
  

 โครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคม (แบบเก็บคา่ลงทะเบียน) 

 
รายละเอียดเพื่อขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 

 

1. ชื่อโครงการ             
 

2. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ       ต าแหน่ง       

      หนว่ยงาน      เบอร์โทร.               E-mail………......…….………………. 

 
3. สถานภาพของโครงการ     โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบเก็บค่าลงทะเบียน 

  
4. ความสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คือ มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการวิชาการและ

บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล และด้านอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .................................................................. 
 

5. ความสอดคล้องตาม Core Values ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  Creative ได้แก่ ความคิดริเริ่ม เป็นประโยชน์ และสร้างสรรค์ แปลกใหม่ 
  Social Responsibility ได้แก่ แสดงความรับผิดชอบ โปร่งใส ยึดมั่นจรรยาบรรณรับใช้สังคม 
  Critical ได้แก่ มุ่งพัฒนาและแก้ไขปัญหา 

 

6. หลักการและเหตุผล 
            
            
            
            
             

 
7. วัตถุประสงค์ 

 

7.1              
7.2              
7.3              
7.4              
 
 



 
 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1              
8.2              
8.3              
8.4              
 

9. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
9.1              
9.2              
 

10. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ประชาชนทั่วไป  จ านวน  ..............  คน       อ่ืนๆ จ านวน  ............... คน  รวมทั้งสิ้น ............ คน 
 

11. วันเวลา สถานที่ และรูปแบบในการด าเนินการ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
 

12. แผนทบทวนการจัดกิจกรรม (Proposal Review) กรอกข้อมูลเฉพาะกรณีเป็นโครงการต่อเนื่องหรือเคย
จัดโครงการมาก่อนผลประเมินการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ..................จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
12.1 ข้อดี 
(1).......................................................................................................... ...................................................... 
(2)............................................................................................................................. ................................... 
(3)............................................................................................................................................................... . 
(4).......................................................................................................................... ...................................... 
 
12.2 ข้อควรปรับปรุง 
(1).................................................................... ...........................................................................................  
(2)............................................................................................................................. ................................... 
(3)............................................................................................................................. ................................... 
(4)......................................................................................... ....................................................................... 
 



 
 

13. คณะท างาน 
13.1 ............................................................................. ผู้บริหารโครงการ 
13.2 ..................................................................... ........ หัวหน้าผู้จัดกิจกรรม 
13.3 ............................................................................. คณะผู้จัดกิจกรรม 
13.4 ............................................................................. คณะผู้จัดกิจกรรม 
13.5 ............................................................................. เลขานุการคณะผู้จัดกิจกรรม 
13.6 ............................................................................. เจ้าหน้าทีป่ระสานงานจัดกิจกรรม 
13.6 ............................................................................. เจ้าหน้าที่การเงิน 
13.7 ............................................................................. เจ้าหน้าที่บัญชี 
 
 

14. งบประมาณ (ต้องเป็นโครงการที่มีรายได้เพียงพอส าหรับการด าเนินโครงการโดยไม่ต้องของบประมาณ
สนับสนุนจากคณะฯ) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารข้างล่างนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบการขออนุมัติโครงการบริการสังคม 
ท้ายระเบียบ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ว่าด้วย  โครงการบริการสังคมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2552 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

 
1.  ชื่อโครงการ “...................................................................................................... ” 
                              โครงการสามัญ 
                              โครงการพิเศษ 

2.  หน่วยงานเจ้าของโครงการ   คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
3.  ผู้รับผิดชอบบริหารโครงการ  ............................................................................................................................  
4.  เจ้าหน้าที่การเงิน               ............................................................................................................................  
5.  เจ้าหน้าที่บัญชี                  ........................................................................................................................... . 
6.  ผู้ตรวจสอบบัญชีโครงการ       งานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 
7.  ระยะเวลาโครงการ             ……………………………………………………..……………………………   
8.  เป็นโครงการที่          ยังไม่เคยจัดมาก่อน 
    เคยจัดมาแล้ว  โดยจัดครั้งสุดท้ายเมื่อ  ………………………………. 
9. ถ้าเคยจัดมาแล้ว    ส่งรายงานการเงินครั้งที่แล้วให้มหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ …………………………………       
    ยังไม่ได้ส่งเนื่องจาก ก าลังด าเนินการอบรมอยู่              
 
 
 ลงชื่อ ………………………………………. ผู้รับผิดชอบบริหารโครงการ 
       (.......................................................................................... ) 
  
 ลงชื่อ …………………………………..………………… หัวหน้าหนว่ยงาน 
       (.......................................................................................... ) 
  
 ลงวันที่ …………………………………………………..………………………… 
  
 ได้รับอนุมัติวันที่ ……………………………………..…………………………. 

 
 

 
 
 
 



 
 

สรุปรายรับ – รายจ่าย ประมาณการ 
การอบรมเรื่อง “……………………………………………………………….”  

วันที่......................................................... 
 

