
แนวปฏิบตัิเก่ียวกับการเสนอโครงการและการบรหิารโครงการบริการวิชาการ 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2536 

  
          ตามท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการ ให้บริการ
ทางวิชาการ พ.ศ.2536 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2536 ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2536 เป็นต้นมา 
ซึ่งการออกระเบียบดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะ/หน่วยงานมีความคล่องตัวในการบริหารโครงการ มีการ
จัดสรรทรัพยากรอย่างยุติธรรม มีแนวทางบริหารการเงิน และการบริหารจัดการที่มีชัดเจน น้ัน 
           ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2536 มีผลบังคับใช้มาระยะหนึ่งแล้ว เพ่ือให้การ 
ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ประสงค์จะรับบริการต้องการว่าจ้างหรือต้องการว่าจ้าง หรือ 
ต้องการให้มหาวิทยาลัย/บุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษามีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
มหาวิทยาลัยจึงขอซักซ้อมความเข้าใจในแนวปฏิบัติเก่ียวกับการเสนอโครงการ และการบริหารโครงการบริการ 
วิชาการ ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2536 ดังน้ี 
 
I การเสนอโครงการ 
 1. มหาวิทยาลัยจะรับงานบริการวิชาการ เฉพาะกรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้ประสงค์จะรับบริการอย่างเป็น 
ลายลักษณ์อักษร ขณะเดียวกันก็จะอนุญาตบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมดําเนินการ โครงการบริการ
วิชาการ ก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งเชิญและ/หรือขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ประสงค์จะรับบริการเท่าน้ัน 
 2. มหาวิทยาลัยจะไม่รับงานในกรณีที่ไม่มีหน่วยงานระดับคณะ หรือเทียบเท่าเป็นหน่วยบริหาร
โครงการ ดังน้ัน หากคณะ/หน่วยงาน ต้องการที่จะเสนอโครงการรับงาน จะต้องระบุหน่วยงานระดับคณะ หรือ 
เทียบเท่าเป็นหน่วยบริหารโครงการให้ชัดเจน 
 3. กรณีที่คณะ/หน่วยงานมีผู้สนใจเสนอโครงการเพ่ือขอรับงานเดียวกันมากกว่าหน่ึงราย ขอให้คณะ/ 
หน่วยงาน พิจารณาคัดเลือกโครงการเสนอมหาวิทยาลัยเพียง 1 รายเท่าน้ัน มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือก 
โครงการ เฉพาะกรณีที่มีการเสนอโครงการมาจากหลายคณะ/หน่วยงานเท่าน้ัน 
 4. กรณีที่มีหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐ/เอกชน แจ้งความจํานงขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
เข้าร่วมดําเนินโครงการบริการวิชาการในลักษณะที่เป็นที่ปรึกษา เป็นคณะทํางาน หรืออ่ืน ๆ โดยมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ไม่ได้เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับผู้ ว่าจ้าง โครงการบริการวิชาการน้ัน ๆ จะไม่มีสิทธ์ิใช้ช่ือ 
"มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" เป็นหน่วยงานจัดทํารายงาน แต่จะสามารถระบุช่ือมหาวิทยาลัย ต่อท้ายช่ือ 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติให้ไปร่วมดําเนินโครงการได้ในฐานะเป็นหน่วยงานต้นสังกัด 
 5. มหาวิทยาลัยอาจไม่อนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เป็นหัวหน้าโครงการและได้ค้างส่ง
รายงานให้กับหน่วยงานว่าจ้างในระดับที่หน่วยงานว่าจ้างได้มีหนังสือทวงถามมาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
เสนอโครงการ ขอดําเนินงานบริการวิชาการใหม่ จนกว่าจะสามารถส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการที่ค้าง 
อยู่ให้กับผู้ว่าจ้าง 
 6. มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการตรวจสอบโครงการก่อนที่จะนําเสนอขอรับงานต่อหน่วยงานว่าจ้าง 
ดังน้ัน โครงการท่ีนําเสนอมหาวิทยาลัย ไม่ถือว่าเป็นความลับในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบสูงสุด 
 
 



 7. การลงนามในสัญญาเป็นอํานาจของมหาวิทยาลัย หากประสงค์จะให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็น
ผู้ลงนามแทน ให้ขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยก่อน มหาวิทยาลัยอาจระงับการลงนามในสัญญาว่าจ้าง ในกรณีที่
คณะ/หน่วยงานไม่ส่งสัญญาให้มหาวิทยาลัยทําการตรวจสอบในระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนที่จะมีการลงนามใน
สัญญา หรือไม่มีการแจ้งกําหนดการล่วงหน้าว่าจะมีการลงนามในสัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ว่าจ้าง 
 
