ให้ระบุรายละเอียดจ านวนคน/จ านวนวัน/อัตราที่ขอตั้งค่าใช้สอย) 
       2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก   
                 
      2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

1)                 
2)       2.3 ค่าอาหารกลางวัน 
3)                 
4)       2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ 
5)                 
6)       2.5 ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ เช่น ค่าเช่าสถานท่ี ฯลฯ 
7)                 

3. ค่าวัสดุ (ให้ระบุรายละเอียด) 
    3.1 วัสดุส านักงาน 
               
    3.2 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
                 

 
 

   
 

   
 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 
 

   
 

   

รวมงบประมาณ  

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้วจะเกิดผลอย่างไรบ้าง ใครเป็นผู้ได้รับ ท้ังประโยชน์โดยตรงและประโยชน์ด้าน

ผลกระทบของโครงการ) 
             
             
              
 

14. การประเมินผลโครงการ (ระบุประเด็นในการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับวิธีด าเนินการ  และครอบคลุมประเด็นต่างๆ  

ที่ต้องการทราบผล  และขอให้ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  เพื่อวัดผลส าเร็จของวัตถุประสงค์การจัดประชุม อบรม เช่น 
แบบทดสอบความรู้, แบบสังเกตการจากทีมงาน, แบบประเมินผล/ข้อเสนอแนะของวิทยากร ฯลฯ) 
                         
                          



  

แบบ ง.9 (ท ำนุฯ) 

15. การติดตามผล   (ถ้ามี) 

 1) ระบุประเด็นหรือหัวข้อในการติดตามผลซึ่งเหมาะสมกับเนื้อหาของโครงการโดยจะเป็นการติดตามผลลัพธ์หรือผลลัพธ์ 
(outcome) ที่เป็นประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 2) ระบุเครื่องมือและหัวข้อที่ใช้ในการติดตามผล เพื่อวัดผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุม อบรมทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม เช่น แบบสังเกตการณ์, แบบสอบถาม, แบบสัมภาษณ์, แบบสอบถามกึ่งสัมภาษณ์หัวหน้างาน, เพื่อนร่วมงาน, ผู้รับบริการ, 
ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้าโครงการ 
 3) ระบุระยะเวลา (เดือน) ในการติดตามผล  และระยะเวลาที่ต้องส่งรายงานการติดตามผลหลังจากสิ้นสุดการจัดโครงการ) 

                         
                          
 
 

 (ลงชื่อ)        ผู้เสนอโครงการ 
  (   ) 
    / /  

 
 
 

 (ลงชื่อ)     ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (    ) 
        ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว                
             / /  

 
 
 

 (ลงชื่อ)      ผู้อนุมัติโครงการ 
 (    ) 
   รักษาราชการแทน 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                
    / /  
 (กรณีเสนอขอโครงการเพ่ิมเติมและโครงการที่อยู่นอกแผน) 



  

แบบ ป.10 (สังคม/วิทย์) 

แบบเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 งบประมาณแผ่นดิน   งบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์  ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

 

1. ชื่อโครงการ             

2. ประเภทโครงการ 

 กำรเข้ำร่วมประกวดแข่งขัน 
 กำรจัดอบรม/สัมมนำ 
 กำรจัดนิทรรศกำร  
 กำรศึกษำดูงำน/ กำรฝังตัวในสถำนประกอบกำร 
 เครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรทั้งในและต่ำงประเทศ 
 กำรประชุมทำงวิชำกำร/กำรพัฒนำและเผยแพร่ผลงำนของนักศึกษำ 
 กำรประชำสัมพันธ์/กำรแนะแนว 
 กำรจัดกำรประกวด/แข่งขัน 
 อื่น ๆ โปรดระบุ............................... 

3. โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

 สร้ำงควำมโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพำะทำงตำมอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ 
 นวัตกรรมกำรศึกษำ 
 กำรบริหำรจัดกำรผูส้อนรูปแบบใหม่ 
 กำรสร้ำงคนตำมอตัลักษณ์ศรีวิชัย 

 สร้ำงงำนวิจัยเพื่อพัฒนำเชิงพื้นที่และก่อให้เกิดคุณค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ 
 สร้ำงนวัตกรรมกำรบริกำรวิชำกำรที่ก่อให้เกิดโอกำสทำงธุรกิจ 
 สร้ำงสรรค์มรดกทำงวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสำหกิจวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืน 
 สร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง 

 
กลยุทธ์        (ระบุเพียงหนึ่งกลยุทธ์) 

มาตรการ        (ระบุเพียงหนึ่งมำตรกำร) 

แผนงาน        (ระบุเพียงหนึ่งแผนงำน) 



  

แบบ ป.10 (สังคม/วิทย์) 

4. หลักการและเหตุผล (บรรยาย ความเป็นมา เหตุผล ปัญหา ความจ าเป็น ความส าคัญ ที่ต้องจัดท าโครงการรวมถึงผลที่จะ

เกิดขึ้น/ผลที่จะได้รับจากการจัดโครงการ) 
              
              
              
               

5. วัตถุประสงค ์(ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล และชื่อโครงการ) 

5.1              
5.2              
5.3              

6. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ (ให้ระบุกลุ่มเป้าหมาย และจ านวนให้ชัดเจน) 

-  ผู้บริหำร       จ ำนวน  คน  
-  อำจำรย์   จ ำนวน  คน 
-  เจ้ำหน้ำท่ี   จ ำนวน  คน 
-  บุคคลทั่วไป   จ ำนวน  คน 
-  นักศึกษำของ มทร.ศรีวิชัย จ ำนวน  คน 
-  นักเรียน/นักศึกษำจำกภำยนอก จ ำนวน  คน 
-  ชุมชน/องค์กร   จ ำนวน  คน 
-  อื่นๆ (ระบุ)   จ ำนวน  คน 

  รวมทั้งสิ้น จ านวน  คน 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  (ระบุ ชื่อ-สกุล  / สำขำ /  คณะ / หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ) 

ช่ือ – สกุล    สำขำ    คณะ     

หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ     

8. สถานที่ด าเนนิโครงการ (ระบุ)  ช่ือสถำนที่    อ ำเภอ   จังหวัด   

9.  ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ (ระบุจ านวนครั้งในการจัดโครงการ โดย ในช่องเดือนที่จะด าเนินการเพียง 1 ช่อง/ครั้ง) 
  

จ านวนคร้ัง
ท่ีจัด

โครงการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 

ครั้งที่ 1             

ครั้งที่ 2             

ครั้งที่ 3             

ครั้งที่ 4             



  

แบบ ป.10 (สังคม/วิทย์) 

10. กิจกรรมในการด าเนินโครงการ 
(ระบุรายละเอียดของกิจกรรมใหชั้ดเจน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งต้องระบุวธิีการที่สามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม) 
             
              
 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ (ระบุระดับผลผลิตและระดับผลลัพธ์ให้ตรงกับประเภทโครงการ โดยเลือกตัวช้ีวัดมาจาก

เอกสารแนบท้าย) 

  ระดับผลผลิต            

 ระดับผลลัพธ์            

12. ประมาณการค่าใช้จ่าย 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1.  ค่าตอบแทน  (ให้ระบุรำยละเอียดจ ำนวนคน/จ ำนวนวัน/อัตรำที่ขอตั้งค่ำตอบแทน) 
    1.1  ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
              
    1.2  ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  
               
2. ค่าใช้สอย  (ให้ระบุรำยละเอียดจ ำนวนคน/จ ำนวนวัน/อัตรำที่ขอตั้งค่ำใช้สอย) 
       2.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง  ค่ำเช่ำที่พัก   
                 
      2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

1)                 
     2.3 ค่ำอำหำรกลำงวัน 

2)                 
      2.4 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 

3)                 
    2.5 ค่ำใช้สอยอ่ืน ๆ เช่น ค่ำเช่ำสถำนท่ี ฯลฯ 

4)                 
3. ค่าวัสดุ  (ให้ระบุรำยละเอียด) 
    3.1 วัสดุส ำนักงำน 
               
    3.2 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 
                 

 
 

   
 

   
 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 
 

   
 

   

