




หลกัเกณฑ์ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม 

 และกรอบแนวทางของความร่วมมอื โครงการความร่วมมอืการพัฒนา

กายภาพดา้นวิชาการและการด าเนินกิจกรรมร่วมกับชมุชน

ในจงัหวัดนนทบรุี

กรอบแนวทางพัฒนา ของมหาวิทยาลยั แนวปฏบิตัใินการจดัท าค าขอ กลุ่มเปา้หมาย

หลักเกณฑ์ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและ

นวัตกรรม
1. เป็นการน าเทคโนโลยี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ แนวทางการพัฒนา
ชุมชนเข้าไปส่งเสริมพัฒนาชุมชนให้เติบโตต่อโลกยุคใหม่ที่มีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
2. เป็นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล ตามปัญหา

และความต้องการของชุมชน เช่น การสร้างและพัฒนาอาชีพใหม่ การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของวสิาหกิจชุมชน การพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชน การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวยีนในชุมชน การพัฒนา
คุณภาพชีวติ
3. เป็นการบูรณาการร่วมกันระหวา่งสถาบันอุดมศึกษาและชุมชนหรือ
ต าบลในพื้นที่ ทั้งด้านการใช้ทรัพยากร การแบ่งเป็นองค์ความรู้และ

เทคโนโลยีร่วมกัน

1. พัฒนาและบริหารจัดการให้เป็นเมืองที่ประชาชนมี

คุณภาพชีวติที่ดี และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นที่
อยูอ่าศัย 
   1.1 ส่งเสริมและสร้างพื้นที่ให้ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน
   1.2 สร้างความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาชนให้

มีส่วนร่วมในการดูแล รักษาพื้นที่ให้เกิดความมั่นคงและ
ปลอดภยั
   1.3 สร้างกฎระเบียบข้อบังคับ การปฏบิัติงานและการ
อยูร่่วมกัน
2. เสริมสร้างและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า สู่สากล

   2.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจและยกระดับความ
เชี่ยวชาญแก่เกษตรกร วสิาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใน
การผลิต เชิงสัมพันธ์
   2.2 ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยพลังชุมชน สู่การสร้างรายได้
ชุมชน การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจฐานราก

1. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการส่งค าขอตามแบบฟอร์ม

ค าขอบริการวชิาการปี 2566 ไปที่ส านักการศึกษาต่อเนื่อง
2. หน่วยส่งเสริมงานบริการวชิาการ วเิคราะห์และรวบรวม
เสนอคณะกรรมการประจ าส านักเพื่อพิจารณาตัดสินให้ความ
เห็นชอบอนุมัติงบประมาณในการด าเนินโครงการ
3. หน่วยส่งเสริมงานบริการวชิาการ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง

 เวยีนแจ้งหน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบโครงการที่ผ่านความ
เห็นชอบ เพื่อด าเนินการตามขัน้ตอนของการจัดท าสัญญา
รับทุนโครงการบริการวชิาการแก่สังคม ตามแบบฟอร์ม
4. หน่วยส่งเสริมงานบริการวชิาการ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง
 รวบรวมโครงการที่ได้จัดท าสัญญา (ฉบับจริง) มอบให้กอง
คลังเพื่อประกอบการเบิกจ่ายต่อไป

5. หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินงานตามแผนที่
เสนอ
6. การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาชวา่ด้วย การเบิกจ่ายเงิน
รายได้ของมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2545

ชุมชนต่าง ๆ ใน

จังหวดันนทบุรี

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตักิารจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ส าหรับ โครงการ 1 Dr. 1 ต าบล ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดสรรงบเป็นงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน  300,000 บาท

รูปแบบในการจัดกิจกรรม  สามารถจัดกิจกรรมแบบเผชิญหน้า และ แบบออนไลน์ 



หลกัเกณฑ์ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม 

 และกรอบแนวทางของความร่วมมอื โครงการความร่วมมอืการพัฒนา

กายภาพดา้นวิชาการและการด าเนินกิจกรรมร่วมกับชมุชน

ในจงัหวัดนนทบรุี

กรอบแนวทางพัฒนา ของมหาวิทยาลยั แนวปฏบิตัใินการจดัท าค าขอ กลุ่มเปา้หมาย

กรอบแนวทางของความรว่มมอื โครงการความรว่มมอืการพัฒนา
กายภาพดา้นวิชาการและการด าเนินกิจกรรมรว่มกับชมุชนใน
จังหวัดนนทบุรี
1. คัดเลือกชุมชนเพื่อด าเนินการและจัดท าแผนการพัฒนาตามความ
ต้องการของชุมชน

