
ง. 002
รายละเอียดค าของบประมาณหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค                     (งบประมาณฉบับเดิม)

ปงีบประมาณ พ.ศ…………………

งาน/โครงการ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา มทส            หน่วยงาน สาขาวชิา.......................... ส านักวชิา...............................

(1) (2) (3) (4)

ล าดับที่ รายการใช้จ่าย วงเงินตลอดป ี เหตุผลและหลักเกณฑ์ในการประมาณการ

  (บาท)   

1 การน านักศึกษาไปร่วมสัมมนา/ประชุมวิชาการระดับชาติ 10,000.00     เป็นค่าใช้จา่ยในการน านักศึกษาไปร่วมสัมมนา/ประชุมวิชาการระดับชาติ 

อยา่งเป็นหมู่คณะ โดยจะต้องมีบทความเขา้ร่วมการประชุม อยา่งน้อย 1 บทความ ต่อนักศึกษา จ านวน 3 คน ทีจ่ะเขา้ร่วม

กจิกรรม (นักศึกษาผู้เสนอบทความให้เบิกค่าใช้จา่ยจากงบประมาณตามประกาศฯ เร่ือง หลักเกณฑ์การ

พจิาณาการจดัสรรทุนอดุหนุนโครงการวิจยัเพือ่ท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  มูลค่าของทุนเสนอ

ผลงาน ไม่เกนิ 3,000 บาท/คน/ปี  ส าหรับนักศึกษาผู้ร่วมประชุมให้เบิกค่าใช้จา่ยจากโครงการนี้ในวงเงิน

เท่ากบัมูลค่าของทุนเสนอผลงานคือไม่เกนิ 3,000 บาท/คน/ปี)

2 การเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ/ในประเทศ 30,000.00     เป็นค่าใช้จา่ยในการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ/ในประเทศมาบรรยายพเิศษ 

มาบรรยาย ค่าใช้จ่ายในการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

1.  ค่าทีพ่กั (700 บาท x 1 คืน)                                           700  บาท

2.  ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ (1,200 บาท x 6 ชม)                       3,600  บาท

3.  ค่าพาหนะเดินทาง                                                    12,700  บาท

4.  ค่าอาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม                                  3,000  บาท

ค่าใช้จ่ายในการเชิญผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ

1.  ค่าทีพ่กั (700 บาท x 1 คืน)                                           700  บาท

2.  ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ (1,200 บาท x 6 ชม)                       3,600  บาท

3.  ค่าพาหนะเดินทางภายในประเทศ                                     2,700  บาท

4.  ค่าอาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม                                  3,000  บาท
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ง. 002

รายละเอียดค าของบประมาณหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค                     (งบประมาณฉบับเดิม)
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2556

งาน/โครงการ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา มทส            หน่วยงาน สาขาวชิา.......................... ส านักวชิา...............................

(1) (2) (3) (4)

ล าดับที่ รายการใช้จ่าย วงเงินตลอดป ี เหตุผลและหลักเกณฑ์ในการประมาณการ

  (บาท)  

 

3 การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก 10,000.00     ค่าใช้จา่ยในการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก ทัง้ภาครัฐและเอกชน

ทัง้ภาครัฐและเอกชน เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหารว่าง เป็นต้น

4 ค่าประชาสัมพนัธ์หลักสูตร 10,000.00     เป็นค่าใช้จา่ยในการประชาสัมพนัธ์หลักสูตร

 - ค่าจดัท า CD, แผ่นพบั,โปสเตอร์ รายละเอยีดหลักสูตร 

 - ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปประชาสัมพนัธ์หลักสูตร

รวมงบประมาณทัง้สิ้น 60,000.00    
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ง. 002

รายละเอียดค าของบประมาณหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค                (งบประมาณฉบับใหม่ ตามหนังสือขออนุมัติที่ ศธ............ )
ปงีบประมาณ พ.ศ……………

งาน/โครงการ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา มทส            หน่วยงาน สาขาวชิา.......................... ส านักวชิา...............................

(1) (2) (3) (4)

ล าดับที่ รายการใช้จ่าย วงเงินตลอดป ี เหตุผลและหลักเกณฑ์ในการประมาณการ

  (บาท)  

 

1 การน านักศึกษาไปร่วมสัมมนา/ประชุมวิชาการระดับชาติ 18,000.00     เป็นค่าใช้จา่ยในการน านักศึกษาไปร่วมสัมมนา/ประชุมวิชาการระดับชาติ 

อยา่งเป็นหมู่คณะ โดยจะต้องมีบทความเขา้ร่วมการประชุม อยา่งน้อย 1 บทความ ต่อนักศึกษา จ านวน 3 คน ทีจ่ะเขา้ร่วม

กจิกรรม (นักศึกษาผู้เสนอบทความให้เบิกค่าใช้จา่ยจากงบประมาณตามประกาศฯ เร่ือง หลักเกณฑ์การ

พจิาณาการจดัสรรทุนอดุหนุนโครงการวิจยัเพือ่ท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  มูลค่าของทุนเสนอ

ผลงาน ไม่เกนิ 3,000 บาท/คน/ปี  ส าหรับนักศึกษาผู้ร่วมประชุมให้เบิกค่าใช้จา่ยจากโครงการนี้ในวงเงิน

เท่ากบัมูลค่าของทุนเสนอผลงานคือไม่เกนิ 3,000 บาท/คน/ปี)

2 การเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ/ในประเทศ 35,000.00     เป็นค่าใช้จา่ยในการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ/ในประเทศมาบรรยายพเิศษ 

มาบรรยาย ค่าใช้จ่ายในการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

1.  ค่าทีพ่กั (700 บาท x 1 คืน)                                           700  บาท

2.  ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ (1,200 บาท x 6 ชม)                       3,600  บาท

3.  ค่าพาหนะเดินทาง                                                    17,700  บาท

4.  ค่าอาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม                                  3,000  บาท

ค่าใช้จ่ายในการเชิญผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ

1.  ค่าทีพ่กั (700 บาท x 1 คืน)                                           700  บาท

2.  ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ (1,200 บาท x 6 ชม)                       3,600  บาท

3.  ค่าพาหนะเดินทางภายในประเทศ                                     2,700  บาท

4.  ค่าอาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม                                  3,000  บาท
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ง. 002

รายละเอียดค าของบประมาณหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค                (งบประมาณฉบับใหม่ ตามหนังสือขออนุมัติที่ ศธ............ )
ปงีบประมาณ พ.ศ. …………

งาน/โครงการ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา มทส            หน่วยงาน สาขาวชิา.......................... ส านักวชิา...............................

(1) (2) (3) (4)

ล าดับที่ รายการใช้จ่าย วงเงินตลอดป ี เหตุผลและหลักเกณฑ์ในการประมาณการ

  (บาท)  

 

3 ค่าใช้จา่ยในการจดัสัมมนาทางวิชาการโดยนักศึกษา 7,000 เป็นค่าใช้จา่ยในการจดัสัมมนา โดยมีค่าใช้จา่ย ดังนี้ 

บัณฑิตศึกษา 1.  ค่าอาหารว่าง 30 * 50 คน                                              1,500  บาท

2. ค่าอาหารกลางวัน 100 บาท *50 คน                                   5,000  บาท

3. ค่าเอกสาร                                                                   500 บาท

รวมทัง้สิ้น 60,000.00    
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