
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ว่าด้วย โครงการบริการสังคมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที ่๒) พ.ศ. 2554 

------------------------------ 
 
  โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วย  โครงการบริการสังคมของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยให้เหมาะสมและเอื้ออํานวยต่อการดําเนินโครงการบริการสังคมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
ย่ิงขึ้น 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์     
พ.ศ. ๒๕๓๑ สภามหาวิทยาลัยจึงตราระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ช่ือระเบียบ
  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงการบริการสังคมของ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒” 
  ข้อ ๒ การมีผลบังคับใช้
  ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับกับโครงการบริการสังคมที่หน่วยงานเสนอขออนุมัติโครงการและอนุมัติ
ประมาณการรายรับรายจ่ายของโครงการต่อมหาวิทยาลัยต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป1

  ข้อ ๓ การยกเลิกระเบียบเดิม
  ให้ยกเลิก 

(๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว่าด้วยโครงการบริการสังคมของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ 

(๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว่าด้วยโครงการบริการสังคมของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑ 
  ข้อ ๔ คํานิยาม
   ในระเบียบนี้ 

“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว่าด้วยการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

“หัวหน้าหน่วยงาน” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

“โครงการ” หมายความว่า  โครงการบริการสังคม ซึ่งหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดขึ้น
ตามหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ที่กําหนดในระเบียบนี้ 

“โครงการย่อย” หมายความว่า โครงการต่างๆ ทั้งโครงการบริการการศึกษา (เพ่ือรับปริญญา) 
และโครงการบริการวิชาการที่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดขึ้น  และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการ
สังคมของหน่วยงานนั้น 

 

  ๑  ประกาศ ณ วันที่  20  เมษายน  2554  
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 “เจ้าหน้าที่การเงิน”  หมายความว่า  ผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานแต่งต้ังให้ทําหน้าที่รับจ่ายเงินของ

โครงการบริการสังคมและ/หรือโครงการย่อยในหน่วยงานนั้น 
“เจ้าหน้าที่บัญชี” หมายความว่า  ผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานแต่งต้ังให้มีหน้าที่จัดทําบัญชีและงบ

การเงินของโครงการบริการสังคมและ/หรือโครงการย่อยในหน่วยงานนั้น 
“สํ า นั ก ง า น ต ร ว จ ส อบภ า ย ใ น ” หม า ยค ว า ม ว่ า  สํ า นั ก ง า นต ร ว จ สอบภ า ย ใ น 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ข้อ ๕ ผู้รักษาการตามระเบียบ 
ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจออกประกาศมหาวิทยาลัยกําหนด

หลักเกณฑ์  และวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ได้ 
 

หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๖ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
โครงการ จะต้องเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการศึกษา  บริการทาง

วิชาการ  การสาธารณประโยชน์  หรือการบริการชุมชน  รวมตลอดถึงโครงการที่หน่วยงานจัดร่วมกับ
สมาคม  สถาบัน  มูลนิธิ  หรือหน่วยงานภายนอก  ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดต้ังมหาวิทยาลัย 

โครงการจะต้องมีรายได้เพียงพอสําหรับการดําเนินโครงการ  โดยไม่ต้องของบประมาณ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย และจะต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อนการดําเนินการ  ตามท่ีกําหนดใน
ระเบียบนี้ 

ข้อ ๗ ประเภทของโครงการ 
โครงการจําแนกได้ ๒ ประเภท คือ  
๗.๑ โครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา) ได้แก่ โครงการซึ่งมีลักษณะเป็นการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อรับปริญญา  หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ 
๗.๒ โครงการบริการวิชาการ  แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  (๑) โครงการอบรมสัมมนา  ได้แก่โครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดการฝึกอบรม  

จัดสัมมนาทางวิชาการให้แก่สังคม หรือให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  (๒) โครงการบริการทดสอบ  วิเคราะห์ตัวอย่าง พัฒนาผลิตภัณฑ์  ได้แก่โครงการที่มี

