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บทที่ 3 
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบตังิานและเงื่อนไข 

 
 
1. หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
               การปฏิบัติงานการบริหารโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  มีกฎ  ระเบียบ  
ข้อบังคับ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง    ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 
2551  ประเด็นสําคัญมีดังต่อไปนี้  
   -   อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย  สั่งการและให้ถือเป็นที่สุด กรณีที่มีข้อขัดแย้ง  
ข้อสงสัยหรือที่มิได้ระบุไว้ในระเบียบ 
   -   เเบ่งกลุ่มงานบริการทางวิชาการ  เป็น  7 กลุ่มประกอบด้วย 1.) การ
วิเคราะห์ทดสอบ  ตรวจสอบและตรวจซ่อม  การให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างการ   งาน
บริการกลุ่มนี้ในหลักการให้ถือเป็นงานปกติของหน่วยงานผู้รับผิดชอบไม่ต้องเสนอขออนุมัติการ
ให้บริการต่อมหาวิทยาลัย  สามารถบริหารจัดการสิ้นสุดภายในหน่วยงานได้    สําหรับค่าบริการยังคง
ใช้ตามเกณฑ์ค่าใช้จ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ  พ.ศ.2551   2.)การให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่
นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   3.) การจัดฝึกอบรม  สัมมนา  
ประชุมปฏิบัติการ 4) การศึกษา สํารวจ  วิเคราะห์  ออกแบบและประเมิน  5)การให้คําปรึกษาและ
คําแนะนํา  6) การให้บริการข้อมูล  การแปล  7)  การให้บริการวิชาการอื่น ๆ  เช่น  การเป็นวิทยากร  
อาจารย์สอนเสริม เป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ให้หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
   - หลักเกณฑ์การรับงาน    หน่วยงานผู้รับผิดชอบจะต้องมีทีมงานที่
เชี่ยวชาญในงานนั้นหรือรับผิดชอบในการให้บริการทางวิชาการนั้นโดยตรง    ไม่เป็นอุปสรรคต่องาน
ประจํา   งานก่อให้เกิดรายได้    
   - ค่าตอบแทนคณะทํางาน  สามารถตั้งได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของเงิน
ค่าบริการทั้งหมด  ยกเว้นกิจกรรมที่เป็นที่ปรึกษาอย่างเดียวไม่มีค่าดําเนินการสามารถตั้งได้มากกว่า
ร้อยละ 70 ของเงินค่าบริการทั้งหมด    
   - ค่าธรรมเนียมบริการ  กําหนดอัตราร้อยละ 15 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
                      - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เป็นค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้จด
ทะเบียนเป็นผู้เสียภาษี จึงกําหนดใช้เป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  แทน     ค่าใช้จ่ายนี้จะต้ังหรือไม่ต้ังก็ได้อยู่ใน 
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ดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงานบริหารโครงการ    ว่างานนั้นมีอัตราเสี่ยงมากน้อยเพียงใด    หากมี
การเรียกเก็บภาษีหน่วยงานบริหารโครงการจะต้องเป็นผู้ชําระค่าใช้จ่ายเอง  เบ้ืองต้นส่วนใหญ่จะต้ัง
เฉพาะที่ดําเนินการกับหน่วยงานเอกชนเท่านั้น 
   - การจ่ายค่าปรับตามสัญญาการให้บริการทางวิชาการ  ให้จ่ายตามลําดับ
ดังนี้  จ่ายจากเงินสํารองจ่าย  เงินเหลือจ่ายโครงการ (ถ้ามี)  ค่าตอบแทนคณะทํางาน  เงินรายได้
จัดสรรหน่วยงาน  เงินรายได้จัดสรรวิทยาเขตและเงินรายได้จัดสรรมหาวิทยาลัยตามลําดับ 
   - การจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ  กรณีโครงการมีบุคลากรจาก
หน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยมาร่วมเป็นคณะทํางาน ให้จัดสรรค่าธรรมเนียมให้ต้นสังกัดของ
คณะทํางานนั้นตามอัตราของค่าตอบแทนบุคลากรหน่วยงานนั้น 
   - การรับเงินจากคู่สัญญา  คู่สัญญา (ผู้ ว่าจ้าง) จะต้องสั่งจ่ายในนาม
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์เท่านั้น 
        1.2 หนังสือกรมบัญชีกลาง  ที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549  เรื่อง 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2549 รายละเอียดสําคัญดังนี้ 
   -  การเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ได้ของผู้เข้ารับการอบรม   โครงการหรือ
หลักสูตรจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณก่อน  
   - บุคคลที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบนี้ประกอบด้วย  ประธานพิธี
เปิด-ปิด แขกผู้มีเกียรติและผู้ติดตามประธาน  เจ้าหน้าที่จัดอบรม  วิทยากร  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
และผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับอนุมัติเข้าสังเกตการณ์จากส่วนราชการผู้จัด 
   - การเทียบระดับตําแหน่ง ผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งทางราชการให้เทียบ
ตําแหน่งครั้งสุดท้ายก่อนออกจากราชการ  วิทยากรในการฝึกอบรมระดับต้นและระดับกลางเทียบเท่า
ข้าราชการระดับ 8 สําหรับวิทยากรระดับสูง เทียบเท่าข้าราชการระดับ 10   หากวิทยากรช้ันยศสูง
กว่าให้ใช้ช้ันยศที่สูงกว่า 
   - การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นข้าราชการ การ
อบรมระดับต้นและระดับกลาง จ่ายได้ช่ัวโมงละ  600  บาท  ระดับสูง ช่ัวโมงละ   800   บาท  
วิทยากรที่เป็นเอกชน การอบรมระดับต้นและระดับกลาง จ่ายได้ช่ัวโมงละ 1,200  บาท  ระดับสูง 
ช่ัวโมงละ   1,600   บาท  กรณีวิทยากรเป็นผู้ที่มีช่ือเสียงมีความรู้และประสบการณ์สูง  อัตรา
ค่าตอบแทนให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการผู้จัด  รวมทั้งวิทยากรที่เป็นบุคลากรในสังกัด
ของหน่วยงานผู้จัดด้วยให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการนั้น  ๆด้วย  สําหรับช่ัวโมงลักษณะ
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บรรยายจ่ายค่าวิทยากรได้ช่ัวโมงละ  1 คน  ลักษณะอภิปรายจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรได้ช่ัวโมงละ ไม่
เกิน  5 คน     สําหรับช่ัวโมงปฏิบัติแบ่งกลุ่มย่อยกําหนดจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ  2 
คน  ทั้งนี้หากจําเป็นต้องใช้วิทยากรมากกว่าที่กําหนดให้นําค่าตอบแทนที่สามารถจ่ายได้นํามาเฉลี่ย
จ่าย    
  - การคํานวณเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้นับเวลาที่เดินทางออกจากที่พักหรือที่ทํางาน
จนกลับถึงที่พักหรือที่ทํางาน  และนําจํานวนวันทั้งหมดมาคูณกับอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่ายต่อ
วัน  หากมีผู้จัดการอบรมจัดอาหารบางมื้อให้ระหว่างอบรมให้หักเบ้ียเลี้ยงมื้อละ 1 ส่วนจาก 3 ส่วน
ของเบี้ยเลี้ยงทั้งหมด (เบ้ียเลี้ยง 1 วันจํานวน 120 บาทเลี้ยงอาหาร 1มื้อ  คงเหลือเบี้ยเลี้ยง 80 บาท) 
การนับช่ัวโมงนับ 24 ช่ัวโมงเป็นหนึ่งวัน  หากมีเศษมากกว่า 12 ช่ัวโมงปัดเป็น 1 วัน  น้อยกว่าตัดทิ้ง 
            1.3 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/ว485  ลงวันที่  25  ธันวาคม 2552  เรื่อง  
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552  สรุปประเด็นสําคัญได้ดังนี้ 
                         ยกเลิกการฝึกอบรมระดับต้น  ระดับกลางและระดับสูง  และให้ใช้ การแบ่ง
ประเภทการฝึกอบรมดังต่อไปนี้แทน 

    -  การฝึกอบรมประเภท ก เป็นการฝึกอบรมที่มีผู้เข้าร่วมเกินครึ่งหนึ่งเป็น 
ข้าราชการตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับระดับเชี่ยวชาญ
และระดับทรงคุณวุฒิ  ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง  ตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและ
ระดับสูงหรือเทียบเท่า 

