
เร่ือง  ขออนุมติัโครงการสนบัสนุนประสิทธิภาพดา้นการวิจยั 

เรียน  คณบดี/ผูอ้าํนวยการ 

          ตามท่ีมหาวิทยาลยัไดจ้ดัทาํแผนปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ข้ึนภายใตวิ้สยัทศัน์วา่ “เป็นมหาวิทยาลยัชั้นนาํท่ีมีความเป็นเลิศ
ดา้นการเกษตรในระดบันานาชาติ” ทั้งน้ีไดมี้การถ่ายทอดสู่หน่วยงานภายในเพื่อจดัทาํแผนปฏิบติัราชการของหน่วยงานให้สอดคลอ้งและร่วมกนัขบั
เคล่ือนใหม้หาวิทยาลยับรรลุซ่ึงวิสัยทศันด์งักล่าว  

          ดงันั้นเพื่อใหก้ารขบัเคล่ือนการดาํเนินงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลยัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ท่ีกาํหนด
ไว ้จึงใคร่ขออนุมตัิ งบประมาณเงินรายได(้งบอุดหนุน ของมหาวิทยาลยัแม่โจ ้» เทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางนํ้า) จาํนวน 50,000.00 บาท 
โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ   ดงัเอกสารท่ีแนบมาพร้อมน้ี  

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั  

   

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้» เทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางนํ้า โทรศัพท์  3470 ต่อ 109

ที่  ศธ0523.7.1.3/040 วนัที ่ 20 มีนาคม 2556

 

 

  
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชนกนัต ์ จิตมนสั ) 

20/3/2556 9:55:13  
ผูเ้สนอ  

 

 

  
(นางผอ่งพรรณ  กนัธิยะ ) 

20/3/2556 10:43:50  
เห็นชอบ  

 
 

  
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประจวบ  ฉายบุ ) 

20/3/2556 10:55:17  
เห็นชอบ  

 

 

  
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จงกล  พรมยะ ) 

20/3/2556 10:59:35  
ผูอ้นุมติั  
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มหาวทิยาลยั
แบบเสนอโครงการตามแผนยทุธศาสตร/์บรกิารวชิาการ 

ตอนที ่1 : รายละเอยีดโครงการ  

1. ชือ่โครงการ  โครงการสนับสนุนประสทิธภิาพดา้นการวจิัย 
2. ประเภทโครงการ  โครงการตามพันธกจิพืน้ฐานหน่วยงาน (เบกิจา่ยจากงบอดุหนุนงานประจําการอนุมัตสิิน้สดุทีห่น่วยงาน) 

3. ลกัษณะโครงการ  โครงการพัฒนางานเดมิ 

4. แผนงาน  แผนงานวจิัย 

5. แหลง่งบประมาณ  

6. ผูร้บัผดิชอบโครงการ  

7. ทีป่รกึษาโครงการ   

8. หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ  

9. สนบัสนนุนโยบายมหาวทิยาลยั  

10. สอดคลอ้งประเด็นยทุธศาสตร ์ 

ประเด็นยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยั  56-3.ความเป็นเลศิดา้นการวจิัยและนวัตกรรม 

เป้าประสงคข์องมหาวทิยาลยั  56-3.2 ผลงานวจัิยและนวัตกรรมทีม่คีณุภาพและเกดิประโยชน,์ 56-3.3 มรีะบบการบรหิาร
งานวจัิยและปัจจัยสนับสนุนทีม่ปีระสทิธภิาพ 

กลยทุธข์องมหาวทิยาลยั  56-3.2.3 พัฒนาระบบ กลไกการบรหิารทรัพยส์นิทางปัญญาและสนับสนุนผลงานวจิัยหรอืงาน
สรา้งสรรคใ์หไ้ดร้ับการจดทะเบยีนทรัพยส์นิทางปัญญา, 56-3.3.2 พัฒนาและปรับปรงุระบบบรหิารจัดการงานวจิัยใหม้คีวาม
คลอ่งตวัและมปีระสทิธภิาพ 

