(ตัวอยาง) โครงการ ปงบประมาณ 2554
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการ : ฝกปฏิบัติการวางแผนและการจัดรายการนําเที่ยว
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม
 โครงการที่เคยดําเนินการในป 2553 มีการปรับปรุงโครงการเดิมในประเด็น ........................................................
เหตุผล ..........................................................................................................................................................................

ประเภทโครงการตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร :
 1. จัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของสังคม
 2. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
 3. เสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการและการวิจัยในศาสตรเดียวกันและการบูรณาการระหวางศาสตร
 4.ใหบริการวิชาการที่สอดคลองกับบริบทของสังคม
5. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 6. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

มาตรฐานการประกันคุณภาพ ตามองคประกอบคุณภาพการศึกษาของ สกอ. (Indicators )
 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
 2. การผลิตบัณฑิต
 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
 4. การวิจัย
 5. การบริการวิชาการแกสังคม
 6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
 8. การเงินและงบประมาณ
 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบงชี้ ( KPI )ที่ตอบสนอง
ตัวบงชี้ที่ 2.2

มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ
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ชื่อ โครงการ : ฝกปฏิบัติการวางแผนและการจัดรายการนําเที่ยว
ผูรับผิดชอบ

อาจารยประพันธพงษ ชิณพงษ และอาจารยปวริศา โพธิ์ทอง

งบประมาณทั้งสิน้ 46,980

บาท (สี่หมื่นหกพันเการอยแปดสิบบาทถวน)

1. หลักการและเหตุผล
การจัด การศึก ษาทางด านการทองเที่ยวนั้น มุงเนนใหนัก ศึก ษาไดศึก ษา คน ควา และฝกปฏิบัติเพื่อให
นักศึกษามีทักษะความสามารถที่เชียวชาญทั้งทางดานวิชาการและทักษะการปฏิบัติการ โดยมุงหวังวาเมื่อนักศึกษา
สําเร็จ การศึก ษาไปตามเกณฑมาตรฐานการศึก ษาที่สํานัก งานคณะกรรมการอุด มศึก ษาไดกําหนดไวแลว นั้น
นักศึกษาควรจะมีทักษะที่ดีในดานการปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถไปปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มประสิทธิภาพเมื่อเขาสู
องคกรวิชาชีพ
ประกอบกับปจจุบันการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามุงเนนใหมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย
และใหความสําคัญตอการจัดการศึกษาที่มุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง การจัดใหมีการฝกภาคปฏิบัติจึงเปนอี กหนึ่ง
วิธีการที่จะทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรูการปฏิบัติงานไดดวยตนเอง นอกเหนือจากการเรียนเนื้อหาวิชาภายในชั้น
เรียน
ดังนั้นสาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ จึงจัดใหมีโครงการฝกปฏิบัติการวางแผนและ
การจัด รายการนําเที่ยว ในระหวางวัน ที่ 10 – 12 ตุลาคม 2554 ณ อุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง เกาะเตา
เกาะนางยวน จ.สุราษฏรธานี และสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ใน จ.ชุมพร
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษาสามารถฝกปฏิบัติการวางแผนการจัดนําเที่ยวได
2. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจกระบวนการขายรายการนําเที่ยวได
3. เพื่อใหนักศึกษาเรียนรูปญหาในการปฏิบัติงานนําเทีย่ ว
4. เพื่อใหนักศึกษาสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาในการจัดนําเที่ยวได
3. ระยะเวลาและวิธีดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินโครงการทั้งสิ้น 5 เดือน
ขั้นตอน / กิจกรรม

ปการศึกษา 2554
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

1. การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ
2. สํารวจสถานที่
3. ขออนุมัติโครงการ
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ขั้นตอน / กิจกรรม

ปการศึกษา 2554
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

4.วางแผนดําเนินโครงการ
5.ติดตอสถานที่
6. ดําเนินโครงการ
7. ติดตามผล
8. สรุปผลโครงการ
4. ผลที่ไดรับจากโครงการ
4.1 ผลผลิต (Output)
4.1.1 จํานวนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทองเที่ยวจํานวนไมนอยกวา 40 คน
4.2 ผลลัพธ (Outcome)
4.2.1 นักศึกษาสามารถฝกปฏิบัติการวางแผนการจัดนําเที่ยว
4.2.2 นักศึกษาเขาใจกระบวนการขายรายการนําเที่ยว
4.2.3 นักศึกษาเรียนรูปญหาในการปฏิบัติงานนําเที่ยว
4.2.4 นักศึกษาสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาในการจัดนําเที่ยว
4.2 ผลกระทบ (Impact)
4.2.1 นักศึกษาสามารถจัดทํารายการวางแผนและจัดการนําเที่ยวไดตามที่ธุรกิจทองเที่ยวตองการ
4.2.2 ความนาเชื่อถือของนักศึกษาสงผลใหธุรกิจทองเที่ยวมีความตองการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยใน
การเขาประกอบอาชีพ
5. ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และเปาหมาย
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว 125 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
นักศึกษามีความพึงพอใจตอการฝกปฏิบัติ

