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มหาวทิยาลยั
แบบเสนอโครงการตามแผนยทุธศาสตร/์บรกิารวชิาการ

1. ขอ้มลูทั�วไป

ชื�อโครงการ : โครงการศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นวจิยัและบรกิารวชิาการ: การเพาะเลี�ยงสาหรา่ย แพลงกต์อนพชื และ
สตัวนํ์�าเศรษฐกจิเพื�อผลติอาหารปลอดภยัตามแนวทาง Well- Being @Chumphon (กลุม่การประมง
และทรพัยากรทางทะเล) ประจาํปี 2565

ประเภท
โครงการ :

โครงการพัฒนางานเดมิ

รหสัโครงการ
บรกิารวชิาการ

:

ไมร่ะบุ

รปูแบบ
โครงการ :

โครงการภายใน

แหลง่ทนุ
ภายนอก :

ไมร่ะบุ

ชว่งเวลาที�ทาํ
โครงการ :

01/10/2564  ถงึ  30/09/2565

แผนงาน :
การบรกิารวชิาการแก่
ชุมชน

งานบรหิารมหาวทิยาลยั งานสนบัสนนุ
วชิาการ

แผนงานวจิยั

การเรยีนการสอน งานศาสนา ศลิปะ และ
วฒันธรรม

กลุม่เป้าหมาย : ภายนอก

ภายใน
จาํนวนกลุม่เป้าหมาย  20  คน

 รายละเอยีด  บคุคลากร นักศกึษามหาวทิยาลยัแมโ่จ-้ชมุพร และบคุคลทั�วไปที�สนใจ

รปูแบบ
กจิกรรม : การศกึษานอกสถานที� ฐานเรยีนรู/้แหลง่เรยีนรู ้ ฝึกอบรม สมัมนา

เขา้รว่มการประชุม เดนิทางไปตา่งประเทศ พฒันาระบบสารสนเทศ ออกแบบ สาํรวจพื�นที�

จดันทิรรศการ เผยแพรผ่ลงานวชิาการ แลกเปลี�ยนเรยีนรู ้ อ ื�น ๆ

สถานที�จดั
กจิกรรม :

ภายในมหาวทิยาลยั ภายนอกมหาวทิยาลยั(เอกชน) ภายนอกมหาวทิยาลยั(ราชการ)
รายละเอยีดสถานที�จดักจิกรรม :  พื�นที�ภายในมหาวทิยาลยัแมโ่จ-้ชมุพร พื�นที�เชื�อมโยงบรเิวณใกลเ้คยีง
ภายในจังหวดัชมุพร

2. ลกัษณะโครงการ

javascript:void(0)


ลกัษณะ
โครงการ

โครงการตอ่เนื�อง โครงการพฒันางานเดมิ โครงการใหม่

3. ผูรั้บผดิชอบโครงการ

รายชื�อผูร้บัผดิชอบ สถานะ

อาจารย ์ดร. พรพมิล  พมิลรัตน์ ผูรั้บผดิชอบ
หลกั

4. ที�ปรกึษาโครงการ

รายชื�อผูร้บัผดิชอบ

- ผูช้ว่ยศาสตราจารยช์ลดรงค ์ทองสง

ไมม่ขีอ้มลูที�ปรกึษาโครงการภายนอก

5. หน่วยงานที�รับผดิชอบโครงการ

รายชื�อหนว่ยงาน สถานะ

มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้» มหาวทิยาลยัแมโ่จ-้ชมุพร หน่วยงานหลกั