วัตถุประสงค์หลักในการให้บริการวิชาการโดยใช้อุปกรณ์  เครื่องมือในห้องปฏิบัติการและใช้ความรู้ทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพของบุคลากรของหน่วยงานนั้นในการให้บริการแก่สังคม  และให้หมายความรวมถึง
โครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในทํานองเดียวกันดังกล่าวแต่เรียกช่ืออย่างอื่นด้วย 

  (๓) โครงการบริการสถานที่ ได้แก่  โครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการใช้
สถานที่ที่หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงและตกแต่ง  ติดต้ังอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้เพื่อให้สถานที่
นั้นสามารถใช้ได้เป็นการเฉพาะทางโดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางวิชาการเฉพาะทางนั้นแก่
สังคม 
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  ทั้งนี้ อุปกรณ์  เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ  หรือสถานที่ ที่หน่วยงานจะนํามาใช้ในการ
ให้บริการวิชาการ  สําหรับโครงการตาม (๒) และ (๓)  หน่วยงานจะต้องแจ้งรายการหรือทะเบียนทรัพย์สิน  
ไว้กับมหาวิทยาลัยและให้คํารับรองว่า  การนําอุปกรณ์  เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ  หรือสถานที่  เหล่านั้น
มาให้บริการสังคมจะไม่กระทบต่อการเรียนการสอนของหน่วยงาน  เพื่อประกอบในการขออนุมัติโครงการ
ด้วย 

ข้อ ๘ คณะกรรมการบริการสังคมของหน่วยงาน 
ให้หน่วยงานที่มีการดําเนินโครงการแต่งต้ังคณะกรรมการของหน่วยงานขึ้นคณะหนึ่ง           

ทําหน้าที่พิจารณากลั่นกรองก่อนนําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยและดูแล  รับผิดชอบใน
การบริหารงานโครงการทุกโครงการของหน่วยงาน  ตลอดทั้งดําเนินการจัดทําประมาณการรายรับรายจ่าย
ของโครงการย่อยทุกโครงการและประมาณการรายรับรายจ่ายรวมของโครงการของหน่วยงานเพื่อเสนอต่อ
อธิการบดีก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณ หรือก่อนเริ่มดําเนินโครงการย่อย 

ข้อ ๙ รายได้สุทธิจากการดําเนินงาน 
ให้หน่วยงานจัดเก็บรายได้สุทธิที่ได้จากการดําเนินโครงการไว้ใช้จ่ายภายในหน่วยงานได้      

โดยไม่ต้องนําส่งมหาวิทยาลัย และให้ถือเป็นรายได้ของหน่วยงานนั้นๆ ที่จะต้องดําเนินการให้เป็นไป      
ตามระเบียบว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๐ การดําเนินการโครงการ 
การอนุมัติโครงการและการควบคุมตรวจสอบของมหาวิทยาลัยสําหรับโครงการบริการ

การศึกษา (เพ่ือรับปริญญา)  และโครงการบริการวิชาการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการอย่างเดียวกัน  
เว้นแต่ในระเบียบนี้จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

การดําเนินงานโครงการภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานกําหนดตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการที่ทําหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการบริหารงานโครงการของหน่วยงานนั้น 

 
หมวด ๒ 

การอนุมัติโครงการ 
ข้อ ๑๑ การขออนุมัติโครงการ 
ให้หัวหน้าหน่วยงานที่ประสงค์จะดําเนินการโครงการ  ขออนุมั ติดําเนินโครงการต่อ

มหาวิทยาลัย  โดยช้ีแจงหลักการและเหตุผลของโครงการ  ผลที่คาดว่าจะได้รับตลอดทั้งแสดงประมาณการ
รายรับรายจ่ายของโครงการ  ทั้งนี้  ตามแบบที่กําหนดตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่โครงการประกอบด้วยการดําเนินโครงการย่อยหลายโครงการให้หน่วยงานช้ีแจง
รายละเอียดของโครงการย่อยแต่ละโครงการประกอบด้วย 