รวมงบประมาณ  

 



  

แบบ ป.10 (สังคม/วิทย์) 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้วจะเกิดผลอย่างไรบ้าง ใครเป็นผู้ได้รับ ท้ังประโยชน์โดยตรงและประโยชน์ด้าน

ผลกระทบของโครงการ) 

             
              

14. การประเมินผลโครงการ (ระบุประเด็นในการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับวิธีด าเนินการ  และครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่

ต้องการทราบผล  และขอให้ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  เพื่อวัดผลส าเร็จของวัตถุประสงค์การจัดประชุม อบรม เช่น 
แบบทดสอบความรู้, แบบสังเกตการจากทีมงาน, แบบประเมินผล/ข้อเสนอแนะของวิทยากร ฯลฯ) 
                         
                          
15. การติดตามผล   (ถ้ำมี) 

 1) ระบุประเด็นหรือหัวข้อในการติดตามผลซึ่งเหมาะสมกับเนื้อหาของโครงการโดยจะเป็นการติดตามผลลัพธ์หรือ
ผลสัมฤทธ์ิ (outcome) ที่เป็นประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 2) ระบุเครื่องมือและหัวข้อที่ใช้ในการติดตามผล เพื่อวัดผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุม อบรมทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม เช่น แบบสังเกตการณ์, แบบสอบถาม, แบบสัมภาษณ์, แบบสอบถามกึ่งสัมภาษณ์หัวหน้างาน, เพื่อนร่วมงาน, ผู้รับบริการ, 
ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้าโครงการ 
 3) ระบุระยะเวลา (เดือน) ในการติดตามผล  และระยะเวลาที่ต้องส่งรายงานการติดตามผลหลังจากสิ้นสุดการจัดโครงการ) 

                         
                          
 

 (ลงชื่อ)        ผู้เสนอโครงกำร 
  (   ) 
    / /  

 
 

 (ลงชื่อ)     ผู้เห็นชอบโครงกำร 
 (    ) 
        ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว                
             / /  

 
 

 (ลงชื่อ)      ผู้อนุมัติโครงกำร 
 (    ) 
  รักษำรำชกำรแทน 
    อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย                
    / /  
 (กรณีเสนอขอโครงกำรเพ่ิมเติมและโครงกำรที่อยู่นอกแผน) 



  

แบบ ป.12 (ท ำนุฯ) 

แบบเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 งบประมาณแผ่นดิน   งบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 

1. ชื่อโครงการ             

2. ประเภทโครงการ 

 กำรเข้ำร่วมประกวดแข่งขัน 
 กำรจัดอบรม/สัมมนำ 
 กำรจัดนิทรรศกำร  
 กำรศึกษำดูงำน/ กำรฝังตัวในสถำนประกอบกำร 
 เครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรทั้งในและต่ำงประเทศ 
 กำรประชุมทำงวิชำกำร/กำรพัฒนำและเผยแพร่ผลงำนของนักศึกษำ 
 กำรประชำสัมพันธ/์กำรแนะแนว 
 กำรจัดกำรประกวด/แข่งขัน 

  อื่น ๆ โปรดระบุ............................... 
 

3. โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 

 สร้ำงสรรค์มรดกทำงวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสำหกิจวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืน 

 
กลยุทธ์        (ระบุเพียงหนึ่งกลยุทธ์) 

มาตรการ        (ระบุเพียงหนึ่งมำตรกำร) 

แผนงาน        (ระบุเพียงหนึ่งแผนงำน) 

4. หลักการและเหตุผล (บรรยาย ความเป็นมา เหตุผล ปัญหา ความจ าเป็น ความส าคัญ ที่ต้องจัดท าโครงการรวมถึง  

ผลที่จะเกิดขึ้น/ผลที่จะได้รับจากการจัดโครงการ) 
              
              
               

5. วัตถุประสงค ์(ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล และชื่อโครงการ) 

5.1              
5.2              
5.3              



  

แบบ ป.12 (ท ำนุฯ) 

6. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ (ให้ระบุกลุ่มเป้าหมาย และจ านวนให้ชัดเจน) 