6. หลกัการและเหตผุล

มหาวทิยาลยัแมโ่จ-้ชมุพร เป็นหน่วยงานหนึ�งที�มคีวามเป็นเลศิทางดา้นการเกษตรในพื�นที�ภาคใตต้อนบนและความมคีวาม
เชี�ยวชาญในศาสตรห์ลายแขนงที�มงีานวจัิยเพื�อสรา้งองคค์วามรู ้เทคโนโลย ีและนวตักรรมการเกษตรอจัฉรยิะ (Smart
Agriculture) ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ สภาพแวดลอ้ม ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น และบรบิทของภาคใตต้อนบนอยา่งมากมาย
แลว้พรอ้มชว่ยแกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ ที�ประสบอยู ่เพื�อผลติสนิคา้เกษตรที�มมีลูคา่เศรษฐกจิและคณุภาพสงูออกมา ดงันั�น โครงการนี�
เห็นควรยกระดบัศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นวจัิยและบรกิารวชิาการการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าเศรษฐกจิมลูคา่สงูใหด้ยี ิ�งขึ�น เพื�อใชดํ้าเนนิ
กจิกรรมตั�งแตเ่ริ�มจัดทําแผนพัฒนาอาชพีในแตล่ะตําบล เพื�อนําขอ้มลูที�ไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในพัฒนาศกัยภาพประชาชนและสรา้ง
ทกัษะในการประกอบอาชพี โดยสง่เสรมิใหป้ระชาชนกลุม่เป้าหมายใชฐ้านทรัพยากรที�มอียูใ่นทอ้งถิ�นมาใชป้ระโยชนอ์ยา่งเต็มที�ใน
การเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าชนดิตา่งๆ เชน่ ปลานวลจันทรท์ะเล, กุง้ขาวแวนนาไม ปมูา้ ปทูะเล และหมกึ และสาหรา่ยขนาดเล็ก/ขนาด
ใหญ ่ตลอดจนนําองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมแลว้นําเทคโนโลยตีา่งๆ เชน่ การใชร้ะบบ recirculating aquaculture system (RAS)
และนวตักรรมการเกษตรอจัฉรยิะ (Smart Agriculture) ในการผลติสตัวนํ์�าเศรษฐกจิมลูคา่สงูที�เป็นมติรตอ่สิ�งแวดลอ้ม สว่นกลาง
ทางเป็นการพัฒนาสารสกดัจากสาหรา่ย สมนุไพรและสตัวนํ์�าใหเ้ป็นผลติภณัฑท์ี�มคีณุคา่และมลูคา่สงู เพื�อเป็นสนิคา้ OTOP ใน
บรรจภุณัฑท์ี�ดทีี�ชว่ยรักษาคณุภาพ สรา้งความน่าสนใจและดงึดดูผูบ้รโิภค และอํานวยความสะดวกในการจัดวางขนสง่และจัดแสดง
ผา่นชอ่งทางตา่งๆ เชน่ ตลาดสนิคา้ออนไลน ์และตลาดใตเ้คี�ยมที�อยูต่ดิกบัมหาวทิยาลยัแมโ่จ-้ชมุพร ซึ�งจัดอยูใ่นชว่งปลายทางไป
ยงัผูบ้รโิภค สง่ผลใหก้ลุม่เป้าหมายสามารถพึ�งพาตนเองทางดา้นอาหาร มหีลกัประกนัมั�นคงดา้นอาชพีและมรีายไดเ้พิ�มขึ�นรอ้ยละ 3
สง่ผลใหม้คีณุภาพชวีติที�ด ีรวมทั�งมสีว่นผลกัดนัใหม้เีกษตรรุน่ใหมเ่ขา้สูภ่าคเกษตรอยา่งตอ่เนื�อง โดยใหค้วามสําคญักบัการอนุรักษ์
ฟื�นฟทูรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มเพื�อสนับสนุนฐานการผลติการเกษตรที�เข็มแข็งและยั�งยนื การจัดระบบการผลติให ้
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพพื�นที� อกีทั�งยงัเป็นการเตรยีมความพรอ้มรองรับการพัฒนาเป็นพื�นที�เศรษฐกจิใหมด่า้นการทอ่งเที�ยวของภาค
ใตต้อนบนอกีทางหนึ�ง

7. วตัถปุระสงค์

วตัถปุระสงค์

เพื�อผลติบคุลากรทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีละสรา้งเกษตรกรรุน่ใหมด่า้นการประมงเขา้สูภ่าคเกษตรอยา่งตอ่เนื�อง



เพื�อจัดทําแผนการพัฒนาอาชพีตามศกัยภาพประชาชนภาคใตต้อนบนเพื�อประสทิธภิาพในการพัฒนาอยา่งยั�งยนื

เพื�อพัฒนาและบรกิารวชิาการการผลติสาหรา่ยขนาดเล็กและขนาดใหญม่ลูคา่สงูรองรับอาหารสขุภาพและอาหารสตัวนํ์�าวยัออ่น

เพื�ออบรมถา่ยทอดการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าชายฝั�งเศรษฐกจิมลูคา่สงูแบบอนิทรยี์