ข้อ ๑๒ ผู้มีอํานาจอนุมัติ 
การอนุมัติให้ดําเนินการโครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา) ตามข้อ ๗.๑ ให้เป็น

อํานาจของสภามหาวิทยาลัย 
การอนุมัติให้ดําเนินการโครงการบริการวิชาการตามข้อ ๗.๒ ให้เป็นอํานาจของอธิการบดี 
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 ข้อ ๑๓ ๒ อัตราส่วนของเงินค่าหน่วยกิตและเงินค่าธรรมเนียมที่จะต้องนําส่งให้แก่
มหาวิทยาลัย
 โครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา) ที่หน่วยงานเสนอขออนุมัติดําเนินการ จะต้อง
กําหนดอัตราส่วนของเงินที่จะต้องนําส่งให้แก่มหาวิทยาลยั  ดังนี้ 

(1) โครงการบริการการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  ให้นําส่งเงินให้แก่มหาวิทยาลัยในอัตราร้อนละ ๑๕ ของเงินค่าหน่วยกิตและเงิน

ค่าธรรมเนียมอื่นที่จัดเก็บได้ในแต่ละภาคการศึกษา 
(2) โครงการบริการการศึกษาระดับต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 

                     (๒.๑)  โครงการระดับปริญญาโท  ให้นําส่งเงินให้แก่มหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ ๒๐ 
ของเงินค่าหน่วยกิตและเงินค่าธรรมเนียมอ่ืนที่จัดเก็บได้ในแต่ละภาคการศึกษา  ยกเว้นโครงการระดับ
ปริญญาโทที่เป็นหลักสูตรแผน ก  เท่านั้น  ให้นําส่งเงินให้มหาวิทยาลัยในอัตราเดียวกับโครงการระดับ
ปริญญาเอกในข้อ (๒.๒) 
 (๒.๒)  โครงการระดับปริญญาเอก  ให้นําส่งเงินให้มหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ      
๑๕  ของเงินค่าหน่วยกิตและเงินค่าธรรมเนียมอื่นที่จัดเก็บได้ในแต่ละภาคการศึกษา 
  เงินค่าธรรมเนียมอื่นตามความในวรรคก่อน  หมายความว่า  เงินรายรับทั้งหมดที่
โครงการจัดเก็บได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย  นอกเหนือจากค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาตาม
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  ทั้งนี้  มิให้นําเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยซึ่งจะต้องนําส่งมหาวิทยาลัยทั้งจํานวนมารวมคํานวณเงินรายรับที่จะต้องนําส่งตามวรรค
หนึ่งด้วย”   
  ข้อ ๑๔ รายได้จากการจําหน่ายใบสมัคร 

 ในการดําเนินโครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา) ที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการแล้ว  
ให้จัดรายได้จากการจําหน่ายใบสมัครในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรของโครงการ ดังนี้ 

(๑) เป็นรายได้ของโครงการในกรณีที่โครงการเป็นผู้จัดทําใบสมัคร หรือ 
(๒) เป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยในกรณีที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดทําใบสมัคร แล้วแต่กรณี 

  ข้อ ๑๕ รายได้จากค่าสมัครสอบคัดเลือก 
                  สําหรับค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรของโครงการ  ให้หน่วยงานนําเงินรายรับ
ค่าสมัครสอบในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษานําส่งให้เป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย  และให้มหาวิทยาลัยจัดสรร
เงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของรายได้ค่าสมัครสอบตามจํานวนผู้มีสิทธิเข้าสอบ  หรือจัดสรรตามอัตราที่     
สภามหาวิทยาลัยกําหนด  คืนให้แก่หน่วยงาน  เพื่อนําไปเบิกจ่ายเป็นค่าออกข้อสอบ  ค่าตรวจ
กระดาษคําตอบ  ค่าตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ์หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็นพิเศษอย่างยิ่งสําหรับโครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับ
ปริญญา) ที่ขออนุมัติดําเนินการใหม่ สภามหาวิทยาลัยอาจยกเว้นการนําส่งเงินให้แก่มหาวิทยาลัยตาม
หลักเกณฑ์และระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  หรืออาจผ่อนผันการนําส่งเงินที่ต้องนําส่งตาม
ระยะเวลาที่กําหนดในระเบียบนี้ ก็ได้ 