2. บูรณาการองค์ความรู้และภารกิจของจังหวดันนทบุรีและ
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาชในการร่วมกันพัฒนาพื้นที่และ
ประชาชนในจังหวดันนทบุรี ให้เป็นชุมชนต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้
3. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวตักรรมในจังหวดันนทบุรี ด้วย
กระบวนการวจิัยและพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ
4. ส่งเสริมความรู้ด้านส่ิงแวดล้อม การท่องเที่ยว และบริหารจัดการ

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของชุมชนท้องถิน่

   2.3 ส่งเสริมตลาดสินค้า และบริการ เพื่อสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ
3. พัฒนาและส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
 และประวติัศาสตร์
   3.1 พัฒนาและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ ด้านประวติัศาสตร์ 
   3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการบริการด้านการท่องเที่ยวที่
ได้มาตรฐานและมีความปลอดภยัในชีวติ
   3.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์ ด้านประวติัศาสตร์

7. ให้หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดท ารายงานผล
การด าเนินงานฉบับสมบูรณ์เมื่อด าเนินการโครงการแล้วเสร็จ
 ภายใน 30 วนั 
8. หน่วยส่งเสริมงานบริการวชิาการ รวบรวมและสรุป
รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวชิาการแก่สังคม

และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีเสนอมหาวทิยาลัย 
ภายใน 30 วนั หลังส้ินปีงบประมาณ
9. โครงการแต่ละโครงการสามารถน ามาบูรณาร่วมกันได้
10. เป็นโครงการที่สามารถด าเนินการในระยะยาวได้ เพื่อให้
เกิดความยัง่ยืน

ชุมชนต่าง ๆ ใน
จังหวดันนทบุรี



  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  
 

รายละเอียด อัตรา อ้างอิง หลักฐาน 
1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน 300 บาท/ชั่วโมง ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การเบิก

จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2545 
(ค่าตอบแทนสมนาคุณวิทยากร) 

3.4.2.1 อัตราค่าตอบแทน 
           (1) วิทยากรท่ีเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง และ
ผู้บริหาร ทุกระดับของมหาวิทยาลัยให้จ่ายในอัตราคนละ 300.- บาทต่อ
ชั่วโมง 

2. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 500 บาท/ชั่วโมง ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การเบิก
จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2545 
(ค่าตอบแทนสมนาคุณวิทยากร) 

(2) วิทยากรท่ีมิใช่บุคคลตาม (1) ให้จ่ายในอัตราคนละ 500 บาทต่อชั่วโมง 

3. วิทยากรประสบการณ์พิเศษ 1,000 บาท/ชั่วโมง (ต้องเสนอ
คณะกรรมการการเงินของ
มหาวิทยาลัย) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การเบิก
จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2545 
(ค่าตอบแทนสมนาคุณวิทยากร) 

     กรณี ท่ีจ าเป็นต้องใช้วิทยากรตาม (2) ท่ีมีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์ เป็นพิเศษซ่ึงเป็นท่ีประจักษ์ ในด้านวิทยาการน้ัน ๆ และ
หน่วยงานมีความประสงค์จะให้จ่ายค่าตอบแทนสูงกว่าอัตราท่ีก าหนด ให้
เสนออธิการบดีพิจารณาก าหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นกรณี ๆ ไป แต่ท้ังนี้ต้อง
ไม่ เกิ น  อั ตราคนละ 1,000.- บาทต่อชั่ วโมง หาก เกินกว่า น้ี ให้ เสนอ
คณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยพิจารณา 

4. ค่าพาหนะ 
(กรุงเทพ/นนทบุรี/ปทุมธานี/
สมุทรปราการ) 

600 บาท/คน (ไป-กลับ) 
ต้องท าบันทึกขออนุมัติจ่าย 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการในประเทศ พ.ศ.2562 
 

(1) ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัด
สมุทรปราการ ให้จ่ายค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายแก่ผู้เดินทางในอัตราเท่ียว
ละ 300 บาทต่อคน แต่เบิกได้ไม่เกินวันละ 2 เท่ียว  

5. ค่าพาหนะ 500 บาท/คน ต้องท าบันทึกขอ
อนุมัติจ่าย 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการในประเทศ พ.ศ.2562 

ข้อ 12 ค่าพาหนะรับจ้างระหว่างสถานท่ีอยู่ ท่ีพักหรือสถานท่ีปฏิบัติราชการ
กับสถานี ยานพาหนะประจ าทางหรือสถานท่ีจัดพาหนะท่ีต้องใช้ในการ
เดินทางไปยังสถานท่ีปฏิบัติราชการของผู้เดินทาง ให้เบิกได้ตามจ่ายจริงโดย
ประหยัด เท่ียวละไม่เกิน 500 บาทต่อคน 

 

 
 

 



