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บทที่ 2 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการใหบริการทางวิชาการ 
  

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  มีภารกิจหลักที่สําคัญ  4 ดานคือ  ดานการเรียนการสอน  
การวิจยั  การใหบริการวิชาการแกสังคม  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม      ในบทนี้จะกลาวถึงเฉพาะ
การใหบริการวิชาการแกสังคมเทานั้น  การใหบริการวิชาการแกสังคมของมหาวทิยาลัยไดแบงกลุมการ
ใหบริการออกเปน  7  กลุมดวยกัน  ตามระเบียบมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร  วาดวยการใหบริการทาง
วิชาการ พ.ศ. 2551  รายละเอียดดงันี ้
  1. การวิเคราะห  ทดสอบ  ตรวจสอบและตรวจซอม  การใหบริการเครื่องมอืและอุปกรณตาง ๆ   
  2. การใหบริการเกี่ยวกับสุขภาพ      ที่นอกเหนือจากหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของ 
                                หนวยงานที่เกีย่วของ 
  3. การจัดฝกอบรม  สัมมนา  ประชุมปฏิบัติการ 
  4. การศึกษา  สํารวจ  วิเคราะห  ออกแบบและประเมนิ 
  5. การใหคําปรึกษาและคําแนะนํา 
  6. การใหบริการขอมูล  การแปล 
  7. การใหบริการวชิาการอื่น ๆ  
 

ลักษณะการใหบริการวิชาการทั้ง  7  กลุมขางตน      เปนกิจกรรม/โครงการที่คณะ/หนวยงาน  
ภายในมหาวิทยาลัยเปนผูกําหนดขึ้น และดําเนินการเพื่อใหบริการทางวิชาการแกกลุมเปาหมายที่เปน
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเปนหลัก โดยมีการเรยีกเก็บคาบริการ หรือกิจกรรมโครงการที่หนวยงาน
ภายนอกรองขอใหดําเนินการจัดให  โดยหนวยงานที่รองขอจะตองจายคาบริการ    
   สําหรับขั้นตอน ในการดําเนินการปฏิบัตงิานบริการทางวชิาการ คูมอืการปฏิบัติงานฯ  
เลมนี้  จะกลาวถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อสําหรับใหเจาหนาทีข่องคณะ/หนวยงาน และเจาหนาที่
ประสานงานกลางของวิทยาเขต/เขตการศึกษา พิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
กอนนําเสนอผูมีอํานาจอนมุัติพิจารณาอนุมัติ    
 

 ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการทางวิชาการ 
กรณีท่ี 1 คณะ/หนวยงานดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเอง 

  ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการทางวิชาการของคณะ/หนวยงานที่ดําเนนิการจัดกจิกรรม/
โครงการเอง  มีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    5  ขั้นตอน ดงันี้ 
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ขั้นตอนที่ 1  เสนอขออนุมัตดิําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการและขออนุมัติใหผูเขารวมกิจกรรมเขารวมได 
                     โดยไมถือเปนวนัลาและมีสิทธิเบิกคาใชจายไดตามระเบียบราชการ 
  ขั้นตอนการเสนออขออนุมัติดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการและขออนุมัติใหผูเขารวม  เขารวมได
โดยไมถือเปนวันลาและมีสิทธิเบิกคาใชจายไดตามระเบียบราชการ ในขั้นตอนนี้เจาหนาที่ของคณะ/หนวยงานและ
เจาหนาที่สวนกลางของวิทยาเขต/เขตการศกึษา จะตองพิจารณากลัน่กรองและตรวจสอบความถูกตอง
ของเอกสารประกอบการเสนอขออนุมัติ  ดังนี ้
  1.1  บันทึกขอความของคณะ/หนวยงานที่เสนอขออนุมัติจัดกจิกรรม รายละเอียดตามบทที่ 4 เอกสาร

