
 

 

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

 

งานบริการวิชาการ 

 มีหน้าที่สนับสนุนการท างานของหน่วยงานโดยให้บริการประสานงานและให้ความร่วมมือกับ

หน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ในด้านงาน

บริการวิชาการ จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการบริการวิชาการ ตรวจสอบ เอกสารเบิกจ่าย

งบประมาณ การจัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ด้านระบบประกันคุณภาพ ด้านประชาสัมพันธ์และ

ระบบสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการติดต่อประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงาน และปฏิบัติงาน

อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

วัตถุประสงค์ 

 1. สนับสนุนให้อาจารย์ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการได้เต็มศักยภาพ โดยเอื้อประโยชน์ต่อทุกงาน 

 2. เพ่ือประสานความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย บุคคลภายนอก และหน่วยงาน

ภายนอก 

 3. มุ่งปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

เป้าหมาย 

 1. เชิงปริมาณ 

  1.1 สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในคณะและในหน่วยงานภายใน ให้มีความ

สะดวกและมีความสุขในการท างานร่วมกัน 

  1.2 บริหารและจัดระบบให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

  1.3 สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองและน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการ

ด าเนินงาน 

 2. เชิงคุณภาพ 



  2.1 บุคลากรภายในคณะ ได้รับความสะดวกในการติดต่อประสานงานและมีความสุขกับการ

ท างานร่วมกันกับคณะและมหาวิทยาลัย 

  2.2 บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง 

  2.3 มีระบบการบริหารจัดการด้านสารสนเทศท่ีน ามาใช้ในการด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

 อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก หน่วยงานภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กระบวนการขอส่งข้อเสนอโครงการ 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 สาขาส่งข้อเสนอโครงการ

บริการวิชาการ 
สาขาส่งข้อเสนอโครงการบริการ
วิชาการ มายังงานบริการวิชาการ 

1 วัน งานบริการวิชาการ 

2 งานบริการวิชาการ เสนอ
ข้อเสนอโครงการผ่าน
ผู้บริหาร  

งานบริการวิชาการ เสนอข้อเสนอ
โครงการผ่านผู้บริหาร เพ่ือ
อนุญาตให้น าข้อเสนอโครงการ 
เข้าพิจารณาในที่ประชุม 

1 วัน งานบริการวิชาการ 

3 งานบริการวิชาการ เสนอ
ข้อเสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการบริการ
วิชาการ 

งานบริการวิชาการ เสนอเตรียม
จัดประชุม เพื่อพิจารณาข้อเสนอ
โครงการต่อคณะกรรมการบริการ
วิชาการ 

1 วัน งานบริการวิชาการ 

4 งานบริการวิชาการ เชิญ
คณะกรรมการบริการ
วิชาการเข้าประชุม 

งานบริการวิชาการ เสนอเตรียม
จัดประชุม ด าเนินการท าหนังสือ
เชิญคณะกรรมการบริการ
วิชาการเข้าประชุม 

1 วัน งานบริการวิชาการ 

5 งานบริการวิชาการ แจ้ง
สาขา เพื่อแจ้งหัวหน้า
โครงการฯ หากที่ประชุมมี
มติใหป้รับแกโ้ครงการ 

งานบริการวิชาการ แจ้งสาขา 
เพ่ือแจ้งหัวหน้าโครงการฯ หากที่
ประชุมมีมติให้ปรับแกโ้ครงการ 
และแจ้งให้ส่งข้อเสนอโครงการที่
ปรับแก้ไขแล้วกลับมา 

1 - 3 วัน งานบริการวิชาการ 

6 งานบริการวิชาการ เสนอ
ผู้บริหาร ลงนามใน
ข้อเสนอโครงการ 

งานบริการวิชาการ น าข้อเสนอ
โครงการที่มีมติที่ประชุมอนุมัติ 
หรือแก้ไขตามมติที่ประชุม เสนอ
ผู้บริหาร ลงนามในข้อเสนอ
โครงการ 

1 วัน งานบริการวิชาการ 

7 งานบริการวิชาการ ส่ง
ข้อเสนอโครงการที่ได้รับ
อนุมัติแล้ว กลับสาขา 

งานบริการวิชาการ ส่งข้อเสนอ
โครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว กลับ
สาขา และส าเนาเก็บไว้ที่งาน
บริการวิชาการ 1 ฉบับ 