รายละเอียด อัตรา อ้างอิง หลักฐาน 
6. ค่าล่วงเวลา  ร า ย ล ะ เ อี ย ด แ น บ ท้ า ย ป ร ะ ก า ศ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
(ไม่อิงรูปแบบวิจัย) 

5. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีกองกลาง (ในวันจัดกิจกรรม) 
    5.1 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   เหมาจ่าย  150 บาทต่อวัน 
    5.2 ปฏิบัติงานวันหยุดราชการ     เหมาจ่าย  350 บาทต่อวัน 
 

    วันธรรมดา 150 บาท/คน 
    วันหยุด/นักขัตฤกษ์ 350 บาท/คน 

7. ค่าอาหาร  ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย อัตราค่าบริการของ
ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม พ.ศ. 2562 

ข้อ 11 ค่าบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้ก าหนดอัตราค่าบริการ ดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทอาหาร 
หน่วยงานภายใน  
(บาท/คน/มื้อ) 

1. อาหารเช้า 90 
2. อาหารกลางวัน 80 
3. อาหารเย็น 100 
4. อาหารดึก 60 
5. อาหารว่าง 40 

    อาหารว่าง 40 บาท/คน 
    อาหารกลางวัน 80 บาท/คน 
    อาหารเย็น 90 บาท/คน 

8. คา่เบี้ยเลี้ยงที่พัก 
    บุคลากรของรัฐ  
    บุคลากรภายนอก 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ พ.ศ.
2562 

 

9. ค่าเช่าสถานที่จัดโครงการ เบิกจ่ายตามจริง   
10. กลุ่มเป้าหมาย / โครงการ ต้องไม่น้อยกว่า 40 คน และต้อง

ไมใ่ช่กลุ่มนักศึกษา ของ มสธ.  

  

 
หมายเหตุ  
1. การฝึกอบรม/สัมมนาที่มีลักษณะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ แบ่งกลุ่มอภิปรายหรือสัมมนา หรือแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม ซึ่งได้ก าหนดไว้ใน โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมและ
จ าเป็นต้องมีวิทยากร ประจ ากลุ่ม ให้จ่ายค่าตอบแทนวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน  ให้แต่ละกลุ่มต้องมีจ านวนผู้เข้าร่วม โครงการ  10 – 15 คน 
2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม / สัมมนา ในรูปแบบออนไลน์ ใช้แบบฟอร์มและหลักเกณฑ์ ตามที่ ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักฐานการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรที่ปฏิบัติงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 



 

แบบค ำขอโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ..............  

(โครงกำร 1 Dr. 1 ต ำบล) 
    

 

1. ชื่อโครงกำร (ภาษาไทย) .........……………………………………………………………………………….…….……………………… 
(ภาษาอังกฤษ) …………………………………………..………………………………………………………….…….……………..……… 

2. หลักเกณฑ์ของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำมำรถระบุได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
  2.1 เป็นการน าเทคโนโลยี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ แนวทางการพัฒนาชุมชนเข้าไปส่งเสริมพัฒนาชุมชนให้ 
      เติบโตต่อโลกยุคใหม่ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
  2.2 เป็นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน เช่น  
      การสร้างและพัฒนาอาชีพใหม่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาการท่องเที่ยว  
      ชุมชน การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  2.3 เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและชุมชนหรือต าบลในพ้ืนที่ ทั้งด้านการใช้  
      ทรัพยากร การแบ่งเป็นองค์ความรู้และเทคโนโลยีร่วมกัน 

3. เป้ำหมำยสอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย (สำมำรถระบุได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
  วิชาชีพเชิงบูรณาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติให้เข้มแข็ง 
  วิชาชีพทีบู่รณาการกับการเรียนการสอนต่อการพัฒนาชุมชน สังคม 
  วิชาชีพที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการด าเนินงานจากการได้รับการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
  วิชาชีพที่ส่งเสริมให้เกิดชุมชนสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมฐานความรู้ 

4. ผู้รับผิดชอบโครงกำร ...........................................................………สังกัด……………………………………………  
เบอร์โทรศัพท์ ……………………………....……………… E-mail ……………..………….…………………………………… 
รำยนำมคณะท ำงำน ...........................................................………สังกัด…………………………………………….. 
 

5. หลักกำรและเหตุผล 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. วัตถุประสงค ์  
6.1……………………………………………………………………………………………………………………………...…………..…. 
6.2……………………………………………………………………………………………………………………….……………..…….. 
6.3………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

7. กลุ่มเป้ำหมำย  
กลุ่มเป้าหมาย : 
 1) นักเรียน 2) เยาวชน 3) ครอบครัว 4) ประชาชนทั่วไป 5) ผู้สูงอายุ 
 6) ผู้ด้อยโอกาส 7) ขรก./บุคลากรทางการศึกษา 8) เกษตรกร  9) ผู้น าชุมชน  

 10) ผู้ประกอบการ  11) พระสงฆ์/ผู้น าศาสนา  
 ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย : …………………………………………………………………..…….……………………………………..... 
 พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย : ……………………………………………………………..……..……….………………………………………. 
 อ่ืน ๆ ระบุ......................................................... ............................................................................................... 
 