เปาหมาย
นักศึกษาเขาฝกปฏิบัติการทองเที่ยวไมนอย
กวา 40 คน
นักศึกษาไมนอยกวารอยละ 75 พึงพอใจตอ
การฝกปฏิบัติ
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ตัวชี้วัดเชิงเวลา :
เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม 2554

นักศึกษาสามารถฝกปฏิบัติการวางแผนและ
การจัดรายการนําเที่ยวไดตามกําหนดเวลา

ตัวชี้วดั เชิงตนทุน :
ใชงบประมาณไมเกิน 46,980 บาท

ใชงบประมาณตรงตามแผนที่กําหนดไว

ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จ :
1. นักศึกษาเขารับการฝกปฏิบัติไมนอยกวา 40 คน
2. นัก ศึ ก ษาเขา รับการฝ ก ปฏิ บัติ ไมน อยกวา 40 คน และ
สามารถเขาใจกระบวนการวางแผนและจัด รายการนํา
เที่ยวไดไมนอยกวา 30 คน
3. นัก ศึ ก ษาเขา รับการฝ ก ปฏิ บัติ ไมน อยกวา 40 คน และ
สามารถเขาใจกระบวนการวางแผนและจัด รายการนํา
เที่ยวไดไมนอยกวา 30 คน และสามารถจัด รายการนํา
เที่ยวไดเองไมนอยกวา 15 คน

6. สรุปงบประมาณ จําแนกตามหมวดเงิน
1. คาตอบแทนวิทยากร
2. คาที่พัก
4. คาพาหนะ
5. คาเบี้ยเลี้ยง

(200 บาท *15 ชั่วโมง * 1 คน * 3 วัน)
(1,000 บาท * 2 คืน* 3 คน)
(10,000 บาท * 3 วัน)
(240 บาท * 3 วัน * 1 คน)
(210 บาท * 3 วัน* 2 คน)

ระดับ 3

=
=
=
=
=

9,000
6,000
30,000
720
1,260

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวมทั้งสิ้น 46,980 บาท (สีห่ มื่นหกพันเการอยแปดสิบบาทถวน )
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
7. สถานที่ดําเนินโครงการ
อุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง เกาะเตา เกาะนางยวน จ.สุราษฏรธานี และสถานที่ทอ งเที่ยวตางๆ
ใน จ.ชุมพร
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8. ผลที่ไดรับจากโครงการและการประเมินผล
ผลที่จะไดรับ
นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับการวางแผนและการจัด
รายการนําเที่ยว
นักศึกษาสามารถปฏิบัติการวางแผนและการจัดนํา
เที่ยวได
นักศึกษาสามารถมีงานทําตรงกับสาขาวิชาที่เรียน
ได

วิธีการประเมิน
ทดสอบ

เครื่องมือ
แบบทดสอบ

ทดสอบ

แบบทดสอบ

ติดตามผลภายหลังสําเร็จการศึกษา

สัมภาษณ /
แบบประเมินผล

9. ผูเกี่ยวของกับโครงการ
บุคลากรที่เกี่ยวของ
ผูเสนอโครงการ
ผูประสานงานโครงการ
ผูตรวจสอบโครงการ
ผูดําเนินโครงการ

ชื่อ-สกุล
อาจารยประพันธพงษ ชิณพงษ
อาจารยปวริศา โพธิ์ทอง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎา ความคุนเคย
อาจารยประพันธพงษ ชิณพงษ
อาจารยปวริศา โพธิ์ทอง

ลายมือชื่อ

ลงชื่อ .......................................................ผูเสนอโครงการ
(อาจารยประพันธพงษ ชิณพงษ)

ลงชื่อ .........................................................ผูอนุมัติโครงการ
(รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ คชสิทธิ)์
อธิการบดี
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บันทึกขอความ
สวนราชการ คณะวิทยาการจัดการ
ที่
วันที่ 7 กันยายน 2552
เรื่อง ขออนุมัติโครงการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน อธิการบดี
ดวยสาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ จะจัดใหมีโครงการฝกปฏิบัติการวางแผนและ
การจัดรายการนําเที่ยวใหกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในการวางแผน
และการจัดรายการนําเที่ยว
ดังนั้นสาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ จึงขออนุมัติจัดโครงการฝกภาคปฏิบัติการ
วางแผนและการจัดรายการนําเที่ยว ในระหวางวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2552 ณ อุทยานแหงชาติหมูเกาะเตา
เกาะนางยวน หมูเกาะอางทอง จ.สุราษฏรธานี และสถานที่ทองเที่ยวใน จ.ชุมพร โดยใชงบประมาณของ
คณะวิทยาการจัดการรวมทั้งสิ้น 46,980 บาท (สี่หมื่นหกพันเการอยแปดสิบบาทถวน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(อาจารยประพันธพงษ ชิณพงษ)
อาจารยผูสอนรายวิชาการวางแผนและการจัดรายการนําเที่ยว
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