
ถาม   การพิจารณาสัญญาจ้างโครงการบริการวิชาการ ควรพิจารณาประเด็นใดบ้าง  
ตอบ   การพิจารณาสัญญาจ้างในโครงการบริการวิชาการ ควรพิจารณาอย่างน้อย 7 ประเด็นในเง่ือนไข
ของสัญญาดังนี้ 
 1. ข้อความทั่วไป 
 2. การเร่ิมงาน การสิ้นสุดของงาน การเปล่ียนแปลงแก้ไข และการบอกเลิกสัญญา 
 3. สิทธิและหน้าที่ของที่ปรึกษา 
 4. ความรับผิดชอบของที่ปรึกษา 
 5. พันธะหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง 
 6. ค่าจ้างของท่ีปรึกษา 
 7. ค่าปรับ/สัญญาคํ้าประกัน 
 ข้อสังเกต  สัญญาในโครงการควรมีเง่ือนไขทั้ง 7 ข้อดังกล่าว หากมีมากกว่า 7 ข้อถือว่าเป็นเร่ือง
ปกติ แต่ไม่ควรมีน้อยกว่า 
  
ถาม    การพิจารณาสัญญาจ้างโครงการบริการวิชาการ นอกจากทั้ง 7 ประเด็นที่กล่าวมาแล้ว สัญญา
ควรมีข้อความอะไรบ้าง 
ตอบ  ในสัญญาจ้างฯ ควรมีข้อความดังนี้ 
  1. ชื่อสัญญา 
  2. สถานที่ในการทําสัญญา 
  3. วัน เวลา ทําสัญญา 
  4. ชื่อคู่สัญญา อายุ ภูมิลําเนา 
  5. รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของแต่ละฝ่าย 
  6. ข้อผิดสัญญา 
  7. ค่าเสียหายเมื่อมีการผิดสัญญา (ค่าปรับ) 
  8. ข้อบังคับตามสัญญา 
  9. วรรคท้ายของสัญญา 
  10. ลายมือชื่อคู่สัญญา 
  11. ลายมือชื่อพยาน 
  12. อากรแสตมป์ 
   13. เอกสารแนบท้ายสัญญา (ภาคผนวก) 
  
ถาม    ถ้าวันที่ทําสัญญา กับวันที่ที่ให้สัญญามีผลบังคับ ไม่เหมือนกันได้หรือไม่.  
ตอบ  ได้ เช่น วันที่ทําสัญญาวันที่ 1 มีนาคม 2559  ให้มีผลบังคับในตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2559 
 แต่หากผู้ว่าจ้างประสงค์จะเว้นว่างไว้ก่อนในวันที่ทําสัญญา เพื่อค่อยเติมทีหลังเพื่อให้สอดคล้องกับ
วันมีผลบังคับในสัญญา ก็สามารถกระทําได้ แต่ไม่ควรให้วันห่างกันมากนัก 
  



ถาม    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง กระทําได้หรือไม่ 
ตอบ   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง สามารถกระทําได้หากมีความจําเป็นต้องเพิ่มหรือลด
วงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบงาน หรือระยะเวลาในการดําเนินงาน แต่ต้องตกลงไปพร้อมกัน
ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 
  
ถาม    ผู้ว่าจ้าง จะพิจารณาการคิดค่าปรับอย่างไรบ้าง  
ตอบ   การคิดค่าปรับ จะพิจารณาดังนี้ 
 1. คิดตามมูลค่าของงานที่จ้าง 
 2. คิดตามมูลค่าความเสียหายที่จะเกิด 
  
ถาม    การพิจารณาระหว่างสัญญาจ้างโครงการบริการวิชาการ กับ Contract Research 
ตอบ   การพิจารณาโครงการบริการวิชาการ ดังนี้ 
  ลักษณะโครงการเป็นที่ปรึกษา การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility 
Studies) การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ ทดสอบ การวิจัย การสํารวจ การวางแผน และ
การจัดทําโครงการพัฒนาต่างๆ ศึกษาความพึงพอใจ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
  ซึ่งโครงการบริการวิชาการตามระเบียบฯ บริการวิชาการ พ.ศ.2551 ได้แบ่งเป็น 7 กลุ่มดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม การให้บริการเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ 
 2. การให้บริการเก่ียวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 3. การจัดฝึกอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการ 
 4. การศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ ออกแบบและประเมิน 
 5. การให้คําปรึกษา และคําแนะนํา 
 6. การให้บริการข้อมูล การแปล 
 7. การให้บริการวิชาการอื่นๆ 
 
