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แบบเสนอขออนุมัติโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. 2563 
ระดับหน่วยงาน 

 
        
1. ช่ือโครงการ 
                       
 
2. ลักษณะของการบริการวิชาการ (ให้ระบุจากความหมาย การบริการทางวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้) ดังนี้ 

 การให้แนวความคิด  การออกแบบ   การผลิต    การสร้าง 
   การควบคุม   การติดตั้ง   การซ่อมแซม   การปรับปรุง 
   การประกอบ   การส่งเสริม   การพัฒนา   การฝึกอบรม 
   การจัดการศึกษา  การประชุมสัมมนา  การตรวจวิเคราะห์  การส ารวจ 
   การทดสอบ   การประมวลผล  การวางระบบ  การให้ค าปรึกษา 
   แนะน า   การให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ ์   การรับจ้างวิจัย 
   การเผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรม     งานบริการในการศึกษา ค้นคว้า ส ารวจ 
   งานบริการวิชาการอ่ืนๆ โปรดระบุ...............................................................................  
 
3. ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล (อย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ) 
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4. วัตถุประสงคแ์ละขอบเขตของโครงการ 
 4.1 วัตถุประสงค์ 
  1)          
  2)          
  3)          
 4.2 ขอบเขตของโครงการ  
  4.2.1 องค์ความรู้ในการให้บริการวิชาการ 
   1)          
   2)          
   3)          
   4)          
   5)          
 

4.2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของผู้รับบริการ 
   1)          
   2)          
   3)          
   4)          
   5)          

4.2.3 กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน (ผู้รับบริการเป็นใคร จ านวนเท่าใด) 
   1)          
   2)          
   3)          

4.2.4 ความร่วมมือกับสถาบัน/องค์กรอ่ืน 
   1)          
   2)          
   3)          

 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ (ระบุ ชื่อ – สกุล / สาขา / คณะ / หมายเลขโทรศัพท์) 
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6. แผนการบูรณาการ โครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน (บูรณาการ คือ กิจกรรมการเรียนการ
สอน ที่ด าเนินการ ก่อนหรือพร้อม หรือหลัง จาก การด าเนินโครงการบริการวิชาการ  
 

ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ รายละเอียดแผนการบูรณาการ 
1.ชื่อโครงการ: ....................................... ........ 
...................................................................... 
2.วันที่ด าเนินโครงการ: ............................... .... 
 
 

1. ประเด็นที่น ามาบูรณาการ: ....................................... .... 
2. หัวข้อที่สอน/กิจกรรมที่สอน/ประเด็นเรื่อง: ................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
3. รายละเอียด: ........................................... ..................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
4. รายชื่อผู้สอน: ................................................................ 
5. สัปดาห์ที่สอน: ................................................................ 

 
7. สถานที่ด าเนินการ 
             
              
 
8. ระยะเวลาด าเนินการ  
  8.1  วัน / เดือน / ปี ที่จัดกิจกรรม/โครงการ  
        
   
  8.2  ระยะเวลา (ให้ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม/โครงการ ทั้งหมด) 
 

 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม/โครงการ จ านวน   ชม.   
 
9. ขั้นตอนการด าเนินงานและแผนการด าเนินงาน 
 9.1  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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 9.2  แผนการด าเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่ใช้ตลอดการด าเนินกิจกรรม/โครงการ) 

แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ …………. 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. …………………………………             
2. .......................................             
3. .......................................             
4. .......................................             
5. .......................................             
6. .......................................             