8. สถำนทีใ่ห้บริกำรวิชำกำร .............................................................................................. ............................. 
9. ระยะเวลำโครงกำร เริ่มต้นปี พ.ศ. ................. สิ้นสุดปี พ.ศ. .................. 

 
 

1 Dr. 1 ต าบล 
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10. เป้ำหมำยผลผลิต และตัวชี้วัด 
 

ผลผลิต / ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ........... 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. – มี.ค.) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. – มิ.ย.) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. – ก.ย.) 

ผลผลิตท่ี 1: .........      

ตัวชี้วัด      

เชิงปริมาณ : 
      1. ………. 
      2. ………. 

 
 
 

    

เชิงคุณภาพ : 
      1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
บริการ 
      2. ร้อยละผูเ้ข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ 

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

    

เชิงเวลา : 
      1. ………. 
      2. ………. 

     

 เชิงต้นทุน : 
      1. ………. 
      2. ………. 

     

 

11. แผนกำรด ำเนินงำน  (กรณีเป็นโครงการ 1 ปี) 
 

ผลผลิต / กิจกรรม 
 

หน่วยนับ 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 1) 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. – มี.ค.) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. – มิ.ย.) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. – ก.ย.) 

ผลผลติที่ 1:…………………………..      
กิจกรรม.............................................      
1……………………………………      
…      
ผลผลติที่ 2:…………………………..      
กิจกรรม.............................................      
1……………………………………      
…      

 

12. แผนกำรด ำเนินงำน (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่องยั่งยืน (ระยะยาว)  ให้แนบแผนมาด้วย) 
 

ผลผลิต / กิจกรรม 
 

หน่วยนับ 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 1) 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. – มี.ค.) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. – มิ.ย.) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. – ก.ย.) 

ผลผลติที่ 1:…………………………..      
กิจกรรม.............................................      
1……………………………………      
…      
ผลผลติที่ 2:…………………………..      
กิจกรรม.............................................      
1……………………………………      

 

หมายเหตุ 1) ให้ระบุเป็นปริมาณงานหรือ Gantt Chart ในแผนการด าเนินงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสนั้นๆ 
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13. งบประมาณเงินอุดหนุน        หน่วย : บาท 
 

งบรำยจ่ำย / รำยกำร
 

งบประมำณปี พ.ศ.  ………….. 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. – มี.ค.) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. – มิ.ย.) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. – ก.ย.) 

1. เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน     

     1.1 ค่าตอบแทน 

            รายการ..... 

            รายการ.... 

    

     1.2  ค่าใช้สอย 

            รายการ..... 

            รายการ.... 

    

     1.3  ค่าวัสดุ....... 

            รายการ..... 

    

รวมท้ังสิ้น     

 
14. แผนกำรเบิกจ่ำยเงิน 

งวดที่ ภำระงำนที่ต้องส่ง จ ำนวน (บำท) 
1   
2   
3   

รวมท้ังสิ้น   
 

15. ผลลัพธ์ / ผลกระทบของกำรด ำเนินโครงกำร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

16. กรณีโครงการที่มุ่งตอบสนองด้านการเรียนการสอนในชุดวิชา ให้ระบุด้วยว่าเป็นชุดวิชาใด 
รหัสชุดวิชา......................ชื่อชดุวิชา.....................................   และ/หรือ  
 

17. การรายงานผลการด าเนินงาน และการใช้จ่ายเงิน ให้รายงานตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่ส านักการศึกษา
ต่อเนื่องก าหนด ก าหนด พร้อมจัดท ำคลิป VDO กำรจัดกิจกรรมโครงกำร ควำมยำวไม่เกิน 3 นำที  
และเอกสำรสรุปประเด็นส ำคัญของโครงกำร 

 
18.  โครงการ ..................................................................................................................... ........................... 

ผ่านความเห็นชอบจาก .......................................................................................................... ................. 
ครั้งที่ .........................  วันที่ ................................................................ .................................................... 

 
หมำยเหตุ  แนบก าหนดการฝึกอบรม / สัมมนา  มาด้วย 



โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

ป�งบประมาณ 2566

ขอเชิญเสนอโครงการ

 ภายในวันที� 15 พฤศจิกายน 2565 

½�ÒÂºÃÔ¡ÒÃà¼Âá¾Ã�·Ò§ä¡Å 
ÊíÒ¹Ñ¡¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµ�Íà¹×èÍ§

Scan Me

สอบถามข้อมูลเพิ�มเติม

โทร. 02 504 7726


