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บทที่ 2 
บทบาทหน้าที่ความรับผดิชอบ 

 
1. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ผู้ เกี่ยวข้องตามคู่มือนี้ ประกอบด้วย อธิการบดี  รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  หัวหน้าหน่วยงานบริหารโครงการ      ผู้ประสานงาน
กลางมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต  โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้  

1. อธิการบดี  มีบทบาทหน้าที่ในการอนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการ และขออนุมัติให้ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบราชการ  โดยมีอํานาจ
อนุมัติตามหนังสือดังต่อไปนี้ 
   - หนังสือที่ สร. 1004/ว  ลงวันที่  4  กุมภาพันธ์ 2525  เรื่อง  การขอ
อนุมัติจัดการประชุมในประเทศ  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไป
ราชการและจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 
   - คําสั่งทบวงมหาวิทยาลัยที่ 99/2535 ลงวันที่  23  มิถุนายน 2535   
เรื่อง  การมอบอํานาจเกี่ยวกับการจัดประชุมในประเทศ 
   -  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ 9/2546  ลงวันที่  7  
กรกฏาคม 2546    เรื่อง  มอบอํานาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ทั้งนี้อํานาจในการอนุมัติดังกล่าว อธิการบดีไม่สามารถมอบต่อให้บุคคลอื่นได้  
ยกเว้นผู้รักษาราชการแทนเท่านั้น 

2. รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ  มีบทบาทหน้าที่ในการอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่าย 
กิจกรรม/โครงการ  และอนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายกรณีเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากกว่า 20 %   รวมทั้ง
อนุมัติค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ (กรณีค่าใช้จ่ายที่ไม่มีระเบียบรองรับหรือค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าระเบียบที่มี
อยู่แล้ว) โดยมีอํานาจอนุมัติตามคําสั่งมอบอํานาจดังต่อไปนี้ 
   - คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 2545/2551  ลงวันที่24 ธันวาคม 
2554  เรื่อง  มอบอํานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ
ให้รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ  
   - คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 0049/2552  ลงวันที่  12 มกราคม 
2554  เรื่อง  แก้ไขข้อความในคําสั่ง 
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   - คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่  2514/2552  ลงวันที่ 3  ธันวาคม 
2552  เรื่อง  มอบอํานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยการให้บริการวิชาการให้
รองอธิการบดีฝ่ายข่าง ๆ (เพิ่มเติม) 
   - คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่  2633/2552 ลงวันที่  18 ธันวาคม 
2552  เรื่อง แก้ไขข้อความในคําสั่ง 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ มีบทบาทหน้าที่หลักในการบริหารโครงการทุกขั้นตอน  
โดยเฉพาะการเขียนรายละเอียดโครงการตามแบบเสนอโครงการบริการวิชาการ ประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้   
          -  ช่ือโครงการ 
          -  วัตถุประสงค์ 
          -  ระยะเวลาในการจัด และสถานที่ 
          -  กลุ่มเป้าหมาย 
          -  วิทยากร จะต้องระบุช่ือ  สังกัด อย่างชัดเจนเพื่อให้ทราบว่าสังกัดเอกชน
หรือส่วนราชการ  ซึ่งจะมีผลต่อการคํานวณค่าตอบแทนวิทยากร 
          -  ลักษณะกิจกรรม  จะต้องระบุว่าเป็นการบรรยาย  อภิปราย  หรือฝึก
ปฏิบัติ  เพื่อสําหรับการกาํหนดการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรและจํานวนของวิทยากร 
          -  แผนการดําเนินงาน   
          -  ผู้รับผิดชอบโครงการ  สามารถระบุช่ือหัวหน้าโครงการหรือหน่วยงาน 
 ผู้รับผิดชอบ   
          - งบประมาณค่าใช้จ่าย  จะต้องระบุจํานวนเงินรายรับและรายละเอียดของ
รายจ่ายอย่างชัดเจน  
          - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
          - การประเมินผลโครงการ หน่วยงานบริหารโครงการประเมินผลโครงการมี
หลายวัตถุประสงค์ ตามที่กําหนด  แต่มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ที่กําหนดให้ทุกกิจกรรม/โครงการ 
จะต้องประเมินผลคือ  การประเมินผลความพึงพอใจ  ไม่พึงพอใจและผลกระทบที่มีต่อผู้รับบริการ 
สําหรับเป็นข้อมูลของมหาวิทยาลัยนําไปวิเคราะห์ในภาพรวม เพื่อเขียนรายงานตอบตัวช้ีวัดของ  สมศ
, สกอ.ฯลฯ 
         - คณะทํางาน  ระบุช่ือ หน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น  หัวหน้าโครงการ, 
ประธาน คณะทํางาน, คณะทํางาน ฯลฯ   
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         - ตารางกําหนดการ จะต้องระบุช่วงเวลาของวิทยากรและลักษณะของ
กิจกรรม  เช่น บรรยาย  อภิปราย  ฝึกปฏิบัติอย่างชัดเจน     