          - การฝึกอบรมประเภท  ข  เป็นการฝึกอบรมที่ผู้เข้าร่วมเกินครึ่งหนึ่งเป็น 
ข้าราชการตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน  ระดับชํานาญงานและระดับอาวุโส ตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  ระดับชํานาญการและชํานาญการพิเศษ  ประเภทตําแหน่ง
อํานวยการระดับต้นหรือเทียบเท่า 
   - การเทียบตําแหน่งวิทยากร การฝึกอบรมประเภท ก ให้เทียบเท่า
ข้าราชการตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  วิทยากรการฝึกอบรมประเภท ข ให้เทียบเท่าข้าราชการ
ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น รวมทั้งวิทยากรในการฝึกอบรมบุคคลภายนอกด้วย 
   -  ค่าตอบแทนวิทยากร ที่เป็นข้าราชการ การฝึกอบรมประเภท  ก  อัตรา
ค่าตอบแทนไม่เกินชั่วโมงละ  800 บาท  การฝึกอบรมประเภท ข  ไม่เกินชั่วโมงละ  600 บาท  หาก
วิทยากรเป็นเอกชน  การฝึกอบรมประเภท ก อัตราค่าตอบแทนไม่เกินชั่วโมงละ 1,600  บาท  การ
ฝึกอบรมประเภท ข  ไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท 
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  - การเบิกค่าพาหนะ การฝึกอบรมประเภท ก ให้เบิกจ่ายตามสิทธิของข้าราชการ
ตําแหน่งประเภทผู้บริหารระดับสูง  การฝึกอบรมประเภท  ข  ให้เบิกจ่ายตามสิทธิของข้าราชการ
ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น  การฝึกอบรมให้กับบุคคลที่ไม่ใช้ข้าราชการ ให้เบิกจ่ายตาม
สิทธิของข้าราชการตาํแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 
  - อัตราค่าที่พักในประเทศ  การฝึกอบรมประเภท ก  ห้องเดี่ยวอัตรา 2,000 บาท  
ห้องคู่อัตรา 1,100 บาท  การฝึกอบรมประเภท ข รวมทั้งอบรมบุคคลที่ไม่ใช่ข้าราชการ ห้องเดี่ยว
อัตราห้องละ 1,200  ห้องคู่อัตรา 750 บาท 
    1.4 หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ สร.1004/ว 4 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2525  เรื่อง  
การขออนุมัติจัดการประชุมในประเทศตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการและจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524  มีสาระสําคัญดังนี้ 

  การกําหนดผู้มีอํานาจการอนุมัติจัดประชุม อบรม  สัมมนา  กรณีผู้เข้าร่วมอบรม
เป็นข้าราชการต่างกระทรวง ผู้มี อํานาจอนุมั ติคือปลัดกระทรวงของเจ้าของผู้จัด  สําหรับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อธิการบดีได้รับมอบอํานาจให้เป็นผู้อนุมัติจัดอบรมประชุมสัมมนากับ
ข้าราชการต่างกระทรวง  กรมได้ ตามคําสั่งมอบอํานาจของทบวงมหาวิทยาลัยที่ 99/2535  ลงวันที่ 
23 มิถุนายน 2535    เรื่อง  การมอบอํานาจเกี่ยวกับการจัดประชุมในประเทศ  และเมื่อมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนจากสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเป็นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  อธิการบดีก็ได้รับมอบอํานาจตาม
ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ 9/2546  ลงวันที่ 7 กรกฏาคม 2546  เรื่อง  มอบ
อํานาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  ดังนั้นอํานาจการอนุมัติให้ผู้เข้าร่วมอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธ์ิเบิกค่าใช้จ่ายได้
ตามระเบียบของทางราชการนั้นเป็นอํานาจของอธิการบดีเท่านั้น  ซึ่งไม่สามารถมอบต่อให้บุคคลอ่ืน
ได้ ยกเว้นผู้รักษาราชการแทน  สําหรับการอนุมัติจัดอบรมประชุมสัมมนาที่ผู้เข้าร่วมอบรมเป็น
บุคลากรในสังกัดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอง  ทั้งหมด   อํานาจอนุมัติเป็นอํานาจของ
อธิการบดีตามหนังสือฉบับนื้  ซึ่งอธิการบดีสามารถมอบให้รองอธิการฝ่ายต่าง ๆ ได้  เนื่องจากเป็น
อํานาจโดยตรงของอธิการบดี  

 
2. วิธีการปฏิบัติงาน 
        วิธีการปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยได้กําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการ  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2551  รายละเอียดดังนี้ 
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โครงการที่มีการลงนามสัญญาจ้าง 
 การเสนอโครงการ 
     1.มหาวิทยาลัยจะรับงานบริการวิชาการ  เฉพาะกรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้ประสงค์จะ
รับบริการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ขณะเดียวกันก็จะอนุญาตบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมดําเนินการ
โครงการบริการวิชาการ  เมื่อได้รับแจ้งเชิญหรือขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ประสงค์จะรับ
บริการเท่านั้น 

2.มหาวิทยาลัยจะรับงาน ที่มีหน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่าเป็นหน่วย 
บริหารโครงการเท่านั้น โดยในการเสนอขอรับงานของหัวหน้าโครงการ จะต้องระบุหน่วยงานระดับ
คณะหรือเทียบเท่าเป็นหน่วยบริหารโครงการให้ชัดเจน 
   3. กรณีที่หน่วยงานมีผู้สนใจเสนอโครงการเพื่อขอรับงานเดียวกันมากกว่าหนึ่งราย 
ขอให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกโครงการเสนอมหาวิทยาลัยเพียง 1 รายเท่านั้น มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาคัดเลือกโครงการเฉพาะกรณีที่มีการเสนอโครงการมาจากหลายหน่วยงานเท่านั้น  
    4. กรณีที่มีหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐ/เอกชน  แจ้งความจํานงขอเชิญ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมดําเนินโครงการบริการวิชาการ  ในลักษณะที่เป็นที่ปรึกษา เป็น
คณะทํางานหรืออื่น  ๆ  โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไม่ ไ ด้ เ ป็นคู่สัญญาโดยตรงกับผู้
ว่าจ้าง  โครงการบริการวิชาการนั้น ๆ จะไม่มีสิทธ์ิใช้ช่ือ "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" เป็น
หน่วยงานจัดทํารายงาน  แต่จะสามารถระบุช่ือมหาวิทยาลัยต่อท้ายช่ือบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ที่
ได้รับอนุมัติให้ไปร่วมดําเนินโครงการได้ในฐานะเป็นหน่วยงานต้นสังกัด 
     5. มหาวิทยาลัยอาจจะไม่อนุญาตให้หัวหน้าโครงการซึ่งค้างส่งรายงานกับหน่วยงาน
ว่าจ้าง ซึ่งได้มีหนังสือทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอโครงการขอรับดําเนินงานบริการวิชาการใหม่ 
จนกว่าจะสามารถส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการที่ค้างส่งให้กับผู้ว่าจ้าง  
          ในการเสนอขอรับงานโครงการใหม่ทุกครั้งให้หัวหน้าโครงการสรุปรายการจํานวน
โครงการที่ดําเนินการยังไม่เสร็จ   เพื่อประกอบการพิจารณา   ตามแบบฟอร์มต่อไปนี้ ด้วย 
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แบบฟอร์มรายงานการดาํเนินการรับงานบริการวชิาการ 
เพื่อประกอบการพิจารณารับงานใหม่ 

 
 ช่ือ-สกุล...........................................................................ตําแหน่ง........................................  
สังกัดภาควิชา.............................................................คณะ................................................................. 
มีความประสงค์ขอรับงานโครงการ...................................................................................................... 
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง...............................................ระยะเวลาดําเนินการ................................................. 
งบประมาณทั้งโครงการรวม...................................................บาท 
 
              ในการนี้  จึงขอรายงานผลการดําเนินการรับงานบริการวิชาการที่ยังดําเนินการไม่เสร็จ  เพือ่ประกอบการ
พิจารณารับงานใหม่ ดังนี้ 
 

ลําดับ ช่ือโครงการ หน่วยงานว่าจ้าง ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานภาพ* 

 
 
 
 
 
 

    

 
 สถานภาพ*  เช่น  แต่งต้ังคณะทํางาน   เบิกเงินงวดที่  2/4   เบิกเงินงวดสุดท้าย   ฯลฯ       
 