II การบริหารโครงการ 
 1. เมื่อได้มีการลงนามในสัญญารับดําเนินโครงการกับผู้ว่าจ้างแล้ว ให้คณะ/หน่วยงานท่ีบริหาร
โครงการ ดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 
  1.1 ให้คณะ/หน่วยงานบริหารโครงการเสนอขออนุมัติแต่งต้ังคณะทํางานในโครงการต่อ
มหาวิทยาลัย ทั้งน้ี ให้แนบหลักฐานการได้รับความเห็นชอบตัวบุคคลที่เข้าร่วมเป็นคณะทํางานที่มาจากคณะ/
หน่วยงานอ่ืนหรือ หน่วยงานภายนอก เพ่ือประกอบการพิจารณา แต่งต้ังด้วย (เพ่ือความรวดเร็ว หน่วยงาน
บริหารโครงการ ควรขอความร่วมมือจากคณะ/หน่วยงาน ต้นสังกัดของคณะทํางานก่อนการลงนามในสัญญา) 
  1.2 ให้คณะ/หน่วยงานบริหารโครงการเสนอขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการตามระเบียบฯ 
ซึ่งประกอบด้วย 
  1.2.1 ค่าตอบแทนคณะทํางานตามข้อ 1.1 (ไม่เกินร้อยละ 70) 
  1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
  1.2.3 ค่าสํารองจ่าย 10% ของข้อ 1.2.1 และข้อ 1.2.2 
  1.2.4 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ 12% ของข้อ 1.2.1, 1.2.2 และ 1.2.3 
  ค่าธรรมเนียมตามข้อ 1.2.4 จะต้องจัดสรรให้กับคณะ/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยอาจแจง
รายการตอนเสนอ ขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายหรือตอนเสนอขออนุมัติปิดโครงการก็ได้ โดยจัดสรรให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ตามระเบียบ ดังน้ี 
  1.2.4.1 ส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) 3% ของ 30% ของงบประมาณทั้งโครงการหรือ
ประมาณ 1% ของงบประมาณทั้งโครงการ 
  1.2.4.2 หน่วยงานที่มีบุคลากรมาร่วมเป็นคณะทํางาน (ตามสัดส่วนค่าตอบแทน) 
  1.2.4.3 หน่วยงานบริหารโครงการ (ตามสัดส่วนของค่าดําเนินการ) + สํารองจ่าย + 
ค่าดําเนินการที่เหลือ 
            กรณีที่โครงการไม่ได้ต้ังหรือไม่ได้รับงบประมาณในข้อ 1.2.3 และข้อ 1.2.4 จากผู้ว่าจ้าง ให้จัดทํา 
ประมาณการค่าใช้จ่ายตามระเบียบโดยจะต้องเกลี่ยงบประมาณจากข้อ 1.2.1 และ/หรือ ข้อ 1.2.2 ทั้งน้ี โครงสร้าง
ประมาณการท่ีนําเสนอมหาวิทยาลัย จะต้อง ประกอบด้วย ข้อ 1.2.1 ถึง ข้อ 1.2.4 โดยหลักการสําคัญ ของข้อ 
1.2.3 คือ การที่จะต้องมีงบประมาณไว้ใช้แก้ปัญหาความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ในการ
ดําเนินงาน และหากโครงการมีความจําเป็นต้องใช้งบประมาณในข้อ 1.2.3 (ค่าสํารองจ่าย) ให้เสนอขออนุมัติต่อ
มหาวิทยาลัยหลังจากได้ดําเนินโครงการไปแล้ว ไม่น้อยกว่า 75% พร้อมช้ีแจงเหตุผลและความจําเป็นให้ชัดเจน 
           กรณีที่โครงการประสงค์จะบริหารงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนและประสงค์จะถัวจ่ายค่าใช้จ่าย ก็
ให้ งดเว้นการนํางบประมาณ ตาม ข้อ 1.2.3 และข้อ 1.2.4 มาถัวจ่ายและจะต้องระบุให้ชัดเจนในข้ันตอน การ
ขออนุมัติโครงการเพราะการถัวจ่ายจะต้องใช้เป็นหลักฐานในการจัดสรร ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ ตามข้อ 
1.2.4.2 และข้อ 1.2.4.3 ทั้งน้ีการนําข้อ 1.2.1 มาถัวจ่ายจะต้องไม่ทําให้งบประมาณ ในส่วนน้ีมีมากกว่า 70% 
ของงบประมาณทั้งหมด และหากโครงการประสงค์จะให้มหาวิทยาลัยหักค่าใช้จ่าย ตามข้อ 1.2.3 และข้อ 1.2.4 
ในงวดท้าย ๆ ก็ให้แนบหลักฐาน การแบ่งจ่ายงวดค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างประกอบการพิจารณาด้วย 