เพื�อพัฒนาและบรกิารวชิาการใชเ้ทคโนโลย ีrecirculating aquaculture system (RAS) และนวตักรรมการเกษตรอจัฉรยิะ
(Smart Agriculture) ในผลติสตัวนํ์�าเศรษฐกจิมลูคา่สงูในเชงิพาณชิยม์ุง่สูป่ระมงอนิทรยีแ์ละเป็นมติรตอ่สิ�งแวดลอ้ม

เพื�อพัฒนาและบรกิารวชิาการผลติสาหรา่ย สมนุไพรและสตัวนํ์�าเศรษฐกจิมลูคา่สงูที�ไดจ้ากการปรับปรงุพันธกุรรมเพื�อสนับสนุน
การเพาะเลี�ยงแบบอนิทรยี์

เพื�อบรกิารวชิาการการใชเ้ทคนคิการเพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อเพื�อเพิ�มประสทิธภิาพการผลติพันธุส์าหรา่ยและสมนุไพรที�มคีณุภาพสงู

เพื�อพัฒนาและบรกิารวชิาการการผลติสารสกดัจากสาหรา่ย สมนุไพรและสตัวนํ์�าที�มคีณุคา่และมลูคา่สงู

เพื�อจัดหาชอ่งทางกระจายสนิคา้ไปยงัผูบ้รโิภค

8. สนับสนุนนโยบายมหาวทิยาลยั

นโยบายมหาวทิยาลยั

ดา้นวจัิยและนวตักรรม

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและฐานขอ้มลู

ดา้นบรกิารวชิาการ

9. สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยั

ประเด็นยทุธศาสตร์

[  2565 ] ประเด็นยทุธศาสตร ุ์65-69 MJU 1 การขบัเคลื�อนยทุธศาสตร ์100 ปี (SPO)

 เป้าประสงค ์65-69 MJU 1.4 มตีน้แบบความสําเร็จของชมุชนและแหลง่ทอ่งเที�ยวเชงินเิวศภายในมหาวทิยาลยัแมโ่จ ้
ทั�ง 3 วทิยาเขตEco Community & Tourism

 ตวัชี�วดั 65-69 MJU 1.10 ความสําเร็จของการดําเนนิงานโครงการ Well-Being @ Chumporn

 กลยทุธ ุ์65-69 MJU 1.4.3 สรา้งแหลง่เรยีนรูด้า้นเกษตรอนิทรยีแ์ละการทอ่งเที�ยวตน้แบบแหง่ชายฝั�งทะเล
ตะวนัออก

10. สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตรห์น่วยงาน

ประเด็นยทุธศาสตร์

 [2565] ประเด็นยทุธศาสตร ์มจ.ชพ.65 : 1. การขบัเคลื�อนยทุธศาสตร ์100 ปี (SPO)

 เป้าประสงค ์มจ.ชพ.65 : 1.3 มตีน้แบบความสําเร็จของชมุชนและแหลง่ทอ่งเที�ยวเชงินเิวศภายในมหาวทิยาลยัแมโ่จ ้
ทั�ง 3 วทิยาเขต Eco Community & Tourism

 ตวัชี�วดั มจ.ชพ.65:1.3.1 ความสําเร็จของการดําเนนิงานโครงการ Well-Being @ Chumporn

 กลยทุธ ์มจ.ชพ.65: 4. สรา้งแหลง่เรยีนรูด้า้นเกษตรอนิทรยีแ์ละการทอ่งเที�ยวตน้แบบแหง่ชายฝั�งทะเลตะวนั
ออก



















11. เป้าหมายในการพัฒนา

ไมม่ขีอ้มลู

12. งบประมาณ

สว่นงาน/หนว่ยงาน แหลง่งบประมาณ คาํอธบิาย ปีงบประมาณ จาํนวน
เงนิ(บาท)

มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้»
มหาวทิยาลยัแมโ่จ-้
ชมุพร

งบประมาณเงนิรายได ้
» งบอดุหนุน

โครงการไมใ่ชง้บประมาณ 2565 0.00

   รวมทั�งหมดเป็น
:

0.00

13. ผลผลติของโครงการและตวัชี�วดั

ผลผลติ : โครงการศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นวจิยัและบรกิารวชิาการ: การเพาะเลี�ยงสาหรา่ย แพ
ลงกต์อนพชื และสตัวนํ์�าเศรษฐกจิเพื�อผลติอาหารปลอดภยัตามแนวทาง Well- Being
@Chumphon (กลุม่การประมงและทรพัยากรทางทะเล)