 

(ลงชื่อ)................................................................... 
                                                      (...............................................................) 
                                                             ............../............../................ 
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    6. การนําเสนอโครงการต่อผู ้ว่าจ้าง  โครงการจะต้องผ่านการตรวจสอบจาก
มหาวิทยาลัยก่อน 

7. การลงนามในสัญญาเป็นอํานาจของมหาวิทยาลัย  หากหน่วยงานประสงค์จะ 
ขอรับมอบอํานาจไปลงนามแทนมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะมอบอํานาจให้เฉพาะหัวหน้าหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบบริหารโครงการเท่านั้น  โดยหน่วยงานจะต้องส่งสัญญาให้มหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนลง
นาม 
  
การบริหารโครงการ 
          1.เมื่อได้มีการลงนามในสัญญารับดําเนินโครงการกับผู้ว่าจ้างแล้วให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบดําเนินการตามลําดับ ดังนี้           
                1.1 เสนอขออนุมัติแต่งต้ังคณะทํางานต่อมหาวิทยาลัย โดยให้แนบหลักฐาน
การได้รับความเห็นชอบตัวบุคคลที่เข้าร่วมเป็นคณะทํางาน ที่มาจากหน่วยงานอื่นหรือหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งต้ัง  

     1.2 เสนอขออนุมัติประมาณการค่าใชจ้่ายโครงการตามระเบียบฯ ประกอบ 
ด้วย 

    - ค่าตอบแทนคณะทํางานตามข้อ 1.1  ไม่เกินร้อยละ 70   ยกเว้นกรณี 
โครงการที่ดําเนินการเป็นที่ปรึกษาอย่างเดียว  สามารถตั้งค่าตอบแทนได้มากกว่าร้อยละ 70  ของเงิน
ค่าบริการที่ได้รับ 

    - ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ   
                                 - ค่าธรรมเนียมบริการไม่น้อยกว่า    15%  ของค่าตอบแทนบวกค่า
ดําเนินการ   ค่าธรรมเนียมบริการ  จะต้องจัดสรรให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้แจงรายการใน
ขั้นตอนขออนุมัติปิดโครงการ  ในอัตราตามประกาศมหาวิทยาลัย      
                                  - การจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการของหน่วยงานให้กับต้นสังกัดของ
คณะทํางานจะต้องจัดสรรเป็นสัดส่วนตามค่าตอบแทนที่คณะทํางานได้รับ   
                                 - รายได้จากการดําเนินการโครงการที่เหลือจ่ายให้ถือเป็นรายได้ของ
หน่วยงานบริหารโครงการ 
                                 -  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ    
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   กรณีที่โครงการประสงค์จะบริหารงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนและประสงค์
จะถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้จ่าย    ก็ให้งดเว้นการนําค่าธรรมเนียมบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  มาถัว
เฉลี่ยจ่าย 
    2.  การส่งรายงาน  
              2.1 การส่งรายงานความก้าวหน้า หน่วยงานบริหารโครงการสามารถส่ง 

รายงานความก้าวหน้าไปยังผู้ว่าจ้างได้โดยตรง ทั้งนี้จะต้องส่งสําเนาหนังสือนําส่งและรายงาน
ความก้าวหน้า 1 ชุด ไปยังหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบด้านบริการวิชาการของแต่ละวิทยาเขต  เพื่อ
เป็นหลักฐานในการติดตามและประสานงาน 

    2.2   การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์        ให้หน่วยงานบริหารโครงการเสนอเรื่องไปยัง 
มหาวิทยาลัย  เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงนามหนังสือนําส่งรายงานให้ผู้ว่าจ้างเท่านั้น  ทั้งนี้รายงานฉบับ
สมบูรณ์จะต้องจัดส่งให้มหาวิทยาลัยจัดเก็บด้วยจํานวน 1 ชุด  
          3.  การเรียกเก็บเงินค่าจ้าง 
          มหาวิทยาลัยจะเป็นผู ้แจ้งการขอเรียกเก็บเงินค่าจ้างในแต่ละงวดไปยังผู้
ว่าจ้าง โดยอาจแจ้งไปพร้อมกับการส่งรายงานหรือแจ้งหลังจากทราบผลการตรวจรับงานแล้ว กรณี
ต้องการแจ้งพร้อมการส่งรายงานความก้าวหน้า  หน่วยงานบริหารโครงการจะต้องแนบรายงาน
ความก้าวหน้าไปยังมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ชุด   

           4. การรับค่าจ้าง   การยืมเงินทดรองจ่ายและการเบิกจ่ายเงิน 
             4.1 ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างต่อมหาวิทยาลัย    โดยระบุเช็คสั่งจ่ายใน 

นามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เท่านั้น และในการรับเช็คจากผู้ ว่าจ้างหากประสงค์จะให้
มหาวิทยาลัยหรือมอบหมายให้ผู้ใดไปรับเช็คแทน  ให้หน่วยงานบริหารโครงการจัดทําหนังสือแจ้งไป
ยังหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบด้านบริการวิชาการของแต่ละวิทยาเขต  เพื่อดําเนินการในการมอบ
อํานาจ 

       4.2 ในกรณีที่โครงการจําเป็นหรือประสงค์จะยืมเงินทดรองจ่ายจาก 
มหาวิทยาลัย   เพื่อใช้ในการดําเนินโครงการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับเงินงวดจากผู้ว่าจ้าง มหาวิทยาลัย
จะคิดดอกเบี้ยเงินยืมตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําของธนาคารในวันที่รับเงินยืม และจะคิดดอกเบี้ย
เงินยืมไปจนถึงวันที่ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คได้ 
          4.3 ในการยืมเงินทดรองจ่ายแต่ละงวดมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ยืมเงิน
ค่าธรรมเนียมบริการ 
                     4.4  มหาวิทยาลัยจะหักค่าธรรมเนียมบริการในแต่ละงวดที่ได้รับเงินค่าจ้าง 



 

 
 
 

คู่มือปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

 

22

        4.5  การเบิกจ่ายเงินจากมหาวิทยาลัยในแต่ละงวด  มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้
เบิกจ่ายค่าธรรมเนียมบริการ 

           4.6  โครงการลักษณะว่าจ้างสามารถเบิกจ่ายเงินลักษณะอุดหนุนได้  โดยให้
ถือปฏิบัติดังนี้ 

- ค่าใช้จ่ายสามารถจ่ายเป็นลักษณะเหมาจ่ายได้ 
- หลักฐานการใช้จ่ายเงินจัดเก็บไว้ที่หัวหน้าโครงการเพื่อสําหรับ 

การตรวจสอบ 
- กรณีมีการเดินทางไปราชการผู้เดินทางจะต้องปฏิบัติตาม 

ระเบียบราชการ (จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานก่อนเดินทางทุกครั้ง) 
-  โครงการไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้   หากไม่ได้ระบุไว้ใน 

สัญญา 
 
การปิดโครงการ 

ให้หน่วยงานบริหารโครงการเสนอขออนุมัติปิดโครงการภายใน 60 วัน หลังจากที่ 
ได้รับเงินงวดสุดท้ายจากผู้ว่าจ้าง โดยให้แจงรายการจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการให้กับหน่วยงานต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ในอัตราตามประกาศมหาวิทยาลัย  
 
โครงการที่ไม่มีการลงนามในสัญญาจ้าง 
การบริหารโครงการ 
        1. ก่อนนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติโครงการ  จะต้องผ่านการตรวจสอบ
ความถูกต้องจากฝ่ายการเงินและฝ่ายที่รับผิดชอบดูแลด้านบริการวิชาการของหน่วยงาน  ตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนทุกครั้ง 
         2. การให้บริการวิชาการตามระเบียบฯ ข้อ 6 (1)  การวิเคราะห์  ทดสอบ  
ตรวจสอบและตรวจซ่อม การให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ไม่ต้องเสนอขออนุมัติต่อ
มหาวิทยาลัย  หัวหน้าหน่วยงานสามารถอนุมัติดําเนินการได้เอง    โดยให้ฝ่ายการเงินและฝ่ายที่
รับผิดชอบดูแลด้านบริการวิชาการของหน่วย งานเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 
   3.  การประมาณการค่าใช้จ่าย  ให้ประมาณการค่าใช้จ่ายตามระเบียบฯ ข้อ 9 ทั้งนี้
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังหรือระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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            4. การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณค่าใช้จ่าย กรณีรายรับมีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมเพิ่มขึ้นหรือลดลงต้ังแต่ 20 % ขึ้นไป หน่วยงานจะต้องเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายต่อ
มหาวิทยาลัยก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่าย  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 
ตัวอย่าง 
กรณีที่ 1    รายรับลดลง  20 %    จาก ตัวอย่างขั้นตอนที่ 2  ข้อ 2.2   
ข้อมูลเดิม   มีการจัดอบรมจํานวน  2 วัน  รวม 12 ช่ัวโมง  ผู้เข้าร่วม 100 คน ค่าลงทะเบียนคน