  การพิจารณาลักษณะงาน Contract Research ดังนี้ 
  - โครงการที่เป็น IP ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) 
  - ใช้องค์ความรู้ใหม่ หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิม 
  - มีกระบวนการวิจัยที่ชัดเจน (Research Methodology) ใช้เคร่ืองมือค่อนข้างลึก หรือใช้สารเคมี/
เปลี่ยนสารเคมีในการทดลอง เพื่อหาคําตอบ 
 ทั้งนี้ โปรดศึกษาระเบียบฯ ว่าด้วยวิจัยและพัฒนา ของสํานักวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 
 
ถาม  หากคณะใดมีประกาศค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนาให้ยึดตามประกาศ
ของคณะใช่หรือไม่ในการคิดค่าใช้จ่ายโครงการ (ประกาศดังกล่าวได้เสนอผ่านมหาวิทยาลัย) 
ตอบ  สามารถใช้ได้  หากประกาศค่าใช้จ่ายฉบับนั้นลงนามออกประกาศโดยมหาวิทยาลัย 
 
 



 
ถาม  การเปลี่ยนแปลงงบประมาณค่าใช้จ่ายถ้าอ่านจากแนวปฏิบัติใหม่แสดงว่าถ้ารายรับเท่าเดิมแต่
ค่าใช้จ่ายไม่ตรงตามประมาณการไว้ ไม่ต้องทําเร่ืองเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายใช่หรือไม่ 
ตอบ  ใช่ แต่ในขั้นตอนการเบิกจ่ายจะต้องจัดทํางบประมาณตามที่จ่ายจริงและคิดคํานวณค่าธรรมเนียม
บริการตามประกาศ หากค่าธรรมเนียมบริการไม่ถึง 15% หรือมากกว่า มหาวิทยาลัยและวิทยาเขตยังคงคิด  
จากค่าธรรมเนียมบริการ 15% เช่นเดิม 
 
ถาม  แนวปฏิบัติการบริหารโครงการบริการวิชาการ มอ 066/ว 247 วันที่ 14 ธ.ค. 48 ที่ยกเลิกสําหรับ
ค่าตอบแทนวิทยากรที่กําหนดไว้ในบันทึกนั้น (ไม่ใช่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ ลงวันที่ 2 ต.ค. 2549 ตาม กค 0409.6/ว95 ใช่หรือไม่) 
ตอบ  อัตราค่าตอบแทนวิทยากรตามแนวปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าว เป็นอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนดเอง 
 
ถาม  ปัจจุบันกลุ่มงานให้บริการวิชาการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ํา ซึ่งเงินรายได้จากการวิเคราะห์ เข้า
วิทยาเขตทั้งหมด สําหรับผู้วิเคราะห์จะเบิกค่าตอบแทนเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ถ้าจะหัก % 
รายได้จากการวิเคราะห์ให้ผู้วิเคราะห์เป็นค่าตอบแทนจะต้องทําอย่างไรบ้าง และสัดส่วนเป็นอย่างไร 
ตอบ  เบิกค่าตอบแทนไม่ได้ เนื่องจากการปฏิบัติงานน้ันเป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรง 
 
ถาม  การจ้างมหาวิทยาลัยในงานบริการวิชาการ การดําเนินงานครอบคลุมถึงไหน 
ตอบ  การจ้างในงานบริการวิชาการครอบคลุมตาม TOR /ข้อเสนอโครงการ/ตามสัญญาที่มีการลงนาม 
 
ถาม  อัตราค่าจ้างคิดอย่างไร 
ตอบ  คิดตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2551 
 
ถาม  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ พ.ศ.2551 และแนวปฏิบัติสามารถ
สอบถามปัญหาได้ที่ไหนและจะได้คําตอบจากทางใด 
ตอบ  สอบถามผ่าน groupmail : Psu-outreach@group.psu.ac.th ได้ หรือโทรศัพท์ได้ที่ 074-286970-5 
 
