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(สําเนา) 
ระเบยีบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ว่าด้วยการใหบ้ริการทางวิชาการ พ.ศ. 2536 
  

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(2) และมาตรา 15(10) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
พ.ศ. 2522 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ในคราวประชุมครั้งที่ 176 (4/2536) เมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2536 จึงให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า  "ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทาง
วิชาการ พ.ศ.2536" 
 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลกิระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2524 
 ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี 
            ในกรณีทีม่ีข้อขัดแย้ง ข้อสงสัยหรือที่มิได้ระบุไว้ในระเบียบน้ี ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย สั่งการ และ
ให้ถือเป็นที่สุด 
  

หมวด 1 
ข้อความทั่วไป 

  
 ข้อ 5 ในระเบียบน้ี 
 "มหาวิทยาลัย" หมายความว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 "อธิการบดี" หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 "หน่วยงาน" หมายความว่า สํานักงานอธิการบดี คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย ศูนย์ สํานัก และ
หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 "บริการทางวิชาการ" หมายความว่า บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยซึง่จ่ายค่า 
บริการวิชาการจาก เงินรายได้ของหน่วยงาน หรือบริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการอ่ืน หรือเอกชน อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และก่อให้เกิดรายได้จากการให้บริการ 
 ข้อ 6 งานบริการทางวิชาการแบ่งได้เป็น 9 ประเภท คือ 
 6.1 การวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม 
 6.2 การให้บรกิารเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
 6.3 การจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 6.4 การให้บรกิารเก่ียวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรง ของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
 6.5 การให้บรกิารจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการว่าจ้าง 
 6.6 การวิจัย การสํารวจ การวางแผน การจัดการ 
 6.7 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 6.8 การวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ ์และผลิต 
 6.9 การอ่ืน ๆ เช่น การให้คําปรึกษา คําแนะนําแก่ผู้ประกอบการ การให้บริการข้อมูล 
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หมวด 2 
หลักเกณฑ์การพิจารณารับงาน 

   
 ข้อ 7 ในการรบังานบริการทางวิชาการ ให้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานพิจารณา โดยคํานึงถึง 
หลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
  7.1 เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ที่หน่วยงานน้ันรับผิดชอบ 
  7.2 เป็นงานซึ่งมีแผนดําเนินการที่สอดคล้อง ส่งเสริม และไม่เป็นอุปสรรคต่องานประจํา 
  7.3 เป็นงานที่ได้รับค่าบริการซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือเพียงพอกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ
ให้บริการ หรือเป็นงานที่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ 
  
  ข้อ 8 ค่าบริการทางวิชาการ อาจเกิดได้ 2 ลักษณะ คือ 
  8.1 มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานเป็นผู้กําหนดค่าบริการ 
  8.2 ผู้ขอรับบริการเป็นผู้เสนอค่าบริการ 
  
 ข้อ 9 ในกรณทีี่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานเป็นผู้กําหนดค่าบริการ ให้รวมค่าธรรมเนียมบริการ 
วิชาการ เป็นค่าบริการที่เรียกเก็บด้วย โดยถือเกณฑ์การกําหนดค่าบริการ ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ดังน้ี 
  9.1 ค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  9.2 ค่าวัสดุ ทีป่ระมาณว่าจะต้องจ่ายจริง 
  9.3 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ใช้ (คํานวณโดยใช้วิธีอัตราเส้นตรง ตามเกณฑ์อายุการใช้งาน ของ
ทรัพย์สินน้ัน) 
  9.4 ค่าใช้สถานที่ 
  9.5 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ประเมินตามที่จะต้องจ่ายจริง 
  9.6 สํารองค่าใช้จ่ายร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายตามข้อ 9.1 ถึงข้อ 9.5 
  
 ข้อ 10 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ ให้กําหนดไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 12 ของค่าใช้จ่ายรวมตามข้อ 9 
  
 ข้อ 11 ในกรณทีี่ผู้ขอรับบริการเป็นผู้เสนอคา่บริการ ให้พิจารณารับงานที่ได้ค่าบริการ ไม่ตํ่ากว่า
กรณีที่มหาวิทยาลัย หรือ หน่วยงานเป็นผู้กําหนดตามหลักเกณฑ์ข้อ 9 และในกรณีที ่ผู้ขอรับบริการมีหลักการ
เสนอค่าใช้จ่ายเป็นอย่างอ่ืน ให้อธิการบดี เป็นผู้วินิจฉัยสั่งการ 
 

