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แบบเสนอขออนุมัติโครงการบรกิารทางวิชาการทีก่่อใหเ้กดิรายได้ 
ตามระเบยีบมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ว่าด้วยการบรกิารทางวิชาการทีก่่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. 2563 
ระดับมหาวทิยาลัย 

 
        
1. ชื่อโครงการ 
                       
 
2. ลักษณะของการบรกิารวชิาการ (ให้ระบุจากความหมาย การบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้) 
              
            
             
 
3. ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
              
             
             
             
             
              
 
4. วัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการ 
              
             
             
             
             
              
 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ (ระบุ ชื่อ – สกุล / สาขา / คณะ / หมายเลขโทรศัพท์) 
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6. แผนการบรูณาการ โครงการบรกิารวชิาการกับการเรียนการสอน (บูรณาการ คือ กิจกรรมการเรียนการ
สอน ที่ด าเนินการ ก่อนหรือพร้อม กับการด าเนินโครงการบริการวิชาการ) 
 

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

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

 
7.  แผนการน าความรู้และประสบการณ์จากโครงการบริการวิชาการมาพฒันาการเรียนการสอน (พัฒนา คือ 
กิจกรรมการเรยีนการสอนและการวิจัยที่ด าเนินการ หลัง จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการเสร็จสิ้นแล้ว 
และเสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น) 
 

ข้อมูลโครงการบรกิารวชิาการ รายละเอียดแผน การพฒันาการเรียนการสอน 
1. ชื่อโครงการ: ............................................... 
........................................................................ 
2. วันด าเนินโครงการ: ................................... 
3. ผลการประเมิน: 

ประเด็น ร้อยละ 
1. ด้านความพึงพอใจ ........... 
2. ด้านความรู้ความเข้าใจ ........... 
3. ด้านการน าความรู้และ
ประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ 

........... 

เฉลี่ย   

1. ประเด็นที่น ามาพัฒนาการเรียนการสอน: ................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
2. หัวข้อที่สอน/กิจกรรมที่สอน/ประเด็นเรื่อง: ................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
3. รายละเอียด: ................................................................ 
 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
4. รายช่ือผู้สอน: .............................................................. 
5. สัปดาห์ที่สอน: ................................................................ 

 
8. สถานที่ด าเนินการ 
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9. ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน / เดือน / ปี ที่จัดกิจกรรม/โครงการ) 
             
              
 
10. ขั้นตอนการด าเนินงานและแผนการด าเนินงาน 
 10.1  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
            
             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
 10.2  แผนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปงีบประมาณ …………. 

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. .......................................             

 
11. ตัวชี้วัด / เป้าหมายโครงการ 
 11.1 เชิงปริมาณ 
         
          
 11.2 เชิงคุณภาพ 
         
          
  
  



หน้า 4/6 
 

12. รายรับของโครงการ จ านวน  บาท (      ) 
 แหล่งที่มาของรายรับ          
 
13. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 13.1  อัตราการจัดสรรค่าบริการทางวิชาการเป็นรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยจากการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ดังนี้ 

รายการ จ านวนเงิน  (บาท) 
(1) จัดสรรเปน็รายได้มหาวิทยาลัย (ร้อยละ.........)  บาท 
(2) จัดสรรเปน็รายได้วิทยาเขต (ร้อยละ.........)  บาท 
(3) จัดสรรเปน็รายได้หน่วยงาน (ร้อยละ.........)    บาท 
(4) รายจ่ายส าหรับด าเนินการ (ร้อยละ.........)  บาท 

รวม  บาท 
 13.2  อัตราการจัดสรรค่าบริการทางวิชาการเป็นรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยจากการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ กรณกีารตรวจวิเคราะห ์การทดสอบ การประมวลผล หรือ การให้บริการเครื่องมอื
และอุปกรณ์ หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

รายการ จ านวนเงิน  (บาท) 
(1) จัดสรรเปน็รายได้มหาวิทยาลัย (ร้อยละ.........)  บาท 
(2) จัดสรรเปน็รายได้วิทยาเขต (ร้อยละ.........)   บาท 
(3) จัดสรรเปน็รายได้หน่วยงาน (ร้อยละ.........)    บาท 
(4) รายจ่ายส าหรับด าเนินการ (ร้อยละ.........)  บาท 

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

รายการ จ านวนเงิน  (บาท) 
14.1 ค่าตอบแทน (ให้ระบุรายละเอียด จ านวนชั่วโมง X บาท X คน)  บาท 
-........................................  บาท 
- .......................................  บาท 
14.2 ค่าใช้สอย (ให้ระบุรายละเอียด จ านวนคน/จ านวนวัน/อัตราที่ขอต้ังค่า
ใช้สอย) 

 บาท 

- ........................................  บาท 
- ........................................  บาท 
14.3 ค่าวสัด ุ   บาท 
- ........................................   บาท 
- ........................................  บาท 
14.4 อื่น ๆ (ถ้าม)ี  บาท 
- ........................................   บาท 

รวมรายจ่ายทัง้สิ้น  บาท 
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15. สรุปประมาณรายรบั – รายจ่าย คงเหลือ       

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

 
 ขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนออนุมัติโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. 2563 เป็น
ความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอขออนุมัติโครงการ 
             (                 ) 
 (          /          /        ) 

 
ความเห็นหัวหน้าหน่วยงาน 
        
        
        
        
         
 

  
                  ลงชื่อ                          
                         (                                                    ) 
คณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
                          (วันที่           /                   /            ) 
 

 
ความเห็นรองอธิการบดีประจ าวทิยาเขต 
        
        
        
        
         
 

  
                  ลงชื่อ                          
                         (                                                    ) 
                          (วันที่           /                   /            ) 
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ประธานคณะกรรมการบรกิารทางวชิาการที่ก่อใหเ้กดิรายไดร้ะดับมหาวทิยาลัย 
   ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารการบริการทางวิชาการ     
   ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารการบริการทางวิชาการ เนื่องจาก   
         
 

  
                  ลงชื่อ                          
                         (                                                    ) 
 ประธานคณะกรรมการบริการทางวิชาการ 
 ที่ก่อให้เกิดรายได้ระดับมหาวิทยาลัย 
                          (วันที่           /                   /            ) 
 

 
ค าสั่งอธิการบด ี
   อนุมัต ิ     
   ไม่อนุมัติ เนื่องจาก        
         
 

  
              ลงชื่อ                          
                       (                                                    ) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
                          (วันที่           /                   /            ) 
 

 
 
 
 
  


