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เลขทีส่ญัญา หน่วยงาน ชือ่โครงการ ผู้รับผิดชอบ
จ านวนเงิน

(บาท)

 1/2565 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ โครงการ การฝึกอบรม เร่ือง การเสริมทักษะใหมก่าร

จัดการข้อมลูและการวิจัยเพื่อพัฒนาอาชีพ

รศ.ดร.น ้าทิพย์

วิภาวิน
20,060.00          

 2/2565 1. โครงการการเลือกใช้สถิติและการวิเคราะหข์้อมลูใน

งานวิจัย

ผศ.ดร.ศศิธร  

กาญจนสุวรรณ
34,000.00          

 3/2565 2. โครงการการอบรมเชิงปฏบิติัการส้าหรับผู้สูงอายุ เร่ือง 

การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อสุขภาวะของพฤฒพลัง

ในยุควิถีใหมอ่ย่างยัง่ยืน

รศ.พ.ต.ท.หญิง ดร.สุขอรุณ  

วงษท์ิม
29,120.00          

 4/2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ

โครงการการจัดท้าแผนผังแสดงระดับเสียงและนวัตกรรม

การควบคุมเสียงทางวิศวกรรม

ผศ.ดร.อภริดี  

ศรีโอภาส
2,200.00            

 5/2565 1. โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้านอาหารและโภชนาการ

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในต้าบลบา้นใหม ่

อ้าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรีุ

อ.วราลี  จ้อยมาก 26,280.00          

 6/2565 2. โครงการการพัฒนาองค์ความรู้ส้าหรับการด้าเนนิชีวิต

ครอบครัวไทยในยุคโควิด 19

อ.ดร.พิศุทธิภา 

เมธีกลุ
13,200.00          

 7/2565 1. โครงการอบรมภาษาองักฤษส้าหรับการศึกษาสหกรณ์

นานาชาติส้าหรับนกัเรียนและเยาวชนในโรงเรียน เขต

พื นที่จังหวัดนนทบรีุ

รศ.ดร.อนชุา  

ภริูพันธุ์ภญิโญ
35,840.00          

 8/2565 2. โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เกีย่วกบัเกษตรในโรงเรียน

เพื่อสุขภาพที่ดีของนกัเรียน

ผศ.ดร.ปริชาติ 

ดิษฐกจิ
31,000.00          

 9/2565 3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ทางไกล

เศรษฐกจิพอเพียงในชุมชนตามพระราชด้าริสมเด็จพระ

กนษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกมุารี

รศ.ดร.สัจจา  บรรจงศิริ 86,080.00          

 10/2565 4. โครงการเพิ่มศักยภาพขยายพันธุ์ไมด้อกไมป้ระดับของ

เกษตรกรโดยการเพาะเลี ยงเนื อเยือ่แบบง่ายแกเ่กษตรกร 

จังหวัดนนทบรีุ

ผศ.ดร.บณุฑริกา  นนัทา 25,900.00          

 11/2565 ส้านกัเทคโนโลยี

การศึกษา

โครงการต่อยอดพลังความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้าง

นวัตกรรม

อ.ดร.ปยิพจน ์ ตัณฑะผลิน 39,200.00          

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

และสหกรณ์

โครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
              ส้านกัการศึกษาต่อเนือ่ง ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล ได้รับจัดสรรงบประมาณ บริการวิชาการแกสั่งคม ประจ้าปงีบประมาณ พ .ศ.2565 

จ้านวน 700,000 บาท คณะกรรมการประจ้าส้านกัการศึกษาต่อเนือ่ง ได้พิจารณาและอนมุติัโครงการ จ้านวน 25 โครงการ โดยใช้งบประมาณ ทั งสิ น 

700,000 บาท ตามระเบยีบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การเบกิจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบบัที่ 10) พ.ศ. 2545

สาขาวิชา

มนษุยนเิวศศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
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โครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
              ส้านกัการศึกษาต่อเนือ่ง ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล ได้รับจัดสรรงบประมาณ บริการวิชาการแกสั่งคม ประจ้าปงีบประมาณ พ .ศ.2565 

จ้านวน 700,000 บาท คณะกรรมการประจ้าส้านกัการศึกษาต่อเนือ่ง ได้พิจารณาและอนมุติัโครงการ จ้านวน 25 โครงการ โดยใช้งบประมาณ ทั งสิ น 

700,000 บาท ตามระเบยีบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การเบกิจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบบัที่ 10) พ.ศ. 2545

 12/2565 ศูนย์วิทยบริการและ

ชุมชนสัมพันธ์ มสธ. 

