
 
 
 

คู่มือปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

 
 

42

บทที่ 4 
เทคนิคในการปฏบิัติงาน 

 
 
1.กิจกรรม/แผนปฏบิัติงาน 
  กิจกรรมหรือแผนปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่หน่วยประสาน 
งานกลางของมหาวิทยาลัยจะต้องดําเนินการเพื่อการตรวจสอบมีดังนี้ 
 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
ผู้เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 6 

เจ้าหน้าที่ 
หน่วยงาน 

ตรวจสอบ
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

ตรวจสอบ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ตรวจสอบประมาณ
การค่าใช้จ่าย 
- ค่าตอบ แทนคณะ   
  ทํางานไม่เกินร้อย 
  ละ 70 ของรายรับ 
- ค่าตอบแทน  
  วิทยากรเป็นไปตาม 
  ประกาศ 
  มหาวิทยาลัย 
- ค่าดําเนิน การ 
  เป็นไปตามระเบียบ  
  กค. 
- ค่าธรรมเนียมต้ัง 
  ตามประกาศ 
  มหาวิทยาลัย 
- ค่าใช้จ่ายอื่น ต้ัง 
  ตามที่ราชการ 
  กําหนด 

นําเสนอหัวหน้า
หน่วยงาน/ผู้ท่ี
ได้รับมอบหมาย
ลงนาม 

จัดส่งให้หน่วย
ประสานงาน
กลาง 

พิมพ์ข้อมูลเพื่อ
จัดเก็บเป็น
ฐานข้อมูล
สําหรับราย งาน
ผลตามตัวชี้วัด
ของ สกอ., สมศ.
ฯลฯ 
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แผนการปฏิบัติงาน 

ผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 6 

เจ้าหน้าที่
หน่วย
ประสาน 
งานกลาง 

ตรวจสอบ
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ตรวจสอบ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ตรวจสอบ
ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย 
- ค่าตอบ แทน 
  คณะทํางานไม่ 
  เกินร้อยละ 70  
  ของรายรับ 
- ค่าตอบ แทน 
  วิทยากรเป็นไป 
  ตามประกาศ 
  มหาวิทยาลัย 
- ค่าดําเนิน การ 
  เป็นไปตาม 
  ระเบียบ กค. 
- ค่าธรรม เนียมต้ัง 
  ตามประกาศ 
  มหาวิทยาลัย 
- ค่าใช้จ่ายอื่น ต้ัง 
  ตามที่ราชการ 
  กําหนด 

นําเสนอ 
อธิการบดี/รอง
อธิการบดีฝ่าย
ต่าง ๆ พิจารณา
อนุมัติ  หากมีข้อ
ขัดแย้งกับ
ระเบียบฯหรือ
อื่น ๆ จะต้อง
แสดงความ
คิดเห็นนําเสนอ
เพื่อประกอบการ
พิจารณา  

ส่งคืนคณะและ
สําเนาให้
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) 
 

ลงฐานข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อ
สําหรับเป็น
ข้อมูลใน
ภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย 
และเพื่อสําหรับ
เป็นข้อมูลตอบ
ตัวชี้วัดของ 
สกอ., สมศ.ฯลฯ 

 
2.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    การให้บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยได้แบ่งกลุ่มการให้บริการออกเป็น  7  กลุ่ม
ด้วยกัน  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551  
รายละเอียดดังนี้ 
  1. การวิเคราะห์  ทดสอบ  ตรวจสอบและตรวจซ่อม  การใหบ้ริการเครื่องมอืและอุปกรณ์
ต่าง ๆ  
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  2. การให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพ      ที่นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรง
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  3. การจัดฝึกอบรม  สัมมนา  ประชุมปฏิบัติการ 
  4. การศึกษา  สํารวจ  วิเคราะห์  ออกแบบและประเมิน 
  5. การให้คําปรึกษาและคําแนะนํา 
  6. การให้บริการข้อมูล  การแปล 
  7. การให้บริการวิชาการอื่น ๆ  