 

                 ๒    ข้อ 13 แก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย โครงการบริการ
สังคมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕4 
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ข้อ ๑๖ ๓ อัตราส่วนของเงินรายรับที่จะต้องนําส่งให้แก่มหาวิทยาลัย 
โครงการบริการวิชาการ  ที่หน่วยงานเสนอขออนุมัติดําเนินการ  จะต้องกําหนดอัตราส่วน

ของเงินที่จะต้องนําส่งให้แก่มหาวิทยาลัย  ในโครงการประเภทต่างๆ ดังนี้ 
(๑) โครงการอบรม สัมมนา ตามข้อ ๗.๒(๑) 

(๑.๑) สําหรับหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน ที่เป็นคณะ สํานัก สถาบัน  ให้นําส่ง
ให้แก่มหาวิทยาลัย ในอัตราร้อยละ ๗ ของรายรับที่จัดเก็บได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย 

(๑.๒) สําหรับหน่วยงานระดับสํานัก  สถาบัน  ที่ไม่ได้จัดการเรียนการสอนเป็นภารกิจ
หลักให้นําส่งให้แก่มหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ ๑๐ ของรายรับที่จัดเก็บได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย 
  ในกรณีที่เห็นสมควร  ให้อธิการบดีมีอํานาจเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของเงินที่ต้องนําส่งให้แก่
มหาวิทยาลัยได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น  โดยทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย  แล้วรายงานให้        
สภามหาวิทยาลัยทราบ 
  ในกรณีที่โครงการอบรม  สัมมนาใดมีเหตุผลพิเศษอย่างยิ่งในทางการเงินที่ไม่อาจนําเงินส่งให้
มหาวิทยาลัยตามที่กําหนดได้  เมื่อปรากฏว่า  โครงการอบรม  สัมมนานั้นมีลักษณะเป็นโครงการที่มุ่ง
ให้บริการแก่สังคมหรือแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยแท้จริง  และประมาณการรายรับรายจ่ายของ
โครงการแสดงว่าโครงการนั้นจะไม่มีรายได้เหลือพอเพียงสําหรับการนําส่งให้มหาวิทยาลัยตามอัตราที่
กําหนด  หากหน่วยงานซึ่งดําเนินโครงการร้องขอในขณะขออนุมัติดําเนินการ  อธิการบดีมีอํานาจพิจารณา
ยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของเงินที่ต้องนําส่งมหาวิทยาลัยให้แก่โครงการใดโครงการหนึ่งได้ ตามท่ี
เห็นสมควร 
  สําหรับโครงการอบรม  สัมมนาที่หน่วยงานจัดร่วมกับสมาคมหรือชมรมศิษย์เก่าของ
มหาวิทยาลัยโดยที่สมาคมหรือชมรมศิษย์เก่าเป็นผู้ดําเนินงานโครงการเองทั้งหมด  หากหน่วยงานซึ่งดําเนิน
โครงการร้องขอในขณะขออนุมัติดําเนินการ  อธิการบดีมีอํานาจพิจารณายกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงอัตราส่วน
ของเงินที่ต้องนําส่งมหาวิทยาลัยได้ตามความเหมาะสม  โดยไม่ต้องคํานึงถึงเงื่อนไขการยกเว้นหรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของเงินที่ต้องนําส่งมหาวิทยาลัยตามวรรคก่อน 