-  ผู้บริหำร       จ ำนวน  คน  
-  อำจำรย์   จ ำนวน  คน 
-  เจ้ำหน้ำท่ี   จ ำนวน  คน 
-  บุคคลทั่วไป   จ ำนวน  คน 
-  นักศึกษำของ มทร.ศรีวิชัย จ ำนวน  คน 
-  นักเรียน/นักศึกษำจำกภำยนอก จ ำนวน  คน 
-  ชุมชน/องค์กร   จ ำนวน  คน 
-  อื่นๆ (ระบุ)   จ ำนวน  คน 

  รวมท้ังสิ้น จ านวน  คน 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  (ระบุ ช่ือ-สกุล  / สำขำ /  คณะ / หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ) 

ช่ือ – สกุล    สำขำ    คณะ     

หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ     

8. สถานที่ด าเนนิโครงการ 

 (ระบุ)  ช่ือสถำนที ่   อ ำเภอ   จังหวัด    

9. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ (ระบุจ านวนครั้งในการจัดโครงการ โดย ในช่องเดือนที่จะด าเนินการเพียง 1 ช่อง/ครั้ง) 
  

จ านวนคร้ัง
ท่ีจัด

โครงการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 

ครั้งที่ 1             

ครั้งที่ 2             

ครั้งที่ 3             

ครั้งที่ 4             

10. กิจกรรมในการด าเนินโครงการ (ระบุรายละเอียดของกิจกรรมให้ชัดเจน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งต้องระบุวิธีการที่

สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม) 

             
             
              

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ (ระบุระดับผลผลิตและระดับผลลัพธ์ให้ตรงกับประเภทโครงการ โดยเลือกตัวช้ีวัดมาจาก

เอกสารแนบท้าย) 

ระดับผลผลิต            

ระดับผลลัพธ์            



  

แบบ ป.12 (ท ำนุฯ) 

12. ประมาณการค่าใช้จ่าย 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1.  ค่าตอบแทน  (ให้ระบุรำยละเอียดจ ำนวนคน/จ ำนวนวัน/อัตรำที่ขอตั้งค่ำตอบแทน) 
    1.1  ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
              
    1.2  ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  
               
2. ค่าใช้สอย   (ให้ระบุรำยละเอียดจ ำนวนคน/จ ำนวนวัน/อัตรำที่ขอตั้งค่ำใช้สอย) 
       2.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง  ค่ำเช่ำที่พัก   
                 
      2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

1)                 
    2.3 ค่ำอำหำรกลำงวัน 

2)                 
     2.4 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 

3)                 
     2.5 ค่ำใช้สอยอ่ืน ๆ เช่น ค่ำเช่ำสถำนท่ี ฯลฯ 

4)                 
3. ค่าวัสดุ  (ให้ระบุรำยละเอียด) 
    3.1 วัสดุส ำนักงำน 
               
    3.2 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 
                 

 
 

   
 

   
 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 
 

   
 

   

รวมงบประมาณ  

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้วจะเกิดผลอย่างไรบ้าง ใครเป็นผู้ได้รับ ท้ังประโยชน์โดยตรงและประโยชน์ด้าน

ผลกระทบของโครงการ) 
             
             
              
 

14. การประเมินผลโครงการ (ระบุประเด็นในการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับวิธีด าเนินการ  และครอบคลุมประเด็นต่างๆ  
ที่ต้องการทราบผล  และขอให้ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  เพื่อวัดผลส าเร็จของวัตถุประสงค์การจัดประชุม อบรม เช่น 
แบบทดสอบความรู้, แบบสังเกตการจากทีมงาน, แบบประเมินผล/ข้อเสนอแนะของวิทยากร ฯลฯ) 
                         
                          
 



  

แบบ ป.12 (ท ำนุฯ) 

15. การติดตามผล   (ถ้ำมี) 