ลักษณะการให้บริการวิชาการทั้ง  7  กลุ่มข้างต้น   เป็นกิจกรรม/โครงการที่หน่วยงาน 
ภายในมหาวิทยาลัยเป็นผู้กําหนดขึ้น และดําเนินการเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็น
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นหลัก โดยมีการเรียกเก็บค่าบริการ หรอืกิจกรรมโครงการที่หน่วยงาน
ภายนอกร้องขอให้ดําเนินการจัดให้  โดยหนว่ยงานที่ร้องขอจะต้องจ่ายค่าบริการ  
   สําหรับขั้นตอน ในการดําเนนิการปฏิบัติงานบริการทางวิชาการ คู่มือการปฏิบัติงาน
เล่มนี้  จะกล่าวถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อสําหรับให้เจ้าหน้าที่หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่หน่วย
ประสานงานกลางของมหาวิทยาลัย พิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อน
นําเสนอผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ    
 
 ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการทางวิชาการ 

1. โครงการที่ไม่มีสญัญาจ้าง  (หน่วยงานดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเอง) 
  ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการทางวิชาการของหน่วยงานท่ีดําเนินการจัดกิจกรรม/
โครงการเอง  มีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    4  ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  เสนอขออนุมัติดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการและขออนุมัติให ้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมสีิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบราชการ 
(อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ) 
  ขั้นตอนการเสนออขออนุมัติดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการและขออนุมัติให้ผู้เข้าร่วม เข้าร่วมได้
โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบราชการ ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยประสานงานกลางของมหาวิทยาลัย จะต้องพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารประกอบการเสนอขออนุมัติ  ดังนี้ 
  1.1  บันทึกข้อความของหน่วยงานที่เสนอขออนุมติัจัดกิจกรรมลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงาน   
  1.2 แนบรายละเอียดโครงการ   ประกอบดว้ยรายละเอียดดังนี้ 
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          1.2.1 ช่ือโครงการ 
          1.2.2 วัตถุประสงค์ 
          1.2.3 ระยะเวลาในการจัด และสถานที่ 
          1.2.4  กลุ่มเป้าหมาย  จะต้องเป็นบุคคลภายนอกเป็นหลัก 
          1.2.5 วิทยากร จะต้องระบุช่ือ  สังกัด อย่างชัดเจนเพื่อให้ทราบว่าสังกัด
เอกชนหรือส่วนราชการ  ซึ่งจะมีผลต่อการคํานวณค่าตอบแทนวิทยากร 
          1.2.6  ลักษณะกิจกรรม  จะต้องระบุว่าเป็นการบรรยาย  อภิปราย  หรือฝึก
ปฏิบัติ  เพื่อสําหรับการกําหนดการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรและจํานวนของวิทยากร 
          1.2.7  แผนการดําเนินงาน   
          1.2.8  ผู้รับผิดชอบโครงการ  สามารถระบุช่ือหัวหน้าโครงการหรือหน่วยงาน 
 บริหารโครงการ   
          1.2.9 งบประมาณค่าใช้จ่าย  จะต้องระบุจํานวนเงินรายรับและรายละเอียด
ของรายจ่ายอย่างชัดเจน (เป็นไปตามระเบียบฯ พ.ศ.2551 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง) 
          1.2.10 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
          1.2.11 การประเมินผลโครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินผลโครงการมี
หลายวัตถุประสงค์ ตามท่ีหน่วยงานผู้รับผิดชอบกําหนด  แต่มีวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้
ทุกกิจกรรม/โครงการ จะต้องประเมินคือ  การประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ และผลกระทบ
ที่มีต่อผู้รับบรกิาร สําหรับเป็นข้อมูลของมหาวิทยาลัยนําไปวิเคราะห์ในภาพรวม เพื่อเขียนรายงาน
ตอบตัวช้ีวัดของ สมศ, สกอ.ฯลฯ 
          1.2.12 ตารางกําหนดการ จะต้องระบุช่วงเวลาของวิทยากรและลักษณะของกิจกรรม  
เช่น บรรยาย  อภิปราย  ฝึกปฏิบัติอย่างชัดเจน   
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ผังเส้นทางการเสนอเอกสารการขออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการและขออนุมัติให้ผู้เข้าร่วมเข้าร่วม
กิจกรรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสทิธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบราชการ (อนุมัติโดยอธิการบดี) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
หัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย /งาน 

