
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       ส ำนักงำนอธิกำรบดี  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย

 โทร  ๐-๗๔๓๑-๗๑๐๐  ต่อ  ๑๑๑๐  โทรสำร  ๐-๗๔๓๑-๗๑๓๓ 
ที ่    อว ๐๖๕๕/ วันที่        กุมภำพันธ์ 2566 

เรื่อง  แจ้งโครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อกำรพัฒนำ
   กำรท่องเที่ยวทำงทะเลอย่ำงยั่งยืน 

เรียน    หัวหน้ำหน่วยงำนในสังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

ตำมที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ได้อนุมัติจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2566 โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ด้วยนวัตกรรม 
และเทคโนโลยี เพ่ือกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวทำงทะเลอย่ำงยั่งยืน  กิจกรรมที่ 1 กำรพัฒนำ
ศักยภำพก ำลังคนเพ่ือตอบสนองอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวทำงทะเล กิจกรรมย่อยที่ 1.3 
กำรฝังตัวของบุคลำกรในภำคกำรศึกษำในสถำนประกอบกำรที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมท่องเที่ยว
ทำงทะเล ตำมกรอบวงเงิน 3,200,000 บำท (สำมล้ำนสองแสนบำทถ้วน) แบ่งเป็นกิจกรรมย่อย 
ดังต่อไปนี้ 

1.3.1 Talent Mobility (อำจำรย์)  1,800,000 บำท 
1.3.2 กำรฝังตัวของบุคลำกรในสถำนประกอบกำร    450,000 บำท 
1.3.3 Talent Mobility (นักศึกษำ)     900,000 บำท 
1.3.4 ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้ำนกำรท่องเที่ยว      50,000 บำท 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น  3,200,000 บำท 
โครงกำรดังกล่ำว มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับก ำลังคนให้มีทักษะ พัฒนำนวัตกรรม เทคโนโลยี 
ด้ำนกำรท่องเที่ยวทำงทะเลให้มีมำตรฐำน ส่งเสริมชุมชนไปสู่กำรท่องเที่ยวทำงทะเลอย่ำงยั่งยืน
สำมำรถแข่งขันในระดับสำกลได้ นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้โครงกำรขับเคลื่อนตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ จึงแจ้งมำยัง
คณะ/วิทยำลัย เพ่ือประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรสำยวิชำกำรและนักศึกษำในสังกัด เข้ำร่วม
โครงกำรและขอรับงบประมำณสนับสนุนในกิจกรรมย่อยที่ 1.3 (1.3.1-1.3.4) ภำยใต้โครงกำร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว  
ทำงทะเลอย่ำงยั่งยืน โดยกรอกข้อมูลและแนบไฟล์ข้อมูลแบบเสนอเข้ำร่วมกิจกรรม น ำส่ง 
ผ่ำนทำง QR CODE ที่แนบมำพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยตนเอง ภำยในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 
2566 เวลำ 16.30 น.     

จงึเรียนมำเพื่อพิจำรณำ 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม) 
รองอธิกำรบดี ปฏิบัติรำชกำรแทน 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

892
12-02-2566
09.20

๒๕๒ ๑๐
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ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม 
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนา 

การท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน 
--------------------------------------------- 

 
ช่องทำง สแกน QR CODE ชื่อกิจกรรมย่อย 

 1.3.1 Talent Mobility (อำจำรย์)  
1.3.2 กำรฝังตัวของบุคลำกรในสถำน 
         ประกอบกำร     
1.3.3 Talent Mobility (นักศึกษำ) 
     
 
 
 
 

 1.3.4 ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้ำนกำร    
         ท่องเที่ยว (นักศึกษำ) 
 
 
 
 
 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม: 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส ำเนำรวมหนังสือเรียน  
1. คณบดีคณะบริหำรธุรกิจ 
2. คณบดีคะวิศวกรรมศำสตร์   
3. คณบดีคณะศิลปศำสตร์ 
4. คณบดีคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
5. คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 
6. ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยรัตภูมิ 
7. คณบดีคณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 
8. คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
9.  คณบดีคณะสัตวแพทยศำสตร์ 
10. คณบดีคณะอุตสำหกรรมเกษตร 
11. คณบดีคณะเกษตรศำสตร์ 
12. ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร 

   13. คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี 
   14. คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง 
   15. ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
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แบบเสนอเข้าร่วมกิจกรรม 
กิจกรรมย่อยที่ 1.3 การฝังตัวของบุคลากรในภาคการศึกษาในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม         
การท่องเที่ยวทางทะเล  ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน 
 
1. ชื่อกิจกรรม  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 หัวหน้ากิจกรรม…………อาจารย์………………………………………..…………………………………………………….. 
 ผู้ร่วมกิจกรรม (นักศึกษา) *กรณี Talent Mobility 

1) …………….…………………………………………………………………………………………………………….. 
2) …………….…………………………………………………………………………………………………………….. 