ท่ีเก่ียวของ 1 
  1.2 แนบรายละเอียดโครงการ   ประกอบดวยรายละเอียดดังนี ้
          1.2.1 ช่ือโครงการ 
          1.2.2 วัตถุประสงค 
          1.2.3 ระยะเวลาในการจัด และสถานที่ 
          1.2.4  กลุมเปาหมาย 
          1.2.5  วิทยากร จะตองระบุช่ือ  สังกัด อยางชัดเจนเพื่อใหทราบวาสังกัดเอกชนหรือ
สวนราชการ  ซ่ึงจะมีผลตอการคํานวณคาตอบแทนวทิยากร 
          1.2.6  ลักษณะกจิกรรม  จะตองระบุวาเปนการบรรยาย  อภิปราย  หรือฝกปฏิบัติ  
เพื่อสําหรับการกําหนดการจายคาตอบแทนวิทยากรและจํานวนของวิทยากร 
          1.2.7  แผนการดําเนินงาน   
          1.2.8  ผูรับผิดชอบโครงการ  สามารถระบุช่ือหัวหนาโครงการหรือหนวยงาน 
 ผูรับผิดชอบ   
          1.2.9 งบประมาณคาใชจาย  จะตองระบุจํานวนเงินรายรับและรายละเอียดของ
รายจายอยางชดัเจน  
          1.2.10 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
          1.2.11การประเมินผลโครงการ หนวยงานผูรับผิดชอบประเมินผลโครงการมีหลาย
วัตถุประสงค ตามที่หนวยงานผูรับผิดชอบกําหนด  แตมีหนึ่งวัตถุประสงคที่มหาวทิยาลัยกําหนดใหทุก
กิจกรรม/โครงการ จะตองประเมินผลคือ  การประเมินผลความพงึพอใจของผูรับบริการ  สําหรับเปน
ขอมูลของมหาวิทยาลัยนําไปวิเคราะหในภาพรวม เพื่อเขียนรายงานตอบ  ก.พ.ร.,SAR, สกอ.ฯลฯ 
          1.2.12 ตารางกําหนดการ จะตองระบุชวงเวลาของวิทยากรและลักษณะของกิจกรรม  เชน 
บรรยาย  อภิปราย  ฝกปฏิบัติอยางชัดเจน   
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ขั้นตอนที่ 2  เสนอขออนุมัตงิบประมาณคาใชจาย 
                ขั้นตอนเสนอขออนุมัติงบประมาณคาใชจายขั้นตอนนี้เจาหนาที่ของคณะ/หนวยงานและเจาหนาที่ 
ประสานงานกลางของวิทยาเขต/เขตการศึกษา จะตองพจิารณากลั่นกรองและตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารประกอบการเสนอขออนุมัติ ดังนี ้
    2.1 บันทึกขอความของคณะ/หนวยงานทีเ่สนอขออนุมัติงบประมาณคาใชจาย ตามราย 

ละเอียดบทที่ 4  เอกสารที่เก่ียวของ 2 
  2.2   แนบรายละเอียดโครงการตามขั้นตอนที่ 1 ขอ 1.2   สําหรับการตรวจสอบความ
ถูกตองของงบประมาณคาใชจายใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการใหบริการ  
ทางวิชาการ  พ.ศ. 2551   การตรวจสอบงบประมาณสามารถตรวจสอบรายละเอียดไดดังนี้  
  ตัวอยาง   มีการจัดอบรมจํานวน  2 วัน  รวม 12 ช่ัวโมง  ผูเขารวมอบรมจํานวน 100 คน 
คาลงทะเบียนคนละ 2,500  บาท  วิทยากร 1 คน เจาหนาที่  3 คน   สถานที่จัดจังหวดันครศรีธรรมราช  
                            1. รายรับ (จากคาลงทะเบียน  100 คน * 2,500 บาท)                        250,000    บาท 
   2. รายจาย ประกอบดวย 
                                2.1  คาตอบแทน                                                       8,880 
                                       2.1.1 คาตอบแทนวิทยากร   7,200.- 
                                                (12 ชม.*600 บาท*1 คน)  
                                       2.1.2  คาตอบแทนคณะทํางาน 1,680.- 

             /คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
                                                (2 วัน*420 บาท * 2 คน) 
        2.2 . คาดําเนินการ                 208,511.30 
   2.2.1  คาเดินทางวิทยากร  
                                                  (ไปกลับ กทม.-หใ – กทม.)    8,000.-                
   2.2.2  คาที่พัก 

           คาที่พักวิทยากร    2,000.- 
                                                    (2 คืน * 1,000 บาท * 1 หอง) 
                                                    คาที่พักผูเขารวมอบรม 50,000.- 
              (50 หอง * 1,000 บาท * 1 คืน) 
                                                     คาที่พักเจาหนาที่   4,000.- 
                                                   (2 คืน * 1,000 บาท *  2  หอง) 
   2.2.3  คาอาหารวิทยากร/ผูเขาอบรม/เจาหนาที่ 
                                                    - อาหารกลางวัน   41,600.- 
                                                       (2 วัน * 2 มื้อ * 100 บาท* 104 คน) 
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              - อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม   16,640.- 
    (2 วัน * 4 มื้อ * 20 บาท* 104 คน)    
                 2.2.4 คาเดินทางเจาหนาที ่ 1,200.- 
                                                   (3 คน *400 บาท) 
   2.2.5 คาเบี้ยเล้ียงเจาหนาที ่ 1,260.- 
                                                   (3 คน *210 บาท *2 วัน)                                                   
   2.2.5 คาวัสดุ   83,811.30 
   2.2.6  ฯลฯ   - 
                                         2.2.7 สํารองจาย (ถามี)  - 
                                                              รวม  (2.1+2.2)    217,391.30 
       2.3   คาธรรมเนียมบริการวิชาการ   15 %    32,608.70 
                           (15 %  จาก 2.1+2.2) 
                                                              รวม  (2.1+2.2+2.3)    250,000 
                                2.4   คาใชจายอื่น ๆ  (ถามี)     - 
                                         (คา vat ตามอัตราราชการกําหนด) 
                                                               รวมทั้งสิ้น (2.1+2.2+2.3+2.4)  250,000 
 
วิธีการคํานวณคาใชจายสําหรับการบริหารโครงการ 
             เพื่อการประหยัดเวลาในการคํานวณคาใชจาย    สามารถคิดคํานวณไดดังนี ้
 จากตัวอยาง  ขั้นตอนที่ 2  ขอ 2.2   
                  รายรับเทากับ                                 250,000    บาท    
                  คาใชจายที่สามารถนําไปบริหารจัดการได            250,000 หารดวย   1.15     

