แบบฟอร์มการเขียนโครงการงบเงินอุดหนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 งบประมาณแผ่นดิน
หน่วยงาน

แบบ ง.4-1
(บูรณาการ)

 งบประมาณเงินรายได้

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์กระทรวง/มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน/ผลผลิต
1. ชื่อโครงการ อบรมบัญชีวิสาหกิจชุมชน ประจาปี 2557
ตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559)
(เชื่อมโยงแผนบริหารราชการแผ่นดิน.xlsx)
2. ประเภทโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง (ระบุปีที่เริ่มดาเนินการครั้งแรกพร้อมงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน)

ปีที่ 1 ดาเนินการในปีงบประมาณ 2554
ปีที่ 2 ดาเนินการในปีงบประมาณ 2555
ปีที่ 3 ดาเนินการในปีงบประมาณ 2556
ปีที่ 4 ดาเนินการในปีงบประมาณ
ปีที่ 5 ดาเนินการในปีงบประมาณ
เลือกลักษณะของกิจกรรมที่จัด

วัน/เดือน/ปี ที่ดาเนินการ 10 ส.ค. 54 งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 123,400 บาท
วัน/เดือน/ปี ที่ดาเนินการ 25 ก.ค. 55 งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 122,560 บาท
วัน/เดือน/ปี ที่ดาเนินการ (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
วัน/เดือน/ปี ที่ดาเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
บาท
วัน/เดือน/ปี ที่ดาเนินการ
งบประมาณทีเ่ บิกจ่ายจริง
บาท

 การประชุมเชิงวิชาการ
 การฝึกการอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ
 การสัมมนา เสวนา แลกเปลีย่ นความรู้
 การจัดนิทรรศการ
 การวิเคราะห์ การทดสอบ การตรวจสอบ
 การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ
 การให้บริการข้อมูล การเผยแพร่ความรูผ้ ่านสื่อต่างๆ
 อื่นๆ (ระบุ) ..............................................................
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ชื่อ นายสุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ
คณะ/สาขาวิชา/ภาควิชา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 02-692-2360-4 ต่อ 888
4. สอดคล้องกับ กลยุทธ์วิธีการ ตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานคือ การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนและสังคม
5. การบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับ (ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 5.1 เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 2 และ 3)
5.1 [ ] การเรียนการสอน ระบุ
[] การปรับปรุงรายวิชา ปัญหาพิเศษ
หลักสูตร บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
[ ] การเปิดรายวิชาใหม่
หลักสูตร
[ ] การต่อยอดสู่หนังสือตารา ............................................................ หลักสูตร
[ ] อื่นๆ ..............................................................................................................................
5.2 [ ] การวิจัย
[] ระบุโครงการวิจยั

ระบบบริหารการเงินและบัญชีเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดชลบุรี (Financial and Accounting System for Development
of Community Enterprise at Chonburi Province

[ ] อื่นๆ................................................................................................................................
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6. หลักการและเหตุผล

แบบ ง.4-1
(บูรณาการ)

