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คํานํา 

 
  คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการสําหรับเจาหนาทีป่ฏิบัติงาน ดานบริการวิชาการ
ของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเลมนี้  จัดทําขึ้นเพื่อใหเจาหนาที่ของคณะ/หนวย 
งานและเจาหนาที่ประสานงานกลางของมหาวิทยาลัย  ใชเปนแนวทางในการจัดทํา/ตรวจสอบ/พิจารณา
กล่ันกรองเอกสารที่เกี่ยวของกับการบริหารโครงการบริการวิชาการ  ทั้งนี้เพื่อลดขอผิดพลาดหรือความ
เขาใจคลาดเคลื่อนที่อาจกอใหเกิดปญหาในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ  หรือระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร  วาดวยการใหบริการวิชาการ พ.ศ. 2551  อันจะสงผลตอการสงคืนเอกสารกลับใหคณะ/
หนวยงานแกไขใหถูกตอง  ที่ทําใหตองเสียเวลาโดยไมจําเปน  และอาจสงผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
  ผูจัดทําหวังวาคูมือเลมนี้  จะเปนประโยชนตอเจาหนาทีข่องคณะ/หนวยงานและเจาหนาที่
ประสานงานกลางของมหาวทิยาลัย  พรอมนี้คณะผูจัดทําขอขอบคณุทุกทานทีใ่หความรวมมอืในการ
รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของประกอบการเขียนคูมือนี้  โดยเฉพาะผูอํานวยการกองบริการการศึกษาที่ไดให
คําปรึกษาอยางใกลชิด  จนคูมือเลมนี้เสร็จสมบูรณ 
 
 
       งานบริการวิชาการ  กองบริการการศึกษา 
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สารบัญ 

     
            
                     หนา  
   
คํานํา 
บทที่ 1  บทนํา             1 
  หลักการและเหตุผล           1 
  วัตถุประสงค            1 
  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ          2 
  นิยามศัพท            2 
 
บทที่ 2  ขั้นตอนการปฏิบัติงานการใหบริการทางวชิาการ        3  
                            กรณีที่ 1 คณะ/หนวยงานดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเอง       3 
                 ขั้นตอนที่ 1  เสนอขออนุมัติดําเนนิการจัดกิจกรรม/โครงการ  
                                                               และขออนุมัติใหผูเขารวมกิจกรรมเขารวมได 
                                                              โดยไมถือเปนวันลาและมีสิทธิเบิกคาใชจายได 
                                                               ตามระเบียบราชการ        4 
   ขั้นตอนที่ 2  เสนอขออนุมัติงบประมาณคาใชจาย      5 
   ขั้นตอนที่ 3  เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาใชจายกรณีรายรับ 
                                                              และรายจายมกีารเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม    7 
               ขั้นตอนที่ 4  สรุปคาใชจายและขออนุมัติจัดสรรเงินคาธรรมเนียม 
                        บริการ      10 
  กรณีที่ 2  คณะ/หนวยงานดําเนินการจดักิจกรรม/โครงการลักษณะวาจาง 11 
   ขั้นตอนที่ 1  หนวยงานภายนอก(ผูวาจาง)สงหนังสือเชิญชวน 
            มหาวิทยาลัยยื่นขอเสนอโครงการ   11 
   ขั้นตอนที่ 2    ลงนามในสัญญา     12 
   ขั้นตอนที่ 3  บริหารจัดการโครงการ    13 
   ขั้นตอนที่ 4  การแจงปดโครงการและขออนุมัติจัดสรร 

       คาธรรมเนียมบริการ     15 
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หนา  
 

บทที่  3   ผูมีอํานาจอนมุัติการบริหารโครงการบริการทางวิชาการ   16 
     วิทยาเขตหาดใหญ     16 
     วิทยาเขตปตตานี      18 
      วิทยาเขตภูเก็ต         19 
      วิทยาเขตสุราษฏรธานี        21 
      วิทยาเขตตรัง         23 

 
บทที่ 4   เอกสารการบริหารโครงการบริการทางวิชาการ    26 

- หนังสือขออนมุัติจัดกจิกรรม/โครงการและขออนุมัติใหผูเขารวม 
กิจกรรม/โครงการเขารวมไดโดยไมถือเปนวันลาและมีสิทธิ 
เบิกคาใชจายไดตามระเบยีบราชการ     27 

  -     หนังสือขออนุมัติงบประมาณคาใชจาย     28 
  -    หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณคาใชจาย   29 
  -    หนังสือสรุปปดคาใชจายและขออนุมัตจิัดสรรคาธรรมเนียมบริการ 30 
  -    หนังสือขออนุมัติในหลักการจัดกจิกรรมเพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการ 
        ประจําป        32 
  -    หนังสือขอเชิญชวนใหเสนอราคางานจางที่ปรึกษา   33 
  -    หนังสือยืน่ขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคา   40 
  -    หนังสือสงขอเสนอโครงการ      41 
  -    หนังสือแจงตอบผลการพิจารณาจางที่ปรึกษา    42 
  -    หนังสือขอรับมอบอํานาจลงนามในสัญญา    43 
  -    หนังสือสงขอตกลงสําหรับงานจางที่ปรึกษา    44 
  -    หนังสือขออนุมัติดําเนนิการโครงการจางที่ปรึกษา   45 
  -   หนังสือขออนุมัติงบประมาณคาใชจายและแตงตั้งคณะทํางาน  46 
  -   คําสั่งแตงตัง้คณะทํางาน      47 
  -   หนังสือขอนุญาตใหบุคลากรในสังกัดรวมเปนคณะทาํงาน  48 
  -   หนังสือขออนุญาตใหบุคลากรในสังกัดรวมเปนคณะทํางาน  49 
  -   หนังสือเสนอนําสงรายงานแตละงวดงาน    50 