1 วัน งานบริการวิชาการ 



8 สาขา ส่งหนังสือและ
ด าเนินการเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

สาขา ส่งหนังสือและด าเนินการ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือ
ขอนุญาตด าเนินงานโครงการ, 
หนังสือค าสั่ง, หนังสือขออนุญาต
เดินทางไปราชการ เป็นต้น และ
งานบริการวิชาการ เสนอหนังสือ
ดังกล่าวให้ผู้บริหารพิจารณา 

1 วัน งานบริการวิชาการ 

9 หัวหน้าโครงการ 
ด าเนินงานโครงการ 

หัวหน้าโครงการ ด าเนินงาน
โครงการ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ ที่ก าหนด 

ตาม
ข้อเสนอ
โครงการ 

หัวหน้าโครงการ 

10 สาขา ส่งรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

สาขา ส่งรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ ภายใน 30 
วัน นับจากเสร็จสิ้นโครงการ โดย
ส่งรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ มายังงานบริการ
วิชาการ และงานบริการวิชาการ 
น าเสนอต่อผู้บริหาร พิจารณา 

1 วัน งานบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผังงานโครงการบริการทางวิชาการที่ไม่ใช้งบประมาณ (งานบริการวิชาการ) 
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ค าอธิบาย 

 

 

เร่ิมต้น 

(หวัหนา้โครงการเขียนขอ้เสนอโครงการ) 

รบัขอ้เสนอโครงการ 

น าขอ้เสนอโครงการเขา้

พิจารณาตอ่ที่ประชมุ 
อนมุตั ิ ไมอ่นมุตั ิ

จดัท าเอกสารทีเ่ก่ียวขอ้ง 

 

 
ด าเนินงานโครงการตามก าหนดการ  

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

จบ 

ไมแ่กไ้ข  

 

แกไ้ข  

 

*1 

*2 

*3 

*1 เอกสารทีใ่ช ้: บนัทกึขอสง่ขอ้เสนอโครงการ / บรก 02 / บรก 01  

*2 เอกสารทีใ่ช ้: บนัทกึขออนญุาตด าเนินงานโครงการ / ค าสั่ง / บนัทกึขออนญุาตเดินทางไปราชการ (กรณีเดินทาง) 

*3 เอกสารทีใ่ช ้: บนัทกึขอสง่รายงานสรุปผลด าเนินโครงการ / บรก 04 / เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานโครงการและแบบประเมินตา่ง ๆ 

 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียด หน่วยงานผู้ออกเอกสาร 
1 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งข้อเสนอโครงการ 1 ฉบับ สาขา 
2 แบบฟอร์ม บรก.02  หัวหน้าโครงการ 
3 แบบฟอร์ม บรก. 01 หัวหน้าโครงการ 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอยีดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 
 - (ไม่มี)  

 

ช่องทางการร้องเรียน  แนะน าการให้บริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน  แนะน าการให้บริการ 
1 2/5  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ถ.ราชด าเนินนอก ต.บ่อยาง 

อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร.074-324246, 074-323504, 074-316260-3 ต่อ 1201 
2 https://web.facebook.com/LARMUTSV/ 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1 แบบฟอร์ม บรก.02  
2 แบบฟอร์ม บรก. 01 

 

Phat
Typewriter
ปรับปรุงเมื่อ 13 สิงหาคม 2564
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แบบฟอร์มเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

 
1. ข้อมูลพื้นฐานโครงการ 

1.1 ชื่อโครงการ …………………………………………………........…………………………………………………………… 
1.2 ภายใต้โครงการ…………………………………………………………………………………………………………………

 1.3 ลักษณะโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ 
 โครงการใหม่ (แนบเอกสาร บรก-01) 
 โครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ ...........................( แนบ บรก-05) 

1.4 รูปแบบการให้บริการวิชาการ (โปรดระบุโดยเลือกจาก ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. 2563 ข้อที่ 4 “การบริการทางวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได”้  หมายความว่า ………………………………………………………………………………………………………..... 

 
2. ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์/ภารกิจของหน่วยงาน (ต้องสอดคล้องกับแผนการบริการทางวิชาการ
ประจ าปีที่ผ่านอนุมัติจากกรรมการประจ าคณะ) 

2.1 ยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  
ยุทธศาสตร์สร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ  

กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบนวัตกรรมการบริการวิชาการ 
  มาตรการ ..................................................................................................................... ....... 
  แผนงาน ............................................................................................................................. 