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนต่าง ๆ มีการพัฒนาในการประกอบอาชีพภายใน
ชุมชนโดยมุ่งใช้ทรัพยากรในชุมชมนั่น ๆ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจโดยการสร้างเป็นผลผลิตที่ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจใน
ชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้และมีความยั่งยืน โดยได้มีการออกพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 ซึ่งมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างรายได้ การช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และการพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน มีผลให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้และ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งพร้อมสาหรับการแข่งขันทางการค้าในอนาคต ตลอดจนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสู่การ
เป็นผู้ประกอบกิจการในระดับที่สูงขึ้นไป
นอกจากนั้น ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 และ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เป็นแผนพัฒนาประเทศที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน
ส่วนใหญ่ของประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน โดยกาหนดให้นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นแนวทาง มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานการพัฒนาที่สาคัญของประเทศ โดยห้
ความสาคัญกับการสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการบูรณาการกระบวนการผลิตบนฐานศักยภาพ และความเข้มแข็ง
ของชุมชนอย่างสมดุล เน้นการผลิตเพื่อการบริโภคอย่างพอเพียงภายในชุมชน รวมทั้งพัฒนาระบบการบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคู่
ไปกับการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการ การตลาด องค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น พัฒนามาตรฐานสินค้า การสร้างตราสินค้า การจัดการเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และการพัฒนาทักษะในการประกอบ
อาชีพของกลุ่มต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความหลากหลายของชุมชน เพื่อลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ
แต่อย่างไรก็ตามการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ยังจาเป็นต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเพื่อสนับสนุนให้เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบการบริหารการเงินและบัญชี
ของวิสาหกิจชุมชนมีความสาคัญต่อการเสริมสร้างศักยภาพ และยกระดับการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนอันจะส่งผลการสร้างความ
ยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนต่อไปในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ในด้านการสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจให้แก่กลุ่มเกษตรกรและการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณค่า
ของสินค้าและบริการบนฐานความรู้และความเป็นไทย ตลอดจนการเรียนรู้วิธีปฏิบัติตามพระราชดารัสเศรษฐกิจพอเพียง ของ
พระบาทสมเด็จฯ พระเจ้าอยู่หัว ให้สามารถพัฒนาเป็นฐานความรู้สู่ท้องถิ่น
ดังนั้น สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีปณิธานว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเพื่อสังคม” มีพันธกิจสาคัญในการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม ทีม่ ุ่งเน้นให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงวิชาการสู่ชุมชนเพื่อสร้างความแข็ งแกร่งทางเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
ภายใต้ทรัพยากรและวิถีชีวิตของตนเองอย่างแท้จริง จึงได้จัดโครงการบริการวิชาการ “อบรมบัญชีวิสาหกิจชุมชน” ขึ้น ซึ่งเป็นจัด
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีวิสาหกิจในแหล่งชุมชนต่าง ๆ ของภาคตะวันออกให้
สามารถพัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็งและเป็นฐานในการเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจต่อไป
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แบบ ง.4-1
(บูรณาการ)

7. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์

มีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล มีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถวัดและประเมินผลได้ ไม่ควรมีหลายข้อ
และต้องกาหนดตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์แต่ละข้อ
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี
วิสาหกิจชุมชนให้แก่สมาชิกของชุมชน

1. จานวนครั้งของการจัดอบรม

2. เพื่อให้ความรู้ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
หรือพัฒนาการจัดทาบัญชี ตลอดจนการผลิต 3. ผลการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ
การให้บริการ การบริหารจัดการ การหาทุน
การตลาด และอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย
3. เพื่อพัฒนาและบูรณาการองค์ความรู้ที่เกิดจาก 4. รายวิชาที่มีการพัฒนา/บูรณาการ
การให้บริการทางวิชาการกับการเรียนการสอน 5. โครงการวิจัยที่มีการบูรณาการ
และการวิจัย

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ครั้ง

1 ครั้ง

คะแนน

3.80 คะแนน

ร้อยละ

ร้อยละ 82

วิชา

1 รายวิชา

เรื่อง

1 เรื่อง

8. กลุ่มเป้าหมาย
8.1 กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการ
จานวน
150
คน
- ผู้บริหาร
จานวน
คน
- อาจารย์
จานวน
15
คน
- เจ้าหน้าที่
จานวน
10
คน
- บุคคลทั่วไป
จานวน
คน
- นักศึกษาของ มทร.ตะวันออก
จานวน
25
คน
- นักเรียน/นักศึกษาจากภายนอก
จานวน คน
- ชุมชน/องค์กร
จานวน
100
คน
- ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
จานวน คน
- อื่นๆ (ระบุ)
จานวน คน
8.2 พื้นที่/ชุมชนเป้าหมาย
ชุมชน.......กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพานทองพัฒนา........หมู่บ้าน...บ้านเก่า (หมู่ที่ 6)............ตาบล.....บ้านเก่า.......................
อาเภอ.......พานทอง........................................................จังหวัด.....ชลบุรี...................................................
9. แผนการดาเนินงาน (ข้อ 9.1 – 9.4 ใส่เครื่องหมาย / ข้อ 9.5 ใส่เป็นตัวเลข)
กิจกรรม