 1) ระบุประเด็นหรือหัวข้อในการติดตามผลซึ่งเหมาะสมกับเนื้อหาของโครงการโดยจะเป็นการติดตามผลลัพธ์หรือผลลัพธ์ 
(outcome) ที่เป็นประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 2) ระบุเครื่องมือและหัวข้อที่ใช้ในการติดตามผล เพื่อวัดผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุม อบรมทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม เช่น แบบสังเกตการณ์, แบบสอบถาม, แบบสัมภาษณ์, แบบสอบถามกึ่งสัมภาษณ์หัวหน้างาน, เพื่อนร่วมงาน, ผู้รับบริการ, 
ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้าโครงการ 
 3) ระบุระยะเวลา (เดือน) ในการติดตามผล  และระยะเวลาที่ต้องส่งรายงานการติดตามผลหลังจากสิ้นสุดการจัดโครงการ) 

                         
                          
 
  

 (ลงชื่อ)        ผู้เสนอโครงกำร 
  (   ) 
    / /  

 
 

 
 (ลงชื่อ)     ผู้เห็นชอบโครงกำร 
 (    ) 
    ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยวิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว                
             / /  

 
 
 

 (ลงชื่อ)      ผู้อนุมัติโครงกำร 
 (    ) 
   รักษำรำขกำรแทน 
     อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย                
    / /  
 (กรณีเสนอขอโครงกำรเพ่ิมเติมและโครงกำรที่อยู่นอกแผน) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

8. ตัวอย่างบันทึกข้อความ 
 

 



 

 

ขออนุมัติด ำเนนิโครงกำร 

                   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว งานวิชาการและวิจัย สาขาบริหารธุรกิจ        

โทรศัพท์ ๐8 0145 4753  
ที ่  ศธ ๐๕๘๔.๑๔/                                       วันที ่        ตุลาคม  ๒๕61   

เรื่อง  ขออนุมัติด าเนินโครงการฝึกจิต ฝึกสมาธิ พิชิตการเรียน    

 

เรียน    รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง ผ่าน ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 

  ตามที ่ สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที ่ยว มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 ให้ด าเนินโครงการฝึกจิต ฝึกสมาธิ พิชิตการเรียน  เป็นเงินจ านวน 16,000 บาท (หนึ่ง
หมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น 
 

  ในการนี้  สาขาบริหารธุรกิจ ขออนุมัติด า เนิน โครงการฝึกจิต  ฝึกสมาธิ พิชิตการ
เรียน ในเดือนพฤศจิกายน 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ  
 

   จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 

         (นางสาวศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ) 
                       ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                             

 
 
 
 
 
 



 

 

ขออนุมัติโครงการเพิ่มเติม 

                   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  งานวิชาการและวิจัย  สาขาภาษาต่างประเทศ     

โทรศัพท์ ๐8 0145 4753  
ที ่  ศธ ๐๕๘๔.๑๔/                                        วันที ่        มกราคม  ๒๕62   

เรื่อง  ขออนุมัตโิครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ  

 

เรียน    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผ่าน รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
 

  ตามที่  สาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ร่วมมือกับ School of Humanities, 
Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย และหลักสูตรได้ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 171-10/2561 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และเพ่ือ
เผยแพร่รูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมของหลักสูตร สร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อหลักสูตร 
รวมทั้งเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร นั้น 
  

  ในการนี้ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จึงขออนุมัติโครงการค่ายพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ โดยขอใช้ (งบประมาณรายจ่าย หรือ งบกลาง งบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ หรือ งบประมาณภายใต้แผนงานโครงการ Quick win Project ด้านการจัดการศึกษา) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

   จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 

        (นายสุชาติ อินกล่ า) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

                   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  งานบริหารและวางแผน  หน่วยนโยบายและแผน     

โทรศัพท์ ๐8 0145 4753  
ที ่  ศธ ๐๕๘๔.๑๔/                                        วันที ่        พฤศจิกายน  ๒๕61   

เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฝึกทักษะวิชาชีพมัคคุเทศก์เพ่ือน าเที่ยวต่างประเทศ  

 

เรียน    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผ่าน รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
 

  ตามท่ี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา
เขตตรัง ได้รับการจัดสรรโครงการฝึกทักษะวิชาชีพมัคคุเทศก์เพ่ือน าเที่ยวต่างประเทศ งบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) นั้น 
  