ถาม  การตั้งค่าตอบแทนที่ปรึกษา (กรณีโครงการเป็นที่ปรึกษาอย่างเดียว) การตั้งค่าตอบแทนสามารถ
ตั้งได้มากกว่า 70% ตามระเบียบฯ นั้น จํานวนที่มากกว่า 70% คือสามารถมากกว่าได้เท่าไหร่ ขอบเขต
กําหนดไว้หรือไม่ว่า มากกว่า 70% เป็นเท่าไหร่ ? 
ตอบ  มหาวิทยาลัยไม่กําหนดแต่ให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงาน แต่ต้องตั้งค่าธรรมเนียมบริการให้เป็นไป 
ตามระเบียบฯ 
 
 
 
 



ถาม  การเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (VAT) ตามระเบียบฯ ข้อที่ 9.4 นั้น เงินสว่นนี้จะเก็บไว้ที่ไหน หากไม่
ต้องจ่ายหรือเก็บไว้เกิน 20 ปี แล้วจะนํามาจัดสรรอย่างไรต่อไป 
ตอบ  มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการพิจารณา ผลพิจารณาเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง groupmail :   
Psu-outreach@group.psu.ac.th 
 
ถาม  งานบริการวิชาการ 7 ประเภท ตามระเบียบ ข้อ 6  มหาวิทยาลัยต้องเป็นคู่สัญญาในกลุ่มใดบ้าง 
ตอบ  ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่  4  กลุ่มที่ 3 จะมีบ้าง 
 
ถาม  กรณี ค่าดําเนินการเหลือจ่าย โดยไม่มีสํารองจ่าย ข้อ 9.2 สามารถถัวเฉลี่ยในรายการย่อย     
9.2.1-9.2.5 ระหว่างหมวดได้หรือไม่ 
ตอบ  ได้ 
 
ถาม  กรณีการหักค่าประกันผลงาน มคีวามขัดแย้งกับระเบียบข้อ 21 หรือไม่? 
ตอบ  ไม่ขัดแย้งกับข้อ 21 เนื่องจากข้อ 21 ตั้งขึ้นมาเพื่อควบคุมคุณภาพผลงานมหาวิทยาลัยเองซึ่ง
มหาวิทยาลัยมอบหมายการควบคุมคุณภาพให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงานบริหารโครงการ แต่
สําหรับหักค่าประกันผลงาน เป็นของผู้ว่าจ้างที่หักไว้เพื่อประกันผลงานที่เขาได้รับว่าตรงกับข้อตกลงตาม
สัญญาหรือไม่ 
 
ถาม  กรณีงานท่ีดําเนินการมาก่อน กระทบกับระเบียบใหม่หรือไม่ 
ตอบ  ไม่กระทบ กิจกรรมใดได้รับอนุมัติให้ดําเนินการตามระเบียบฯ พ.ศ.2536 สามารถดําเนินการตาม
ระเบียบฯ นั้นจนสิ้นสุดโครงการ ซึ่งระเบียบฯใหม่ระบุไว้ชัดเจนใน ข้อ 23 
 
ถาม  ในกรณีที่มีการรับเงินในนามของคณะ/หน่วยงานสามารถดําเนินการได้หรือไม่ 
ตอบ  ได้ เช่น ค่าลงทะเบียนอบรม สามารถรับเงินและออกใบเสร็จในนามของคณะ/หน่วยงานได้ และ
นําส่งเงินค่าลงทะเบียนทั้งหมดต่อกองคลัง ซึ่งกองคลังก็จะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่คณะ/หน่วยงานอีกคร้ังไว้
เป็นหลักฐาน แต่สําหรับเงินค่าจ้างที่มหาวิทยาลัยเป็นคู่สัญญา การจ่ายเงินของผู้ว่าจ้างจะต้อง จ่ายเงินให้   
ในนามมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
 
ถาม  ถ้าเงินเข้าในนามของมหาวิทยาลัย ใครจะเป็นผู้ออกใบเสร็จ 
ตอบ  มหาวิทยาลัยโดยกองคลัง 
 
ถาม  ถ้าเป็นลักษณะวิเคราะห์ ทดสอบ จะต้องจ่ายเงินที่กองคลังด้วยหรือไม่ ใครเป็นคนออกใบเสร็จ 
และต้องมีการนําส่งเงินให้กับมหาวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไร 
ตอบ  การให้บริการตามลักษณะการให้บริการกลุ่มที่ 1 มหาวิทยาลัยให้เป็นอํานาจของหัวหน้าหน่วยงาน 
ใบเสร็จการรับเงินเป็นของหน่วยงานได้ แต่จะต้องนําส่งเงินให้มหาวิทยาลัยตามระเบียบเงินรายได้ 
 



