
 

กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดโครงการบริการสังคม (หารายได)้ 

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
 คุณเอื้อ   นางศุภานัน ปิ่นเจริญ 
 คุณอ านวย นางศุภานัน ปิ่นเจริญ 
 คุณประสาน นางศุภานัน ปิ่นเจริญ 
 คุณกิจ  นางศุภานัน ปิ่นเจริญ 
 คุณลิขิต  นางสาวอัจฉรา เฉลิมเกียรต ิ
 คุณวิศาสตร ์ นางศุภานัน ปิ่นเจริญ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดโครงการบริการสังคม (หารายได)้ 

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 
1 ผศ.สลักจิต พุกจรูญ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
2 ผศ.สังเวย เสวกวิหารี หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
3 นายณรัฐชัย แสงทองศร ี งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
4 น.ส.อัจฉรา เฉลิมเกียรติ งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
5 นายมาโนช หลักฐานดี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
6 ดร.สกุลบุตร เอกวิทยานิพนธ์ หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
7 น.ส.เฟื่องลัดดา โสภา หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
8 นายกฤษฎา เหล็กดี หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
9 น.ส.นิสากร น่วมศรีนวล งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
10 ผศ.ดร.เพ็ชรรัตน ์ เวฬุคามกุล หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
11 น.ส.ซูไฮบ๊ะ ดอเลาะ งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
12 ผศ.ภาคิณ อังศุณิศ หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
13 นางธนาพร บุญชู หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
14 ผศ.พิชญา พุกผาสุข หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
15 ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
16 ผศ.ธนัฎฐา อ านวยวัฒนะกุล หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
17 น.ส.ฐิติรัตน์   รัตนประพันธ์ งานกิจการนักศึกษา 
18 ดร.วราวุฒิ พุทธให้ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
19 ผศ.ดร.ยุพาพิน อติกานต์กุล หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
20 น.ส.ฐิตาภา เนื่องนิยม งานกิจการนักศึกษา 
21 ดร.ชวนี สุภิรัตน์ หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
22 นายเกียรติภูมิ เส็งสมุทร งานกิจการนักศึกษา 
23 น.ส.ปิยธิดา พันธุนะ หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
24 ดร.สุนิสา สายอุปราช หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
25 น.ส.ศิริพร บัวสีตัน งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
26 ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
27 ผศ.นิภาพร ปัญญา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
28 น.ส.ชลิตา อินสะโร งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
29 น.ส.สุวรรณา โย้วเพ้ง งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
30 น.ส.อัญชนา ขัตติยะวงศ์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
31 ผศ.พรรณิการ์ มีอ่อน หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
32 ผศ.สุนีย ์ สัมมาทัต หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
33 นายสุริโย ก่อวาณิชกุล งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 

 



ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดโครงการบริการสังคม (หารายได)้ 

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 
34 ดร.นฤดี สมิทธ์ปรีชา หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
35 นางภภัสสร สิงหธรรม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
36 ดร.ภูมิรัตน์ นวรัตน์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 
37 ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 
38 ดร.ลาวัณย์ฉวี สุจริตตานนท์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
39 นางศรีวิไล พวกนอ้ย หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
40 ผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
41 ดร.คณาวุฒิ อินทร์แก้ว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
42 ผศ.ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
43 นายประภิณวิชฬ์ ทาวัน งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
44 ดร.ภัทริกา สูงสมบัติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
กลุ่ม การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดโครงการบริการสังคม (หารายได)้ 

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
 คุณเอื้อ   นางศุภานัน ปิ่นเจริญ 
 คุณอ านวย นางศุภานัน ปิ่นเจรญิ 
 คุณประสาน นางศุภานัน ปิ่นเจริญ 
 คุณกิจ  นางศุภานัน ปิ่นเจริญ 
 คุณลิขิต  นางสาวอัจฉรา เฉลิมเกียรต ิ
 คุณวิศาสตร ์ นางศุภานัน ปิ่นเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดโครงการบริการสังคม (หารายได)้ 