 

เจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน 

 

หัวหน้าหน่วยงาน 

อธิการบดี 

 

รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ท่ีได้รับมอบอํานาจ 

เจ้าหน้าท่ีหน่วย
ประสานงานกลาง 

เอกสารไม่ถูกต้อง เอกสารถูกต้อง 

เอกสารไม่ถูกต้อง เอกสารถูกต้อง 
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              ขั้นตอนที่ 2  เสนอขออนุมัติงบประมาณคา่ใช้จ่าย (รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ที ่
ได้รับมอบอํานาจเป็นผู้อนุมัติ) 
                  ขั้นตอนเสนอขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
และเจ้าหน้าทีห่น่วยประสานงานกลาง จะต้องพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารประกอบการเสนอขออนุมัติ ดังนี้ 
             2.1บันทึกข้อความของหน่วยงานที่เสนอขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายลง
นามโดยหัวหน้าหน่วยงาน   
           2.2 แนบรายละเอียดโครงการตามขั้นตอนที่ 1 ขอ้1.2 สําหรับการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของงบประมาณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการ
ให้บริการทางวิชาการ  พ.ศ. 2551  และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  และก่อนการนําเสนอให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ เจ้าหน้าทีก่ารเงินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณ
ของหน่วยงาน จะต้องเซ็นชื่อกํากับที่บรรทัดสุดท้ายของงบประมาณด้วยเพื่อให้ทราบว่าผ่านการตรวจ 
สอบแล้ว  หากเจ้าหน้าที่หน่วยงานกลางตรวจสอบแล้วไมม่ีการเซ็นชื่อกํากับ  ถือว่ายังไม่มีการตรวจ
ความถูกต้อง จะส่งคืนให้หนว่ยงานตรวจสอบอีกครั้ง 
 

ขั้นตอนที่ 3  เสนอขออนุมัติเปลีย่นแปลงคา่ใช้จ่ายกรณีรายรับมีการเปลี่ยนแปลง 
ไปจากเดิม 
                     เมื่อหน่วยงานดําเนินกิจกรรม/โครงการ งบประมาณรายรับมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม 
ขึ้นหรือลดลงต้ังแต่ 20% ขึ้นไป หน่วยงานจะต้องเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายต่อ
มหาวิทยาลัย  ทั้งนี้เนื่องจากมีผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมบริการ สําหรับการจัดสรรให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  หากมีการเปลี่ยนแปลงไม่ถึง 20 % ให้เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสิ้นสดุเพียงหัวหน้า
หน่วยงานบริหารโครงการ รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้ 
  3.1  บันทึกข้อความของหน่วยงานที่เสนอขออนุมัติ ลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงาน 
  3.2  แนบรายละเอียดงบประมาณรายรับ-รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง  (จัดทํารายละเอียด
ตามระเบียบฯพ.ศ. 2551) 
                     3.3 แนบรายละเอียดโครงการพร้อมงบประมาณค่าใช้จ่ายตามท่ีได้รับอนุมัติครั้งแรก  
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ผังเส้นทางการเสนอเอกสารการอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายกิจกรรม/โครงการและอนุมัติเปลี่ยนแปลง
ค่าใช้จ่ายกรณีเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากกว่า 20 %   รวมทั้งอนุมัติค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

เจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน 

 