ตวัชีว้ดัของมหาวทิยาลยั  56-03-09 จํานวนผลงานวจัิยหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้ับการจดทะเบยีนสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัร
ตอ่อาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจํา, 56-03-10 รอ้ยละของผลงานวชิาการทีไ่ดร้ับการจดลขิสทิธิแ์ละ/หรอื ไดร้ับรองคณุภาพ
จากหน่วยงานทีเ่ชือ่ถอืไดต้อ่อาจารยป์ระจําและ/หรอืนักวจัิยประจํา, 56-03-12 ระดับความสําเร็จในการบรหิารจัดการงานวจัิย 

ประเด็นยทุธศาสตรห์นว่ยงาน  56-3.ความเป็นเลศิดา้นการวจิัยและนวัตกรรม 

เป้าประสงคข์องหนว่ยงาน  56-3.1 นักวจัิยมอือาชพีและเป็นทีย่อมรับ, 56-3.2 ผลงานวจัิยและนวัตกรรมทีม่คีณุภาพและเกดิ
ประโยชนใ์นระดับชาตแิละนานาชาต,ิ 56-3.3 มรีะบบการบรหิารงานวจิัยและปัจจัยสนับสนุนทีม่ปีระสทิธภิาพ 

กลยทุธข์องหนว่ยงาน  56-3.1.2 สรา้งบรรยากาศการวจิัยทีเ่อือ้ตอ่นักวจิัยใหส้ามารถผลติงานวจัิยทีม่คีณุภาพ, 56-3.2.1 
สนับสนุนการตพีมิพผ์ลงานวจิัย บทความทางวชิาการทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต,ิ 56-3.2.5 เพิม่คณุภาพของงานวจัิยใหไ้ด ้
มาตรฐาน, 56-3.2.7 พัฒนาระบบกลไกการบรหิารทรัพยส์นิทางปัญญาและสนับสนุนผลงานวจิัยหรอืงานสรา้งสรรคใ์หไ้ดร้ับการ
จดทะเบยีนทรัพยส์นิทางปัญญา, 56-3.2.8 สนับสนุนการจัดทําคูม่อื เอกสารเผยแพรท่ีไ่ดจ้ากการสงัเคราะหง์านวจัิยเขา้สูอ่งค์
ความรูท้างการประมงและทรัพยากรทางน้ํา, 56-3.3.2 พัฒนาและปรับประระบบบรหิารจัดการงานวจิัยใหม้ปีระสทิธภิาพ 

ตวัชีว้ดัของหนว่ยงาน  56-3-1 เงนิสนับสนุนงานวจิัยตอ่จํานวนอาจารยป์ระจํา, 56-3-2 งานวจิัยหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้ับการ
ตพีมิพห์รอืเผยแพร,่ 56-3-4 รอ้ยละบทความวจิัยทีไ่ดร้ับการอา้งองิ(Citation)ใน Refereed journal หรอืในฐานขอ้มลูระดับ
ชาตแิละนานาชาตติอ่อาจารยป์ระจํา, 56-3-6 จํานวนผลงานวจัิยหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้ับการจดทะเบยีนสทิธบิตัรหรอือนุสทิธิ
บัตรตอ่อาจารยป์ระจํา, 56-3-7 รอ้ยละของผลงานวชิาการทีไ่ดร้ับการจดลขิสทิธิแ์ละ/หรอืไดร้ับรองคณุภาพจากหน่วยงานทีเ่ชือ่
ถอืไดต้อ่อาจารยป์ระจํา, 56-3-9 ระดับความสําเร็จในการบรหิารจัดการงานวจิัย 

11. หลกัการและเหตผุล  
     การสรา้งสรรคแ์ละผลติผลงานงานวจัิยทีม่คีณุภาพและครบกระบวนการอยา่งสมบรูณ์นัน้ ผูว้จัิยควรไดรั้บการสนับสนุนทัง้ดา้นการ