     ผลลัพทเทากับ  (2.1+2.2)                         217,391.30  บาท        
 บวก          คาธรรมเนียมบริการ 15%        32,608.70  บาท 
 รวม          คาใชจายทั้งหมด (2.1+2.2+2.3)    250,000.00  บาท 
  
  กอนการนําเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ เจาหนาที่การเงินหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายใหตรวจสอบความถูกตองของงบประมาณของคณะ/หนวยงาน จะตองเซ็นชื่อกํากับทีบ่รรทัด
สุดทายดวยเพือ่ใหทราบวาผานการตรวจสอบแลว  หากเจาหนาที่สวนกลางตรวจสอบแลวไมมีการเซ็นชื่อ
กํากับ จะตองสงคืนใหคณะ/หนวยงานตรวจสอบอีกครั้ง 
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ขั้นตอนที่ 3  เสนอขออนุมัตเิปล่ียนแปลงคาใชจายกรณีรายรับมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
                     เมื่อคณะ/หนวยงานดําเนินกจิกรรม/โครงการ  งบประมาณรายรับมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
หรือลดลงตั้งแต 20% ขึ้นไป คณะ/หนวยงานจะตองเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาใชจายตอมหาวทิยาลัย  
ทั้งนี้เนื่องจากมีผลกระทบตอคาธรรมเนียมบริการ สําหรับการจัดสรรใหแกคณะ/หนวยงานทีเ่กี่ยวของ    
รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวของ มีดังนี ้
  3.1  บันทึกขอความของคณะ/หนวยงานที่เสนอขออนุมัติ รายละเอียดตามบทที่ 4 เอกสารที่เก่ียวของ  3 
  3.2  แนบรายละเอียดงบประมาณรายรับ-รายจายที่เกิดขึ้นจริง  (จัดทาํรายละเอียดตามระเบียบฯพ.ศ. 2551) 
ตัวอยาง 
กรณีท่ี 1    รายรับลดลง  20 %    จาก ตัวอยางขัน้ตอนที่ 2  ขอ 2.2   
ขอมูลเดิม   มีการจัดอบรมจํานวน  2 วนั  รวม 12 ช่ัวโมง  ผูเขารวม 100 คน คาลงทะเบียนคนละ 

2,500  บาท  วทิยากร 1 คน เจาหนาที่  3 คน   สถานที่จัดจังหวดันครศรธีรรมราช    
ขอมูลใหม     จํานวนผูเขารวมลดลงเหลือ 80 คน คาลงทะเบียนคนละ 2,500  บาท  วิทยากร 1 คน  

เจาหนาที่  3 คน   สถานที่จัดจังหวดันครศรธีรรมราช    
เมื่อรายรับลดลง 20 %  คณะ/หนวยงานจะตองดําเนินการจัดทํางบประมาณใหมดังนี้  

 
                            1. รายรับ(จากคาลงทะเบยีน  80 คน * 2,500 บาท)                        200,000    บาท 
   2. รายจาย ประกอบดวย 
                                2.1  คาตอบแทน (ไมเกิน 70 % ของรายรับทั้งหมด)  8,880 
                                       2.1.1 คาตอบแทนวิทยากร    7,200.- 
                                                (12 ชม.*600 บาท*1 คน)  
                                       2.1.2  คาตอบแทนคณะทํางาน  1,680.- 

             /คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
                                                (2 วัน*420 บาท * 2 คน) 
        2.2 . คาดําเนินการ                 165,033.04 
   2.2.1  คาเดินทางวิทยากร  
                                                  (ไปกลับ กทม.-หใ – กทม.)    8,000.-                
   2.2.2  คาที่พัก 

           คาที่พักวิทยากร   2,000.- 
                                                    (2 คืน * 1,000 บาท * 1 หอง) 
                                                    คาที่พักผูเขารวมอบรม  40,000.- 
              (40 หอง * 1,000 บาท * 1 คืน) 
                                                     คาที่พักเจาหนาที่    4,000.- 
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                                                   (2 คืน * 1,000 บาท *  2  หอง) 
   2.2.3  คาอาหารวิทยากร/ผูเขาอบรม/เจาหนาที่ 
                                                    - อาหารกลางวัน    33,600.- 
                                                       (2 วัน * 2 มื้อ * 100 บาท* 84 คน) 
              - อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม    13,440.- 
    (2 วัน * 4 มื้อ * 20 บาท* 84 คน)    
                 2.2.4 คาเดินทางเจาหนาที ่  1,200.- 
                                                   (3 คน *400 บาท) 
   2.2.5 คาเบี้ยเล้ียงเจาหนาที ่  1,260.- 
                                                   (3 คน *210 บาท *2 วัน)                                                   
   2.2.5 คาวัสดุ    61,533.04 
   2.2.6  ฯลฯ    - 
                                         2.2.7 สํารองจาย (ถามี)   - 
                                                              รวม  (2.1+2.2)    173,913.04 
       2.3   คาธรรมเนียมบริการวิชาการ   15 %    26,086.96 
                           (15 %  จาก 2.1+2.2) 
                                                              รวม  (2.1+2.2+2.3)    200,000 
                                2.4   คาใชจายอื่น ๆ  (ถามี)     - 
                                         (เชน คา vat ตามอัตราราชการกําหนด) 
                                                               รวมทั้งสิ้น (2.1+2.2+2.3+2.4)  200,000 
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  กรณีท่ี 2   รายรับเพิ่มขึ้น  20 %   จาก ตัวอยางขั้นตอนที่ 2  ขอ 2.2    
 ขอมูลเดิม   มีการจัดอบรมจํานวน  2 วนั  รวม 12 ช่ัวโมง  ผูเขารวม 100 คน คาลงทะเบียนคนละ  