ละ 2,500  บาท  วิทยากร 1 คน เจ้าหน้าที่  3 คน   สถานที่จัดจังหวัด
นครศรีธรรมราช    

ข้อมูลใหม่     จํานวนผู้เข้าร่วมลดลงเหลือ 80 คน ค่าลงทะเบียนคนละ2,500 บาท วิทยากร 1 คน  
เจ้าหน้าที่  3 คน   สถานที่จัดจังหวัดนครศรีธรรมราช    
เมื่อรายรับลดลง 20 %  คณะ/หน่วยงานจะต้องดําเนินการจัดทํางบประมาณใหม่ 

ดังนี้  
1. รายรับ(จากค่าลงทะเบียน  80 คน * 2,500 บาท)                    200,000    บาท 
2. รายจ่าย ประกอบด้วย 
    2.1  ค่าตอบแทน (ไม่เกิน 70 % ของรายรับทั้งหมด) 8,880 
          2.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร    7,200.- 
                 (12 ชม.*600 บาท*1 คน)  
          2.1.2  ค่าตอบแทนคณะทํางาน             1,680.- 
                     /ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
                 (2 วัน*420 บาท * 2 คน) 
   2.2 . ค่าดําเนินการ                165,033.04 
 2.2.1  ค่าเดินทางวิทยากร  
                  (ไปกลับ กทม.-หใ – กทม.)    8,000.-                
 2.2.2  ค่าที่พัก 
                  ค่าที่พักวิทยากร   2,000.- 
                  (2 คืน * 1,000 บาท * 1 ห้อง) 
                  ค่าที่พักผู้เข้าร่วมอบรม  40,000.- 
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         (40 ห้อง * 1,000 บาท * 1 คืน) 
                 ค่าที่พักเจ้าหน้าที่              4,000.- 
                 (2 คืน * 1,000 บาท *  2  ห้อง) 
 2.2.3  ค่าอาหารวิทยากร/ผู้เข้าอบรม/เจ้าหน้าที่ 
                  อาหารกลางวัน    33,600.- 
                  (2 วัน * 2 มื้อ * 100 บาท* 84 คน) 
         อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม    13,440.- 
         (2 วัน * 4 มื้อ * 20 บาท* 84 คน)    
          2.2.4 ค่าเดินทางเจ้าหน้าที่  1,200.- 
                 (3 คน *400 บาท) 
 2.2.5 ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่  1,260.- 
                 (3 คน *210 บาท *2 วัน)                                                   
 2.2.6 ค่าวัสดุ    61,533.04 
 2.2.7  ฯลฯ    - 
         2.2.8 สํารองจ่าย (ถ้ามี)   - 
                                   รวม  (2.1+2.2)    173,913.04 
 2.3   ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ   15 %                       26,086.96 
                           (15 %  จาก 2.1+2.2) 
                                    รวม  (2.1+2.2+2.3)     200,000 
2.4   ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)     - 
                                     รวมทั้งสิ้น (2.1+2.2+2.3+2.4)  200,000 
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  กรณีที่ 2   รายรับเพิ่มขึ้น  20 %   จาก ตัวอย่างขั้นตอนที่ 2  ข้อ 2.2    
 ข้อมูลเดิม   มีการจัดอบรมจํานวน  2 วัน  รวม 12 ช่ัวโมง  ผู้เข้าร่วม 100 คน ค่าลงทะเบียนคน 

ละ 2,500  บาท  วิทยากร 1 คน เจ้าหน้าที่  3 คน   สถานที่จัดจังหวัด 
นครศรีธรรมราช    

ข้อมูลใหม่     จํานวนผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้นเป็น  120 คน ค่าลงทะเบียนคนละ 2,500  บาท  วิทยากร 
1 คน เจ้าหน้าที่  3 คน   สถานที่จัดจังหวัดนครศรีธรรมราช    
เมื่อรายรับเพิ่มขึ้น 20 %  คณะ/หน่วยงานจะต้องดําเนินการจัดทํางบประมาณใหม่ 

ดังนี้  
 
1. รายรับ(จากค่าลงทะเบียน  120  คน * 2,500 บาท)                        300,000    บาท 
2. รายจ่าย ประกอบด้วย 
   2.1  ค่าตอบแทน (ไม่เกิน 70 % ของรายรับทั้งหมด)       8,880 
           2.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร    7,200.- 
                   (12 ชม.*600 บาท*1 คน)  
          2.1.2  ค่าตอบแทนคณะทํางาน              1,680.- 
                       /ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
                    (2 วัน*420 บาท * 2 คน) 
  2.2. ค่าดําเนินการ                 251,989.57 
 2.2.1  ค่าเดินทางวิทยากร  
                  (ไปกลับ กทม.-หใ – กทม.)            8,000.-                
 2.2.2  ค่าที่พัก 
                  ค่าที่พักวิทยากร           2,000.- 
                  (2 คืน * 1,000 บาท * 1 ห้อง) 
                  ค่าที่พักผู้เข้าร่วมอบรม         60,000.- 
         (60 ห้อง * 1,000 บาท * 1 คืน) 
                  ค่าที่พักเจ้าหน้าที่                      4,000.- 
                  (2 คืน * 1,000 บาท *  2  ห้อง) 
 2.2.3  ค่าอาหารวิทยากร/ผู้เข้าอบรม/เจา้หน้าที่ 
                  อาหารกลางวัน    49,600.- 
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                  (2 วัน * 2 มื้อ * 100 บาท* 124 คน) 
         อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม    19,840.- 
         (2 วัน * 4 มื้อ * 20 บาท* 124 คน)  
          2.2.4 ค่าเดินทางเจ้าหน้าที่  1,200.- 
                 (3 คน *400 บาท) 
 2.2.5 ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่  1,260.- 
                 (3 คน *210 บาท *2 วัน)                                                   
 2.2.6 ค่าวัสดุ    106,089.57 
 2.2.7  ฯลฯ    - 
         2.2.8 สํารองจ่าย (ถ้ามี)   - 
                               รวม  (2.1+2.2)    260,869.57 
 2.3   ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ   15 %            39,130.43 
                      (15 %  จาก 2.1+2.2) 
                               รวม  (2.1+2.2+2.3)   300,000 
 2.4   ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)     - 
                              รวมทั้งสิ้น (2.1+2.2+2.3+2.4)  300,000 
 
            5. เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ภายใน 30 วัน หน่วยงานจะต้องดําเนินการเบิกจ่ายและ
จัดสรรค่าธรรมเนียมบริการให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในอัตราตามประกาศมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
ให้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบตามข้อ 1 และจัดส่งไปยังกองคลัง 
           6. รายได้จากการดําเนินการโครงการที่เหลือจ่ายให้ถือเป็นรายได้ของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ   

           7.  การเบิกและนําเงินในส่วนของ  “ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ”    ไปใช้ให้คณะ/หน่วยงานถือ
ปฏิบัติค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เป็นเงินรายได้ของหน่วยงาน  อํานาจอนุมัติการใช้จ่ายและการบริหารจัดการ
เป็นอํานาจของหัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ  ตามท่ีอธิการบดีมอบอํานาจให้ 

8. การต้ังงบประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการ   ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง  
การคลังหรือระเบียบและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย      

9.อัตราค่าตอบแทนวิทยากร  ในลักษณะการจัดอบรม ประชุม  สัมมนาที่ได้รับการ 
ว่าจ้าง  ที่เก็บค่าลงทะเบียน  หรือที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  ดังนี้ 
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- ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   อัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละไม่เกิน          1,000  บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   อัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละไม่เกิน          1,000  บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกที่เป็นเอกชน   

     อัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละไม่เกิน          1,500  บาท 
  
3. เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 
                 การบริหารโครงการบริการทางวิชาการ  สิ่งที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรวมทั้งผู้
ประสานงานกลางของมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต  ควรที่จะมีความระมัดระวังสําหรับการตรวจสอบความ
ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ 
2551 และแนวปฏิบัตินั้น   จุดที่ควรระวังและตรวจสอบก่อนนําเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ  ดังนี้ 

1. ตรวจสอบโครงการว่าใช่โครงการบริการวิชาการหรือไม่ จุดที่ควรตรวจสอบ คือ       
-  วัตถุประสงค์ของโครงการ    บ่งชี้เพื่อการให้บริการวิชาการเท่านั้น  

                     -   ผู้เข้าร่วมโครงการ  จะต้องเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นหลัก   
                 2. การประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ  จุดสําคัญที่ควรตรวจสอบของการประมาณ
การค่าใช้จ่ายตามระเบียบฯ พ.ศ.2551 คือ กรณีโครงการสัญญาจ้าง  ค่าตอบแทนคณะทํางานไม่เกิน
ร้อยละ  70 ของรายรับค่าบริการทั้งหมด  ยกเว้นโครงการที่เป็นที่ปรึกษาอย่างเดียวไม่มีค่าดําเนินการ
สามารถตั้งค่าตอบแทนคณะทํางานได้มากกว่าร้อยละ  70 ของรายรับค่าบริการทั้งหมด และสามารถ
เบิกจ่ายลักษณะเงินอุดหนุนได้   กรณีโครงการปกติที่ไม่มีสัญญาจ้าง  ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  สําหรับค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่และค่าดําเนินการจะต้องเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง    การต้ังค่าธรรมเนียมบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ  15 ของค่าใช้จ่าย 
(ค่าตอบแทน + ค่าดําเนินการ) และการตั้งค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ร้อยละ 7 ตามอัตรากําหนดของทาง
ราชการ  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ตัวอย่าง 
การประมาณการค่าใช้จ่ายกรณีไม่ต้ังค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
  มีการจัดอบรมจํานวน  2 วัน  รวม 12 ช่ัวโมง  ผู้เข้าร่วมอบรมจํานวน 100 คน 
ค่าลงทะเบียนคนละ 2,500  บาท  วิทยากร 1 คน เจ้าหน้าที่  3 คน   สถานที่จัดจังหวัด
นครศรีธรรมราช  
                    1. รายรับ (จากค่าลงทะเบียน  100 คน * 2,500 บาท)              250,000    บาท 
   2. รายจ่าย ประกอบดว้ย 
                                2.1  ค่าตอบแทน                                             8,880 
                                       2.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร   7,200.- 
                                               (12 ชม.*600 บาท*1 คน)  
                                       2.1.2  ค่าตอบแทนคณะทํางาน 1,680.- 

                       /ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
                                                (2 วัน*420 บาท * 2 คน) 
               2.2 . ค่าดําเนินการ                     208,511.30 
            2.2.1  ค่าเดินทางวิทยากร  
                                              (ไปกลับ กทม.-หใ – กทม.)    8,000.-                
            2.2.2  ค่าที่พัก 

                 ค่าที่พักวิทยากร    2,000.- 
                                              (2 คืน * 1,000 บาท * 1 ห้อง) 
                                              ค่าที่พักผู้เข้าร่วมอบรม 50,000.- 
                    (50 ห้อง * 1,000 บาท * 1 คืน) 
                                              ค่าที่พักเจ้าหน้าที่   4,000.- 
                                              (2 คืน * 1,000 บาท *  2  ห้อง) 
           2.2.3  ค่าอาหารวิทยากร/ผู้เข้าอบรม/เจ้าหน้าที่ 
                                             อาหารกลางวัน   41,600.- 
                                             (2 วัน * 2 มื้อ * 100 บาท* 104 คน) 
                   อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม   16,640.- 
           (2 วัน * 4 มื้อ * 20 บาท* 104 คน)  
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                     2.2.4 ค่าเดินทางเจ้าหน้าที่            1,200 
                                             (3 คน *400 บาท) 
           2.2.5 ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ 1,260.- 
                                            (3 คน *210 บาท *2 วัน)                                                   
           2.2.6 ค่าวัสดุ   83,811.30 
           2.2.7  ฯลฯ   - 
                                     2.2.8 สํารองจ่าย (ถ้ามี)  - 
                                                       รวม  (2.1+2.2)   217,391.30 
        2.3   ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ   15 %    32,608.70 
                         (15 %  จาก 2.1+2.2) 
                                                         รวม  (2.1+2.2+2.3)   250,000 
                         2.4   ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)     - 
                                                        รวมทั้งสิ้น (2.1+2.2+2.3+2.4)  250,000 
 
วิธีการคํานวณค่าใช้จ่ายสําหรับการบริหารโครงการ 
            จากตัวอย่างข้างต้นเพื่อการประหยัดเวลาในการคํานวณค่าใช้จ่าย สามารถคิด
คํานวณได้ดังนี้  
                  รายรับเท่ากับ                           250,000   บาท    
                  ค่าใช้จ่ายที่สามารถนําไปบริหารจัดการได้          250,000 หารด้วย   1.15     

        ผลลัพท์เท่ากับ  (2.1+2.2)                                217,391.30  บาท        
 บวก          ค่าธรรมเนียมบริการ 15%                        32,608.70  บาท 
 รวม          ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (2.1+2.2+2.3)             250,000.00  บาท 
 
กรณีต้ังค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
                    การต้ังค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ จะทําให้ค่าใช้จ่ายสําหรับการบริหารโครงการลดลง  ทั้งนี้
เนื่องจากค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายจึงไม่สามารถนํามาถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 
   มีการจัดอบรมจํานวน  2 วัน  รวม 12 ช่ัวโมง  ผู้เข้าร่วมอบรมจํานวน 100 คน 
ค่าลงทะเบียนคนละ 2,500  บาท  วิทยากร 1 คน เจ้าหน้าที่  3 คน   สถานที่จัดจังหวัด
นครศรีธรรมราช  



 

 
 
 

คู่มือปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

 

30

                     1. รายรับ (จากค่าลงทะเบียน  100 คน * 2,500 บาท)             250,000    บาท 
    2. รายจ่าย ประกอบด้วย 
                                2.1  ค่าตอบแทน                                               8,880 
                                       2.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร   7,200.- 
                                                (12 ชม.*600 บาท*1 คน)  
                                       2.1.2  ค่าตอบแทนคณะทํางาน 1,680.- 

                       /ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
                                                (2 วัน*420 บาท * 2 คน) 
              2.2. ค่าดําเนินการ                194289.44 
            2.2.1  ค่าเดินทางวิทยากร  
                                              (ไปกลับ กทม.-หใ – กทม.)    8,000.-                
            2.2.2  ค่าที่พัก 

                 ค่าที่พักวิทยากร    2,000.- 
                                              (2 คืน * 1,000 บาท * 1 ห้อง) 
                                              ค่าที่พักผู้เข้าร่วมอบรม 50,000.- 
                     (50 ห้อง * 1,000 บาท * 1 คืน) 
                                               ค่าที่พักเจ้าหน้าที่   4,000.- 
                                               (2 คืน * 1,000 บาท *  2  ห้อง) 
             2.2.3  ค่าอาหารวิทยากร/ผู้เข้าอบรม/เจ้าหน้าที่ 
                                                อาหารกลางวัน   41,600.- 
                                                (2 วัน * 2 มื้อ * 100 บาท* 104 คน) 
                      อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม   16,640.- 
             (2 วัน * 4 มื้อ * 20 บาท* 104 คน)    
                       2.2.4  ค่าเดินทางเจ้าหน้าที่ 1,200.- 
                                                (3 คน *400 บาท) 
             2.2.5  ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ 1,260.- 
                                               (3 คน *210 บาท *2 วัน)                                                   
             2.2.6 ค่าวัสดุ   69589.44 
             2.2.7  ฯลฯ   - 
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                               2.2.8 สํารองจ่าย (ถ้ามี)  - 
                                                       รวม  (2.1+2.2)   203169.44 
       2.3   ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ   15 %    30475.416 
                           (15 %  จาก 2.1+2.2) 
                                                    รวม  (2.1+2.2+2.3)              233644.856 
                        2.4   ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)               16355.140 
                                         (ค่า vat ตามอัตราราชการกําหนด) 
                                                        รวมทั้งสิ้น (2.1+2.2+2.3+2.4)  249999.996 
 