4.  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  เป็นบุคคลที่หน่วยงานมอบหมายให้รับผิดชอบดูแล 
ภารกิจด้านบริการวิชาการของหน่วยงาน  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสาร โดยเฉพาะงบประมาณค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้บริการทาง
วิชาการ พ.ศ. 2551  ระเบียบกระทรวงการคลัง  ประกาศมหาวิทยาลัย  ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน
วิทยากรโครงการบริการวิชาการ   ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง ยกเลิกและกําหนดหลักเกณฑ์และ
อัตราค่าธรรมเนียมบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อตรวจสอบแล้วกรณี
เอกสารไม่ถูกต้อง    ส่งกลับไปยังผู้รับผิดชอบโครงการแก้ไขใหม่  กรณีเอกสารถูกต้องเซ็นชื่อกํากับ
บรรทัดสุดท้ายของงบประมาณค่าใช้จ่าย (จะเป็นผู้ใดเซ็นกํากับอยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงาน เช่น 
เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้รับผิดชอบด้านบริการวิชาการก็ได้)  และนําเสนอหัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายพิจาณาลงนามเพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

5. หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย    มีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาลงนาม 
เห็นชอบหนังสือก่อนนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา 

6. ผู้ประสานหน่วยงานกลางมหาวิทยาลัย  มีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบความ 
ถูกต้อง ตามขั้นตอนแนวปฏิบัติการบริหารโครงการบริการวิชาการ และระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2551  และประกาศ คําสั่งของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
โครงการบริการวิชาการ  กรณีเอกสารไม่ถูกต้องส่งกลับให้หน่วยงานบริหารโครงการ  พิจารณา
ดําเนินการแก้ไขใหม่ กรณีเอกสารถูกต้องนําเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ   หากมีรายละเอียดเอกสารไม่
เป็นไปตามระเบียบที่กําหนดจะต้องนําเสนอความคิดเห็นที่ถูกต้องและให้ข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วย 
 
2.โครงสร้างการบริหารจัดการ 
          2.1. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งผู้เขียนคู่มือ 
     ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานบริการวิชาการ  กองบริการการศึกษา  ภาระหน้าที่
และลักษณะของงานบริการวิชาการ เป็นงานหนึ่งในกองบริการการศึกษา สังกัดสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีเป้าประสงค์ เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนและประสานงานเชิง
นโยบายตามภารกิจหลักด้านบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้สามารถชี้นําสังคมและให้คําปรึกษา
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ได้ตามความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการบํารุงรักษาสภาพ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์อย่างต่อเนื่องและยาวนาน ส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีทักษะและประสบการณ์ในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและสามารถ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้แก่สังคม สามารถชี้นําสังคมได้ตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยดําเนินกิจกรรมด้านบริการวิชาการ ที่ต้องใช้ศักยภาพตามสาขาวิชาชีพเพื่อที่จะสามารถ
หารายได้ตามกิจกรรมของตน และสามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว ทั้งนี้เพื่อให้สามารถพัฒนาด้าน
วิชาการบุคลากรและหน่วยงาน และสามารถรองรับผลกระทบจากข้อจํากัดด้านงบประมาณที่จะได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐบาลในอนาคตได้ 
 
ภาระหน้าที่ของงานบริการวิชาการ 
                    1. สนับสนุนนโยบายและเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย  ในการที่จะนําสถาบันไปสู่
ความเป็นผู้นําที่ทําหน้าที่บุกเบิกแสวงหา   ศึกษา  วิจัยและถ่ายทอดวิทยาการเทคโนโลยีต่างๆ  ต่อ
การพัฒนาภูมิภาคน้ี ทั้งในบทบาทชี้นําและสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนในสังคม  
   2. สนับสนุนการประสานงานระหว่างคณะ ศูนย์ สํานัก วิทยาลัย และหน่วยงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการวิชาการจัดระบบวิธีประสานงานเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งในระดับวิทยาเขตและมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อสามารถเข้าถึงสังคมชุมชนมากยิ่งขึ้น  
   3. ส่งเสริมใหบุ้คลากรของมหาวิทยาลัย มทีักษะและประสบการณ์ ในการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่สังคมและสามารถชี้นําสังคมได้  
                    4. ส่งเสรมิให้มีการใช้สือ่มวลชนและเทคโนโลยีการสื่อสารในการให้บริการวิชาการ
และชี้นําสังคมในวงกว้างเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
                    5.  ส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา  หน่วยงาน หรือองค์กรภายนอก  
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
                    6.  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์  การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อชุมชนใน  
วงกว้าง 