 
 2. การส่งรายงานและแจ้งการขอเบิกค่าจ้าง 
  2.1 การส่งรายงานความก้าวหน้า คณะ/หน่วยงานบริหารโครงการ อาจส่งรายงานความก้าวหน้า 
ไปยัง ผู้ว่าจ้างได้โดยตรง โดยจะต้องส่งสําเนาหนังสือนําส่งและรายงานความก้าวหน้า 1 ฉบับ ไปยังกองบริการ 
การศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ เพ่ือเป็นหลักฐานในการติดตามและประสานงาน 
  2.2 การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้คณะ/หน่วยงานบริหารโครงการ เสนอเรื่องไปยังมหาวิทยาลัย 
เพ่ือมหา วิทยาลัยจัดส่งให้ผู้ว่าจ้าง 
  2.3 การแจ้งการขอเบิกค่าจ้าง มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้แจ้งการขอเบิกค่าจ้างในแต่ละงวดไปยังผู้
ว่าจ้าง โดยอาจแจ้ง ไปพร้อมกับการส่งรายงาน หรือแจ้งหลังจากทราบผลการตรวจรับงานแล้ว กรณีต้องการแจ้ง
พร้อมการส่ง รายงานความก้าวหน้า คณะ/หน่วยงานบริหารโครงการจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าไปยัง
มหาวิทยาลัย เพ่ือส่งให้ผู้ว่าจ้าง 
 3. การรับค่าจ้างและการยืมเงินทดรองจ่าย 
  3.1 ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างต่อมหาวิทยาลัย โดยระบุเช็คสั่งจ่าย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และในการ รับเช็คจากผู้ว่าจ้าง หาก ประสงค์จะให้มหาวิทยาลัยหรือมอบหมายให้ผู้ใดไปรับเช็คแทน ก็ขอให้แจ้ง
กองบริการ การศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ เพ่ือดําเนินการในการมอบอํานาจเป็นการด่วน 
  3.2 มหาวิทยาลัยจะบริหารงบประมาณประเภทนี้ในลักษณะเงินรับฝาก การขอเบิกหลังจาก
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากเช็คได้แล้ว ให้โครงการเสนอเรื่องขออนุมัติต่อคณบดี/ผู้ดําเนินการของคณะ/
หน่วยงาน หลังจากได้รับอนุมัติ แล้วให้คณะ/หน่วยงานเสนอต่อกองคลัง การเบิกเงินรับฝากกองคลังจะจ่ายให้
เฉพาะส่วนที่เกินจากเงินยืมทดรอง จ่ายตามข้อ 3.3 (ถ้ามี) เท่าน้ัน 
  3.3 ในกรณีที่โครงการจําเป็นหรือประสงค์จะยืมเงินทดรองจ่ายจากมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ในการ
ดําเนินโครงการ ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับเงินงวดจากผู้ว่าจ้าง มหาวิทยาลัยจะคิดดอกเบ้ียเงินยืม ตามอัตรา
ดอกเบ้ียของธนาคาร ในวันที่รับเงินยืมและจะคิดดอกเบ้ียเงินยืม ไปจนถึงวันที่มหาวิทยาลัยได้ รับเช็คจากผู้
ว่าจ้าง หากเช็คที่ได้รับมีจํานวนน้อยกว่าเงินยืม ก็จะคิดดอกเบ้ียเฉพาะเงินยืมที่เป็นส่วนต่าง 
 4. ผู้มีอํานาจสั่งการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2536 และการปฏิบัติอ่ืน ๆ 
เก่ียวกับเรื่องน้ี คือ อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ โดยการดําเนินเรื่องในระยะน้ีจะต้อง 
ผ่านกองบริการการศึกษาและกองคลังวิทยาเขตหาดใหญ่เท่าน้ัน 
 
III การปิดโครงการ 
 ให้คณะ/หน่วยงานบริหารโครงการ เสนอขออนุมัติปิดโครงการภายใน 3 เดือน หลังจากที่ได้รับเงิน 
งวดสุดท้ายจากผู้ว่าจ้าง โดยในการเสนอขออนุมัติปิดโครงการให้ระบุการจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องตามระเบียบฯ และให้เสนอขออนุมัติผ่านกองคลังและสําเนาแจ้งกองบริการ
การศึกษา สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ ทราบด้วย 
 