KPI รายละเอยีดตวัชี�วดั หนว่ย
นบั

เป้า
หมาย

ไตรมาส
1

เป้า
หมาย

ไตรมาส
2

เป้า
หมาย

ไตรมาส
3

เป้า
หมาย

ไตรมาส
4

การ
คาํนวณ

เป้า
หมาย

1 จํานวนผูรั้บบรกิาร
ประเภท : เชงิปรมิาณ

คน 50 รวม 50

2 รอ้ยละความพงึพอใจของผูเ้ขา้
รว่มอบรม
ประเภท : เชงิคณุภาพ

รอ้ย
ละ

80 รวม 80

3 งบประมาณโครงการบรกิาร
วชิาการจากภายนอกที�นํามา
บรูณาการรว่ม
ประเภท : เชงิปรมิาณ

บาท 100000 รวม 100000

4 จํานวนสื�อการเรยีนรูป้ระกอบการ
อบรม
ประเภท : เชงิปรมิาณ

ชิ�น 1 รวม 1

14. กจิกรรมและคา่ใชจ้า่ยของโครงการ

ผลผลติ : โครงการศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นวจิยัและบรกิารวชิาการ: การเพาะเลี�ยงสาหรา่ย แพ
ลงกต์อนพชื และสตัวนํ์�าเศรษฐกจิเพื�อผลติอาหารปลอดภยัตามแนวทาง Well- Being
@Chumphon (กลุม่การประมงและทรพัยากรทางทะเล)

 



กจิกรรม : กจิกรรมที� 1 การบรหิารจดัการฐานขอ้มลูเพื�อจดัทาํแผนการพฒันาอาชพีตามศกัยภาพประชาชนภาค
ใต ้ตอนบน และ

 พฒันาหลกัสตูรอบรมระยะส ั�นที�มกีารบรูณาการการเรยีนการสอนรว่มกบัการบรกิารวชิาการอยา่งย ั�งยนื 
ชว่งเวลาดําเนนิกจิกรรม : 01/11/2564 - 15/09/2565

รายชื�อผูร้บัผดิชอบกจิกรรม

1 อาจารย ์ดร.จฑุามาส  เพ็งโคนา (ผูรั้บผดิชอบหลกั)

2 ดร.ณรงค ์ โยธนิ (ผูรั้บผดิชอบหลกั)

3 น.ส.สายทอง  สจุรยิาพงศพ์ร (ผูรั้บผดิชอบหลกั)

4 น.ส.ศริมิาศ  เจี�ยมกลิ�น (ผูรั้บผดิชอบหลกั)

5 น.ส.ฐติาภรณ ์ ปิโม (ผูรั้บผดิชอบหลกั)

6 นางสาวเพชรณี  ศรมีลู (ผูรั้บผดิชอบหลกั)

7 น.ส.สวุนันท ์ สวุรรณเนาว ์(ผูรั้บผดิชอบหลกั)

งบประมาณดาํเนนิการ

ไมม่ขีอ้มลูงบประมาณดําเนนิการ

กจิกรรม : กจิกรรมที� 2 การพฒันาและบรกิารวชิาการการผลติสาหรา่ยขนาดเล็กและขนาดใหญม่ลูคา่สงูรองรบั
อาหารสขุภาพและอาหารสตัวนํ์�าวยัออ่น: แนวทางพฒันาการผลติอาหารสตัวนํ์�าวยัออ่นในระบบปิดเพื�อรองรบั
การเปลี�ยนแปลงสภาพอากาศ 
ชว่งเวลาดําเนนิกจิกรรม : 01/10/2564 - 15/09/2565

รายชื�อผูร้บัผดิชอบกจิกรรม

1 อาจารย ์ดร.พรพมิล  พมิลรัตน ์(ผูรั้บผดิชอบหลกั)

2 อาจารย ์ดร.ณัชพัฒน ์ สขุใส (ผูรั้บผดิชอบหลกั)

งบประมาณดาํเนนิการ

ไมม่ขีอ้มลูงบประมาณดําเนนิการ



กจิกรรม : กจิกรรมที� 3 การพฒันาและบรกิารวชิาการ : การเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าชายฝั�งเศรษฐกจิมลูคา่สงูแบบ
อนิทรยีแ์ละการอนรุกัษท์รพัยากรสตัวท์ะเล: การสง่เสรมิการอนรุกัษป์มูา้ดว้ยเทคโนโลยกีารเพาะฟกัจบัปิ�งไขป่มูา้
เพื�อปลอ่ยคนืสูธ่รรมชาต ิ
ชว่งเวลาดําเนนิกจิกรรม : 01/10/2564 - 15/09/2565