หัวหน้าหน่วยงาน 

รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ท่ีได้รับมอบอํานาจ 

เจ้าหน้าท่ีหน่วย
ประสานงานกลาง 

เอกสารไม่ถูกต้อง เอกสารถูกต้อง 

เอกสารไม่ถูกต้อง 

 
หัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย /งาน 
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                   ขั้นตอนที่ 4  สรุปคา่ใช้จ่ายและขออนุมัติจัดสรรเงินคา่ธรรมเนียมบริการ 
      เมื่อหน่วยงานดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  กรณีกิจกรรม/
โครงการนั้นมีคณะทํางาน (เช่น วิทยากร)  ทีม่าจากหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช้
หน่วยงานปริหารโครงการ หน่วยงานบริหารโครงการจะต้องดําเนินการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียม
บริการให้แก่ต้นสังกัดของคณะทํางาน  ตามอัตราส่วนค่าตอบแทน  โดยมีเอกสารที่เกีย่วข้องดังนี้ 
  4.1 บันทึกข้อความของหน่วยงาน เสนอขอสรุปค่าใช้จ่ายและขออนุมัติจัดสรรเงิน
ค่าธรรมเนียมบริการ  ลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงาน 
  4.2  แนบโครงการที่ได้รับอนุมัติ และมีรายชื่อคณะทํางานที่ได้รับแต่งต้ังที่ชัดเจน 
หากมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณค่าใช้จ่ายให้ใช้รายละเอียดหนังสือฉบับเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายแล้วแนบด้วย 

     เมื่อหน่วยงานดําเนินการตามข้อ 4.1 และ 4.2  เรยีบร้อยแล้วหนว่ยงานจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวให้หน่วยประสานงานกลาง  เพื่อนําเสนอรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ พิจารณาอนุมัติ  สําเนา
แจ้งกองคลังเพื่อดําเนินการต่อไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  วิธีการคิดคํานวณการจัดสรร
ค่าธรรมเนียมบริการตามระเบียบฯ พ.ศ.2551   สามารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารแนบท้าย
ระเบียบฯ พ.ศ.2551  
  รายละเอียดนอกเหนือจากข้างต้นที่กล่าวมา   หน่วยงานใดมีแผนการปฏิบัติงานที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหน่วยงานแล้ว แต่มีความประสงค์จะดําเนินการ 
กิจกรรมนอกแผนปฏิบัติงานเพิ่มเติม  จะต้องดําเนินการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนทุก
ครั้งหรือขออนุมัติในหลักการขอความเห็นชอบจากอธิการบดีก่อน กรณีคณะกรรมการมีมติให้อํานาจ
แก่อธิการบดี  แต่ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีเสร็จสิ้นแล้ว หรอืดําเนินการตาม
แผนไประยะหนึ่งแล้ว หรือเป็นกิจกรรมเร่งด่วนมีประเด็นเป็นที่สนใจและได้รับการร้องขอจากผู้รับ 
บริการ   ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติกิจกรรม/โครงการเพิ่มเติมจากแผนเดิม  มีเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. บันทึกข้อความของหน่วยงาน  เสนอขออนมุัติในหลักการเพิ่มกิจกรรมในแผน 
ปฏิบัติการประจําปี ทั้งนี้หน่วยงานจะต้องแนบรายละเอียดแผนปฏิบัติงานเดิมแนบ  เพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยทุกครั้ง 

2.  เมื่อหน่วยงานได้รับอนุมัติ ตามข้อ 1 แล้ว ให้ดําเนินการตามขั้นตอนที่   1- 4   
ข้างต้นเช่นเดียว กับกิจกรรมในแผนปฏิบัติการตามปกติ 
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โครงการลักษณะว่าจ้าง 
ขั้นตอน ในการปฏิบัติงานบริการทางวิชาการในลักษณะว่าจ้างของหน่วยงาน   

มีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    4  ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่  1  หน่วยงานภายนอก (ผู้ว่าจา้ง)  ส่งหนังสอืเชิญชวนมหาวิทยาลัย 

ย่ืนข้อเสนอโครงการ ในขั้นตอนนี้ เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับหนังสือเชิญชวน โดยงานสารบรรณกลาง
ของมหาวิทยาลัยจะลงทะเบียนหนังสือรับเข้าที่มุมบนด้านขวา แต่กรณีหนังสือหน่วยงานผู้ว่าจ้างส่ง
โดยตรงไปยังหน่วยงาน โดยหนังสือเรียนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หน่วยงานจะต้อง
จัดส่งหนังสือดังกล่าวให้งานสารบรรณกลางของมหาวิทยาลัยลงทะเบียนรับตามขั้นตอน  และจะ
ดําเนินการจัดส่งให้หน่วยประสานงานกลางที่รับผิดชอบด้านบริการวิชาการ เพื่อพิจารณาดําเนินการ
ต่อไป   ดังนี้ 