2,500  บาท  วทิยากร 1 คน เจาหนาที่  3 คน   สถานที่จัดจังหวดันครศรธีรรมราช    
ขอมูลใหม     จํานวนผูเขารวมเพิ่มขึ้นเปน  120 คน คาลงทะเบียนคนละ 2,500  บาท  วิทยากร 1 คน 

เจาหนาที่  3 คน   สถานที่จัดจังหวดันครศรธีรรมราช    
เมื่อรายรับเพิ่มขึ้น 20 %  คณะ/หนวยงานจะตองดําเนินการจัดทํางบประมาณใหมดังนี้  

 
                            1. รายรับ(จากคาลงทะเบยีน  120  คน * 2,500 บาท)                        300,000    บาท 
  2. รายจาย ประกอบดวย 
                                2.1  คาตอบแทน (ไมเกิน 70 % ของรายรับทั้งหมด)  8,880 
                                       2.1.1 คาตอบแทนวิทยากร    7,200.- 
                                                (12 ชม.*600 บาท*1 คน)  
                                       2.1.2  คาตอบแทนคณะทํางาน  1,680.- 

             /คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
                                                (2 วัน*420 บาท * 2 คน) 
        2.2 . คาดําเนินการ                 251,989.57 
   2.2.1  คาเดินทางวิทยากร  
                                                  (ไปกลับ กทม.-หใ – กทม.)    8,000.-                
   2.2.2  คาที่พัก 

           คาที่พักวิทยากร   2,000.- 
                                                    (2 คืน * 1,000 บาท * 1 หอง) 
                                                    คาที่พักผูเขารวมอบรม  60,000.- 
              (60 หอง * 1,000 บาท * 1 คืน) 
                                                     คาที่พักเจาหนาที่    4,000.- 
                                                   (2 คืน * 1,000 บาท *  2  หอง) 
   2.2.3  คาอาหารวิทยากร/ผูเขาอบรม/เจาหนาที่ 
                                                    - อาหารกลางวัน    49,600.- 
                                                       (2 วัน * 2 มื้อ * 100 บาท* 124 คน) 
              - อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม    19,840.- 
    (2 วัน * 4 มื้อ * 20 บาท* 124 คน)  
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                 2.2.4 คาเดินทางเจาหนาที ่  1,200.- 
                                                   (3 คน *400 บาท) 
   2.2.5 คาเบี้ยเล้ียงเจาหนาที ่  1,260.- 
                                                   (3 คน *210 บาท *2 วัน)                                                   
   2.2.5 คาวัสดุ    106,089.57 
   2.2.6  ฯลฯ    - 
                                         2.2.7 สํารองจาย (ถามี)   - 
                                                              รวม  (2.1+2.2)    260,869.57 
       2.3   คาธรรมเนียมบริการวิชาการ   15 %    39,130.43 
                           (15 %  จาก 2.1+2.2) 
                                                              รวม  (2.1+2.2+2.3)    300,000 
                                2.4   คาใชจายอื่น ๆ  (ถามี)     - 
                                         (เชน คา vat ตามอัตราราชการกําหนด) 
                                                               รวมทั้งสิ้น (2.1+2.2+2.3+2.4)  300,000 
  

3.3 แนบรายละเอยีดโครงการตามที่ไดรับอนมุัติคร้ังแรก (รายละเอียดโครงการตาม 
ขั้นตอนที่ 1 ขอ 1.2) 
                           กรณีคาใชจายเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงไมถึง  20 %   ไมตองขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
ตอมหาวิทยาลัยแตในขั้นตอนเบิกจายใหจดัทําคาใชจายจริงตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วา
ดวยการใหบริการวิชาการทางวิชาการ พ.ศ.2551  โดยใหเจาหนาทีก่ารเงนิหนวยงานเปนผูตรวจสอบ 
 