ถาม  กรณีใดที่จะต้องจ่ายเป็นการจ่ายเงินในนามมหาวิทยาลัยเท่านั้น จะจ่ายในนามคณะฯ ไม่ได้ 
ตอบ  โครงการที่มหาวิทยาลัยเป็นคู่สัญญาทุกโครงการ สําหรับการจัดอบรม ประชุม สัมมนา การเก็บเงิน
ค่าลงทะเบียนออกใบเสร็จของหน่วยงานและจัดส่งเงินให้กองคลังเพื่อดําเนินการตามระเบียบฯ 
 
ถาม  การหักเงินค่าประกันผลงาน หักอย่างไร 
ตอบ  ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้หักเงินค่าประกันผลงาน ทั้งนี้จะหักได้ก็ต่อเม่ือระบุไว้ในสัญญาจ้าง 
 
ถาม  ระเบียบฯ พ.ศ.2551 จะต้องตั้งสํารองจ่ายอีกไหม 
ตอบ  ระเบียบฯ พ.ศ.2551 การตั้งสํารองจ่ายจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าโครงการว่า
โครงการมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด    
 
ถาม  ตามท่ีรองอธิการบดีวิทยาเขตได้รับมอบอํานาจให้สามารถอนุมัติโครงการบริการวิชาการตาม
ระเบียบฯ พ.ศ. 2536 ได้ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 2309/2549 เม่ือมีการประกาศใช้ ระเบียบฯ พ.ศ. 2551 
คําสั่งมอบอํานาจยังสามารถใช้ได้หรือไม่ 
ตอบ  สามารถใช้ได้จนกว่าจะมีคําสั่งมอบอํานาจใหม่ (มหาวิทยาลัยมีคําสั่งมอบอํานาจใหม่แล้ว วข.สุราษฏร์ 
คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 2122/2551 ลว.31 ตค.51 สําหรับ วข.ปัตตานี ตรัง  ภูเก็ต คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 
2545/2551 ลว.24 ธค.51 แต่คําสั่งนี้ยังมีข้อความผิดอยู่ งานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขแล้ว ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยที่ 0049/2552 ลว.12 มค.52) 
 
ถาม  ระเบียบฯ พ.ศ.2551 คํานวณค่าธรรมเนียมบริการ 15% จากอะไร 
ตอบ  คํานวณค่าธรรมเนียมบริการ 15% จากค่าใช้จ่ายตามระเบียบฯ ข้อ 9.1 และ 9.2 
 
ถาม  การจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการให้หน่วยงานที่มีบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะทํางานจัดสรรให้จาก
เงินส่วนใด 
ตอบ  จัดสรรให้จากอัตราค่าธรรมเนียมบริการที่หน่วยงานบริหารโครงการได้รับ 11% โดยจัดสรรตามอัตรา
ค่าตอบแทนของคณะทํางาน ของแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วม 
 
ถาม  คณะฯ ได้รับการว่าจ้างจากหน่วยงานภายนอก เพ่ือดําเนินการจัดอบรมโดยแบ่งออกเป็น
โครงการย่อย ๆ และมีสัญญาจ้าง คณะฯได้ดําเนินการดังนี้ 
            2.1 จ้างบุคคลภายนอก จํานวน 1 คน เพ่ือดําเนินการจัดทําเอกสารต่าง ๆ ส่งให้กับผู้ว่าจ้าง
โดยตรงโดยมีค่าตอบแทนให้เป็นรายเดือนข้อนี้สามารถอิงจากระเบียบไหนได้ค่ะ 
ตอบ  หัวหน้าโครงการสามารถแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นคณะทํางานได้ เงินเดือนที่ให้รวมอยู่ในอัตรา
ค่าตอบแทนทั้งโครงการไม่เกิน 70% ตามระเบียบฯ 
            2.2 คณะฯ ที่ได้รับการว่าจ้าง ขอความร่วมมือให้อีกคณะหน่ึงร่วมจัดอบรมให้กลุ่มเป้าหมาย 
คณะฯที่ร่วมจัดอบรมนั้นสามารถถือเป็นโครงการบริการวิชาการของตนเองได้ด้วยหรือไม่ 
ตอบ  ได้ หากคณะน้ันมีหลักฐานขอความร่วมมือ 