 (2) โครงการบริการทดสอบ  วิเคราะห์ตัวอย่าง  พัฒนาผลิตภัณฑ์  ตามข้อ ๗.๒(๒)             
ให้หน่วยงานจัดสรรเงินร้อยละ ๑๐ ของรายรับก่อนหักค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีสํารองของหน่วยงานที่จัดไว้
โดยเฉพาะสําหรับการบํารุงรักษาหรือการซื้อครุภัณฑ์ทดแทน  และนําส่งมหาวิทยาลัยร้อยละ ๘ ของรายรับ
หลังจากหักค่าบํารุงรักษา  หรือการซื้อครุภัณฑ์ทดแทน 
  (3) โครงการบริการสถานที่ ตามข้อ ๗.๒ (๓) ให้หน่วยงานจัดสรรเงินร้อยละ ๑๐ ของรายรับ
ก่อนหักค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีสํารองของหน่วยงานที่จัดไว้โดยเฉพาะสําหรับการบํารุงรักษาหรือการซื้อครุภัณฑ์
ทดแทน  และนําส่งมหาวิทยาลัยร้อยละ ๔๐ ของรายรับหลังหักค่าบํารุงรักษา หรือการซื้อครุภัณฑ์ทดแทน  
   ข้อ ๑๗ การขออนุมัติประมาณการรายรับรายจ่ายของโครงการประจําปี 

ภายใต้บังคับวรรคสอง  ก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย     
ให้หน่วยงานเสนอขออนุมัติประมาณการรายรับรายจ่ายของโครงการของหน่วยงานทั้งโครงการบริการ
การศึกษา (เพื่อรับปริญญา)  ที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว  และโครงการบริการ
วิชาการ  ที่ประสงค์จะดําเนินการในปีงบประมาณถัดไปต่ออธิการบดี 

 

                 ๓  ข้อ 1๖ แก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย โครงการบริการ
สังคมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕4 
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โครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา) ที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการจากสภามหาวิทยาลัย

แล้ว  แต่มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์  อัตราและ/หรือเงื่อนไขในการดําเนินโครงการแตกต่างไปจาก       
ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  จะต้องขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๘ การดําเนินงานตามโครงการ 
เมื่อโครงการได้รับอนุมัติแล้ว  ให้หน่วยงานดําเนินโครงการได้ตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไขที่ได้รับ

อนุมัติอย่างเคร่งครัด 
ในกรณีที่โครงการประกอบด้วยโครงการย่อยหลายโครงการ  หากมีการเปลี่ยนแปลง

กําหนดการประมาณการรายรับรายจ่าย  หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญของโครงการย่อยใดใน
ระหว่างปีงบประมาณ  หน่วยงานจะต้องเสนอขออนุมัติโครงการย่อยนั้นเป็นการเฉพาะก่อนการดําเนินการ  
ทั้งนี้การขออนุมัติดังกล่าวให้รวมตลอดถึงการยกเลิกการดําเนินโครงการย่อยี่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการแล้ว
ด้วย 

หมวด ๓ 
การดําเนินงานโครงการ 

ข้อ ๑๙ รายรับของโครงการ 
รายรับของโครงการมีดังนี้ 
(๑) รายรับจากการดําเนินงานของโครงการ 
(๒) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้โครงการ 
(๓) เงินผลประโยชน์อันเกิดจากการลงทุนของโครงการซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์        

ที่กําหนดในระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
(๔) รายรับอื่นๆ 
เงินรายรับทุกรายการให้นําฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาต

จากสภามหาวิทยาลัย  หรือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จํากัด  อย่างช้าในวันทําการถัดไป 
  ข้อ ๒๐ รายจ่ายของโครงการ
   รายจ่ายของโครงการ มีดังนี้ 

(๑) รายจ่ายในการดําเนินงานของโครงการตามที่ปรากฏในประมาณการรายรับรายจ่ายของ
โครงการนั้นๆ 