1.  รายรับ 
 ค่าธรรมเนียม  ......  คน  ๆ  ละ  ............  บาท          ........................- บาท 
2.  รายจ่าย 
 ค่าใช้จ่ายคงที่  (เอกสารประกอบ ก.)    ................-  บาท 
 ค่าใช้จ่ายผันแปร (เอกสารประกอบ ข.)  ................-   บาท      ..........................- บาท 
    ก าไรสุทธิ            ............................- บาท 
3.  จุดคุ้มทุน 
 จุดคุ้มทุน  (เอกสารประกอบ ค.)        ........... คน 
4.  ค่าธรรมเนียม 
 ค่าธรรมเนียมน าส่งมหาวิทยาลัย 5% ของ ...............- บาท  เป็นเงิน ...................-  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

งบประมาณโครงการอบรม 
การอบรมเรื่อง “……………………………………………………………….”  

วันที่......................................................... 
  
รายรับ 
ค่าธรรมเนียม ...... คน ๆ ละ ........................- บาท     ..................- บาท 
    รวมรายรับ    ...................- บาท 
รายจ่าย 
ก.  ค่าใช้จ่ายคงที่ 
 1.  ค่าตอบแทน        ....................- บาท 
  1.1   ผู้บริหารโครงการ(หัวหน้าโครงการ)   ...........-บาท  
  1.2   ค่าพัฒนาหลักสูตร(กรณีเป็นหลักสูตรใหม่)   ...........-บาท 
  1.3   หัวหน้าผู้จัดกิจกรรม    ...........-บาท 
  1.4   คณะผู้จัดกิจกรรม     ...........-บาท 
  1.5   คณะผู้จัดกิจกรรม     ...........-บาท 
  1.6   เลขานุการคณะผู้จัดกิจกรรม    ...........-บาท 
  1.7   เจ้าหน้าทีป่ระสานงานจัดกิจกรรม   ............-บาท 
  1.8   เจ้าหน้าทีก่ารเงิน      ............-บาท 
  1.9   เจ้าหน้าทีบ่ัญชี     ............-บาท 
  1.10  ค่าสมนาคุณผู้บรรยาย (...... ชม* .........- บาท)           .............- บาท 
  1.11 ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่มฝึกปฏิบัติ                   ………….-บาท 
          ( ....... ซม. ๆ .........- บาท * .... กลุ่ม) 
  1.11 ค่าสมนาคุณผู้ช่วยวิทยากร                       .............-บาท 
           (...... ซม. ๆ ละ ..........- บาท * ..... กลุ่ม) 
 2.   ค่าวัสดุในการด าเนินงาน         ................- บาท 
  2.1  ค่าจัดท าเอกสาร (..................... ฯลฯ)                      ..............-บาท 
  2.2  ค่าคอมพิวเตอร์ (..................... ฯลฯ)                       .............- บาท 
 3.   ค่าใช้สอย         ……………...- บาท 
  3.1  ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ           .............-บาท 
  3.2  ค่าถ่ายวีดิโอ ฯลฯ     .............-บาท 
  3.3  ค่าอาหารส าหรับวิทยากรและเจ้าหน้าที่                   ………....- บาท 
          (...... คน * ...... บาท * ...... วัน) 
 
 
 



 
 

  3.4  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับวิทยากร/เจ้าหน้าที่   ..............-บาท 
          (..... คน * ...... บาท * ..... มื้อ) 
  3.5   ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ      ..............-บาท 
      รวมค่าใช้จ่ายคงท่ี    ...................- บาท 
 
ข.  ค่าใช้จ่ายผันแปร 
 1.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน            ..............- บาท 
            1.1 ค่าเอกสารและแฟ้ม  ( ..... คน * ....... บาท )   ..............-  บาท  
        1.2  ค่าจัดท าวุฒิบัตร ( .... คน * ...... บาท )   ..............-  บาท  
 2.  ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา            ...............- บาท 
        2.1  ค่าอาหารผู้เข้าอบรม ( .... คน * ........ บาท * ... วัน)  ................- บาท 
        2.2  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( .... คน * ..... บาท * ... มื้อ)................- บาท 
 3.   ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
  3.1 ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย 5% ของ ................- บาท     ..............- บาท 
 
     รวมค่าใช้จ่ายผันแปร      ..............- บาท 
     รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด    .................- บาท 
       ก าไรสุทธิ    ................- บาท 
 
 
ค.  การค านวณจุดคุ้มทุน 
   รายได้ต่อคน       ............- บาท 
   หัก  ค่าใช้จ่ายผันแปรต่อคน (.........../.... คน) ............- บาท  
   ก าไรส่วนเกินต่อคน    ............- บาท 

  

จุดคุ้มทุน   = ค่าใช้จ่ายคงที่  = ………..…  บาท 
             ก าไรส่วนเกินต่อคน  …………..  
 
       = ……………  คน 

       

 

หมายเหตุ   1.  อัตราค่าตอบแทนต่าง ๆ เป็นไปตามประกาศของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พศ. 2560 
      2.  ขออนุมัติถัวจ่ายทั้งโครงการ 

 