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน 
  มาตรการ ..................................................................................................................... ....... 
  แผนงาน .......................................................................................................... ................... 

กลยุทธ์ 3 สร้างรายได้จากการบริการวิชาการ 
  มาตรการ ............................................................................. ............................................... 
  แผนงาน ............................................................................................ ................................. 

2.2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการของหน่วยงาน (โปรดระบุรายละเอียด) …………………….………….… 
 

3. แผนการบูรณาการระดับโครงการ (เลือกมากกว่า 1 ข้อ) (ต้องสอดคล้องกับแผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการทางวิชาการที่ผ่านอนุมัติจากกรรมการประจ าคณะ)   

 การบูรณาการต่อการเรียนการสอน  
บูรณาการรายวิชา  
รหัสวิชา.....................................................................................................................................  
หัวข้อเนื้อหา..............................................................................................................................  
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สัปดาห์ที่มีการบูรณาการ..........................................................................................................  
 การบูรณาการต่อการวิจัย  

บูรณาการวิจัยเรื่อง................................................................................................................... 
งบประมาณ (ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ).......................................................................... 

 การบูรณาการต่อการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
บูรณาการโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเรื่อง.................................................ปี................. 

 การบูรณาการต่อการพัฒนานักศึกษา (โปรดระบุรายละเอียด) 
 …................................................................................................................…………………………. 
 การใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน/สังคม  (โปรดระบุรายละเอียด) 
 …............................................................................................................................. .................. 
การใช้ประโยชน์ต่อสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม (โปรดระบุรายละเอียด) 

  ………………………………………………………...………………………………………………………………………. 
 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

4.1 ชื่อ-สกุล............................................................................................................................. .............. 
4.2 หน่วยงาน............................................................................................................................. ........... 
4.3 โทรศัพท.์........................................................... 
4.4 อีเมล์........................................................................... 

 
5. หน่วยงานร่วม 

5.1 หน่วยงานภายใน (กา / ได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 คณะ/วิทยาลัย  โปรดระบุ ……………………… 
 กอง/ส านัก โปรดระบุ ……………………… 
 วิทยาเขต/มหาวิทยาลัย โปรดระบุ ……………………… 

5.2 หน่วยงานภายนอก (กา / ได้มากกว่า 1 ข้อ)  
อบต./เทศบาล ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 ภาคเอกชน โปรดระบุ ……………………… 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ ……………………… 
 

6. หลักการและเหตุผล (ระบุความต้องการของสังคมหรือชุมชน ลักษณะกลุ่ม; ปัญหา อุปสรรคและแนว
ทางแก้ไขปัญหา) 

................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................... 



  
 
 

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

 
 
 

บรก 02 
ISSUE 04 :10/04/2563 

หน้าท่ี 3/6 
 

................................................................................................................................... ..........................................
…...........................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................... 
7. วัตถุประสงค์ (สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล) 
................................................................................................................................................................. .............
…..................................................................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
…....................................................................................................................................................... .................... 

 
8. พื้นที่เป้าหมาย  

8.1 ชื่อชุมชน  
 ชื่อชุมชน ...........................................................................................................................  
 ชื่อวิสาหกิจหรือบริษัท........................................................................................................  
 ชื่อธุรกิจ SMEs...................................................................................................................  
 ชื่อ อบต./เทศบาล  ......................................................................................................... .. 
 ชื่อ-สกุล (ส่วนบุคคล) ........................................................................................................  

8.2 ที่อยู่ ............................................................................................................................. .................. 
8.3 พิกัด GPS  

ละติจูด........................................................... ลองจิตูด............................................................ 
 

9. จ านวนผู้รว่มโครงการ 
  

9.1 บุคคลภายนอก     
  ............................... ....................... คน 
  ............................... ....................... คน 
  ............................... ....................... คน 
  รวม ....................... คน 
     
9.2 บุคลากรภายใน  อาจารย์ ....................... คน 
  เจ้าหน้าที่ ....................... คน 
  นักศึกษา ....................... คน 
  รวม ....................... คน 

 
10. ตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ 
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10.1 การบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม (เลือกมากกว่า 1 ข้อ) 

 จ านวนรายวิชาที่ใช้บูรณาการไม่น้อยกว่า 1 วิชา  ………………………………………………………………… 
 จ านวนงานวิจัยที่ใช้บูรณาการไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง ………………………………………………………………… 
 จ านวนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ใช้บูรณาการไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง (โปรดระบุหัวข้อวิจัย) …… 

............................................................................................................................. ................................................. 
 ผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม (โปรดระบุชื่อผลงาน)................................................................. 