(๒) รายจ่ายในการซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้ในการดําเนินงานของโครงการตามที่ปรากฏในประมาณ
การรายรับรายจ่ายของโครงการ 

(๓) รายจ่ายอ่ืน  ที่คณะกรรมการของหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการบริหารงาน
โครงการเห็นสมควร  ทั้งนี้  โดยได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี 

การจ่ายเ งินหรือก่อหนี้ผูกพันสํากรับรายการรายจ่ายตาม (๒ )  และ (๓ )  ให้ เป็นไป             
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย 
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ข้อ ๒๑ กําหนดเวลานําส่งเงินแก่มหาวิทยาลัย 
ให้หน่วยงานส่งเงินตามที่กําหนดในข้อ ๑๓ และข้อ ๑๖  ให้แก่มหาวิทยาลัย  ตามกําหนดเวลา  

ดังนี้ 
(๑) โครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา)  ตามข้อ ๗.๑  ให้นําส่งภายใน  ๓๐ วันนับ  

แต่วันสิ้นสุดการลงทะเบียนของแต่ละภาคการศึกษา 
(๒) โครงการบริการวิชาการ  ประเภทโครงการอบรม  สัมมนา  ตามข้อ ๗.๒ (๑) และ

โครงการบริการสถานที่  ตามข้อ ๗.๒ (๓) ให้นําส่งภายใน ๓๐ วัน  นับแต่วันที่การดําเนินโครงการนั้นๆ 
เสร็จสิ้น 

(๓) โครงการบริการวิชาการ  ประเภทโครงการบริการทดสอบ  วิเคราะห์ตัวอย่าง  พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตามข้อ ๗.๒ (๒) ให้นําส่งภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่การดําเนินโครงการนั้นๆ  เสร็จสิ้น  หรือใน
กรณีที่หน่วยงานได้รับอนุมัติโครงการในลักษณะเป็นโครงการประจําปี  ให้นําส่งภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ 
   ข้อ ๒๒ การอนุมัติการจ่ายเงินในการดําเนินงานโครงการ 

อํานาจในการอนุมัติการจ่ายเงินในการดําเนินงานโครงการเป็นของหัวหน้าหน่วยงาน  หรือผู้ที่
หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 

การจ่ายเงินทุกรายการให้จ่ายเป็นเช็คระบุช่ือผู้มีสิทธิรับเงินโดยขีดคร่อมเข้าบัญชีเฉพาะ     
(A/C PAYEE ONLY) และขีดฆ่าคําว่า “หรือผู้ถือ” เว้นแต่เป็นการจา่ยเงินสดย่อย 

ข้อ ๒๓ เงินสดย่อยของโครงการ 
ให้โครงการมีเงินสดย่อยไว้ใช้จ่ายได้ตามความเหมาะสม  ตามจํานวนที่คณะกรรมการของ

หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการบริหารโครงการกําหนด  แต่ต้องไม่เกินโครงการย่อยละ ๓๐,๐๐๐ บาท  
ข้อ ๒๔ การเบิกเงินทดรองจ่าย 
การเบิกเงินทดรองจ่ายให้เบิกล่วงหน้าได้ก่อนที่จะเกิดรายจ่ายนั้นไม่เกินหนึ่งสัปดาห์  และให้

ทําใบสําคัญจ่ายหักล้างเงินทดรองจ่ายภายในสองสัปดาห์หลังจากเกิดรายจ่ายนั้น 
ข้อ ๒๕ การจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ 
ในกรณีที่โครงการของหน่วยงานใดประกอบด้วยโครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา) 

และ/หรือโครงการบริการวิชาการหลายโครงการ  ให้แยกบัญชีรายรับรายจ่ายของแต่ละโครงการไว้ให้
ชัดเจน  และให้ถือว่ารายได้หรือรายจ่ายของโครงการย่อยทั้งหมดนั้น  เป็นรายได้หรือรายจ่ายรวมของ
โครงการของหน่วยงาน 