แหลง่งบประมาณ งบรายจา่ย คําอธบิาย ปีงบประมาณ จํานวนเงนิ
(บาท)

งบประมาณเงนิรายได ้
(มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้» 
เทคโนโลยกีารประมง
และทรัพยากรทางน้ํา) 

หมวดรายจา่ย » งบอดุ
หนุน 

แผนงานวจัิย งานวจิัยพัฒนาและถา่ย
ทอดเทคโนโลย ีกองทนุเพือ่การวจิัย 
งบเงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนท่ัวไป 

2556 50,000.00

   รวมทัง้หมดเป็น : 50,000.00

รายชือ่ผูร้บัผดิชอบ สถานะ
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ชนกนัต ์ จติมนัส ผูรั้บผดิชอบหลัก 

- ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.จงกล พรมยะ 

รายชือ่หนว่ยงาน สถานะ
มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้» เทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้ํา หน่วยงานหลัก 

นโยบายมหาวทิยาลยั
ดา้นวจิัยและนวัตกรรม 
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จัดหาแหลง่ทนุวจัิย การจัดสรรทนุวจัิย การพัฒนาสมรรถนะนักวจัิย รวมถงึการสนับสนุนทรัพยากรทีจํ่าเป็นตอ่การพัฒนาศักยภาพผล
งานวจัิยและงานสรา้งสรรคม์คีณุคา่และเกดิมลูคา่สงูสดุ  
     ดังนัน้ เพือ่เอือ้ตอ่ประโยชนก์ารทําวจัิยทีม่คีณุภาพและครบกระบวนการอยา่งสมบรูณ์ คณะจงึไดจ้ัดทําโครงการสนับสนุนดา้นการวิ
จัย เพือ่สง่เสรมิใหค้ณาจารย ์และบคุลากรไดม้คีวามกา้วหนา้ทางดา้นวจัิยและพัฒนาองคค์วามรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่ประกอบไปดว้ย
กจิกรรมตา่ง ๆ ดงันี ้1. กจิกรรมเชดิชนัูกวจัิยดเีดน่ 2.พัฒนาคณุภาพวารสารของคณะใหไ้ดม้าตรฐาน 3.กจิกรรมสง่เสรมิการสรา้งสรรค์
ผลงาน การผลติงานวจิัยแบบบรูณาการ เพือ่จดทะเบยีนสทิธบัิตรหรอือนุสทิธบิตัร พรอ้มทัง้นําเขา้สูก่ารสรา้งนวตักรรมเชงิพาณชิย์
และนําไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ 4.กจิกรรมสนับสนุนการจัดทําคูม่อื เอกสารเผยแพร่เชงิวชิาการ 5. กจิกรรมจัดทําแผนยทุธศาสตรแ์ละ
ระบบการวจัิยของคณะ เพือ่ตดิตามและพัฒนาสูง่านวจิัยแบบบรูณาการอยา่งยัง่ยนืโดยทางคณะหวงัวา่กจิกรรมดงักลา่วจะชว่ยผลัก
ดันงานวจิัยของคณะใหเ้กดิประโยชนส์ูช่มุชน ประเทศชาตแิละนานาชาตติอ่ไป  

12. วตัถปุระสงค ์ 

13. ระยะเวลาดําเนนิโครงการเร ิม่ตน้  22/03/2556 สิน้สดุ 30/09/2556 

14. กลุม่เป้าหมายจํานวน  72 คน ประกอบดว้ย ผูบ้รหิาร คณาจารย ์บคุลากร และตัวแทนจากหน่วยงานภายนอก 