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 
1 ผศ.สลักจิต พุกจรูญ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
2 ผศ.สังเวย เสวกวิหารี หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
3 นายณรัฐชัย แสงทองศร ี งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
4 น.ส.อัจฉรา เฉลิมเกียรติ งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
5 นายมาโนช หลักฐานดี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
6 ดร.สกุลบุตร เอกวิทยานิพนธ์ หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
7 น.ส.เฟื่องลัดดา โสภา หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
8 นายกฤษฎา เหล็กดี หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
9 น.ส.นิสากร น่วมศรีนวล งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
10 ผศ.ดร.เพ็ชรรัตน ์ เวฬุคามกุล หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
11 น.ส.ซูไฮบ๊ะ ดอเลาะ งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
12 ผศ.ภาคิณ อังศุณิศ หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
13 นางธนาพร บุญชู หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
14 ผศ.พิชญา พุกผาสุข หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
15 ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
16 ผศ.ธนัฎฐา อ านวยวัฒนะกุล หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
17 น.ส.ฐิติรัตน์   รัตนประพันธ์ งานกิจการนักศึกษา 
18 ดร.วราวุฒิ พุทธให้ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
19 ผศ.ดร.ยุพาพิน อติกานต์กุล หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
20 น.ส.ฐิตาภา เนื่องนิยม งานกิจการนักศึกษา 
21 ดร.ชวนี สุภิรัตน์ หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
22 นายเกียรติภูมิ เส็งสมุทร งานกิจการนักศึกษา 
23 น.ส.ปิยธิดา พันธุนะ หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
24 ดร.สุนิสา สายอุปราช หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
25 น.ส.ศิริพร บัวสีตัน งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
26 ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
27 ผศ.นิภาพร ปัญญา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
28 น.ส.ชลิตา อินสะโร งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
29 น.ส.สุวรรณา โย้วเพ้ง งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
30 น.ส.อัญชนา ขัตติยะวงศ์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
31 ผศ.พรรณิการ์ มีอ่อน หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
32 ผศ.สุนีย ์ สัมมาทัต หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
33 นายสุริโย ก่อวาณิชกุล งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 

 



 
 

ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดโครงการบริการสังคม (หารายได)้ 

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 
34 ดร.นฤดี สมิทธ์ปรีชา หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
35 นางภภัสสร สิงหธรรม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
36 ดร.ภูมิรัตน์ นวรัตน์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 
37 ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 
38 ดร.ลาวัณย์ฉวี สุจริตตานนท์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
39 นางศรีวิไล พวกนอ้ย หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
40 ผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
41 ดร.คณาวุฒิ อินทร์แก้ว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
42 ผศ.ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
43 นายประภิณวิชฬ์ ทาวัน งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
44 ดร.ภัทริกา สูงสมบัติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกการเล่าเรื่อง 
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดโครงการบริการสังคม (หารายได)้ 
วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. 

รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
 
 
 
 

ผู้เล่า/ผู้ถาม รายละเอียดของเรื่อง 
นางศุภานัน  ปิ่นเจริญ 
(ผู้เล่า) 

กิจกรรม KM ของงานวิชาการ วิจัยและบรกิารวิชาการ คือ  การด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดโครงการบริการสังคม (หารายได้) ซึ่งได้แบ่งความหมายในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดโครงการบริการสังคม (หารายได้) ดังนี ้
- โครงการบริการสังคม (หารายได้) หมายถึง การบริหารการจัดการเพ่ือเกิด
ประโยชน์แก่หน่วยงาน ชุมชน หรือสังคม โดยได้รับงบจากหน่วยงานภายนอก 
และก่อให้เกิดรายได้จากการบริการ  
- ผู้รับบริการโครงการบริการสังคม (หารายได้) หมายถึง ผู้ให้เงินอุดหนุนการ
บริการสังคมจากแหล่งทุนภายนอก 
- ค่าบ ารุง หมายถึง เงินน าส่งรายได้เข้ามหาวิทยาลัย หรอืหน่วยงาน 
- ผู้รับผิดชอบโครงการบริการสังคม (หารายได้) หมายถึง คณะบุคคล หรือบุคคล
ที่มีค าสั่งแต่งต้ังจากอธิการบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานให้รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการโครงการ 
ประเภทของการให้บริการสังคม แบ่งออกเป็น 
- การจัดฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา 
- การค้นคว้า ส ารวจ วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซ่อม 
- การวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ ผลิตและติดตั้ง 
- ให้บรกิารข้อมูลค าปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ 
- ให้บรกิารวิจัย 
- การเขียนทางวิชาการ งานแปล และการผลิตสื่อ 
- การให้บริการสารสนเทศ และเทคโนโลยทีางการศึกษา 
- การให้บริการสังคมอื่นๆ 
รายได้และการน าส่งเงินโครงการบริการสังคม แบ่งออกเป็น 
- รายรับที่จัดเก็บจากผู้รับบริการสังคม 
- เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค จากการให้บริการสังคม 
- รายได้และผลประโยชน์อ่ืนๆ 