  
10.2 ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (บังคับเลือก) 
 อย่างน้อยร้อยละ 85 (ประเมินโดยใช้ : แบบติดตามและประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

(บรก-04)) 
 10.3 ร้อยละของ ชุมชน สังคม ในระดับภูมิภาค มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

 อย่างน้อยร้อยละ 5  (ประเมินโดยใช้ : แบบฟอร์มการประเมินคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ ชุมชน 
สังคม ในระดับภูมิภาค ภายใต้โครงการบริการวิชาการ (บรก – 011 )) 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 ด้านผลผลิต  
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ............................................................................................  

11.2 ด้านผลลัพธ์ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 

11.3 ด้านผลกระทบ  
................................................................................................................................................................ .............. 
............................................................................................................................. ................................................ 

 
12. วธิีด าเนินการ 

12.1 สถานที่ ............................................................................ 
12.2 วันที่ด าเนินการ ................................................................ 
12.3 แผนการด าเนินการ  
 

ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ. .... พ.ศ. .... 

ตุล
าค

ม 

พฤ
ศจ

ิกา
ยน

 

ธัน
วา

คม
 

มก
รา

คม
 

กุม
ภา

พัน
ธ ์

มีน
าค

ม 

เม
ษา

ยน
 

พฤ
ษภ

าค
ม 

มิถ
ุนา

ยน
 

กร
กฎ

าค
ม 

สิง
หา

คม
 

กัน
ยา

ยน
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Plan ประชุมคณะท างานและ
พิจารณาแนวทางในการด าเนิน
โครงการส ารวจความต้องการ
และวิเคราะห์ความต้องการ
บริการวิชาการปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  

            

Do ด าเนินกิจกรรมให้บริการ
วิชาการโดยการมีส่วนร่วมกัน
ระหว่างคณะ และชุมชน 

            

Check การด าเนินสรุปผลและ
รายงานผลต่อคณะกรรมการ
บริการวิชาการ 

            

Act ปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน 
และปรับปรุงผลจากการเก็บ
ข้อมูลการด าเนินกิจกรรมของ
แต่ละโครงการ จากนั้นสรุปผล
จากการด าเนินโครงการ 

            

 
13. งบประมาณ 
13.1 รายรับ  งปม. แผ่นดิน   

 งปม. เงินรายได้   
 งปม. ภายนอก  

……………………. 
……………………. 
……………………. 

บาท 
บาท 
บาท จาก แหล่งทุน
.................................. 
(แนบแบบยืนยันการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
บรก 10) 

13.2 รายจ่าย (แจกแจงรายละเอียดโดยยึดถือตามเกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการบริการ
วิชาการงบประมาณเงินแผ่นดิน 

 รายการ จ านวนเงิน  
 1. ค่าตอบแทน   
     ...........................................................................................................  ....................... บาท 
     ...........................................................................................................  .......................  
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** หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยเหมาจ่ายทุกรายการ และจ านวนคน โดยจะเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดและไม่
เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
(ส าหรับโครงการบริการวิชาการ คณะกรรมการด าเนินงานบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย มีมติดังนี้ 
 1. วิทยากรที่ใช้ต้องเป็นวิทยากรภายในมหาวิทยาลัย และผู้รับผิดชอบโครงการสามารถเป็นวิทยากร
ได้ และสามารถเบิกค่าตอบแทนได้ชั่วโมงละ 300 บาท เท่านั้น 
 2. สามารถเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจัดโครงการในหน่วยงานของรัฐ ได้มื้อละ 30บาท ,จัด
โครงการในสถานที่เอกชน ได้มื้อละ 50 บาท   
 3. สามารถเบิกค่าอาหารได้ไม่เกินมื้อละ 120 บาท 
 
14. การประเมินผลโครงการ 

14.1 แบบฟอร์มประเมินผลโครงการทันที (บรก-03) 
14.2 แบบฟอร์มติดตามผลโครงการหลังจากการด าเนินโครงการ (บรก-05) 
14.3 แบบฟอร์มการประเมินคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของ ชุมชน สังคม ในระดับภูมิภาค (บรก-011) 

 
 
 
 

 2. ค่าใช้สอย    
     ...........................................................................................................  ....................... บาท 
     ...........................................................................................................  ....................... บาท 
 3. ค่าวัสด ุ   
     ...........................................................................................................  ....................... บาท 
     ...........................................................................................................  .......................  
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น ....................... บาท 

(ลงชื่อ)    ผู้เสนอโครงการ 
(                                                   ) 

ต าแหน่ง…............................................................................ 
........./....................../.............. 