15. รปูแบบกจิกรรม  

16. เป้าหมายผลผลติและตวัชีว้ดั  

12.1 เพือ่สง่เสรมิการเชดิช ูยกยอ่งคณาจารยท์ีม่ผีลงานเดน่ทางดา้นวจิัย เพือ่สรา้งขวัญและกําลังใจ รวมถงึเป็นแบบอยา่งทีด่ี
ใหแ้กค่ณาจารย ์นักศกึษา และผูพ้บเห็น 
12.2 เพือ่พัฒนาคณุภาพวารสารของคณะใหไ้ดม้าตรฐาน 
12.3 เพือ่สง่เสรมิใหค้ณาจารยไ์ดส้รา้งสรรคผ์ลงานเพือ่จดลขิสทิธิ ์ทะเบยีนสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัร พรอ้มทัง้นําเขา้สูก่ารส
รา้งนวัตกรรมเชงิพาณชิยแ์ละนําไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ 
12.4 เพือ่สนับสนุนใหค้ณาจารยไ์ดจั้ดทําคูม่อื เอกสาร บทความเผยแพรเ่ชงิวชิาและวเิคราะหอ์งคค์วามรูสู้ช่มุชน 
12.5 เพือ่จัดทําแผนยทุธศาสตรแ์ละพัฒนาระบบและกลไกการวจิัยของคณะใหม้ปีระสทิธภิาพ เพือ่พัฒนาสูง่านวจิัยแบบ
บรูณาการอยา่งยัง่ยนื 

15.1 อืน่ ๆ 

16.1  พฒันาประสทิธภิาพดา้นการวจิยั :กจิกรรมเชดิชูนกัวจิยัเดน่  
ตวัชีว้ดั ประเภท หนว่ยนบั เป้าหมาย
จํานวนครัง้ในการจัดกจิกรรม เชงิปรมิาณ ครัง้ 1 

รอ้ยละของกจิกรรมเสร็จสิน้ตามระยะเวลาทีก่ําหนด เชงิเวลา รอ้ยละ 100 

16.2  พฒันาประสทิธภิาพดา้นการวจิยั :กจิกรรมพฒันาคณุภาพวารสารของคณะใหไ้ดม้าตรฐาน  
ตวัชีว้ดั ประเภท หนว่ยนบั เป้าหมาย
จํานวนครัง้ในการจัดกจิกรรม เชงิปรมิาณ ครัง้ 1 

รอ้ยละของโครงการเสร็จสิน้ตามระยะเวลาทีก่ําหนด เชงิเวลา รอ้ยละ 100 

รอ้ยละของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม (จากจํานวน 15 คน) เชงิปรมิาณ รอ้ยละ 80 

16.3  พฒันาประสทิธภิาพดา้นการวจิยั :กจิกรรมสง่เสรมิการสรา้งสรรคผ์ลงาน การผลติงานวจิยัแบบบรูณาการ 
เพือ่จดทะเบยีนสทิธบิตัรหรอือนสุทิธบิตัร พรอ้มท ัง้นําเขา้สูก่ารสรา้งนวตักรรมเชงิพาณิชยแ์ละนําไปใชป้ระโยชน์
ไดจ้รงิ  
ตวัชีว้ดั ประเภท หนว่ยนบั เป้าหมาย
จํานวนผลงานทีย่ืน่ขอการจดสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบัิตร เชงิปรมิาณ ผลงาน 2 

จํานวนอาจารยท์ีย่ืน่ขอการจดสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัร เชงิปรมิาณ คน 2 

รอ้ยละของโครงการเสร็จสิน้ตามระยะเวลาทีก่ําหนด เชงิเวลา รอ้ยละ 100 

16.4  พฒันาประสทิธภิาพดา้นการวจิยั :กจิกรรมสนบัสนุนการจดัทาํคูม่อื เอกสารเผยแพรเ่ชงิวชิาการ  
ตวัชีว้ดั ประเภท หนว่ยนบั เป้าหมาย
รอ้ยละของโครงการเสร็จสิน้ตามระยะเวลาทีก่ําหนด เชงิเวลา รอ้ยละ 100 