 
10. ตัวช้ีวัด / เป้าหมายโครงการ 
 10.1 ผลผลิตของโครงการ 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ และ ค่าเป้าหมาย 
   1)          
   2)          
   3)          

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ และ ค่าเป้าหมาย 
   1)          
   2)          
   3)          
 10.2 ผลลัพธ์ของโครงการ 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ และ ค่าเป้าหมาย 
   1)          
   2)          
   3)          

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ และ ค่าเป้าหมาย 
   1)          
   2)          
   3)          
 
 10.3 ผลกระทบของโครงการ 
   1)          
   2)          
   3)          
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11. รายรับของโครงการ ทั้งหมด จ านวน  บาท (      ) จาก  
  ค่าบริการวิชาการ เป็นเงิน จ านวน  บาท  
  ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการ จ านวน  คน คนละ    บาท 
 แหล่งที่มาของรายรับ           
     1) จากภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรมที่เป็นคู่ความร่วมมือ  จ านวน ............................ บาท 
     2) เก็บจากผู้สมัครเข้ารับการอบรม   จ านวน ............................ บาท 
     3) สถาบันอุดมศึกษาร่วมสนับสนุน   จ านวน ............................ บาท 
 
12. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 12.1  อัตราการจัดสรรค่าบริการทางวิชาการเป็นรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยจากการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ดังนี้ 

รายการ จ านวนเงิน  (บาท) 
(1) จัดสรรเป็นรายได้มหาวิทยาลัย (ร้อยละ.........)  บาท 
(2) จัดสรรเป็นรายได้วิทยาเขต (ร้อยละ.........)  บาท 
(3) จัดสรรเป็นรายได้หน่วยงาน (ร้อยละ.........)    บาท 
(4) รายจ่ายส าหรับด าเนินการ (ร้อยละ.........)  บาท 

รวม  บาท 
 12.2  อัตราการจัดสรรค่าบริการทางวิชาการเป็นรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยจากการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ กรณีการตรวจวิเคราะห์ การทดสอบ การประมวลผล หรือ การให้บริการเครื่องมือ
และอุปกรณ์ หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

รายการ จ านวนเงิน  (บาท) 
(1) จัดสรรเป็นรายได้มหาวิทยาลัย (ร้อยละ.........)  บาท 
(2) จัดสรรเป็นรายได้วิทยาเขต (ร้อยละ.........)   บาท 
(3) จัดสรรเป็นรายได้หน่วยงาน (ร้อยละ.........)    บาท 
(4) รายจ่ายส าหรับด าเนินการ (ร้อยละ.........)  บาท 

รวม  บาท 
 
13. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ (ร้อยละ.........) (จากข้อ 13.1 (4) หรือ 13.2 (4)) 
(ให้แสดงรายละเอียดประเภทรายจ่ายตามลักษณะที่เกิดขึ้นจริง) 

รายการ จ านวนเงิน  (บาท) 
13.1 ค่าตอบแทน (ให้ระบุรายละเอียด จ านวนชั่วโมง X บาท X คน)  บาท 
-........................................  บาท 
- .......................................  บาท 
13.2 ค่าใช้สอย (ให้ระบุรายละเอียด จ านวนคน/จ านวนวัน/อัตราที่ขอตั้งค่า
ใช้สอย) 

 บาท 

- ........................................  บาท 
- ........................................  บาท 
13.3 ค่าวัสดุ   บาท 
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- ........................................   บาท 
- ........................................  บาท 
13.4 อ่ืน ๆ (ถ้ามี)  บาท 
- ........................................   บาท 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น  บาท 
   
14. สรุปประมาณรายรับ – รายจ่าย คงเหลือ       

รายได้ (บาท) รายจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
   

 
 ขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนออนุมัติโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. 2563 เป็นความ
จริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอขออนุมัติโครงการ 
             (                 ) 
 (          /          /        ) 

 
ความเห็นหัวหน้าสาขาวิชา 
        
        
        
        
         
 

  
                  ลงชื่อ                          
                         (                                                    ) 
               หัวหน้าสาขาวิชา 
                          (วันที่           /                   /            ) 
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ความเห็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
        
        
        
        
         
 

  
                  ลงชื่อ                          
                         (                                                    ) 
                          (วันที่           /                   /            ) 
 

 
 
ค าสั่งคณบดี 
   อนุมัต ิโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริการทางวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ระดับหน่วยงาน 
   ไม่อนุมัติ เนื่องจาก        
         
 

  
              ลงชื่อ                          
                       (                                                    ) 
 คณบดี/ผู้อ านวยการ 
                        (วันที่           /                   /            ) 
 

 
 
 
 
  