ขั้นตอนที่ 4  สรปุคาใชจายและขออนุมัติจัดสรรเงินคาธรรมเนียมบริการ 
      เมื่อคณะ/หนวยงานดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเสร็จเรียบรอยแลว  กรณีกิจกรรม/
โครงการนั้นมีคณะทํางาน (เชน วิทยากร)  ที่มาจากคณะ/หนวยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยที่ไมใช
หนวยงานผูรับผิดชอบ หนวยงานผูรับผิดชอบบริหารโครงการ จะตองดําเนินการจดัสรรเงินคาธรรมเนียม
บริการใหแกตนสังกัดของคณะทํางาน  ตามอัตราสวนคาตอบแทน  โดยมีเอกสารที่เกีย่วของดังนี ้
  4.1 บันทึกขอความของคณะ/หนวยงาน เสนอขอสรุปคาใชจายและขออนุมัติจัดสรรเงิน
คาธรรมเนียมบริการ รายละเอียดตามบทที ่4 เอกสารที่เก่ียวของ 4  
  4.2  แนบโครงการที่ไดรับอนุมัติ และมีรายช่ือคณะทํางาน/วิทยากรที่ชัดเจน หากมีการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณคาใชจาย ใหใชรายละเอียดหนังสือฉบับเปลี่ยนแปลงงบประมาณคาใชจายแลว
แนบดวย 
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  เมื่อคณะ/หนวยงานดําเนินการตามขอ 4.1 และ 4.2  เรียบรอยแลว  คณะ/หนวยงานจดัสง
เอกสารดังกลาวใหหนวยประสานงานกลางของมหาวิทยาลัย เชน วิทยาเขตหาดใหญ  หนวยประสานงาน
กลาง คือ งานบริการวิชาการ  กองบริการการศึกษา  เพือ่นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัต ิและเพื่อจะ
ไดแจงใหกองคลังและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบและพจิารณาดําเนินการตอไป  
 
วิธีการคิดคํานวณการจัดสรรคาธรรมเนียมบริการ    

วิธีการคิดคํานวณการจัดสรรคาธรรมเนียมตามระเบียบฯ พ.ศ.2551   สามารถศึกษา 
รายละเอียดไดจากเอกสารแนบทายระเบียบฯ พ.ศ.2551 (ภาคผนวก ก-1) 
  รายละเอียดนอกเหนือจากขางตนที่กลาวมา   คณะ/หนวยงานใดมแีผนการปฏิบัติงานที่
ไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจําหนวยงานแลว  แตมีความประสงคจะดําเนินการกจิกรรม
นอกแผนปฏิบตัิงานเพิ่มเติม    จะตองดําเนินการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอนทุกครั้งหรือขอ
อนุมัติในหลักการขอความเห็นชอบจากอธิการบดีกอน กรณีคณะกรรมการมีมติใหอํานาจแกอธิการบด ี 
แตทั้งนี้จะตองปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปเสร็จสิ้นแลว หรือดําเนินการตามแผนไประยะหนึ่ง
แลวหรือเปนกจิกรรมเรงดวนมีประเดน็เปนที่สนใจและไดรับการรองขอจากผูรับบริการ   ขั้นตอนการ
เสนอขออนุมัติกิจกรรม/โครงการเพิ่มเติมจากแผนเดิม  มีเอกสารที่เกี่ยวของดังนี ้

1. บันทึกขอความของคณะ/หนวยงานเสนอขออนุมัติในหลักการเพิ่มกจิกรรมใน 
แผนปฏิบัติการประจําป ..........รายละเอียดตามบทที่ 4  เอกสารที่เก่ียวของ 5   ทั้งนี้คณะ/หนวยงานจะตอง
แนบรายละเอยีดแผนปฏิบัตงิานเดิมแนบ   เพื่อประกอบการพิจารณาดวยทุกครั้ง 

2. เมื่อคณะ/หนวยงานไดรับอนมุัติ ตามขอ 1 แลว ใหดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1- 4    
ขางตนเชนเดียว กับกจิกรรมในแผนปฏิบัตกิารตามปกต ิ
 
กรณีที่ 2  คณะ/หนวยงานดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการลักษณะวาจาง 

ขั้นตอน ในการปฏิบัติงานบริการทางวิชาการในลักษณะวาจางของคณะ/หนวยงาน  มี 
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    4  ขั้นตอน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่  1  หนวยงานภายนอก (ผูวาจาง)  สงหนงัสือเชิญชวนมหาวทิยาลัยยื่นขอเสนอโครงการ 
   ในขั้นตอนนี้เพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจน จะขอยกตัวอยางกรณีของวิทยาเขตหาดใหญหนวย 
งานภายนอก(ผูวาจาง) คือ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ไดสงหนังสือเชิญชวนใหมหาวทิยาลัย 
สงขลานครินทร ยื่นขอเสนอโครงการ  รายละเอียดบทที่ 4  เอกสารที่เก่ียวของ 6 
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จากตัวอยางดงักลาวมหาวิทยาลัยไดรับหนงัสือจากการไฟฟาฝายผลิต ที่ กฟผ.   941101- 
3/3153  ลงวันที่ 24  มกราคม 2550  เร่ือง ขอเชิญชวนใหเสนอราคางานจางที่ปรึกษาเพื่อดําเนนิการศึกษา
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม  ดานผลิตผลทางชีวภาพของทาเทียบเรือขนถายน้ํามันเชื้อเพลิง  
สําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนกระบี่     เมื่อมหาวิทยาลัยไดรับหนังสือดังกลาวขางตน   กองกลางซึ่งเปน
หนวยสารบรรณกลางจะลงทะเบียนหนังสอืรับเขาที่มุมบนดานขวา แตกรณีหนังสอืหนวยงานผูวาจางสง
โดยตรงไปยังคณะ/หนวยงาน โดยหนงัสือเรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   คณะ/หนวยงาน 
จะตองจดัสงหนังสือดังกลาวใหกองกลางลงทะเบียนรับตามขั้นตอน  และกองกลางจะดําเนินการจดัสงให
กองบริการการศึกษา ซ่ึงงานบริการวิชาการเปนหนวยประสานงานกลางดานบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย  จะพิจารณาดําเนินการดังนี ้