 
วัตถุประสงค์งานบริการวิชาการ 
  เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
การดําเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
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ดําเนินกิจกรรมด้านบริการวิชาการได้อย่างเหมาะสม 
  
เป้าหมายของงานบริการวิชาการ 
            ดําเนินภารกิจ/กิจกรรมที่กําหนด   ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีความถูกต้อง  รวดเร็วและทันเวลา  
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         โครงสร้างการแบง่ส่วนราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริการวิชาการ 

กองบริการการศึกษา 

สํานักงานอธิการบด ี

หน่วยส่งเสริมงานบริการวิชาการ 

1.ด้านนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ 
2.ด้านสนับสนุนส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณบุคคลที่  
   ประกอบคุณงาม ความดีควรแก่การยกย่อง 
3.ด้านสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะให้ความ   
   ร่วมมือทางวิชาการตามโครงการพิเศษต่าง ๆ  

 

หน่วยบริการวิชาการ 
1. สนับสนุนการให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานภายนอก

ทั้งภาครัฐและเอกชน 
2.  สนับสนุนด้านบริการวิชาการประเภทให้บริการ

โดยมีผลกําไร 
3. สนับสนุนด้านบริการวิชาการประเภทให้เปล่าแก่ผุ้

ด้อยโอกาสและยากจน 
4. สนับสนุนด้านบริการวิชาการ ประเภทให้บริการ

แบบไม่เน้นผลกําไร 
 

หน่วยข้อมูลและสารสนเทศ 
1. ด้านข้อมูลบริการวิชาการ 
2. ด้านสารสนเทศ  
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   โครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริการวชิาการ 
นางสุทีป  เศวตพรหม 

หัวหนางานบรกิารวิชาการ 

หนวยสงเสริมงานบริการวิชาการ 
นางสุทีป  เศวตพรหม 

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
 

นางรัชฏาพร  สายสนิท 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

หนวยบริการวิชาการ 
 

นางรัชฏาพร  สายสนิท 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

 

นางสาวภัทราวดี  วัชรดิลก 
นักวิชาการอุดมศึกษา 

 

นางสาวปยะนุช  สุวรรณรัตน 
นักวิชาการอุดมศึกษา 

 
 

หนวยขอมูลและสารสนเทศ 
 

นางสุทีป  เศวตพรหม 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

 

นางรัชฏาพร  สายสนิท 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

 

นางสาวภัทราวดี  วัชรดิลก 
นักวิชาการอุดมศึกษา 

 

นางสาวปยะนุช  สุวรรณรัตน 
นักวิชาการอุดมศึกษา 

กองบริการการศึกษา 
นางรัตนาภรณ  เครืองาม 

ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
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งานบริการวิชาการแบ่งออกเป็น 3 หน่วย ดังนี้ 

1. หน่วยส่งเสริมงานบริการวิชาการ  มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1.1 ด้านนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ  

- ประสานงานกับหน่วยงาน  เพื่อให้การดําเนินงานด้านบริการวิชาการเป็นไป    
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

- บริหารจัดการโครงการบริการวิชาการในส่วนกลางของมหาวิทยาลัย  เช่น   
โครงการ ม.อ.วิชาการ  โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

- ควบคุม  ติดตามการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่ได้รับเงิน 
จัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 

- ตรวจสอบความถูกต้องการดําเนินงานด้วยงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2551 และ
โครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการด้วยเงินงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

 1.2 ด้านสนับสนุนส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณ บุคคลที่ประกอบคุณความดีควรแก่     
การยกย่อง 

- การคัดเลือกอาจารย์ตัวอยา่งและอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลา  
นครินทร ์

- การคัดเลือกผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ 

1.3  ด้านสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะใหค้วามร่วมมอืทางวิชาการ ตามโครงการ
พิเศษต่าง ๆ  เช่น โครงการตามนโยบายของมหาวทิยาลยัหรือนโยบายของรัฐบาล 

 
2. หน่วยบริการวิชาการ   มีภาระหน้าที่และความรับผดิชอบ ดังนี้ 

2.1   การสนับสนุนการให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่ง
เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน จึงเป็นลักษณะที่ให้เปล่าโดยต้องอาศัยงบประมาณจากผู้ขอใช้
บริการหรืองบประมาณบางส่วนหรือทั้งหมดจากมหาวิทยาลัย ดังนั้นกิจกรรมเหลา่นี้จึงมีลักษณะ
ประสานการให้ความสนับสนุนด้านวิชาการ ดังนี้  
    - การใหก้ารสนับสนุนด้านวิทยากร ที่ปรกึษา คณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์พิเศษ 
และอาจารยส์อนเสรมิ 
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 -   การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตําแหน่งว่างขององค์กรต่าง ๆ ทีคุ่ณสมบัติ
ของผู้สมัครตรงกับศาสตร์ของหน่ายงานต่าง ๆ ทีม่ีอยู่ภายในมหาวิทยาลยั 
                - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การรว่มจัดนิทรรศการ การให้การ
ต้อนรับ และบรรยายสรุป ภารกิจด้านบริการวิชาการ      แก่แขกที่เข้ามาเยี่ยมชมกิจการทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย  
             2.2  ประสานการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ประเภทให้บริการโดยมีผลกําไร 
สําหรับกลุ่มเปา้หมายที่มีกําลงัซื้อหรืองบประมาณสนับสนนุสูง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ลักษณะ
กิจกรรมมีดังนี ้