 
(ลงชื่อ)    ผู้เห็นชอบโครงการ 

(                                                   ) 
ต าแหน่ง…....................................................... 

........./....................../.............. 
 

(ลงชื่อ)    คณบดี / ผู้อ านวยการ 
(                                                   ) 

ต าแหน่ง…....................................................................... 
........./....................../.............. 

 
(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 

(                                                   ) 
ต าแหน่ง อธิการบดี 
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แบบฟอร์มส ารวจความต้องการโครงการบริการวิชาการ 
หน่วยงาน ....................................................... 

 
 

ส่วนที่ 1ส่วนที่ 1  โครงการ / กิจกรรม ที่ต้องการรับบริการทางวิชาการ / วิชาชีพ (ผู้ขอรับบริการกรอก)  
1.1 ประเด็นปัญหา/ความจ าเป็นที่
ต้องการรับบริการวิชาการ  

(โปรดอธิบาย)(โปรดอธิบาย)  
  
  
  
  

1.2 1.2 ความเร่งด่วนของการแก้ปัญหาความเร่งด่วนของการแก้ปัญหา    ด่วนที่สุดด่วนที่สุด            ปานกลาง  ปานกลาง     ไม่เร่งด่วนไม่เร่งด่วน  
1.3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องการให้
แก้ปัญหา  

  ต.ค.ต.ค.--ธ.ค.ธ.ค.            ม.ค.ม.ค.--มี.ค.  มี.ค.     เม.ย.เม.ย.--มิ.ย.    มิ.ย.      ก.ค.ก.ค.--ก.ย.ก.ย.  

 

ส่วนที่ ส่วนที่ 22  ข้อมูลชุมชนข้อมูลชุมชน  
2.1 ชื่อกลุ่ม 
(ใส่เครื่องหมาย / ให้ตรงกับตาม
สถานภาพของกลุ่มพร้อมชื่อ)  

 ชื่อชุมชน................ ............................ ........................................................  
 ชื่อวิสาหกิจหรือบริษัท............ ................................................ ................... 
 ชื่อธุรกิจ SMEs............ ................................................................................   
 ชื่อ อบต./เทศบาล  ............ ............................................................. ......................  
 ส่วนบุคคล (ให้ไปกรอกข้อมูลในข้อ 2.3 )     

2.2 ที่อยู่  (โปรด(โปรดระบุระบุ))  
  
  

2.3 ชื่อหัวหน้ากลุ่ม/ผู้น า  ชื่อชื่อ--สกุล ..........................................................สกุล .......................................................... ................................................................................................   
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ ……………………...................................................................................................................................... .................... ..  
อีเมล์..อีเมล์.. ................................................................................................................................................................................ .......................................... ..  

2.4 จ านวนสมาชิกในกลุ่มที่ต้องการ
รับบริการวิชาการ 

จ านวนจ านวน........................ คน ........................ คน (ให้แนบรายชื่อสมาชิกพร้อมที่อยู่และหมายเลข(ให้แนบรายชื่อสมาชิกพร้อมที่อยู่และหมายเลข
โทรศัพท์)โทรศัพท์)  

 

  
ลงชื่อลงชื่อ  ………………………………………………………………………………………………..  
      (.........................................................)(.........................................................)   

ผู้รับบริการผู้รับบริการ  

  
ลงชื่อลงชื่อ  ………………………………………………………………………………………………..  
      (.........................................................)(.........................................................)   

ผู้ผู้รวบรวมรวบรวมข้อมูลข้อมูล  



 

  

วันที่........./........................../.............วันที่........./........................../.............   
หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์…………………………………………………………..……………………………………………………  
อีเมล์อีเมล์……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………  

วันที่........./........................../.............วันที่........./........................../.............   
หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์…………………………………………………………..……………………………………………………  
อีเมล์อีเมล์……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………  
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