รอ้ยละของอาจารยท์ีไ่ดจ้ัดทําเอกสารหนังสอื ตํารา บท
ความทีไ่ดต้พีมิพเ์ผยแพร ่

เชงิปรมิาณ รอ้ยละ 80 

รอ้ยละของเอกสารหนังสอื ตํารา บทความทีไ่ดต้พีมิพ์
เผยแพร ่

เชงิปรมิาณ รอ้ยละ 80 

16.5  พฒันาประสทิธภิาพดา้นการวจิยั :กจิกรรมจดัทาํแผนยทุธศาสตรแ์ละระบบการวจิยัของคณะ เพือ่ตดิตาม
และพฒันาสูง่านวจิยัแบบบรูณาการอยา่งย ัง่ยนื  
ตวัชีว้ดั ประเภท หนว่ยนบั เป้าหมาย
แผนยทุธศาสตรแ์ละระบบการวจิัยของคณะ เชงิปรมิาณ ฉบับ 1 

รอ้ยละของกจิกรรมเสร็จสิน้ตามระยะเวลาทีก่ําหนด เชงิเวลา รอ้ยละ 100 

รอ้ยละของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม (จากจํานวน 20 คน) เชงิปรมิาณ รอ้ยละ 80 

ระดับความพงึพอใจตอ่การจัดกจิกรรม เชงิคณุภาพ คะแนน 3.51 
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17. งบประมาณ  

17.1  พฒันาประสทิธภิาพดา้นการวจิยั :กจิกรรมเชดิชูนกัวจิยัเดน่ 
ผลผลตินีม้กีารถัวจา่ยงบประมาณ 

กจิกรรม หมวดรายจา่ย/รายการ งบประมาณรวม
กจิกรรมเชดิชนัูกวจัิยเดน่ (วันทีจั่ดกจิกรรม 
22/03/2556 - 30/09/2556)    

รายชือ่ผูร้บัผดิชอบกจิกรรม
     - น.ส. ปรยีาพร   บา้นครอ้ 

หมวดรายจา่ย » คา่
ใชส้อย 2,000.00 บาท 

     คา่จา้งเหมาจัดทําโลป่ระกาศเกยีรตคิณุ 

2,000.00 บาท 

17.2  พฒันาประสทิธภิาพดา้นการวจิยั :กจิกรรมพฒันาคณุภาพวารสารของคณะใหไ้ดม้าตรฐาน 
ผลผลตินีม้กีารถัวจา่ยงบประมาณ 

กจิกรรม หมวดรายจา่ย/รายการ งบประมาณรวม
กจิกรรมพัฒนาคณุภาพวารสารของคณะใหไ้ดม้าตรฐาน
(วันทีจั่ดกจิกรรม 22/03/2556 - 30/09/2556)    

รายชือ่ผูร้บัผดิชอบกจิกรรม
     - น.ส. น้ําเพชร   ประกอบศลิป์ 

หมวดรายจา่ย » คา่
ใชส้อย 12,000.00 บาท 

     คา่เดนิทางสําหรับผูท้รงคณุวฒุกิอง
บรรณาธกิารวารสารวจัิยคณะเทคโนโลยกีาร
ประมง ฯ จํานวน 3 ทา่น ๆ ละ 4,000 บาท เป็น
เงนิ 12,000 บาท  
      

หมวดรายจา่ย » คา่
ใชส้อย 1,350.00 บาท 

     คา่อาหารกลางวันสําหรับผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 
จํานวน 1 มือ้ ๆ 90 บาท จํานวน 15 คน เป็นเงนิ 
1,350 บาท  
      

หมวดรายจา่ย » คา่
ใชส้อย 375.00 บาท 

     คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่สําหรับผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรม 15 คน จํานวน 1 มือ้ ๆ 25 บาท จํานวน 
15 คน เป็นเงนิ 375 บาท  
      