หมายเหตุ ทศนิยมปัดเป็นเลขกลม  
 
 
วิธีการคํานวณค่าใช้จ่ายสําหรับการบริหารโครงการกรณ๊ต้ังค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

จากตัวอย่างข้างต้น วิธีคิดค่าใช้จ่ายสําหรับการบริหารโครงการ กรณีนี้จะต้องคิดค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ๆ ก่อนที่จะคิดคํานวณค่าธรรมเนียมบริการ 15 % รายละเอียดการคํานวณดังนี้ 

    
            1. จํานวนเงินค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ   เท่ากับ          250000 หารด้วย 1.07 คูณด้วย  7 % 
                                     ผลลัพท์   เท่ากับ           16355.140 
 
 2. จํานวนเงินค่าธรรมเนียมบริการ   เท่ากับ   250000 หารด้วย 1.07  
                                                                     เท่ากับ   233644.860  หารด้วย 1.15 
                                                                     เท่ากับ   203169.443   คูณด้วย  15 %    
                                                      ผลลัพท์ เท่ากับ          30475.416     
 
               สรุปงบประมาณทั้งหมด เท่ากับ    ค่าใช้จ่าย (ต้นทุน)                         203,169.443 
                                                         ค่าธรรมเนียมบริการ 15 %              30,475.416 
                                                         ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ                              16,355.140
                    ผลลัพท์  เท่ากับ            250,000.259 
                        ปัดเลขกลม  เท่ากับ    250,000 
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                   3. การจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   จะต้องจัดสรร
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรื่อง  ยกเลิกและกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียม
บริการทางวิชาการ พ.ศ.2551  ลงวันที่  31  ตุลาคม 2551   รายละเอียดดังนี้ 

   จัดสรรให้มหาวิทยาลัยร้อยละ  1.5  จากค่าธรรมเนียมบริการทั้งหมด 
    จัดสรรให้วิทยาเขตร้อยละ      2.5  จากค่าธรรมเนียมบริการทั้งหมด 
    จัดสรรให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบร้อยละ  11  จากค่าธรรมเนียมบริการทั้งหมด 

 
                ตามตัวอย่างข้อ   2  ข้างต้นการจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถคิดคํานวณได้ดังนี้  
 
ตัวอย่าง     การคํานวณค่าใช้จ่ายจากรายรับทั้งหมด     250,000   
            1. จํานวนเงินที่สามารถบริหารจัดการได้   250,000  หารด้วย 1.15  =         217391.30 
                  (ค่าใช้จ่าย) 
   2. ค่าธรรมเนียมบริการ                 217391.30 คูณด้วย  15 %  =         32,608.70 
               สรุปงบประมาณทั้งหมด (1+2)               =         250,000
         
 
               การคํานวณ การจดัสรรค่าธรรมเนียม  32,608.70        
                สามารถดําเนินการได้ 2 วิธี 
วิธีที่ 1  คํานวณจากรายรับทั้งหมด           250000     
            1. จัดสรรให้มหาวิทยาลัย 1.5 %       =      3260.870  
                 (250000 หารด้วย  115  คูณด้วย 1.5) 
 2. จัดสรรให้วิทยาเขต  2.5 %     =      5434.783 
                 (250000หารด้วย  115  คูณด้วย 2.5) 
 3. จัดสรรให้หน่วยงานดําเนินการ 11 %              =     23913.043 
                 (250000หารด้วย  115  คูณด้วย 11) 
      สรุปรวมค่าธรรมเนียมบริการ              =      32608.70 
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วิธีที่ 2  คํานวณจากค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ    32,608.70 
 1. จัดสรรให้มหาวิทยาลัย 1.5 %       =  3,260.870  
                 (32,608.70 หารด้วย  15  คูณด้วย 1.5) 
 2. จัดสรรให้วิทยาเขต  2.5 %     =   5,434.783    
                 (32,608.70 หารด้วย  15  คูณด้วย 2.5) 
 3. จัดสรรให้หน่วยงานดําเนินการ 11 %             =  23,913.047  
                (32,608.70 หารด้วย  15  คูณด้วย 11) 
      สรุปรวมค่าธรรมเนียมบริการ                               =  32,608.70 
           
หมายเหตุ ทศนิยมสามารถปัดเป็นเลขกลมได้ 
   
                 จุดสําคัญอีกจุดหนึ่งที่เจ้าหน้าที่หน่วยประสานงานกลางจะต้องพึงระวังในการตรวจสอบ
ก่อนการนําเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติคือเส้นทางการนําเสนอเอกสารถูกต้องตามผังเอกสารหรือไม่  คือ
พิจารณาดูจากผู้ลงนามเอกสารจากหน่วยงานเป็นใคร  ตามแนวปฏิบัติคือจะต้องเป็นหัวหน้า
หน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านบริการวิชาการเท่านั้น 
 
4.  แนวคิด/งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
    แนวคิดเก่ียวกับคู่มือการปฏิบัติงาน 
  คู่มือการปฏิบัติงาน (work manaual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทํางาน
ที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกระบวนการ  ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ 
มักจัดทําขึ้นสําหรับงานที่มีความซับซ้อน  มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับหลายคน  สามารถ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิด
ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552)   
  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552. กล่าวไว้ว่า  การจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับการให้ความสําคัญของหน่วยงานบางหน่วยงานไม่จัดทําคู่มือปฏิบัติงาน 
สาเหตุที่ไม่จัดทํามีดังนี้ 

1. ในหน่วยงานมีบุคคลไว้สําหรับอ้างอิง เพราะทํางานมานานมีความชํานาญมี
ประสบการณ์สูง 
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  2. หน่วยงานนั้น ๆ รับผิดชอบงานที่ไม่ซับซ้อน มีขั้นตอนน้อยและตายตัวงาน
เบ็ดเสร็จที่เดียว 
  3. บางหน่วยงานไม่เคยมีคนใหม่มาทํางาน  คนที่ทํางานอยู่ทุกวันรู้งานหมดแล้ว 
 
แนวคิดเก่ียวกับการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 
   การบริการ วิชาการ   เ ป็นบทบาทที่ สํ าคัญ  1  ใน  4 ของภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา   สําหรับด้านการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทํานโยบาย  แผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแก่สังคม
ไว้อย่างชัดเจนในนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2554  เป้าประสงค์ที่ 4  
เพื่อสร้างบริบททางวิชาการที่เปิดกว้างต่อการแสวงหาความรู้  ด้วยมิติ  รูปแบบและภารกิจที่มีการ 
บูรณาการอย่างหลากหลายและทั่วถึง  เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้  ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550)     นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยจะต้องมีบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนในพื้นที่รอบ ๆ ที่เป็นที่ ต้ังของ
มหาวิทยาลัยด้วย  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นําไปเป็นตัวช้ีวัด
เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อสังคมประกอบด้วย  3 บทบาทด้วยกัน  
คือ 

1. บทบาทด้านการเตือนสติให้สังคม 
2. บทบาทด้านการชี้นําสังคม 
3. บทบาทด้านการตอบสนองความต้องการของสังคม 
 

ความหมายของบริการวิชาการ 
    บริการวิชาการ  เป็นลักษณะการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการให้มีการพัฒนา  ส่งเสริม
ความรู้   นักวิชาการได้ให้ความหมายที่แตกต่างกันไป  ดังนี้  
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (2552) ได้ให้ความหมาย คําว่า  การบริการวิชาการแก่
ชุมชน หมายถึง  กิจกรรมที่จัดขึ้น  เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่หน่วยงานมีความเชี่ยวชาญ  เพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  การประชุมเชิงวิชาการ  การอบรม  การสัมมนา  
การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การให้คําแนะนํา  ปรึกษา  การแสดงนิทรรศการ  การเผยแพร่ความรู้ผ่าน
สื่อต่าง ๆ โดยจัดให้สอดคล้องตามความต้องการของชุมชนและให้ชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิด
สัมพันธภาพระหว่างชุมชนกับสถาบัน 
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  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2551) ได้ให้ความหมาย  บริการทางวิชาการ คือการ
ให้บริการทางวิชาการตามความเชี่ยวชาญของหน่วยงานแก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัย    ส่วนราชการ
อ่ืน  หรือเอกชน  อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม   ประกอบด้วยการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบ
ดังต่อไปนี้ 
   1.การวิเคราะห์  ทดสอบ  ตรวจสอบและตรวจซ่อม  การให้บริการเครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ  
   2. การให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   3. การจัดฝึกอบรม  สัมมนา  ประชุมปฏิบัติการ 
   4. การศึกษา  สํารวจ  วิเคราะห์ออกแบบและประเมิน 
   5.การให้คําปรึกษา  และคําแนะนํา 
   6. การให้บริการข้อมูล  การแปล 
   7. การให้บริการวิชาการอื่น ๆ  
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์(2549) 
ให้ความหมายไว้ว่า  การบริการวิชาการ  หมายถึง  การบริการเกี่ยวกับการเรียน  การสอน และ
บริการข้อมูลข่าวสารทางวิชาการแก่ชุมชน เช่นการรับสมัคร  การให้ข้อมูล   
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548) ได้ให้ความหมายไว้ว่า บริการทางวิชาการ หมายถึง   การ
ให้บริการทางวิชาการแก่ทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน อันก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการแก่สังคม โดย
อาศัยความรู้และความสามารถทางวิชาการตลอดจนการสร้างหรือเสริมประสบการณ์ในการประยุกต์วิชาการให้
เหมาะสมกับสังคมไทยและการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย   