เดือน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

9.1 การวางแผนการดาเนินการ (P_Plan)
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ประชุมคณะกรรมการโครงการและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดาเนินการ

ปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน 2555

ก.ย.

แบบ ง.4-1
(บูรณาการ)
กิจกรรม

เดือน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

9.2 การดาเนินงานตามแผน (D_Do)
1. จัดเตรียมการ ติดต่อวิทยากร
สถานที่ เตรียมเอกสาร และอุปกรณ์
ต่าง ๆ
2. ดาเนินการตามตารางกาหนดการ
เช่น บรรยาย ประชุมกลุ่มอภิปราย
กรณีศึกษาและเกม ฝึกปฏิบัติ
9.3 การติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงาน (C_Check)
9.4 ปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผลการติดตาม
และประเมินผล (A_Act)
9.5 แผนการเบิกจ่ายเงิน หน่วย : ล้านบาท
(ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)

0.125

9.3 การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน (C_Check) เพิ่มเติม
1. การติดตามประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมโครงการ (ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 5.2 เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 3)
- เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล....แบบสอบถามและการสังเกตุการณ์.......................................................................
- ระยะเวลาในการติดตามผล
เดือนกรกฎาคม 2557
2. การติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน/องค์กร (ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 5.2 เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 3และ
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 9 ประเด็นการพิจารณาที่ 5)
- เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล แบบสารวจสภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชน
และแบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
- ระยะเวลาในการติดตามผล
เดือนสิงหาคม 2557
3. การติดตามตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต (ตัวบ่งชี้ พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามข้อ 13)
- เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
- ระยะเวลาในการติดตามผล
เดือนสิงหาคม 2557
10. สถานที่ดาเนินงาน (ระบุ) ชื่อสถานที่
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพานทองพัฒนา หมู่ที่ 6 ตาบล บ้านเก่า อาเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี
11. กาหนดการจัดโครงการ วันที่....17-18....เดือน...กรกฏาคม....พ.ศ. ...2557
10. งบประมาณ………125,000.-……………………………………….บาท
รายรับ
 งบประมาณจากมหาวิทยาลัย .........................................บาท
 งบประมาณจากการเก็บค่าลงทะเบียน (ถ้ามี) .........................................บาท/คน
 งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น (ถ้ามี) .........................................บาท
รายการ
งบประมาณ
1. ค่า ............................
..............................
2. ค่า ...........................
..............................
3. สนับสนุนจาก......................
..............................
4. สนับสนุนจาก......................
..............................
5. สนับสนุนจาก......................
..............................
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ก.ย.
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รายจ่าย
งบประมาณ……125,000.-………….บาท ( - หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน - )
รายการ
ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (หน่วยงานราชการ)
(2 คน X 12 ชั่วโมง X 600 บาท)
2. ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน (ภาคปฏิบัติ)
(10 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท)
ค่าใช้สอย
1. ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
(2 คัน X 2 วัน X 2,500 บาท)
2. ค่าอาหารกลางวัน
(150 คน X 2 มื้อ X 125 บาท)
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(150 คน X 4 มื้อ X 25 บาท)
ค่าวัสดุ
1. ค่ากระเป๋าสาหรับใส่เอกสาร
(100 ใบ X 100 บาท)
2. อุปกรณ์เครื่องเขียน