รายชื�อผูร้บัผดิชอบกจิกรรม

1 ผูช้ว่ยศาสตราจารยย์ทุธนา  สวา่งอารมย ์(ผูรั้บผดิชอบหลกั)

งบประมาณดาํเนนิการ

ไมม่ขีอ้มลูงบประมาณดําเนนิการ

กจิกรรม : กจิกรรมที� 4 การพฒันาและบรกิารวชิาการ : การใชเ้ทคโนโลย ีrecirculation aquaculture (RAS)
zero waste และนวตักรรมการเกษตรอจัฉรยิะ (Smart Agriculture) ในการผลติสตัวนํ์�าเศรษฐกจิมลูคา่สงูใน
เชงิพาณชิยม์ุง่สูป่ระมงอนิทรยีแ์ละเป็นมติรตอ่สิ�งแวดลอ้ม: การใชป้ระโยชนจ์ากของเหลอืทิ�งเพื�อการเลี�ยงแพ
ลงกต์อน 
ชว่งเวลาดําเนนิกจิกรรม : 01/10/2564 - 15/09/2565

รายชื�อผูร้บัผดิชอบกจิกรรม

1 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.กมลวรรณ  ศภุวญิญ ู(ผูรั้บผดิชอบหลกั)

งบประมาณดาํเนนิการ

ไมม่ขีอ้มลูงบประมาณดําเนนิการ

กจิกรรม : กจิกรรมที� 5 การพฒันาและบรกิารวชิาการ : การผลติสาหรา่ย สมนุไพร และสตัวนํ์�าเศรษฐกจิมลูคา่
สงูที�ไดจ้าการปรบัปรงุพนัธกุรรมเพื�อสนบัสนนุการเพาะเลี�ยงแบบอนิทรยี:์ เปรยีบเทยีบสารฟินอลกิรวมใน
สาหรา่ยพวงองุน่ที�เล ี�ยงดว้ยปุ๋ ยนํ�าหมกัชวีภาพและปุ๋ ยเคม ีเพื�อการย ั�งย ั�งเชื�อที�ทาํใหเ้กดิโรคในสตัวนํ์�าสนบัสนนุ
การเพาะเลี�ยงแบบอนิทรยี ์(อาจารยน์าตาล ีอาร ์ใจเย็น และดร.ชรนิทร ศรวีฑิรูย)์ 
ชว่งเวลาดําเนนิกจิกรรม : 01/10/2564 - 15/09/2565

รายชื�อผูร้บัผดิชอบกจิกรรม

1 อาจารยน์าตาล ีอาร ์ ใจเย็น (ผูรั้บผดิชอบหลกั)

2 อาจารย ์ดร.ชรนิทร  ศรวีฑิรูย ์(ผูรั้บผดิชอบหลกั)

งบประมาณดาํเนนิการ

ไมม่ขีอ้มลูงบประมาณดําเนนิการ



กจิกรรม : กจิกรรมที� 6 การพฒันาและบรกิารวชิาการ: การผลติสารสกดัจากสาหรา่ย สมนุไพร และสตัวนํ์�าดว้ย
เทคโนโลยพีื�นบา้นหรอืเทคโนโลยชี ั�นสงูเพื�อใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ี�มคีณุคา่และมลูคา่สงู: การอนรุกัษแ์ละการใชส้าร
สกดัจากสมนุไพรในทอ้งถิ�นเพื�อใชป้ระโยชนท์างการเกษตรแบบบรูณาการ 
ชว่งเวลาดําเนนิกจิกรรม : 01/10/2564 - 15/09/2565

รายชื�อผูร้บัผดิชอบกจิกรรม

1 อาจารยพั์ชรนิทร ์ วริยิะสขุสวสัดิ� (ผูรั้บผดิชอบหลกั)