 
บันทึกการเล่าเรื่อง 

กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดโครงการบริการสังคม (หารายได)้ 

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 

ผู้เล่า/ผู้ถาม รายละเอียดของเรื่อง 
นางศุภานัน  ปิ่นเจริญ 
(ผู้เล่า) 

การออกใบเสร็จรับเงิน สามารถด าเนินได้ดังนี้ 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ให้ออกใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยให้แก่
ผู้รับบริการสังคมทุกครั้งทีม่ีการรับเงินโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นรายได้หรือ 
เงินมัดจ า หรือค่าบริการรับล่วงหน้าของการบริการสังคมเรื่องใด (ในส่วนนี้จะ
เป็นการด าเนินการของงานการเงิน) 
การด าเนินการโครงการบรกิารสังคม สามารถด าเนินได้ดังนี้ 
- เขียนโครงการบริการสังคม (บส.01) 

 
 



บันทึกการเล่าเรื่อง 
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดโครงการบริการสังคม (หารายได)้ 
วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. 

รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

ผู้เล่า/ผู้ถาม รายละเอียดของเรื่อง 
นางศุภานัน  ปิ่นเจริญ 
(ผู้เล่า) 

 
QR Code Link แบบฟอร์มบริการสังคม 

 



บันทึกการเล่าเรื่อง 
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดโครงการบริการสังคม (หารายได)้ 
วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. 

รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

ผู้เล่า/ผู้ถาม รายละเอียดของเรื่อง 
นางศุภานัน  ปิ่นเจริญ 
(ผู้เล่า) 

- แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หลักเกณฑ์การน าส่งเงินบ ารุงการศึกษา เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การน าส่งเงินค่าบ ารุงจากการ
ให้บริการสังคม 

 



บันทึกการเล่าเรื่อง 
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดโครงการบริการสังคม (หารายได)้ 
วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. 

รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เล่า/ผู้ถาม รายละเอียดของเรื่อง 
นางศุภานัน  ปิ่นเจริญ 
(ผู้เล่า) 

หลักเกณฑ์การน าส่งเงินบ ารุงการศึกษา 

 

 
หลังจากโครงการสิน้สุดแลว้จะต้องด าเนนิการเคลียรเ์งินกับการเงิน โดยมี
เอกสารดังต่อไปนี้ 
- แบบการขออนุมัติโครงการ (บส.01) ที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
- งบการเงินส าหรับส าหรับงานบริการสังคม (บส.04) 



บันทึกการเล่าเรื่อง 
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดโครงการบริการสังคม (หารายได)้ 
วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. 

รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
 
 

 

ผู้เล่า/ผู้ถาม รายละเอียดของเรื่อง 
นางศุภานัน  ปิ่นเจริญ 
(ผู้เล่า) 

 

 
ผศ.ดร.สิริรัตน ์พานิช 
(ผู้ถาม) 

ในการด าเนินกิจกรรม KM ทีม่ีการเงินเกี่ยวข้องน้ัน ควรให้การเงินเข้ามามีสว่น
ร่วมในการให้ความรู้ โดยอาจจัดท าเป็นกิจกรรมที่บรูณาการกัน เพื่อสร้างความ
เข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วมและการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ซึ่งกันและกัน  



 

ภาพประกอบกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดโครงการบริการสังคม (หารายได)้ 

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