 หน่วยงานต้นสังกัด………………………………………………………………………………………………………. 
 
3.  ประเภทของกิจกรรม 
 

 Talent Mobility 
 ฝังตัวในสถานประกอบการ (อย่างน้อย 1 เดือน) 

 

 
5. ลักษณะของกิจกรรม (โดยอธิบายว่า กิจกรรมก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาตามโจทย์ของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทาง

ทะเล ในด้านการบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือด้านอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางทะเล) 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………...……………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………............................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

4. รวมงบประมาณที่เสนอขอรับการพิจารณา ................................. บาท (A+B) 
 A : งบประมาณจากกิจกรรม ................................. บาท 
 B : งบประมาณสนับสนุนจากสถานประกอบการ (In-cash)     ................................. บาท 
 C : งบประมาณสนับสนุนจากสถานประกอบการ (In-kind) ................................. บาท 
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6. ความส าคัญและที่มาของปัญหาโดยสรุป (โดยอธิบายถึงความส าคญัและที่มาของปัญหาในการออกไปปฏิบตัิงาน 
 ในสถานประกอบการร่วมกับภาคเอกชน โจทย์ความต้องการ และความคาดหวังของสถานประกอบการโดยสรุป)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……..............................................................................................................................................................................….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
7. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม (โดยระบุให้ชัดเจนตามล าดับความส าคัญ)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
8. ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  
 

 ....................ระบุช่วงเวลา.............................................................................................................................. 
 
09. ข้อมูลสถานประกอบการที่ร่วมกิจกรรม (พร้อมรายละเอียดโดยย่อของสถานประกอบการ) 
  

ชื่อสถานประกอบการ : …………………………………………………...................................……………… 
ทุนจดทะเบียน : …………………………………………………...................................……………… 
ด าเนินกิจการ : …………………………………………………...................................……………… 
ทีอ่ยู่สถานประกอบการ : …………………………………………………...................................……………… 
ผู้บริหาร : …………………………………………………...................................……………… 
ผู้จัดการ : …………………………………………………...................................……………… 
ความเป็นเจ้าของโดยคนไทย : …………………………………………………...................................……………… 
ขนาดสถานประกอบการ : …………………………………………………...................................……………… 
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10. ข้อมูลบุคลากรร่วมกิจกรรม 
 1) หัวหน้าโครงการ  
    ชื่อ-สกุล……………………………………………………………..  
       ความเชี่ยวชาญ …………………………………………………………………… 
    หน่วยงานต้นสังกัด……….............………………………….  
    ต าแหน่งทางวิชาการ…………………………………….……. จ านวนวันที่ออกไปปฏิบัติงาน …………..…… วัน 
    ที่อยู่ที่สามารถติดต่อและส่งเอกสารได้ ……………………………………………………………………………………. 
    โทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ…………………………….. E-Mail …………………………………………………….. 
 
 2) นักศึกษาร่วมกิจกรรม คนที่ 1 
    ชื่อ-สกุล……………………………………………………………..  
    ระดับการศึกษาท่ีก าลังศึกษา ……………………………...................................................  
   หลักสูตร/สาขาวิชาที่ก าลังศึกษา …………………........................................................................  
    บทบาทหน้าที่ในกิจกรรม ……………………………………………………………………………… 
    โทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ…………………………….. E-Mail …………………………………………………….. 
 
 3) นักศึกษาร่วมกิจกรรม คนที่ 2 
    ชื่อ-สกุล……………………………………………………………..  
    ระดับการศึกษาท่ีก าลังศึกษา ……………………………...................................................  
   หลักสูตร/สาขาวิชาที่ก าลังศึกษา …………………........................................................................  
    บทบาทหน้าที่ในกิจกรรม ……………………………………………………………………………… 
    โทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ…………………………….. E-Mail …………………………………………………….. 
 
11. แผนการด าเนินงานตลอดกิจกรรม (ระบุแผนการด าเนินงานโดยละเอียดที่สามารถแสดงให้เห็นความสามารถ

ด าเนินการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่ก าหนด) 
  

รายละเอียด 2566 
ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1.         
2.        
3.        
4.        
5.        
n.        
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12. รายละเอียดความพร้อมของสถานประกอบการ (ระบุทั้งความพร้อมของสถานประกอบการในการ
ด าเนินการกิจกรรม) 
 ความพร้อมของอุปกรณ์/เครื่องมือ ณ สถานประกอบการ  
 ความพร้อมของสถานที่/พ้ืนที่บริการ/พ้ืนที่ในการด าเนินกิจกรรม 
 ความพร้อมของสถานประกอบการต่อการรองรับการปฏิบัติงานของอาจารย์ นักศึกษา  
 ความพร้ อมของบุ คล ากรของสถานประกอบการ /การแต่ ง ตั้ งห รื อมอบหมายบุ คล ากร 

ของสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
 การวางแผนในการขยายผลหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม 
 ความพร้อมในการน าผลลัพธ์/ผลงานที่เกิดข้ึนการการด าเนินกิจกรรมไปใช้จริง)  
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………….………………….. 