จานวนเงิน (บาท)
14,400.36,000.-

10,000.37,500.15,000.-

10,000.-

2,100.รวมทั้งสิ้น
125,000.หมายเหตุ : งบประมาณที่ต้องการขอรับการสนับสนุนให้ระบุรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายการที่ต้องการให้ชัดเจนตามระเบียบ
กระทรวงการคลังและตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย
13. ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต
13.1 เชิงปริมาณ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ........150............คน
2. ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในกระบวนการของการจัดกิจกรรมครบถ้วน ร้อยละ 80
3. จานวนครั้งที่ดาเนินโครงการ.......1........ครั้ง
การกาหนดเป้าหมายดูได้จากเป้าหมายที่กาหนดไว้ใน
4. ผู้เข้ารับบริการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 82
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559)
5. อื่น ๆ (ระบุ).................................................................................... เช่น ปี 2557 กาหนดเป้าหมายร้อยละของผลสาเร็จ 3.80 ของ
คะแนนเต็ม 5 หรือเทียบเท่าร้อยละ 82
13.2 เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 82
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 78
3. อื่น ๆ (ระบุ)....................................................................................
13.3 เชิงเวลา
1. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 90
2. อื่น ๆ (ระบุ)....................................................................................
13.4 ตัวชี้วัดการบูรณาการ
1. จานวนรายวิชาที่สามารถพัฒนา/บูรณาการกระบวนการจัดการเรียนการสอน
2. จานวนโครงการวิจยั ที่ได้จากการบูรณาการในการบริการวิชาการ
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14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สมาชิกของชุมชนเครือข่ายวิสาหกิจมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีวิ สาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้น มีแนวทางในการปรับปรุงหรือ
พัฒนาการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชนมากขึ้น
2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยมีการบูรณาการองค์ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการ
15. ปัญหา/อุปสรรค ในการดาเนินงานที่ผ่านมา (เฉพาะโครงการต่อเนื่อง)
1. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการค่อนข้างมีความจากัดต่อเนื้อหาที่จดั ฝึกอบรม
2. ขาดความต่อเนื่องในการติดตามผล
3. พื้นฐานความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความแตกต่างกัน
16. แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการดาเนินงาน (เฉพาะโครงการต่อเนื่อง)
1. ปรับระยะเวลาการจัดโครงการและเนื้อหาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกัน
2. ควรมีการติดตามผลผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชน เช่น องค์การบริหารส่วนตาบล สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นต้น
3. จัดให้มีวิทยากรพีเ่ ลี้ยงในการฝึกภาคปฏิบัติ รวมทั้งกาหนดบทบาทสมาชิกชุมชนที่มีพื้นฐานความรู้ในระดับดีเป็นหัวหน้า
กลุ่มฝึกปฏิบัติ
17. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ ในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้ตามเป้าหมาย
1. สารวจความต้องการและจานวนกลุ่มเป้าหมาย
2. ติดต่อประสานงานผ่านหน่วยงานกากับ/ประธานชุมชน
2. ผลการประเมิน/วัดผลต่ากว่าเป้าหมาย
3. กาหนดความเหมาะสมของแบบประเมิน/เกณฑ์วัดผลกับ
ผู้รับการประเมิน
ลงชื่อ..............................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายสุรินทร์ พรหมนุรักษ์กจิ )
อาจารย์
................/......................./......................
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น.................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................................
(รศ.ดร. พัชรี มินระวงศ์)
หัวหน้าหน่วยงาน คณบดี/ผู้อานวยการ
................/......................./......................
หมายเหตุ : รายละเอียดของโครงการควรครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และครบทุกหัวข้อที่กาหนด มิฉะนั้น
โครงการของท่านจะถูกลดความสาคัญในการพิจารณางบประมาณ
***แนบตารางการอบรม สัมมนา โดยระบุ หลักสูตร/เรื่อง/หัวข้อ การบรรยาย การอภิปราย
ระบุชื่อวิทยากร ตาแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด เพื่อประกอบการพิจารณา
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