หมวด 3 
การจ่ายคา่ใชจ่้าย 

 
 ข้อ 12 ในกรณทีี่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานเป็นผู้กําหนดค่าบริการ ให้จ่ายค่าใช้จ่ายได้ตามรายการ 
และวงเงินไม่เกินที่ ประมาณไว้ในข้อ 9.1 ถึงข้อ 9.5 โดยให้จ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรได้ ไม่เกินร้อยละ 70 
ของเงินค่าบริการวิชาการ ทั้งหมด หากมีค่าใช้จ่ายใดที่จาํเป็นโดยมิได้ประมาณไว้ หรือประมาณไว้ไม่พอ ให้ขอ
อนุมัติอธิการบดีเพ่ือจ่ายจากรายการ สํารองที่ได้สํารองไว้ และในกรณี ที่ต้องจ่ายค่าปรับตามสัญญา ให้หักจาก
ค่าตอบแทนบุคลากร 
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 ข้อ 13 ในกรณทีี่ผู้ขอใช้บริการเป็นผู้เสนอคา่บริการให้เอง ให้จ่ายค่าใช้จา่ยได้ตามรายการ และ
วงเงินไม่เกินที่ประมาณไว้  ้ในข้อ 9.1 ถึงข้อ 9.5 โดยจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรได้ ไมเ่กินร้อยละ 70 ของเงิน
ค่าบริการวิชาการทั้งหมด หรือตามที่ อธิการบดีได้วินิจฉัยสั่งการไว้ ตามข้อ 11 และหากมีค่าใช้จ่ายใดที่จําเป็น 
โดยมิได้ประมาณการไว้หรือประมาณการไว้ไม่พอ ให้ขอ อนุมัติอธิการบดีเพ่ือจ่ายจากรายการสํารองที่ได้
สํารองไว้ และในกรณีที่ต้องจา่ยค่าปรับตามสัญญา ใหห้ักจากค่าตอบแทนบุคลากร 
  
 ข้อ 14 ให้จ่ายเงินสมทบเงินรายได้ส่วนกลาง โดยปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี ให้จ่ายจากค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ 
  
 ข้อ 15 ให้จัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการท่ีเหลือหลังจากดําเนินการตามข้อ 14 แล้ว ตาม 
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในหมวด 4 แห่งระเบียบน้ี 
  
 ข้อ 16 ค่าบริการที่เหลือหลังจากจ่ายค่าใช้จ่ายตามข้อ 12 หรือข้อ 13 และดําเนินการตามข้อ 14 
และข้อ 15 แลว้ ให้นําเข้าบัญชีเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และหากค่าใช้จ่ายสูง
กว่ารายรับค่าบริการ ก็ให้จ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วแต่กรณ ี
  

หมวด 4 
การจัดสรรคา่ธรรมเนียมบริการวิชาการ 

  
 ข้อ 17 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการที่เหลือ หลังจากจ่ายสมทบเงินรายได้ส่วนกลางตาม ระเบียบ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ให้นํามาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
  17.1 ให้หน่วยงานที่บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมทําโครงการตามสัดส่วนของค่าตอบแทนบุคลากร 
หน่วยงานน้ันต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ค่าตอบแทนรวมกับค่าดําเนินการ) 
  17.2 ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการในสัดส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 17.1 
  
  เงินที่หน่วยงานได้รับจัดสรรตามวรรคแรก ให้ได้รับยกเว้นการนําสมทบเงิน รายได้ส่วนกลาง 
 

หมวด 5 
การดําเนินงานและการรายงาน 

  
 ข้อ 18 ให้หน่วยงานรับผิดชอบในการติดต่อรับงาน กําหนดแผนงาน งบประมาณดําเนินงาน 
บุคลากร ตลอดจนอํานวยการในด้านการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ 
  
  ข้อ 19 ให้หัวหน้าโครงการ หรือผู้รับผิดชอบโครงการจัดทํารายงานการรับจ่ายเงินเก่ียวกับการ 
ให้บริการทางวิชาการ เสนอหน่วยงานทุก 6 เดือน นับแต่วันเริ่มให้บริการวิชาการ และหรือภายใน 60 วัน 
หลังจากสิ้นสุดโครงการ 
  



4 
 

 ข้อ 20 สําหรับงานบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยเป็นคู่สัญญา ใหห้น่วยงานที่รับผิดชอบ ตรวจสอบ
คุณและรายงานความก้าวหน้าของงานเสนอมหาวิทยาลัยตามงวดงาน และจัดทํารายงาน การรับจ่ายเงินเสนอ
ภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นสดุโครงการ 
   
   ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2536 
  

(ลงช่ือ) เกษม  สุวรรณกุล 
(ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล) 

นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  
  
ผู้คัดลอก 
นางรัชฎาพร สายสนิท 
 

 

 

 