ให้หัวหน้าหน่วยงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการของหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ
ในการบริหารโครงการทั้งหมดของหน่วยงาน  มีอํานาจจัดสรรเงินรายได้สุทธิของโครงการของหน่วยงานเป็น
รายได้ของหน่วยงานตามจํานวนที่เห็นสมควร  เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้ 

 
หมวด ๔ 

การควบคุมการดําเนินงาน 
ข้อ ๒๖ หน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงาน 
ให้หัวหน้าหน่วยงานที่มีการดําเนินโครงการควบคุม  กํากับ  และดูแลการดําเนินการให้ปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  ของโครงการที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด 
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ข้อ ๒๗ เจ้าหน้าที่การเงินของโครงการ 
ให้หัวหน้าหน่วยงานที่มีการดําเนินโครงการแต่งต้ัง  เจ้าหน้าที่การเงินของโครงการขึ้นเป็นการ

เฉพาะ 
ให้เจ้าหน้าที่การเงินจัดทํารายงานการรับจ่ายเงิน  เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่หัวหน้า

หน่วยงานมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร  อย่างน้อยสัปดาห์ละคร้ัง  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการของหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการบริหารโครงการกําหนด 

ข้อ ๒๘ เจ้าหน้าที่บัญชีของโครงการ 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งต้ังเจ้าหน้าที่บัญชีเพื่อจัดทําบัญชีของ

โครงการตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ข้อ ๒๙ การตรวจสอบภายใน 
ภายใต้บังคับวรรคสอง  ให้สํานักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีโครงการบริการ

สังคมของหน่วยงานทุกหน่วยงาน 
เพื่อให้การตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ให้สํานักงาน

ตรวจสอบภายใน  และรองอธิการบดีฝ่ายการคลังเสนอต่ออธิการบดีให้แต่งต้ังผู้ตรวจสอบภายในคนหนึ่งหรือ
หลายคนเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบบัญชีโครงการของหน่วยงานตามที่กําหนดในระเบียบนี้เป็นรายปี 

ข้อ ๓๐ การจัดทํารายงานและงบการเงินของโครงการบริการวิชาการ 
เมื่อการดําเนินการโครงการย่อยสําหรับโครงการบริการวิชาการในละโครงการเสร็จสิ้นลง     

ให้หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน  โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์  ปัญหา
และอุปสรรคในการดําเนินงาน  ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการโครงการบริการสังคมของมหาวิทยาลัย
กําหนดรวมทั้งจัดทํางบการเงินของโครงการย่อยหรือของโครงการแล้วแต่กรณี  เสนอต่อมหาวิทยาลัย
ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันสิ้นสุดโครงการ 

งบการเงินดังกล่าวให้จัดทําขึ้นเป็น ๒ ชุด  และให้ส่งให้แก่สํานักงานตรวจสอบภายในหรือ     
ผู้ตรวจสอบภายในที่อธิการบดีแต่งต้ัง  แล้วแต่กรณีกับส่งให้แก่กองคลัง 

ให้สํานักงานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่อธิการบดีแต่งต้ัง  แล้วแต่กรณี  
ตรวจสอบงบการเงินและเสนอความเห็นต่ออธิการบดีภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันได้รับงบการเงิน 

ข้อ ๓๑ การจัดทํารายงานและงบการเงินประจําปีของโครงการ 
ให้หน่วยงานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์  ปัญหาและ

อุปสรรคในการดําเนินงาน  ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการโครงการบริการสังคมของมหาวิทยาลัยกําหนด  
รวมท้ังการจัดทํางบการเงินประจําปีของโครงการ  ซึ่งจะต้องประกอบด้วยงบการเงินของโครงการบริการ
การศึกษา (เพื่อรับปริญญา) และ/ หรือ โครงการบริการวิชาการ  กับงบการเงินรวมของโครงการของ
หน่วยงานเสนอต่อมหาวิทยาลัยภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย 