1. พิจารณารายละเอียดและบนัทึกนําเสนอรองอธิการบดี     ที่ไดรับมอบอํานาจใหดูแล 
ดานบริการวชิาการ ทราบและแจงหนวยงานที่เกีย่วของพจิารณา 

2. กําหนดระบุวันที่ชัดเจนใหคณะ/หนวยงานแจงตอบผลการพิจารณาใหมหาวิทยาลัยทราบ 
3. คณะ/หนวยงานพิจารณาแจงผลการพิจารณา    พรอมยื่นขอเสนอดานเทคนิคและขอ  

เสนอดานราคาตอมหาวิทยาลัยพิจารณาและดําเนินการตอไป ตามรายละเอียดบทที่ 4 เอกสารที่เก่ียวของ 7      
4. มหาวิทยาลัยแจงตอบผลการพิจารณา       พรอมยื่นขอเสนอดานเทคนคิและขอเสนอ 

ดานราคาตอผูวาจางเพื่อพิจารณา  ตามรายละเอียดบทที่ 4  เอกสารที่เก่ียวของ 8 หนวยงานผูวาจางแจง

ตอบผลการพิจารณาขอเสนอโครงการของมหาวิทยาลัยตามรายละเอียดบทที่ 4  เอกสารที่เก่ียวของ 9 
  
ขั้นตอนที่ 2     ขั้นตอนการลงนามในสัญญา 
           เมื่อหนวยงานผูวาจางพิจารณาเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรดําเนินงานตามที่
ยื่นขอเสนอโครงการแลว  ขัน้ตอนตอไปสาํหรับการดําเนินการมีดังนี ้
                    1. หนวยงานผูวาจางสงสัญญาขอตกลงใหมหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม ในขั้นตอนนี้
หนวยงานผูวาจางสามารถดําเนินการได 2 กรณี   

1.1 แจงตอบผลการพิจารณาขอเสนอโครงการพรอมจัดสงสัญญาขอตกลงให 
มหาวิทยาลัยลงนามในฉบับเดียวกัน รายละเอียดตามบทที่ 4 เอกสารที่เก่ียวของ 9  
         1.2  จัดสงสัญญาขอตกลงใหมหาวิทยาลัยลงนามภายหลัง 
                            2. มหาวิทยาลัยโดยหนวยประสานงานกลาง พิจารณานําเสนออธิการบดี/รองอธิการบดี
ที่เกี่ยวของเพือ่ทราบและแจงใหหนวยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบสัญญา 

  3. คณะ/หนวยงานแจงผลการพิจารณาตรวจสอบสัญญาและเสนอมหาวิทยาลัยลงนาม 
ในสัญญา  การลงนามในสัญญาสามารถดําเนินการได  2 กรณี  ดังนี ้

       3.1. คณะ/หนวยงานเสนอมหาวิทยาลัยลงนามในสัญญา       โดยอธิการบดีหรือรอง 
อธิการบดีที่เกีย่วของที่ไดรับมอบอํานาจจากอธิการบดี     
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        3.2. คณะ/หนวยงานที่รับผิดชอบทําหนังสือขอรับมอบอํานาจลงนามในสัญญาแทน 
มหาวิทยาลัย   ทั้งนี้มหาวทิยาลัยจะมอบอํานาจใหหวัหนาหนวยงานที่รับผิดชอบบริหารโครงการเทานั้น 
คือ คณบดี  ผูอํานวยการ  หากคณบด ี   ผูอํานวยการมีเหตุจําเปนสุดวสัิย  มหาวิทยาลัยอนุโลมให คณบดี  
ผูอํานวยการ  เสนอขอรับมอบอํานาจใหรองคณบดีที่รับผิดชอบงานบริการวชิาการไปลงนามแทนได   
รายละเอียดตามบทที่ 4 เอกสารที่เก่ียวของ 10 
 

เอกสารประกอบการทําสัญญา ประกอบดวย  
- สําเนาบัตรประจําตวัผูมอบอํานาจ   1 ชุด 
- สําเนาบัตรประจําตวัผูรับมอบอํานาจ 1 ชุด 
- บัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 1ชุด(ภาคผนวก จ-2) 
- สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    1 ชุด (ภาคผนวก จ-3) 
- สําเนาคําสั่งมอบอํานาจตามระเบียบมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการให 
       บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ง) 
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก จ-1)  

  4. มหาวิทยาลัยจัดทําหนังสอืสงขอตกลงที่ลงนามแลวใหหนวยงานผูวาจาง  รายละเอียด

ตามบทที่ 4 เอกสารที่เก่ียวของ 11 

 
ขั้นตอนที่ 3  ขัน้ตอนบริหารจัดการโครงการ 
  เมื่อมหาวิทยาลัยดําเนินการลงนามในสัญญาขอตกลงการจางเรียบรอยแลว คณะ/หนวยงานผูรับผิด 
ชอบโครงการ  จะตองดําเนินการดังนี ้ 
  3.1 เมื่อคณะ/หนวยงานไดรับแจงวาขอเสนอโครงการไดรับการพิจารณาคัดเลือก สามารถดําเนินการ
เสนอขออนุมัตดิําเนินโครงการบริการวิชาการตอมหาวิทยาลัยรายละเอยีดตามบทที ่4 เอกสารที่เก่ียวของ 12 