1. พิจารณารายละเอียดและบันทึกนําเสนอรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ทราบและสแกน 
แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา 

2. กําหนดระบุวันที่ชัดเจนให้หน่วยงานแจ้งตอบผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัย 
ทราบ 

3. หน่วยงานพิจารณาแจ้งผลการพิจารณา    พร้อมยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค 
และข้อเสนอดา้นราคาต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาและดําเนินการต่อไป  
                     4. มหาวิทยาลัยแจ้งตอบผลการพิจารณา พร้อมยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอ 
ด้านราคาต่อผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณา   
                    5.หน่วยงานผู้ว่าจ้าง แจ้งตอบผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการของมหาวิทยาลัย
  

ขั้นตอนที่ 2     ขั้นตอนการลงนามในสัญญา 
           เมื่อหน่วยงานผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดําเนินงาน
ตามท่ีย่ืนข้อเสนอโครงการแล้ว  ขั้นตอนต่อไปสําหรับการดําเนินการมีดังนี้ 
                    1. หน่วยงานผู้ว่าจ้างส่งสัญญาข้อตกลงให้มหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม ในขั้นตอนนี้
หน่วยงานผู้ว่าจ้างสามารถดําเนินการได้ 2 กรณี   

1.1 แจ้งตอบผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการพร้อมจัดส่งสัญญาข้อตกลงให้ 
มหาวิทยาลัยลงนามในฉบับเดียวกัน  
       1.2  จัดสง่สัญญาข้อตกลงให้มหาวิทยาลัยลงนามภายหลัง 
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                     2. มหาวิทยาลัยโดยหน่วยประสานงานกลาง พิจารณานําเสนออธิการบดี/รอง
อธิการบดีที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและแจ้งใหห้น่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบสัญญา 

 3. หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณาตรวจสอบสัญญา และเสนอมหาวิทยาลัยลงนาม  
ในสัญญา  การลงนามในสญัญาสามารถดําเนินการได้  2 กรณี  ดังนี ้

       3.1. หนว่ยงานเสนอมหาวิทยาลัยลงนามในสญัญา    โดยอธิการบดีหรือรอง
อธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ที่ได้รับมอบอํานาจ  

        3.2. หน่วยงานบริหารโครงการ  ทําหนังสือขอรับมอบอํานาจลงนามใน
สัญญาแทนมหาวิทยาลัย   ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะมอบอํานาจให้หัวหน้าหน่วยงานบริหารโครงการ
เท่านั้น หากมีเหตุสุดวิสัย  มหาวิทยาลัยอนุโลมให ้หัวหนา้หน่วยงานบริหารโครงการเสนอขอรับมอบ
อํานาจให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายแทนได้ เช่น รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ  รองผู้อํานวยการ ฯลฯ   
รายละเอียดได้ปรากฏไว้แล้วในคําสั่งมอบอํานาจให้รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ  

เอกสารประกอบการทําสัญญา ประกอบด้วย  

- สําเนาบัตรประจําตัวผู้มอบอํานาจ   1 ชุด 

- สําเนาบัตรประจําตัวผู้รับมอบอํานาจ 1 ชุด 

- บัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1ชุด  

- สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    1 ชุด   

- สําเนาคําสั่งมอบอํานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการ
ให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551   

- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พ.ศ. 2552   
  4. มหาวิทยาลยัจัดทําหนังสือส่งข้อตกลง/สัญญาทีล่งนามแล้วให้หน่วยงานผู้ว่าจา้ง    
 