ถาม  เงินรายได้จากการให้บริการวิชาการส่งเงินเข้ามหาวิทยาลัยเป็นเงินรับฝากหรือเงินรายได้ 
ตอบ  เงินรายได้ 
 
ถาม   ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบฯ เป็นเงินที่ต้องเรียกเก็บจากผู้ว่าจ้างด้วยใช่หรือไม่ 
ตอบ  ใช่ แต่ทั้งนี้การจัดเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ไม่สามารถนําไปถัวเฉล่ียจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการได้ 
 
ถาม  หน่วยงานราชการอื่นๆ ขอให้ดําเนินการจัดอบรมให้บุคลากร โดยมีโครงการ มีงบประมาณแล้ว
และให้ส่งเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานนั้นๆ เม่ือส่งเอกสารไปเบิกจะมี ข้อจํากัดในเร่ือง
ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้บริการ พ.ศ.2551 ที่หน่วยงาน
ภายนอกไม่สามารถนําใบเสร็จค่าธรรมเนียมฯ ไปเป็นค่าใช้จ่ายได้ (ผิดต่อระเบียบ) จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร 
ตอบ  รายละเอียดจากคําถามเสมือนว่าหน่วยงานร้องขอ ให้ดําเนินการจัดอบรม แต่ก่อนการดําเนินงานยัง
ไม่มีข้อตกลงกันเก่ียวกับค่าบริการที่มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดอบรมให้ดังนั้นการแก้ปัญหาก็คือ เม่ือมี
หน่วยงานภายนอกร้องขอให้มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดอบรมหรือร้องขอให้ดําเนินการบริการประเภทใด
ประเภทหน่ึง โดยหน่วยงานที่ร้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด แต่ไม่ได้ให้เงินมาเป็นก้อนให้นําหลักฐาน
ไปเบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง หรือให้เงินมาเหลือจ่ายต้องคืนทํานองนี้  ดังนั้น ก่อนรับงานจะต้องมีข้อตกลง 
ระหว่างกันก่อนว่าในการดําเนินงานคร้ังนี้มหาวิทยาลัยจะคิดค่าบริการดําเนินการ จํานวน...............บาท 
(โดยเป็นค่าใช้จ่ายแล้วแต่ลักษณะงาน เช่น ค่าโทรศัพท์ประสานงาน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาเจ้าหน้าที่ ค่าเช่า
สถานที่  อุปกรณ์ ฯลฯ) หากตกลง มหาวิทยาลัย(คณะ/หน่วยงานท่ีรับงาน) ก็ขออนุมัติดําเนินการกิจกรรม
นั้นตามขั้นตอน พร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายตามระเบียบฯ  
         ยกตัวอย่าง 
  รายรับค่าบริการ          3,000  บาท 

ค่าใช้จ่าย                   2,609  บาท 
           - ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา......  
          - ค่า..................  
   - ค่าธรรมเนียมบริการ   15%       391 บาท         รวม   3,000 บาท 
          หากหน่วยงานร้องขอไม่ตกลงมหาวิทยาลัยก็ไม่ควรดําเนินการให้  ด้วยเหตุผลในการประสานงาน
และดําเนินการมหาวิทยาลัยจะต้องมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเวลาของบุคลากร ฯลฯ ยกเว้นกิจกรรม
ที่ให้ดําเนินการเป็นกิจกรรมความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือกิจกรรมเฉพาะกิจที่มหาวิทยาลัย
พิจารณาเห็นชอบ 
 
ถาม  บริการแปลภาษา ถ้าเป็นคณะ/หน่วยงานในวิทยาเขตขอรับบริการแปลภาษาจากคณะฯ ที่
ให้บริการแปลในการเสนอขออนุมัติบริการแปลภาษาจะต้องคิดค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ 15% หรือไม่ 
ตอบ  การแปลอยู่ในกลุ่มการให้บริการวิชาการตามระเบียบฯ ข้อ 6 หากหน่วยงานภายในร้องขอให้
หน่วยงานภายใน มอ.ด้วยกันจัดกิจกรรมบริการวิชาการโดยจ่ายเงินรายได้ให้เป็นค่าตอบแทนถือเป็นบริการ
วิชาการสามารถดําเนินการได้ตามระเบียบฯ ตามระเบียบฯ ข้อ 5 