                                3.2 คณะ/หนวยงานเสนอขออนุมัติประมาณการคาใชจายและแตงตั้งคณะทํางาน รายละเอียด 

ตามบทที่ 4  เอกสารที่เก่ียวของ 13   
  3.3  หนวยประสานงานกลาง บันทึกนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัตปิระมาณการคาใช 
จายและจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานรายละเอียดตามบทที่ 4  เอกสารที่เก่ียวของ 14 
   กรณีมีคณะทํางานบางทานไมไดสังกัดคณะ/หนวยงานบริหารโครงการ หนวยงาน 
ผูรับผิดชอบโครงการจะตองจดัทําหนังสือขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาของคณะทํางาน รายละเอียดตามบทที ่

4 เอกสารที่เก่ียวของ 15  และนําหนังสอืตอบอนุญาตแนบประกอบการจัดทําคําสั่งดวยทุกครั้ง  รายละเอียด

ตามบทที่ 4 เอกสารที่เก่ียวของ 16 
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      3.4 คณะ/หนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการใหคณะทํางานตามคําสั่งมหาวิทยาลัยดําเนนิกิจ 
กรรมตามงวดงานในสัญญา และจัดสงรายงานตามงวดงานในสัญญาใหผูวาจางพจิารณารับงาน   การจัดสง
รายงานตามงวดงาน   สามารถดําเนินการได  2 กรณ ี
                                               3.4.1  คณะ/หนวยงานสามารถจัดสงรายงานผลการดําเนินการตามงวดงานในสัญญา
ไดโดยตรงใหกับผูวาจาง  ยกเวนรายงานฉบับสมบูรณจะตองจัดสงในนามของมหาวิทยาลัยเทานั้น   
   3.4.2 คณะ/หนวยงานนําเสนอรายงานกจิกรรมตามงวดงานสงใหมหาวิทยาลยัพจิารณา 
จัดสงใหผูวาจาง  รายละเอียดตามบทที่ 4 เอกสารที่เก่ียวของ 17 และมหาวิทยาลัยจะดําเนินการจดัสงใหผูวา

จาง รายละเอียดตามบทที่ 4  เอกสารที่เก่ียวของ 18 

   3.4.3  คณะ/หนวยงานนําเสนอรายงานฉบับสมบูรณตอมหาวิทยาลัย รายละเอียด

ตามบทที่ 4 เอกสารที่เก่ียวของ 19  มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําหนังสอืนําสงรายงานฉบับสมบูรณใหผูวา

จาง รายละเอียดตามบทที่ 4 เอกสารที่เก่ียวของ 20 
 3.5   คณะ/หนวยงานที่รับผิดชอบเสนอขออนุมัติเบิกเงินคาจาง   ตามงวดงานในสญัญา 

การเบิกเงินทกุงวดจะตองดําเนินการหลังจากคณะ/หนวยงานที่รับผิดชอบจัดสงรายงานผลการดําเนนิงาน 
ตามงวดงานในสัญญาใหผูวาจาง และผูวาแจงตอบการตรวจรับงานตามงวดงานแลว  การเบิกเงินคาจาง
ทุกงวดจะตองเบิกในนามมหาวิทยาลัยเทานัน้  ขั้นตอนการเบิกจายมี ดังนี้ 

   3.5.1   ขออนุมัติเบิกเงนิคาจางลวงหนา (ถามี)   คณะ/หนวยงานเสนอขออนุมตัิเบิกคา  
จางลวงหนาเสนอตอมหาวทิยาลัยพิจารณารายละเอียดตามบทที่4 เอกสารที่เก่ียวของ 21 และมหาวิทยาลัย 

จัดทําหนังสือขออนุมัติเบิกคาจางลวงหนาจากผูวาจางรายละเอียด ตามบทที่ 4 เอกสารที่เก่ียวของ 22 

3.5.2  คณะ/หนวยงานเสนอขอเบิกจายตามงวดงานที่ระบุในสัญญา    รายละเอียดตาม 

บทท่ี 4 เอกสารที่เก่ียวของ 23 และมหาวิทยาลัยจดัทําหนังสือเสนอผูวาจางเบกิเงินคาจางตามงวดงาน 

รายละเอียดตามบทที่ 4 ตัวอยางที่ 24 
       3.5.3   คณะ/หนวยงานขออนุมัติเบิกเงินคาประกันผลงานคืน     (ถามี)         เสนอตอมหาวิทยาลัย เพื่อ 

พิจารณารายละเอียดตามบทที่ 4 เอกสารที่เก่ียวของ 25    และมหาวิทยาลัยจัดทาํหนังสือขอเบกิเงินคา

ประกันผลงานคืนจากผูวาจาง รายละเอียดตามบทที่ 4 เอกสารที่เก่ียวของ 26 
        3.5.4 การจายเงินคาจางของหนวยงานผูวาจางไมวาจะเปนโดยวิธีใด จะตองสั่งจาย
ผูรับเงินในนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเทานั้น ทั้งนี้ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   
วาดวยการใหบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551  ขอ 19    