หมวดรายจา่ย » คา่
วสัด ุ 1,275.00 บาท 

     คา่วัสดอุืน่ ๆ ทีใ่ชใ้นกจิกรรม จํานวน 1,275 
บาท 

15,000.00 บาท 

17.3  พฒันาประสทิธภิาพดา้นการวจิยั :กจิกรรมสง่เสรมิการสรา้งสรรคผ์ลงาน การผลติงานวจิยัแบบบรูณาการ 
เพือ่จดทะเบยีนสทิธบิตัรหรอือนสุทิธบิตัร พรอ้มท ัง้นําเขา้สูก่ารสรา้งนวตักรรมเชงิพาณิชยแ์ละนําไปใชป้ระโยชน์
ไดจ้รงิ 
ผลผลตินีม้กีารถัวจา่ยงบประมาณ 

กจิกรรม หมวดรายจา่ย/รายการ งบประมาณรวม
กจิกรรมสง่เสรมิการสรา้งสรรคผ์ลงาน การผลติงานวจิัย
แบบบรูณาการ เพือ่จดทะเบยีนสทิธบัิตรหรอือนุสทิธิ
บัตร พรอ้มทัง้นําเขา้สูก่ารสรา้งนวตักรรมเชงิพาณชิย์
และนําไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ (วันทีจั่ดกจิกรรม 
22/03/2556 - 30/09/2556)    

รายชือ่ผูร้บัผดิชอบกจิกรรม
     - นาง กลัยารัตน ์  วงศแ์กว้ 

หมวดรายจา่ย » คา่
ใชส้อย 5,000.00 บาท 

      คา่ใชส้อยทีใ่ชใ้นการจัดทําผลงานเพือ่จด
สทิธบิตัรและอนุสทิธบิตัร จํานวน 2 เรือ่ง ๆ ละ 
2,500 บาท 

หมวดรายจา่ย » คา่
วสัด ุ 5,000.00 บาท 

      คา่วัสดทุีใ่ชใ้นการจัดทําผลงานเพือ่จดสทิธิ
บัตรและอนุสทิธบิตัร จํานวน 2 เรือ่ง ๆ ละ 
2,500 บาท  
      

10,000.00 บาท 

17.4  พฒันาประสทิธภิาพดา้นการวจิยั :กจิกรรมสนบัสนุนการจดัทาํคูม่อื เอกสารเผยแพรเ่ชงิวชิาการ 
ผลผลตินีม้กีารถัวจา่ยงบประมาณ 

กจิกรรม หมวดรายจา่ย/รายการ งบประมาณรวม
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18. ปญัหาและอปุสรรค 

18.1 ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมมจํีานวนนอ้ย  

19. แนวทางการแกไ้ขปญัหาและอปุสรรค 

19.1 ประชาสัมพันธก์ารจัดกจิกรรมใหทั้ว่ถงึ  

20. เอกสารประกอบ  

กจิกรรมสนับสนุนการจัดทําคูม่อื เอกสารเผยแพรเ่ชงิ
วชิาการ (วันทีจั่ดกจิกรรม 22/03/2556 - 30/09/2556)  

รายชือ่ผูร้บัผดิชอบกจิกรรม
     - นาง กลัยารัตน ์  วงศแ์กว้ 

หมวดรายจา่ย » คา่
ใชส้อย 15,000.00 บาท 

     คา่จา้งเหมาจัดทําคูม่อื เอกสาร จํานวน 15 
เรือ่ง ๆ ละ 1,000 บาท 

15,000.00 บาท 

17.5  พฒันาประสทิธภิาพดา้นการวจิยั :กจิกรรมจดัทาํแผนยทุธศาสตรแ์ละระบบการวจิยัของคณะ เพือ่ตดิตาม
และพฒันาสูง่านวจิยัแบบบรูณาการอยา่งย ัง่ยนื 
ผลผลตินีม้กีารถัวจา่ยงบประมาณ 