  
13. รายละเอียดค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรม (งบประมาณรวม) 

หมายเหต:ุ 
 Talent mobility  จัดสรรไม่เกิน 60,000บาทต่อทีม (อาจารย์ 40,000บาท +นักศึกษา 10,000บาทต่อคน)  
 การฝังตัว จัดสรรไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน 

 
13.1 Talent Mobility (อาจารย์) 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

งบที่เสนอขอ
(A) 

สถานประกอบการ 
In cash (B) In kind 

1.  ค่าตอบแทน -   -  - 

2.  ค่าใช้สอย       

2.1   ค่าเบี้ยเลี้ยง (...คน*....วนั*240บาท) xx     

2.2   ค่าเช่าที่พัก (....คน*....หอ้ง*1200บาท*....ครั้ง) xx     

2.3   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ                            
(...คน*50บาท*...มื้อ*....ครั้ง) 

xx     

2.4   ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ                                               
(...คน*150บาท*...มื้อ*....ครั้ง) 

xx     

2.5   ค่าอาหารเย็นส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ                                     
(...คน*150บาท*...มื้อ*....ครั้ง) 

xx     

2.6  เงินชดเชยในการใช้ยานพาหนะส่วนตัว (...กม.*4บาท*....เที่ยว) xx     
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13.1 Talent Mobility (อาจารย์) 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

งบที่เสนอขอ
(A) 

สถานประกอบการ 
In cash (B) In kind 

3.  ค่าวัสดุ     
 

3.1  วัสด ุ xx     

3.2   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ xx     

4.  ค่าสนับสนุนร่วมทุนจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)    xx   

 รวมทั้งสิ้น  xxxxxx  xxxxxx xxxxxx  
 

13.2 การฝังตัวของบุคลากรในสถานประกอบการ (อย่างน้อย 1 เดือน)    

รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

งบที่เสนอขอ
(A) 

สถานประกอบการ 
In cash (B) In kind 

1.  ค่าตอบแทน -   -  - 

2.  ค่าใช้สอย       

2.1   ค่าเบี้ยเลี้ยง (...คน*....วนั*240บาท) xx     

2.2   ค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย (....ห้อง*700บาท*....คืน) xx     

2.3   เงินชดเชยในการใช้ยานพาหนะส่วนตัว (...กม.*4บาท*2เที่ยว) xx     

3.  ค่าวัสดุ  -  - - 

 รวมทั้งสิ้น  xxxxxx  xxxxxx xxxxxx  

13.3 Talent Mobility (นักศึกษา) 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

งบที่เสนอขอ
(A) 

สถานประกอบการ 
In cash (B) In kind 

1.  ค่าตอบแทน -   -  - 

2.  ค่าใช้สอย       
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13.2 การฝังตัวของบุคลากรในสถานประกอบการ (อย่างน้อย 1 เดือน)    

รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

งบที่เสนอขอ
(A) 

สถานประกอบการ 
In cash (B) In kind 

2.1   ค่าเบี้ยเลี้ยง (...คน*....วนั*240บาท) xx     

2.2   ค่าเช่าที่พัก (....คน*....หอ้ง*1200บาท*....ครั้ง) xx     

3.  ค่าวัสดุ     
 

3.1  วัสด ุ xx     

 รวมทั้งสิ้น  xxxxxx  xxxxxx xxxxxx  
 
14. บทบาทของสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการนอกเหนือไปจากการสนับสนุน  in cash  

และ in kind (ถ้ามี)  
 .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
15. แนวทางการถ่ายทอดความรู้ให้แก่สถานประกอบการ  (เ ช่น การจัดอบรม การให้ความรู้แก่บุคลากร 

ของสถานประกอบการ การท าคู่มือการปฏิบัติงาน ฯลฯ เป็นต้น) 
 .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
16. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (โดยแสดงความคาดหมายของประโยชน์ที่จะไดร้ับจากกิจกรรมดังกล่าว) 
 .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………..…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
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17.   หนังสือรับรองของสถานประกอบการ โปรดสแกนหรือใส่รูปภาพของเอกสารต่าง ๆ เช่น หนังสือรับรอง 
ของสถานประกอบการ อาทิ ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์         
(ไม่เกิน 6 เดือน) หรือ หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (ท.ว.ช. 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และยอมรับว่าผลการตัดสินของคณะกรรมการ

บริหารกิจกรรมย่อยที่ 1.3 ถือเป็นข้อยุติ 

 ลงชื่อ________________________________  (หัวหน้ากิจกรรม) 

               (………………………………………………) 

                    วันที่ ……………………………… 

 

 
 
 
 
 
 

ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีให้การสนับสนุนตามรายละเอียดข้างต้น 

 ลงชื่อ________________________________  (สถานประกอบการ) 

               (………………………………………………) 

                    วันที่ ……………………………… 
 