   สรุปได้ว่า การบริการทางวิชาการ  หมายถึง  การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ
จากภายในองค์กรไปสู่สังคมและชุมชนภายนอก  เพื่อพัฒนาความรู้  ความสามารถให้สังคมและชุมชน
ช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 
มหาวิทยาลัยกับการให้บริการวิชาการ 
   มหาวิทยาลัยมหิดล (2553)  ได้สรุปประเด็นการเสวนารายการบันทึกเทปของ  
Voice TV เมื่อวันที่  7  มิถุนายน  2553  ในประเด็นบทบาทของมหาวิทยาลัยกับการปฏิรูปประเทศ
ไทย  ซึ่งรายละเอียดมีความเกี่ยวข้องกับบทบาทของมหาวิทยาลัยกับกิจกรรมการให้บริการวิชาการ  
ผู้เสวนาเป็นนักวิชาการจํานวน  5 ท่าน ประกอบด้วย  ศาสตราจารย์วิจารณ์  พานิช  คุณไพบูลย์  
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วัฒนศิริธรรม  ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์  รองศาสตราจารย์ณรงค์  เพ็ชรประเสริฐ  และดร.
เพิ่มศักด์ิ  มกราภิรมย์   ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับบทบาทมหาวิทยาลัยกับการให้บริการวิชาการไว้ดังนี้ 
 
บทบาทของมหาวิทยาลัยในช่วงที่ผ่านมา 
   ที่ผ่านมาสถาบันอุดมศึกษา  มีบทบาทในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา  การผลิต
บัณฑิต  งานวิจัย  การบริการวิชาการแก่สังคม  มองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมนั้น  
มหาวิทยาลัยยังไม่ได้พยายามที่จะเข้าไปมองเพื่อให้เกิดภาพเช่นนั้น  และเพื่อทําให้สังคมเปิดกว้างและ
โปร่งใส  นั่นคือการดําเนินงานด้านนโยบายสาธารณะ  ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่ได้มองว่าเป็นหน้าที่  ที่จะ
เอาวิชาการไปตีความและทําความเข้าใจกับสังคม  ไม่ได้มองภารกิจนี้ว่าจะต้องเป็นตัวหลักที่ทําให้เกิด
การเรียนรู้ของสังคม  เพื่อนําไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการมีส่วนร่วมในสังคม 
   บทบาทของสถาบันการศึกษา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นแหล่ง
ความรู้ช้ันสูง  ทําหน้าที่ผลิตบัณฑิต  แหล่งผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนาประเทศ  วิจัย  บริการสังคม  
จําเป็นต้องร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาเชิงโครงสร้างและปัญหาอื่น ๆ อย่างรอบด้าน  เพื่อนําไปสู่แนวทาง
ในการหาทางออกและความร่วมมือในการปฏิรูปประเทศไทย   มหาวิทยาลัยกับสังคมจะต้องทํางาน
ร่วมกันจึงจะสามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  มหาวิทยาลัยต้อง
พัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน  และใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาของทุกฝ่ายแก้ไขปัญหาร่วมกัน  เพื่อแก้
วิกฤต  ปฏิรูปอภิวัฒน์ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า เช่น 
   บทบาทการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน/ สนับสนุนการพัฒนาทั้งจังหวัด  โดยให้
ประชาชนในจังหวัด  โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นเป็นเจ้าของเรื่อง  เป็นคนคิด  เป็นคนตัดสินใจ  เป็นคน
ทํา  โดยมหาวิทยาลัยร่วมกับหลาย ๆ องค์กรทําหน้าที่สนับสนุน  ไม่ได้เป็นเจ้าของเรื่อง  การ
สนับสนุนทําได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการนําความรู้  เทคโนโลยี  เข้าไปเสริม  หรือการสนับสนุนการ
จัดกระบวนการ  วิธีนี้จะทําให้หนึ่งจังหวัดอย่างน้อยมี 1 มหาวิทยาลัย  ร่วมเข้าไปทําความรู้  ร่วม
พัฒนา  เกิดการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดไปเรื่อย ๆ  
   บทบาทการสร้างนโยบายสาธารณะ  เช่น  มหาวิทยาลัยควรทํา forum เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในการร่วมกันปฏิรูปประเทศ  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
   บทบาทการติดตามประเมินผลเพื่อการวิจัยจากปัญหาจริง  เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ได้ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานอาจารย์ได้ลงพื้นที่และกลับมาทําวิจัย 
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   บทบาทของอาจารย์และนักวิชาการในมหาวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็น
ผลิตผลของคนชนชั้นนํา  ต่อมาเป็นผลิตผลของระบบทุน  เมื่อเป็นผลิตผลของระบบทุนสิ่งที่
มหาวิทยาลัยผลิตออกมาก็จะสนองต่อระบบทุน  แม้ว่าหน้าที่หลักของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  
คือการเรียนการสอน  การวิจัยและบริการวิชาการ  แต่การเรียนการสอนก็จะเน้นตอบต่อทุน  ต่อชน
ช้ันนํา  มีแต่เรื่องธุรกิจ      หากําไรได้   นําไปสู่วิกฤตเนื่องจากเกิดความเหลื่อมล้ําที่กว้างขึ้น  คนรวย
คนเก่งหากําไรได้มาก  ความเป็นอิสระของความเป็นนักวิชาการ  จึงลื่นไหลไปสู่การเน้นประโยชน์
ส่วนตัวและต่อพรรคพวกที่อยู่ ในชนชั้นเดียวกันมากกว่า  ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงระบบนี้  
เปลี่ยนแปลงผลผลิตที่เดิมเคยเป็นผลผลิตของคนชั้นนํา ดังนั้น  บทบาทท่ีสําคัญของนักวิชาการใน
มหาวิทยาลัยควรมีดังนี้ 
   1. มีความเป็น  Change agent 

2. นักวิชาการควรเอาวิชาการไปสู่สังคม  ต้องมีวิธีการตอบโจทย์ทางสังคม  ควร
จะต้องมีห้องทดลองทางสังคมและควรมีกระบวนการทดลองตลอดเวลา 
   3. นักวิชาการจะต้องมีความรับผิดชอบ  มีความตระหนักและสํานึกต่อสังคม  ทํา
อย่างไรให้ความรู้เกิดประโยชน์และนําไปใช้ประโยชน์ได้ในสังคม   เพื่อยกระดับวิชาการมีการลงไป
เรียนรู้  ตลอดจนสิ่งที่สอนเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
   4. ส่งเสริมให้นักวิชาการในมหาวิทยาลัยได้เข้ามาพูดคุยกันว่าคนที่คิดเชิงบวก            
เชิงสร้างสรรค์  ช่วยกันเสริมสร้างทัศนคติหรือมุมมอง  วิธีคิด  กระบวนทัศน์ที่คิดในเชิงบวก  คิดเชิง
สร้างสรรค์  คิดเชิงลงมือทํา  คิดเชิงอนาคตให้มากขึ้น  คิดแก้ปัญหาสร้างสรรค์มากกว่าการวิเคราะห์
ปัญหา  และจากการลงมือทําจะทําให้เกิดการเรียนรู้และการเรียนรู้ก็สามารถนํากลับมาใช้ในการสอน  
การวิจัยได้อีกเป็นจํานวนมาก 
   จากทัศนะดังกล่าวข้างต้น  สรุปได้ว่ามหาวิทยาลัยควรมีบทบาทด้านการให้บริการ
วิชาการดังนี้  สนับสนุน  ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่น  เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด  ลงมือทําในการ
แก้ปัญหา  เปิดโอกาสให้อาจารย์  นักวิชาการและนักศึกษาลงพื้นที่จริง  เพื่อรวบรวมปัญหาจาก
ท้องถิ่นมาศึกษาและนําผลไปใช้แก้ปัญหาได้จริง 
 

บทบาทการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ์และแผน

ดําเนินงานของการบริการวิชาการแก่สังคมไว้อย่างชัดเจน ในนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2554 เป้าประสงค์ที่ 4 เพื่อสร้างบริบททางวิชาการที่เปิดกว้างต่อการแสวงหา
ความรู้ด้วยมิติ  รูปแบบและภารกิจที่มีการบูรณาการอย่างหลากหลายและทั่วถึง เพื่อพัฒนา
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ทรัพยากรบุคคลสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้  ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2550)    มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายด้าน
บริการวิชาการ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  เป็นประธานคณะกรรมการ
และมีรองอธิการบดีของทุกวิทยาเขตรวมทั้งผู้แทนจากคณะ/หน่วยงานที่มีการดําเนินการให้บริการ
วิชาการร่วมเป็นคณะกรรมการ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.2550)  มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานกลาง
ที่มีหน้าที่หลักในการให้บริการวิชาการ  เช่น  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  ศูนย์คอมพิวเตอร์  ศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจ เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีการให้บริการโดยหน่วยงานภายในของคณะ/หน่วยงานทั้ง
ทางด้านสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.2553)  
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์และระเบียบในการให้บริการวิชาการแก่สังคม  
เพื่อใช้สําหรับการปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่สังคมให้มีความชัดเจน ประกอบด้วย   

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2551 
2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการ

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551   
3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการทางวิชาการ 

(เพิ่มเติม) 
4. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เรื่อง  ยกเลิกและกําหนดหลักเกณฑ์และ

อัตราค่าธรรมเนียมบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551 
 

ลักษณะการให้บริการทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2551) ได้กําหนดแบ่งกลุ่มการให้บริการทางวิชาการ

ออกเป็น  7  กลุ่ม คือ 
1. การวิเคราะห์ ทดสอบ  ตรวจสอบและตรวจซ่อม  การให้บริการเครื่องมือและ

อุปกรณ์ต่าง ๆ  
2. การให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. การจัดฝึกอบรม  สัมมนา  ประชุมปฏิบัติการ 
4. การศึกษา  สํารวจ  วิเคราะห์  ออกแบบและประเมิน 
5. การให้คําปรึกษาและคําแนะนํา 
6. การให้บริการข้อมูล  การแปล 
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7. การให้บริการวิชาการอื่น ๆ  
 

ประเภท/รูปแบบการให้บริการทางวิชาการ 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   มีประเภท/รูปแบบการให้บริการทางวิชาการ     ดังนี้ 

 1. การให้บริการประเภทโดยมีผลกําไร สําหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีกําลังซื้อหรือ
งบประมาณ สนับสนุนสูง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ลักษณะกิจกรรมมีดังนี้ 
  -  การวิเคราะห์ ทดสอบตรวจสอบและตรวจซ่อมการให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ       
           - การให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-  การจัดฝึกอบรม  สัมมนา   ประชุมปฏิบัติการ   
-  การศึกษา สํารวจ  วิเคราะห์  ออกแบบและประเมิน 
-  การให้คําปรึกษา  และคําแนะนํา    
-  การให้บริการข้อมูล  การแปล 
-  การให้บริการวิชาการอื่น  ๆ    

   2. การให้บริการประเภทให้เปล่าแก่ผู้ด้อยโอกาส ทีม่หาวิทยาลัยจะต้องรับผิดชอบ
งบประมาณในการดําเนินการส่วนใหญ่หรือทั้งหมด สําหรบักลุ่มเป้าหมายที่ยากไร้และด้อยโอกาสใน
สังคมซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของสังคมที่มหาวิทยาลัยจะต้องรับผิดชอบและดูแล ดังนั้นกิจกรรมเหล่านี้จะ
มุ่งเน้นการให้ความรู้ และการฝึกอบรมอาชีพ/อาชีพเสริม เป็นลักษณะที่ให้เปล่าจะต้องอาศัย
งบประมาณและการลงทุนทัง้หมด ลักษณะกิจกรรมม ีดังนี้ 
  - การให้บริการวิชาการด้านการจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมอาชีพ/อาชีพเสริม 
   - การจัดบริการวิชาการด้านความรู้ทางสื่อมวลชน  การจดัรายการให้ความรู้ทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน ์
                            -  การให้บริการวิชาการในการจัดค่ายเยาวชนทางด้านวิชาการ  คอมพิวเตอร์ 
สิ่งแวดล้อมและด้านศิลปะและวัฒนธรรม  

            3. การให้บริการประเภทให้บริการแบบไม่เน้นกาํไร สําหรับกลุม่เป้าหมายที่มี
งบประมาณจํากัด โดยผู้ใช้บริการหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมมสีว่นร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วนหรือ
ทั้งหมด มหาวิทยาลัยอาจจัดสรรงบประมาณให้ส่วนหนึ่งสนับสนุนในการจัดกิจกรรม และอาจเก็บ
ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการตามความจําเป็นและเหมาะสม  ลักษณะกจิกรรมม ีดังนี้ 
                     -  การให้บริการวิชาการด้านการจัดประชุม อบรม สมัมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ     
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ทั้งที่เป็นความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา  หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่าง 
ประเทศ 
                      -  การให้บริการวิชาการด้านการจัดบรรยายพิเศษ จัดนิทรรศการทางวิชาการ 

   -  การให้บริการวิชาการด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม  
 -  การให้บริการวิชาการด้านการสนับสนุนการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับ    การ

พัฒนาชุมชน   สังคม  เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดล้อม ด้วยการศึกษาและจัดทํากรณีศึกษา จัด
เสวนา ประชุม สัมมนาหาข้อเท็จจริงเพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชน 
                           -  การใหบ้ริการวิชาการที่เกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากงานประจําตามแผน
สาธารณสุข  

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
                    กาญจนา จองเดิม (2543) ได้ศึกษาเรื่อง การแก้ปัญหาการพูดคําที่สะกดด้วยมาตรา
ตัวสะกดแม่กน แม่กง แม่กบ แม่กด ของนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูท้องถิ่นในชีวิตประจําวัน ของ
นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านคลองหิน อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พบว่า แบบฝึก
ทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.04/81.75 และนักเรียนที่ฝึกทักษะการพูดมีผลสัมฤทธ์ิด้าน
การพูดสูงกว่าก่อนเรียน 
                    ศรีวิไล  ยลสุริยัน (2544) ได้ศึกษาเรื่อง  ผลของการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านโดยมี
ภาพการ์ตูนประกอบที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต่างกัน พบว่า 
              1. ความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนก่อนและหลังการฝึกทักษะการอ่านโดยใช้
ชุดฝึกทักษะการอ่าน ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําหรับทางสถิติ 
              2. เมื่อนักเรียนได้รับการฝึกทักษะการอ่านจากการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านโดยมีภาพ
การ์ตูนประกอบแล้ว นักเรียนมีความเข้าใจในการอ่านไม่แตกต่างกัน ทั้ง 3 กลุ่ม เมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุ่มควบคุม 
             3. เมื่อนักเรียนได้รับการฝึกทักษะการอ่านจากการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านโดยมีภาพ
การ์ตูนประกอบแล้ว นักเรียนมีความเข้าใจในการอ่านทั้ง 3 กลุ่ม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 
           นพเก้า  ณ พัทลุง (2544)  ได้ศึกษาเรื่อง  การสร้างแบบฝึกการเขียนสะกดคํายาก 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  
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พบว่า แบบฝึกการเขียนสะกดคํายากที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  86-84/84  ความสามารถในการ
เขียนสะกดคํายากของนักเรียน หลังใช้แบบฝึกสะกดคํายากสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคํา
ยาก 
 จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การมีคู่มือหรือต้นแบบของการเรียนรู้  
สามารถทําให้ผู้ปฏิบัติตามคู่มือหรือต้นแบบนั้นมีการพัฒนาที่ดีขึ้นกว่าเดิม 
  

  
 