งบการเงินดังกล่าวให้จัดทําขึ้นเป็น ๒ ชุด  และให้ส่งให้แก่สํานักงานตรวจสอบภายในหรือ      
ผู้ตรวจสอบภายในที่อธิการบดีแต่งต้ัง  แล้วแต่กรณี กับส่งให้แก่กองคลัง 

ข้อ ๓๒ การตรวจสอบงบการเงิน 
ให้สํานักงานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่อธิการบดีแต่งต้ัง แล้วแต่กรณี 

ตรวจสอบงบการเงินและเสนอความเห็นต่ออธิการบดี ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันได้รับงบการเงิน 
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ให้อ ธิการบดีรายงานผลการ ดํา เนินการโครงการของหน่ วยงานในมหาวิทยาลัย                  
ให้สภามหาวิทยาลัยทราบทุกสิ้นปีงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๓๓ การกําหนดอัตราการจ่ายเงินของโครงการ 
ภายใต้บังคับวรรคสองและวรรคสาม ในกรณีที่อธิการบดีเห็นเป็นการสมควร  อธิการบดีมี

อํานาจออกประกาศมหาวิทยาลัย  กําหนดอัตราการจ่ายเงินของโครงการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยและ
อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่โครงการจะเรียกเก็บได้ 

ภายหลังจากที่โครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา) ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการแล้วการ
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงรายการ  อัตราค่าหน่วยกิตหรืออัตราค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เรียกเก็บจากนักศึกษา         
ให้กระทําได้เมื่อได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  ส่วนค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนด      
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการนั้น 

ภายหลังจากที่โครงการบริการวิชาการได้รับอนุมัติให้ดําเนินการแล้ว การเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
รายการหรืออัตราค่าธรรมเนียมที่รียกเก็บให้กระทําได้เมื่อได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

ข้อ ๓๔ คณะกรรมการโครงการบริการสังคมของมหาวิทยาลัย 
เพื่อประโยชน์ในการประสานงาน และการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามระเบียบนี้ อธิการบดีอาจ

แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการบริการสังคมของมหาวิทยาลัยขึ้น  เพื่อเป็นคณะทํางานกลั่นกรอง            
ให้คําปรึกษาและให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับโครงการต่ออธิการบดีก็ได้ 

ข้อ ๓๕ การอนุโลมระเบียบอ่ืนมาใช ้
ในกรณีที่ ระ เบี ยบนี้ มิ ไ ด้ บัญญั ติหลัก เกณฑ์ ใน เรื่ อ ง ใดไ ว้ โดยเฉพาะให้นํ าระ เบียบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๕ 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๓๖ การมีผลใช้บังคับของระเบียบ หรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยและ / หรือหน่วยงานเดิม 
ให้ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยและ / หรือ หน่วยงานซึ่งได้ออกหรือสั่ง    

โดยอาศัยอํานาจตามความในระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว่าด้วยโครงการบริการสังคมของหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว่าด้วยโครงการบริการ
สังคมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑ และยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบ
นี้มีผลใช้บังคับ  ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับความในระเบียบน้ี และให้ถือเสมือนเป็นประกาศ 
ระเบียบ หรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยและ /หรือหน่วยงานที่ออกตามความในระเบียบนี้ 

ข้อ ๓๗ โครงการเดิมที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
บรรดาโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย

โครงการบริการสังคมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พ .ศ .๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงการบริการสังคมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)         
พ.ศ.๒๕๔๑ ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติตามระเบียบนี้ 

 

     ประกาศ   ณ   วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
                              ลงนาม สุเมธ  ตันติเวชกุล 

( ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล ) 
นายกสภามหาวิทยาลัย 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย โครงการบริการสังคมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕4๔

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              กองคลัง/ผู้จัดทํา 
                                                                                                 ชวนชื่น/พิมพ์ 
                                                                                                นวลรักษ์/ทาน 
                                                                                          โทร 02 564 3049 
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