ขั้นตอนที่ 3  ขั้นตอนบริหารจัดการโครงการ 
  เมื่อมหาวิทยาลัยดําเนินการลงนามในสญัญาข้อตกลงการจ้างเรียบร้อยแล้ว หน่วย 
งานบริหารโครงการ  จะต้องดําเนินการดังนี้  
  1. หน่วยงานบริหารโครงการ เมื่อได้รับแจ้งว่าข้อเสนอโครงการได้รับการพิจารณา
คัดเลือก สามารถดําเนินการเสนอขออนุมัติดําเนินโครงการบริการวิชาการต่อมหาวิทยาลัยได้เลย 
   2. หน่วยงานบริหารโครงการ เสนอขออนุมติัประมาณการค่าใช้จ่ายและแต่งต้ังคณะ 
ทํางาน   
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  3. หน่วยประสานงานกลาง บันทึกนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติประมาณ
การค่าใช้จ่ายและจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางาน 
  กรณีมีคณะทํางานบางท่านไม่ได้สังกัดหน่วยงานบริหารโครงการ หน่วยงาน
บริหารโครงการจะต้องจัดทําหนังสือขออนุญาตต่อต้นสังกัดของคณะทํางานก่อน และนําหนังสือตอบ
อนุญาต แนบประกอบการจัดทําคําสั่งด้วยทุกครั้ง    
      4.  หน่วยบริหารโครงการแจ้งให้คณะทํางานตามคําสั่งมหาวิทยาลัยดําเนินกิจกรรม
ตามงวดงานในสัญญา และจดัส่งรายงานตามงวดงานในสัญญาให้ผู้ว่าจ้างพิจารณารับงาน   การจัดสง่
รายงานตามงวดงาน   สามารถดําเนินการได้  2 กรณ ี
                             4.1  หน่วยบริหารโครงการจัดส่งรายงานผลการดําเนินการ ตามงวดงานในสัญญาได้
โดยตรงให้กับผู้ว่าจ้าง  ยกเว้นรายงานฉบับสมบูรณ์จะต้องจัดส่งในนามของมหาวิทยาลัยเท่านั้น   
        4.2 หน่วยบริหารโครงการนําเสนอรายงานกิจกรรมตามงวดงาน ส่งใหม้หาวิทยาลัย
พิจารณาจัดส่งให้ผู้ว่าจ้าง  หนว่ยงานกลางนําเสนอมหาวิทยาลัยและจัดทําหนังสือนําส่งรายงานให้ผู้ว่าจ้าง   
        4.3  หนว่ยบริหารโครงการนําเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อมหาวิทยาลัย  หน่วย
ประสานงานกลางจัดทําหนังสือนําส่ง  เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามและจัดส่งให้ผู้ว่าจ้าง   

 5   หน่วยบรหิารโครงการเสนอขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง   ตามงวดงานในสัญญา 
การเบิกเงินทุกงวดจะต้องดําเนินการหลังจากหน่วยบริหารโครงการ  จัดส่งรายงานผลการดําเนินงาน 
ตามงวดงานในสัญญาให้ผู้ว่าจา้ง และผู้ว่าจ้างแจ้งตอบการตรวจรับงานตามงวดงานแล้ว  การเบิกเงิน
ค่าจ้างทุกงวดจะต้องเบิกในนามมหาวิทยาลัยเท่านั้น  ขั้นตอนการเบิกจ่ายมี ดังนี้ 

     5.1 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า (ถ้ามี)   หน่วยบริหารโครงการเสนอขอ 
อนุมัติเบิกค่าจ้างล่วงหน้าเสนอต่อมหาวิทยาลัยพิจารณา หน่วยประสานงานกลางจัดทําหนังสือขอ
อนุมัติเบิกค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและลงนาม 

  5.2  หน่วยบริหารโครงการเสนอขอเบิกจ่ายตามงวดงาน    ที่ระบุในสัญญาและ 
หน่วยประสานงานกลางจัดทําหนังสือเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา และลงนาหนังสือขอเบิกเงินต่อผู้
ว่าจ้างตามงวดงาน   

     5.3 หน่วยบริหารโครงการขออนุมัติเบิกเงินค่าประกันผลงานคืน(ถา้มี) เสนอต่อ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา หน่วยประสานงานกลางจัดทําหนังสือขอเบิกเงินค่าประกันผลงานคืนจากผู้
ว่าจ้าง เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาและลงนามและจัดส่งให้ผู้ว่าจ้าง 
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        5.4 การจ่ายเงินค่าจ้างของหน่วยงานผู้ว่าจ้างไม่ว่าจะเป็นโดยวิธีใด จะต้องสั่ง
จ่ายผู้รับเงินในนามมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์เท่านั้น ทั้งนี้ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์    ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551  ข้อ 19    