ล้าปาง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ การท้าปลาส้ม นายสุพจน ์ สระทองพูน 29,140.00          

 13/2565 1. โครงการปนัยิ ม ปนัรัก ปนัสุข นางพรรษชล  แข็งขัน 34,200.00          

 14/2565 2. โครงการอบรมการท้า "พวงมโหตร" ศิลปส์ร้างรายได้

ชุมชน

นางพรรษชล แข็งขัน 28,800.00          

 15/2565 ศูนย์วิทยบริการและ

ชุมชนสัมพันธ์ มสธ. 

อบุลราชธานี

โครงการการเสริมสร้างทักษะการใช้สมาร์ทโฟนส้าหรับ

ผู้สูงอายุในยุคไทยแลนด์ 4.0

นายสุวัจนช์ัย  เจริญชัย 23,260.00          

 16/2565 1. โครงการส่งเสริมการการเรียนรู้บคุลากรทางการศึกษา

เพื่อพัฒนาทักษะการสอนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ผศ.ดร.เสกสรร

 อามาตย์มนตรี
16,210.00          

 17/2565 2. โครงการดูแลผู้สูงอายุที่บา้น โดยจิตอาสาหมอจิว๋ นางกติิมา  ค้าวิจารณ์ 18,810.00          

 18/2565 3. โครงการการเสริมสร้างสุขภาพและบ้าบดัด้วยวิธีการ

นวดแบบราชส้านกัจากภมูปิญัญาท้องถิน่

นางกติิมา  ค้าวิจารณ์ 31,500.00          

 19/2565 ศูนย์วิทยบริการและ

ชุมชนสัมพันธ์ มสธ. 

จันทบรีุ

โครงการเรียนรู้เร่ืองสมนุไพรเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่าง

ยัง่ยืน

นางสาวสุมลมาลย์

สร้อยรัตน์
29,050.00          

 20/2565 1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฎบิติัการการออกแบบและผลิต

ส่ือออนไลนเ์พื่อการอนรัุกษศิ์ลปวัฒนธรรมภาคใต้

นางธนชัพร  ฉิมสุด 26,500.00          

 21/2565 2. โครงการฝึกอบรมนวัตกรรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ

ในยุคดิจิทัล

นายชนญัญู  เผือกพรหม 15,400.00          

 22/2565 1. โครงการสร้างอาชีพจักสานพลาสติก เสริมชุมชน ต่อ

ยอดการศึกษา มสธ.

นางสาวชลธิชา  จันมณีย์ 38,300.00          

 23/2565 2. โครงการสืบสานการท้าขนมพื นบา้นท้องถิน่ใต้ นางสาวณภทัร  ไชยศิริ 27,760.00          

 24/2565 ส้านกัการศึกษาต่อเนือ่ง โครงการ การปลูกผักระบบไฮโดรบอกซ์ (Hydro Box) 

แบบต้นทุนต้่า

นายธนกฤต  หาดทวาย

กาญจน์
22,100.00          

 25/2565 ศูนย์วิทยบริการและ

ชุมชนสัมพันธ์ มสธ. 

นครศรีธรรมราช

โครงการ โครงงานผลิตส่ิงประดิษฐ์นาโนจากขยะพอลิ

เมอร์สู่การพัฒนาอาชีพ

นายชนญัญู  เผือกพรหม 16,090.00          

รวมจ านวนเงิน 700,000.00    

ศูนย์วิทยบริการและ

ชุมชนสัมพันธ์ มสธ. 

นครศรีธรรมราช

ศูนย์วิทยบริการและ

ชุมชนสัมพันธ์ มสธ. 

ยะลา

ศูนย์วิทยบริการและ

ชุมชนสัมพันธ์ มสธ. 

นครนายก

ศูนย์วิทยบริการและ

ชุมชนสัมพันธ์ มสธ. 

อดุรธานี