  ในการนี้ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ ดังต่อไปนี้ 

 1. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการฝึกทักษะวิชาชีพมัคคุเทศก์เพ่ือน า
เที่ยวต่างประเทศ โดยงบประมาณยังคงเดิม  

 2. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ด าเนินโครงการ จากเดิม จังหวัดในภาคใต้ และ Penang - 
Alor Setar (Kedar) Malaysia เปลี่ยนแปลงเป็น จังหวัดในภาคใต้และประเทศมาเลเซีย 

 3. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการ จากเดิม นายธนินทร์ สังขดวง เปลี่ยนแปลง
เป็น นางสาววันวิสาข์ พลอย อินสว่าง รายละเอียดดังโครงการแนบ 
 

   จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 

        (นายสุชาติ อินกล่ า) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 

                   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   งานวิชาการและวิจัย  สาขาบริหารธุรกิจ  โทรศัพท ์08 0145 4753                        

ที ่  ศธ ๐๕๘๔.๑๔/                                        วันที ่     26  ธันวาคม  ๒๕61   

เรื่อง  ขอส่งรายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาเพิ่มทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา กิจกรรมย่อยท่ี 3  
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ – ด้านการสอบบัญชี   

 

เรียน    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 

  ตามที่ สาขาบริหารธุรกิจ งานวิชาการและวิจัย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการพัฒนาเพ่ิมทักษะวิชาชีพ
แก่นักศึกษา กิจกรรมย่อยที่ 3 เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ - ด้านการสอบบัญชี ในวันอังคาร
ที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 นั้น 
 

  ในการนี้ สาขาบริหารธุรกิจ ได้ด าเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการ
ด าเนินโครงการดังกล่าว รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

   จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 
 
        (นางสาวกัลยาณี ยุทธการ) 
                ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

9. มาตรการก ากับติดตามโครงการ 
 

 



 

 

     มาตรการ/วิธีการ ก ากับติดตามผลการด าเนินโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 

1. มาตรการ/ วิธีการ  ส าหรับโครงการที่ไม่ด าเนินการตามแผน 
 1.1 โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน  ไตรมาส 1 (๑ ตุลาคม 2561 – 

31 ธันวาคม ๒๕61)  หากภายในวันที่ ๓1 มกราคม 2562  ยังไม่ด าเนินการ  
มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการดังนี้ 

  1) งบประมาณแผ่นดิน  โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ 
  2)  งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพ่ิมเติม  ระงับการด าเนินโครงการ 
 1.2  โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน  ไตรมาส ๒ (๑ มกราคม 2562– 

๓๑ มีนาคม  2562)  หากภายในวันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕62  ยังไม่ด าเนินการ  
มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการดังนี้   

  1) งบประมาณแผ่นดิน  โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ 
  2)  งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพ่ิมเติม  ระงับการด าเนินโครงการ 
 1.3  โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน  ไตรมาส ๓ (๑ เมษายน 2562– 

๓๐ มิถุนายน  2562)  หากภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 2562  ยังไม่ด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการดังนี้ 

  1) งบประมาณแผ่นดิน  โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ 
  2)  งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพ่ิมเติม  ระงับการด าเนินโครงการ 
 1.4  โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน ไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม 2562 – 

๓๐ กันยายน  2562)  หากภายในวันที่  ๑๕ กันยายน 2562   ยังไม่ด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการดังนี้ 

  1) งบประมาณแผ่นดิน  โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ 
  2) งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพ่ิมเตมิ  ระงับการด าเนินโครงการ 
 

2. 
 

มาตรการ/ วิธีการ  ด าเนินการโครงการที่มีสถานะการด าเนินงาน “อยู่ระหว่างด าเนิน  
โครงการ” นานกว่า ๓ เดือน  (ยกเว้นโครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการเป็นระยะเวลา
ต่อเนื่อง เช่น โครงการผลิตต าราเรียน  โครงการศูนย์ภาษา) 

  1) งบประมาณแผ่นดิน  โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ 
  2) งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพ่ิมเติม  ระงับการด าเนินโครงการ 
 

3. 
 