    
 

 
 

คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

หนา 
 
  -   หนังสือสงรายงานแตละงวดงาน     51 
  -   หนังสือเสนอนําสงรายงานฉบับสมบูรณ    52 
  -   หนังสือสงรายงานฉบับสมบูรณ     53 
  -   หนังสือนําเสนอขออนุมัติเบิกเงินคาจางลวงหนา    54 
  -   หนังสือขอเบิกเงินคาจางลวงหนา     55 
  -   หนังสือนําเสนอขออนุมัติเบิกเงินคาจางงวดงาน    56 
  -   หนังสือขอเบิกเงินคาจางงวดงาน     57 
  -   หนังสือนําเสนอขออนุมัติเบิกเงินคาประกันผลงานคืน   58 
  -   หนังสือขอเบิกเงินคาประกันผลงานคืน     59 
  -    สลิปใบโอนเงิน       60 
  -    หลักฐานตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินในบัญช ี   61 
  -    หนังสือสงใบเสร็จรับเงิน      62 
  -   หนังสือมอบอํานาจในการรับเงินแทน     63 
  -   หนังสือสงเช็ค/ตั๋วแลกเงนิ      64 
  -   หนังสือนําเสนอขออนุมัติขยายเวลาดําเนินงานโครงการ   65 
  -   หนังสือขออนุมัติขยายเวลาดําเนินงานโครงการ    66 
  -   หนังสือแจงปดโครงการและขออนุมัติจดัสรรคาธรรมเนียมบริการ  67 
 
ขอเสนอแนะ          68 
  
ภาคผนวก      
ภาคผนวก ก  ระเบียบที่เกี่ยวของกับการใหบริการทางวิชาการ    69 

- ระเบียบมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร  วาดวยการให 
       บริการทางวิชาการ พ.ศ.2551                                                                     70 
  
- หนังสือที่ สร.1004/ว 4 ลงวนัที่  1  กุมภาพันธ 2525   
       เร่ือง  การขออนุมัติจัดการประชุมในประเทศ 
                 ตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุมัติให 
                  เดินทางไปราชการและจัดการประชุมของทางราชการ 
                  พ.ศ. 2524                                                    76  
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หนา 
                             
-   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุมัติใหเดินทางไป  

                                  ราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524                       78  
                                                

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม  2549      
            เร่ือง  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม   
                การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ.2549      89 
     
- หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค   0406.4/ ว 485  ลงวันที่  25 ธันวาคม  2552 

เร่ือง  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับที่2) พ.ศ.2552                                    111 

 
- หนังสือกรมบัญชีกลางที่  กค (กวพ)  0421.3/ว 193  ลงวันที่  8  มิถุนายน 2552 

เร่ือง  การยกเวนไมตองปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวย 
การพัสดุ พ.ศ.2535  และที่แกไขเพิ่มเติมในการจัดอาหาร  อาหารวางและ 
เครื่องดื่มและคาเชาที่พักของสวนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม  การจัดการและการประชุมระหวาง 
ประเทศ พ.ศ. 2549       125 

 
ภาคผนวก ข แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรหิารโครงการบริการวิชาการ                 127  

-   หนังสือกองบริการการศึกษาที่ มอ.066/ว 142 ลงวันที่ 12 ธันวาคม2551   
    เร่ือง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการ 
              บริการวิชาการตามระเบียบมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร วาดวย 
              การใหบริการทางวชิาการพ.ศ. 2551    128 
 
-  หนังสือกองบริการการศึกษาที่ มอ.066/ว 014  ลงวนัที่ 4 มีนาคม 2552  
     เร่ือง  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารโครงการและคาใชจาย 
              โครงการบริการวิชาการ(เพิ่มเติม)     134 
 
-   หนังสือกองบริการการศึกษาที่ มอ.066/ว013 ลงวันที่ 3 มกราคม 2553  
     เร่ือง  ซักซอมความเขาใจแนวปฏิบัตกิารเสนอขออนุมัติโครงการ 
               บริการวิชาการ                      136 
 
-   ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ลงวันที่  26 พฤษภาคม 2552 
     เร่ือง  อัตราคาตอบแทนวทิยาการโครงการบริการวิชาการ  137 
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หนา 
 
- ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรลงวันที่ 31 ตุลาคม 2551    
   เร่ือง  ยกเลิกและกําหนดหลักเกณฑและอัตราคาธรรมเนียมบริการ 
              ทางวชิาการ พ.ศ.2551       138 
 

ภาคผนวก ค การมอบอํานาจสําหรับการบริหารโครงการบริการวิชาการ   139 
  -  คําสั่งทบวงมหาวิทยาลัย  ที่  99/2535  เร่ือง  การมอบอํานาจเกี่ยวกบั 

การจัดประชุมในประเทศ      140 
 
- คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ที่ 9/254 6    

 เร่ือง    มอบอํานาจใหอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดปฏิบัติราชแทน 
                 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา    141 
 
-    คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่  2545/2551  
          เร่ือง   มอบอํานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วาดวยการให 
                       บริการทางวิชาการใหรองอธิการบดีฝายตาง  ๆ     142 

 
  -    คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่  0049/2552   
                                  เร่ือง  แกไขขอความในคําสั่ง      143  
 

-   คําสั่งมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ที่ 2514/2552 
     เร่ือง  มอบอํานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวย 
               การใหบริการวิชาการใหรองอธิการบดีฝายตางๆ (เพิ่มเติม)  144 
 

  -   คําสั่งมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ที่ 2633/2552  
                                เร่ือง แกไขขอความในคําสั่ง      145 
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