    5.5 เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับเงินจากผู้ว่าจ้าง  มหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดส่งใบ 
เสร็จรับเงินค่าจ้างตามงวดงานที่ระบุในสญัญาให้ผู้ว่าจ้าง  รายละเอียดตามขั้นตอนดังนี้ 

          -  เมื่อหน่วยงานผู้ว่าจ้าง แจ้งการจ่ายเงินค่าจ้างให้มหาวิทยาลัยไม่ว่าจะโดย 
วิธีการใด เอกสารหลักฐานสาํหรับการรับแจ้ง เช่น ใบโอนเงิน  หนังสอืนําส่งเช็ค  เป็นต้น  เมื่อ
มหาวิทยาลัย ได้รับหลักฐานการจ่ายค่าจ้าง  เช่น  สําเนาการโอนเงิน   หน่วยประสานงานกลางจะ
ดําเนินการนําสําเนาใบโอนเงิน  ไปให้งานบัญชีกองคลังตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในบัญชีธนาคาร
ของมหาวิทยาลัย จากนั้นนําหลักฐานรายการเคลื่อนไหวในบัญชี ไปออกใบเสร็จรับเงินที่เคาเตอร์
การเงินของกองคลัง  จากนั้นสําเนาใบเสรจ็รับเงินแจ้งหน่วยบริหารโครงการ  หรือกรณีรับเช็คค่าจ้าง  
หน่วยประสานงานกลางส่งเช็คให้กองคลัง เพื่อดําเนินการออกใบเสร็จและสําเนาให้หน่วยบริหาร
โครงการทราบ และมหาวิทยาลัยโดยหน่วยประสานงานกลางจัดทําหนังสือนําส่งใบเสรจ็รับเงินให้ผู้ว่า
จ้าง 
          - หน่วยงานผู้ว่าจ้างบางรายแจ้งให้มหาวิทยาลัยไปรับเช็คจากผู้ว่าจ้างเอง  กรณี
ผู้ว่าจ้างอยู่ที่กรุงเทพมหานคร  มหาวิทยาลัยจะจัดทําหนังสือมอบอํานาจในการรับเงินแทนให้เจ้าหน้าที่
หน่วยงานประสานงานกรุงเทพของมหาวิทยาลัยรับเงินแทน   เมื่อได้รับเช็คค่าจ้างแล้ว หน่วยประสานงาน
ฯ จะจัดทําหนังสือส่งให้มหาวิทยาลัยและหน่วยประสานงานกลางจะดําเนินขั้นตอนเช่นเดียวกับข้างต้นที่
ได้กล่าวไว้แล้ว 
  หน่วยบริหารโครงการเมื่อได้รับหลักฐานการจ่ายค่าจ้างตามงวดงานแล้ว  ก็สามารถนํา
สําเนาหลักฐานดังกล่าวขออนุมัติเบิกจ่ายต่อกองคลัง  เพื่อนําเงินไปบริหารจัดการโครงการได้เลย 
  สําหรับกรณีการดําเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญา  คณะทํางานมีการส่งรายงานล่าช้า
ไม่เป็นไปตามข้อตกลงตามงวดงาน จะต้องดําเนินการจัดทําหนังสือขอขยายเวลาของกิจกรรม/
โครงการนั้น โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการ ดังนี้ 

1. บันทึกข้อความของหน่วยบริหารโครงการยื่นต่อมหาวิทยาลัย เพื่อให้พิจารณา 
ลงนามหนังสือขออนุมัติขยายเวลาโครงการ    
                     2.  หน่วยประสานงานกลางจัดทําหนังสือขออนุมัติขยายเวลาดําเนินการโครงการ
ต่อผู้ว่าจ้าง  นําเสนอมหาวิทยาลัยลงนามและจัดส่งให้ผู้ว่าจ้าง  
  3.  หน่วยงานผู้ว่าจ้างแจ้งตอบผลการพิจารณา   
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 ขั้นตอนที่ 4 ขัน้ตอนแจ้งปิดโครงการและขออนุมัติจัดสรรค่าธรรมเนยีมบริการ 
เมื่อคณะ/หน่วยงานดําเนินการตามงวดงานที่ระบุในสญัญา/ข้อตกลงเสร็จเรียบร้อย