    3.5.5 เมื่อมหาวิทยาลัยไดรับเงินจากผูวาจางมหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดสงใบเสร็จรับเงินคาจาง 
ตามงวดงานที่ระบุในสัญญาใหผูวาจาง  รายละเอียดตามขั้นตอนดังนี้ 

- เมื่อหนวยงานผูวาจาง   แจงการจายเงนิคาจางใหมหาวิทยาลัยไมวาจะโดยวิธีการใด  
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 เอกสารหลักฐานสําหรับการรับแจง เชน ใบโอนเงิน  หนังสือนําสงเช็ค  เปนตน  เมื่อมหาวิทยาลัย ไดรับ
หลักฐานการจายคาจาง  เชน  สําเนาการโอนเงิน  รายละเอียดบทที่ 4 เอกสารที่เก่ียวของ 27 หนวย
ประสานงานสวนกลางจะดําเนินการนําสําเนาใบโอน ไปใหงานบัญชีกองคลังตรวจสอบรายการเคลื่อน 
ไหวในบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามบทที่ 4 เอกสารที่เก่ียวของ 28 จากนั้นนาํหลักฐาน
รายการ เคลือ่นไหวในบญัชี ไปออกใบเสร็จรับเงินที่เคาเตอรการเงินของกองคลัง  จากนัน้สําเนา
ใบเสร็จรับเงินแจงหนวยงานผูรับผิดชอบทราบ  หรือ กรณีรับเช็คคาจาง  หนวยประสานงานสวนกลางสง
เช็คใหกองคลงัเพื่อดําเนนิการออกใบเสร็จและสําเนาใหหนวยงานผูรับผิดชอบทราบ และมหาวิทยาลัย
โดยหนวยประสานงานกลางจัดทําหนังสือนําสงใบเสร็จรับเงินใหผูวาจาง รายละเอียดตามบทที่ 4 เอกสาร

ท่ีเก่ียวของ 29 
  หนวยงานผูวาจางบางรายแจงใหมหาวทิยาลัยไปรับเช็คจากผูวาจางเอง  กรณีผูวาจางอยูที่
กรุงเทพมหานคร  มหาวิทยาลัยจะจัดทําหนังสือมอบอํานาจในการรับเงินแทนใหเจาหนาทีห่นวยงาน
ประสานงานกรุงเทพของมหาวิทยาลัยรับเงนิแทน  รายละเอียดตามบทที่ 4 เอกสารที่เก่ียวของ 30   เมือ่ไดรับ

เช็คคาจางแลว หนวยประสานงานฯ จะจัดทําหนังสือสงใหมหาวิทยาลัยตอไป  รายละเอียดตามบทที่ 4 เอกสาร

ท่ีเก่ียวของ 31 
  หนวยงานผูรับผิดชอบเมื่อไดรับหลักฐานการจายคาจางตามงวดงาน  ก็สามารถนําสําเนา
หลักฐานดงักลาวขออนุมัติเบกิจายเพื่อนําเงนิไปบริหารจัดการโครงการ 
  สําหรับกรณีการดําเนินงานไมเปนไปตามสญัญา  คณะทํางานมีการสงรายงานลาชาไม
เปนไปตามขอตกลงตามงวดงาน  จะตองดําเนินการจัดทําหนังสือขอขยายเวลาของกิจกรรม/โครงการนัน้ 
โดยมีเอกสารที่เกี่ยวของในการดําเนนิการ ดังนี ้

1. บันทึกขอความของคณะ/หนวยงานยืน่ตอมหาวิทยาลัย เพื่อใหลงนามหนังสือขอ 
อนุมตัิขยายเวลาโครงการ  รายละเอียดตามบทที่ 4  เอกสารที่เก่ียวของ 32 มหาวิทยาลัยจัดทําหนังสือขอ

อนุมัติขยายเวลาดําเนินการโครงการตอผูวาจาง  รายละเอียดตามบทที่ 4  เอกสารที่เก่ียวของ 33 
  3.  หนวยงานผูวาจางแจงตอบผลการพิจารณา   

    
ขั้นตอนที่ 4 ขัน้ตอนแจงปดโครงการและขออนุมัติจัดสรรคาธรรมเนียมบริการ 

        เมื่อคณะ/หนวยงานดําเนินการตามงวดงานที่ระบใุนสัญญา/ขอตกลงเสร็จเรียบรอย 
และเบิกจายเงนิครบทุกงวดงานแลว  จะตองดําเนินการแจงปดโครงการตอมหาวทิยาลัย และขออนุมัติ
จัดสรรคาธรรมเนียมบริการใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรลงวันที ่ 
31  ตุลาคม 2551 เร่ือง  ยกเลิกและกําหนดหลักเกณฑและอัตราคาธรรมเนียมบริการทางวิชาการ พ.ศ.2551   
(ภาคผนวก  ข) รายละเอยีดเอกสารแจงปดโครงการและขออนุมัติจัดสรรคาธรรมเนียมบริการ  
รายละเอียดตามบทที่ 4 เอกสารที่เก่ียวของ 34 