กจิกรรม หมวดรายจา่ย/รายการ งบประมาณรวม
กจิกรรมจัดทําแผนยทุธศาสตรแ์ละระบบการวจัิยของ
คณะ เพือ่ตดิตามและพัฒนาสูง่านวจัิยแบบบรูณาการ
อยา่งยัง่ยนื (วันทีจ่ัดกจิกรรม 01/04/2556 - 
30/04/2556)    

รายชือ่ผูร้บัผดิชอบกจิกรรม
     - น.ส. ปรยีาพร   บา้นครอ้ 

หมวดรายจา่ย » คา่
ใชส้อย 2,500.00 บาท 

     คา่เดนิทางสําหรับวทิยากร 2,500 บาท 

หมวดรายจา่ย » คา่
ใชส้อย 1,800.00 บาท 

     คา่อาหารกลางวันสําหรับผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 
จํานวน 1 มือ้ ๆ 90 บาท จํานวน 20 คน เป็นเงนิ 
1,800 บาท  
      

หมวดรายจา่ย » คา่
ใชส้อย 500.00 บาท 

     คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่สําหรับผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรม จํานวน 1 มือ้ ๆ 25 บาท จํานวน 20 คน 
เป็นเงนิ 500 บาท  
      

หมวดรายจา่ย » คา่
ใชส้อย 400.00 บาท 

     คา่ใชส้อยอืน่ ๆ ทีใ่ชใ้นกจิกรรม 400 บาท 

หมวดรายจา่ย » คา่
ตอบแทน 1,800.00 บาท 

     คา่ตอบแทนวทิยากร จํานวน 3 ชัว่โมง ๆ ละ 
600 บาท เป็นเงนิ 1,800 บาท 

หมวดรายจา่ย » คา่
วสัด ุ 500.00 บาท 

     คา่เอกสารประกอบการจัดกจิกรรม 500 บาท 

หมวดรายจา่ย » คา่
วสัด ุ 500.00 บาท 

     คา่วัสดอุืน่ ๆ ทีใ่ชใ้นกจิกรรม 500 บาท 

8,000.00 บาท 

ไมม่เีอกสารประกอบ

ตอนที ่2 : รายชือ่ผูเ้ห็นชอบและอนุมตั ิ ประวัตกิารเดนิเอกสาร

ผูบ้นัทกึขอ้มลู 
โปรดตรวจสอบความถกูตอ้งและลงนาม

รับรอง 
ลงนามเมือ่ : 20/3/2556 9:54:07 

 

เห็นชอบ 
- 

ลงนามเมือ่ : 20/3/2556 10:06:22 
 

เห็นชอบ 
- 

ลงนามเมือ่ : 20/3/2556 10:43:50 
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(นาง กลัยารัตน ์  วงศแ์กว้ ) 

ผูบ้นัทกึขอ้มลู  
 
 
 

  
(นาง กลัยารัตน์   วงศแ์กว้ ) 
ผูต้รวจแผนระดบัหน่วยงาน  

 
 
 

  
(นาง ผอ่งพรรณ   กนัธยิะ ) 
ผูเ้ห็นชอบระดับหน่วยงาน  

 
 
 

ผูเ้สนอ 
- 

ลงนามเมือ่ : 20/3/2556 9:55:13 
 

  
(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ชนกนัต ์  จติ

มนัส ) 
ผูเ้สนอโครงการ  

 
 
 

เห็นชอบ 
- 

ลงนามเมือ่ : 20/3/2556 10:55:17 
 

  
(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ประจวบ   ฉายบ ุ)

ผูเ้ห็นชอบระดับหน่วยงาน  
 
 
 

ผูอ้นุมตั ิ
- 

ลงนามเมือ่ : 20/3/2556 10:59:35 
 

  
(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. จงกล   พรมยะ )

ผูอ้นุมัตริะดบัหน่วยงาน  
 
 
 

เห็นชอบ 
- 

ลงนามเมือ่ : 20/3/2556 10:33:05 
 

  
(นาง จรรยา   ภคูําวงศ ์) 

ผูต้รวจงบประมาณระดบัหน่วยงาน  
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