และเบิกจ่ายเงินครบทุกงวดงานแล้ว จะต้องดําเนินการแจ้งปิดโครงการต่อมหาวิทยาลัย และขออนุมัติ
จัดสรรค่าธรรมเนียมบริการให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      
ลงวันที่  31  ตุลาคม 2551 เรื่อง  ยกเลกิและกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมบริการทาง
วิชาการ พ.ศ.2551       
 
 3. วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏบิัติงาน 
  วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ   ในรอบ 1 ปี 
ของการประกาศใช้ระเบียบฯ พ.ศ. 2551  มหาวิทยาลัยโดยงานบริการวิชาการได้จัดประชุมเชิญ
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานทั่วทุกวิทยาเขต ร่วมกันนําเสนอปัญหาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันและเสนอแนวทางเพื่อให้การดําเนินงานด้านบริการวิชาการมีประสิทธิภาพมากขึ้น (จัดเมื่อ
วันที่ 20 พ.ย.52)  นอกจากนี้จะประเมินจากความมากน้อยของคําถามที่โทร/ส่งอีเมล์มาสอบถาม 
(groupmail: psu-academic@group.psu.ac.th)  ซึ่งงานบริการวิชาการได้รวบรวมไว้ที่ FAQ   
หน้าเวบไซต์ของงานบริการวิชาการ  กองบริการการศึกษา 
  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยประสานงานกลางแต่ละวิทยาเขต
เป็นไปตามข้อตกลงที่แตกต่างกันไป  สําหรับวิทยาเขตหาดหใญ่   ใชแ้บบสอบถามประเมินความพึง
พอใจ กลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย  ผู้บริหารคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ หัวหนา้
โครงการ  เจา้หน้าที่หน่วยงานภายในวิทยาเขตหาดใหญ่  เจ้าหน้าที่หน่วยประสานงานกลางของทุก
วิทยาเขต   โดยมีประเด็นคําถามดังนี้  บริการด้วยความถูกต้อง  บรกิารด้วยความรวดเร็ว  บริการ
ตามความสําคัญและความเรง่ด่วนของงาน   บริการด้วยความสุภาพมีมิตรไมตรี  ความกระตือรือร้น
ในการให้บริการ  การให้คําปรึกษามีความแม่นยําและถูกต้อง  ประสานและให้คําแนะนาํทุกครั้งเมื่อมี
ข้อผิดพลาด/ปัญหา   มีกระบวนการและขั้นตอนการทํางานเป็นระบบชัดเจน  มีความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการให้บริการ  และบริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
 
4. จรรยาบรรณ/คณุธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
  การบริหารโครงการบริการวิชาการ  ในการดําเนินงานจะมีเรื่องการเงินเข้ามา
เกี่ยวข้องมาก  โอกาสความผิดพลาดมีมาก และยังมีช่องโหว่ของการใช้เงินมากด้วยเช่นกัน  ดังนั้น 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยบริหารโครงการและหน่วยประสานงานกลาง จะต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับ
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ระเบียบกระทรวงการคลัง  ประกาศมหาวิทยาลัย ฯลฯ    นอกเหนือจากระเบียบมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 
2551  ด้วย  เพื่อสําหรับการตรวจความถูกต้องในเบื้องต้น   ดังนั้น  ทกุคนที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ
ให้บริการวิชาการจะต้องมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน  มีคณุธรรมในจิตใจ  ให้ความเสมอภาคกับ
ทุกคนที่เกี่ยวขอ้ง กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นและนําเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการพิจารณา 
ทั้งนี้จะต้องตั้งอยู่บนฐานของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เพื่อความถูกต้องและมีมาตรฐานในการปฏิบัติ 
งานเดียวกันของทุกวิทยาเขต   
 
 