งบประมาณดาํเนนิการ

ไมม่ขีอ้มลูงบประมาณดําเนนิการ

กจิกรรม : กจิกรรมที� 7 การพฒันาและบรกิารวชิาการ: การพฒันาบรรจภุณัฑท์ี�คาํนงึถงึตน้ทนุและผลตอบแทนที�
มคีวามเหมาะสมกบัผลติภณัฑแ์ละการจาํหนา่ยในชอ่งทางการตลาด: การถา่ยทอดความรูด้า้นการเลี�ยง การ
วเิคราะหต์น้ทนุ และผลตอบแทนจากการเลี�ยงกุง้ขาวแวนนาไมดว้ยระบบการป ูPE ใหก้บันกัศกึษาสาขาการเพาะ
เลี�ยงสตัวนํ์�าชายฝั�ง มหาวทิยาลยัแมโ่จ-้ชุมพร (ดร.ขนษิฐา พฒันสงิห)์ 
ชว่งเวลาดําเนนิกจิกรรม : 01/10/2564 - 15/09/2565

รายชื�อผูร้บัผดิชอบกจิกรรม

1 อาจารย ์ดร.ขนษิฐา  พัฒนสงิห ์(ผูรั้บผดิชอบหลกั)

งบประมาณดาํเนนิการ

ไมม่ขีอ้มลูงบประมาณดําเนนิการ

15. ปัญหาและอปุสรรค

ไมม่ขีอ้มลู

16. แนวทางการแกไ้ขปัญหาและอปุสรรค

ไมม่ขีอ้มลู

17. กจิกรรมที�เกี�ยวขอ้ง

ไมม่ขีอ้มลู

18. รางวลัที�ไดรั้บ

ไมม่ขีอ้มลู

19. เอกสารประกอบ



ไมม่ขีอ้มลู

20. ประโยชนท์ี�คาดวา่จะไดรั้บ

ไมม่ขีอ้มลู

21. การบรูณาการ

การเรยีนการสอน
ไมม่ขีอ้มลู

งานทาํนบุาํรงุศลิปวฒันธรรม
ไมม่ขีอ้มลู

งานวจิยั
ไมม่ขีอ้มลู

อื�นๆ
ไมม่ขีอ้มลู
 

รายชื�อผูอ้นุมตัแิละเห็นชอบ

ผูบ้นัทกึขอ้มลู
 โปรดตรวจสอบความถกูตอ้งและลงนาม

รับรอง
 ลงนามเมื�อ : 10-02-2565

  

 

 
(อาจารย ์ดร. พรพมิล   พมิลรัตน ์)

 ผูบ้นัทกึขอ้มลู 
เบอรภ์ายใน - 

 
 
 

เห็นชอบ
 -

 ลงนามเมื�อ : 11-02-2565
  

 

 
(น.ส. เยาวลกัษณ ์  อภวิฒันเสว ี)

 ผูต้รวจแผนระดบัหน่วยงาน 
เบอรภ์ายใน 7108 

 
 
 

เห็นชอบ
 -

 ลงนามเมื�อ : 17-02-2565
  

 

 
(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ชลดรงค ์  ทองสง )

 ผูเ้ห็นชอบระดบัหน่วยงาน (เพิ�มเตมิ) 
เบอรภ์ายใน 

 
 
 



ผูเ้สนอ
 -

 ลงนามเมื�อ : 10-02-2565
  

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ไดกํ้าหนดคา่ใชจ้า่ยใน
โครงการอยา่งเหมาะสม โดยคํานงึถงึความ

คุม้คา่และความประหยดัแลว้ 
(อาจารย ์ดร. พรพมิล   พมิลรัตน ์)

 ผูเ้สนอโครงการ 
เบอรภ์ายใน - 

 
 
 

เห็นชอบ
 -

 ลงนามเมื�อ : 14-02-2565
  

 

 
(น.ส. ตรชีฎา   สวุรรณโน )

 ผูเ้ห็นชอบระดบัหน่วยงาน 
เบอรภ์ายใน 7008 

 
 
 

ผูอ้นมุตั ิ
 -

 ลงนามเมื�อ : 21-02-2565
  

 

 
(อาจารย ์ดร. บญุศลิป์   จติตะประพันธ ์)

 ผูอ้นุมตัริะดบัหน่วยงาน 
เบอรภ์ายใน 

 
 
 

เห็นชอบ
 -

 ลงนามเมื�อ : 11-02-2565
  

 

 
(นางสาว เพชรณี   ศรมีลู )

 ผูต้รวจงบประมาณระดบัหน่วยงาน 
เบอรภ์ายใน 

 
 
 