กรณีการขอเลื่อนระยะเวลาด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕62   
  1) หน่วยงานสามารถขออนุมัติ เลื่อนระยะเวลาในการด าเนินโครงการตามแผนฯ 

ได้ กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นเท่านั้น  เช่น งบประมาณภายในไตรมาสนั้นๆ 
ไม่เพียงพอ  ปรับระยะเวลาเพ่ือให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม
โครงการ  เป็นต้น 

  2) การขอเลื่อนระยะเวลาด าเนินโครงการตามแผนฯ ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน 
วัน เดือน ปี ที่ระบุ ในเล่มเอกสารของแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

 

 



 
การบันทึกผลการด าเนินงานโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2661 

และปีงบประมาณ พ.ศ.2662  ในระบบ EMENSCR 

 
1. ให้ทุกหน่วยงานบันทึกผลการด าเนินงานโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ณ สิ้นไตรมาส 4   

ในระบบ EMENSCR  ให้แล้วเสร็จภายใน  วันที่ 31 ตุลาคม 2561 
2. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ให้หน่วยงานบันทึกผลการด าเนินโครงการในระบบ EMENSCR  หลังด าเนิน

โครงการเสร็จสิ้น  และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 



เดอืนกุมภาพันธ์  2562

ตุลาคม  2561 พฤศจิกายน 2561

พฤศจิกายน  2561 ธันวาคม  2561

ธันวาคม  2561 มกราคม  2562

เดอืนพฤษภาคม  2562

มกราคม  2562 กมุภาพันธ์  2562

กมุภาพันธ์  2562 มนีาคม  2562

มนีาคม 2562 เมษายน  2562

เดอืนสงิหาคม 2562

เมษายน  2562 พฤษภาคม  2562

พฤษภาคม  2562 มถิุนายน  2562

มถิุนายน  2562 กรกฎาคม  2562

เดอืนพฤศจกิายน  2562

กรกฎาคม  2562 สิงหาคม  2562

สิงหาคม  2562

กนัยายน  2562
กนัยายน 2562

ด าเนินการแลว้เสร็จ

ก าหนด

ปฏทิินก ากับตดิตามการรายงานผลการด าเนินโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้บริหารมหาวิทยาลยัฯ
ระยะเวลาด าเนินโครงการ

รายงานทีป่ระชมุ

      โครงการในไตรมาสที ่ 4  (กรกฎาคม - กันยายน  2562) 15  กันยายน  2562

      โครงการในไตรมาสที ่ 1 (ตลุาคม - ธันวาคม 2561) 31  มกราคม  2562

      โครงการในไตรมาสที ่ 2  (มกราคม - มนีาคม 2562) 30  เมษายน  2562

      โครงการในไตรมาสที ่ 3  (เมษายน - มถุินายน 2562) 31  กรกฎาคม  2562



 
แนวปฏิบัติในการบริหารโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 

 
1. การขอเลื่อนระยะเวลาในการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2562 

1.1 การขอเลื่อนระยะเวลาในการด าเนินโครงการตามแผนฯ ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน  
วัน เดือน ปี  ที่ระบุ ในเล่มเอกสารของแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

1.2 การขอเลื่อนระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ที่อยู่ภายในไตรมาสเดียวกัน  กรณี
หน่วยงานสังกัดวิทยาเขต  ให้อยู่ในอ านาจรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต  โดยเมื่อได้รับ
อนุมัติให้เลื ่อนระยะเวลาด าเนินโครงการแล้ว  ให้หน่วยงานส าเนาหนังสือส่งมายัง        
กองนโยบายและแผน เพ่ือด าเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบติดตามผลปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

1.3 การขอเลื่อนระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ข้ามไตรมาส หน่วยงานต้องเสนอขออนุมัติ
ต่อมหาวิทยาลัย 

2. การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  เช่น การขอเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย / วัตถุประสงค์โครงการ / 
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ / ตัวชี้วัดโครงการ ฯลฯ  หน่วยงานต้องเสนอขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย 

3. การขออนุมัติโครงการเพ่ิมเติม  ต้องเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ QUICK 
win Project  และจ าเป็นเร่งด่วนเท่านั้น  โดยต้องเสนอขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
10. แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินโครงการ 

 

 



 

 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการ          

 
 
 
 

วันที่       

 
 
 
 

สาขา/หน่วยงาน     
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย วิทยาเขตตรัง 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ผลผลิต :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

       ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  งบประมาณแผ่นดิน        งบประมาณเงินรายได้      อ่ืนๆ (ระบุ) ................. 