            -  การวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม การให้บริการเครื่องมือ
และอุปกรณ์ ต่าง ๆ      
            -  การให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบ
โดยตรงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
        -   การจัดฝึกอบรม  สัมมนา   ประชุมปฏิบัติการ   
            -   การศึกษา สํารวจ  วิเคราะห์  ออกแบบและประเมิน 
            -    การให้คําปรึกษา  และคําแนะนํา  
                   -    การให้บริการข้อมูล  การแปล 
                   -   การให้บริการวิชาการอื่น  ๆ   

               2.3  ประสานการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  ประเภทให้เปล่าแก่ผู้ด้อยโอกาส 
ที่มหาวิทยาลัยจะต้องรับผิดชอบงบประมาณในการดําเนินการส่วนใหญ่หรือทั้งหมด สําหรับกลุ่มเป้า 
หมายที่ยากไร้และด้อยโอกาสในสังคมซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของสังคมที่มหาวิทยาลัยจะต้องรับผิดชอบ
และดูแล ดังนั้นกิจกรรมเหล่านี้จะมุ่งเน้นการให้ความรู้ และการฝึกอบรมอาชีพ/อาชีพเสริม เป็น
ลักษณะที่ให้เปล่าจะต้องอาศัยงบประมาณและการลงทุนทั้งหมด ลักษณะกิจกรรมมี ดังนี้ 

   -  การให้บริการวิชาการด้านการจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมอาชีพ/
อาชีพเสริม 

         - การจัดบริการวิชาการด้านความรู้ทางสื่อมวลชน การจัดรายการให้ความรู้ 
ทางสถานี วิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์ 

  -  การให้บริการวิชาการในการจัดค่ายเยาวชนทางด้านวิชาการ  
คอมพิวเตอร์ สิ่งแวดล้อมและด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
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 2.4  ประสานงานการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  ประเภทให้บริการแบบไม่เน้น
กําไร สําหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีงบประมาณจํากัด โดยผู้ใช้บริการหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วม
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วนหรือทั้งหมด มหาวิทยาลัยอาจจัดสรรงบประมาณให้ส่วนหนึ่งสนับสนุนใน
การจัดกิจกรรม และอาจเกบ็ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการตามความจําเป็นและเหมาะสม  ลักษณะ
กิจกรรมม ีดังนี้  

  -  การให้บริการวิชาการด้านการจัดประชุม อบรม สัมมนา ประชุมเชิง
ปฏิบัติการทั้งที่เป็น ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนใน
ประเทศ  และต่าง ประเทศ 

   - การให้บริการวิชาการด้านการจัดบรรยายพิเศษ จัดนิทรรศการทาง
วิชาการ        
                               - การให้บริการวิชาการด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม 
  -  การให้บริการวิชาการด้านการสนับสนุนการศึกษา ปัญหาที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาชุมชน   สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดล้อม ด้วยการศึกษาและจัดทํากรณีศึกษา จัด
เสวนา ประชุม สัมมนาหาข้อเท็จจริงเพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชน 

                            -  การให้บริการวิชาการที่เกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากงานประจําตามแผน
สาธารณสุข  

 

 3. หน่วยข้อมูลสารสนเทศ     มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
               3.1   ด้านข้อมูลบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย  
                          -  จัดทําฐานข้อมูล การให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน อาทิ ข้อมูลการให้การสนับสนุนด้านวิทยาการ ที่ปรึกษา อาจารย์สอนเสริม คณะกรรมการ 
ฯลฯ   
                          -    จัดทําฐานข้อมูลการให้บริการวิชาการประเภทให้บริการโดยมีกําไร 
                          -    จัดทําฐานข้อมูลการให้บริการวิชาการประเภทให้เปล่า 
                          -   จัดทําฐานข้อมูลด้านบริการวิชาการในภารพรวมของมหาวิทยาลัยสําหรับ
รายงานตัวช้ีวัด สมศ.  สกอ. ฯลฯ 
                         -  พัฒนาระบบสืบค้นฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ และนําเสนอระบบสืบค้น
ทาง World  Wide Web ผ่านระบบเครือข่าย Internet 