1. ชื่อโครงการ         

    งบด าเนินงาน  งบรายจ่ายอ่ืน     งบกลาง   งบจากภายนอก 

2. ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

  กลยุทธ์          

  มาตรการ         

  แผนงาน                  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1.         
  2.         
  3.         
4. กิจกรรมของโครงการ 
  1.         
  2.         
  3.         
5. ระยะเวลาด าเนินงาน .......(ให้ระบุระยะเวลา เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ)............................................. 
6. สถานที่ด าเนินงาน 

  ภายในมหาวิทยาลัย 
        ภายนอก ...............(โปรดระบุสถานที่ท่ีจัดโครงการ)..................... 

7. งบประมาณ 
  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ......................................... บาท 
  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง ......................................... บาท 
 



8. สถานะของการเบิกจ่ายงบประมาณการด าเนินโครงการ 
   เคลียร์เงินเรียบร้อยแล้ว 

         อยู่ระหว่างเคลียร์เงิน 

9. ผลการด าเนินงาน  (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนด  ต้องครอบคลุมตัวชี้วัดของโครงการที่ก าหนดใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี) 
 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปัญหาอุปสรรค / 

แนวทางแก้ปัญหา แผน ผล 
1. ......(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ที่ระบุในโครงการ)........ .......... ..........  
2. ......(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ ที่ระบุในโครงการ)........ .......... ..........  
3. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
   - นักศึกษา 
   - บุคลากร 
   - บุคคลภายนอก 
 

.....คน 

.....คน 

.....คน 

.....คน 

.....คน 

.....คน 

.....คน 

.....คน 

 

4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ .......... ..........  
5. ……………………… .......... ..........  
6. ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
     (1) ................................. 
     (2) ................................ 
 

 
ความถี่.................คน 
ความถี่.................คน 

 

 
10. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ   
 1........................................................................................................... .................................................. 
 2................................................................................................. ............................................................ 
 3........................................................................................................... .................................................. 

11. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ 
 11.1 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ  
 1........................................................................................................... ................................................. 
 2.................................................................. .......................................................................................... 
 3........................................................................................................... ................................................ 
 



 11.2  ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการจัดโครงการประเภทนีค้รั้งต่อไป
 1.............................................................................................................................. ................................ 
 2.............................................................................................................................. ................................ 
 3................................................................................................ .............................................................. 
 
 
                        ลงช่ือ.......................................  ผู้รายงานข้อมูล 
                (......................................) 
      ต าแหน่ง................................... 
 

ภาพกิจกรรม (หมายเหตุ  จ านวน 10 รูป พร้อมแนบไฟล์ JPEG Image ด้วย) 
 
 
 

 
 

 
 

   

 
 
เอกสารประกอบที่จะแนบพร้อมแบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งกองนโยบายและแผน ประกอบด้วย 
1. ส าเนาขออนุมัติโครงการ  2.  รายละเอียดโครงการ 
3.   ก าหนดการหรือตารางจัดโครงการ  4.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ   
5. สรุปผลการประเมินจากแบบสอบถาม 6.  แผ่น CD ประกอบรูปภาพจ านวน 1 แผ่น 
 
 
หมายเหตุ  
1.โปรดกรอกข้อมูลให้ครบ เพื่อใช้ตอบตัวชี้วัดงบประมาณ และการประกันคุณภาพการศึกษา 
    ทั้งของหน่วยงาน  และในภาพรวมของมหาวิทยาลัย   
2. กรณีท่ีจัดกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม/หลายรุ่น  ใน 1 โครงการใหญ่  ขอให้จัดท ารายงานผล 
    ในทุกกิจกรรม 
 
 


