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บทที่ 3 
ผูมีอํานาจอนุมัติในการอนุมัติการบริหารโครงการบริการวิชาการ 

 
  การบริหารโครงการบริการวิชาการ  ของคณะ/หนวยงานจะอยูภายใตกํากับการดแูลของ
รองอธิการบดีฝายตาง ๆ   ที่อธิการบดีมอบอํานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ  วาดวยการใหบริการทาง
วิชาการ พ.ศ.2551  ในบทนี้  จะกลาวถึงผูมีอํานาจอนมุัติในการบรหิารโครงการบริการวิชาการของวิทยา
เขต/เขตการศกึษา  และเสนทางการสงเอกสารเพื่อการเสนอขออนุมัติตาง ๆ รายละเอียดตามบทที่ 2 ที่ได
กลาวถึงรายละเอียดไปแลว   ดังนี ้
  1. เสนอขออนุมัติดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการและขออนุมัติใหไมถือเปนวันลาฯ  
  2. เสนอขออนุมัติรับงานโครงการวาจาง 
  3.ขออนุมัติงบประมาณคาใชจายสําหรับดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่เปนไปตาม 
ระเบียบมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร  วาดวยการใหบริการวิชาการ  และระเบยีบที่เกีย่วของ 
  
วิทยาเขตหาดใหญ     
  1. เสนอขออนุมัติดาํเนินการจัดกิจกรรม/โครงการและขออนุมัติใหไมถือเปนวันลาฯ  ผูมี
อํานาจอนุมัตคิือ  อธิการบดี  โดยมีอํานาจตามเอกสารที่เก่ียวของดงันี ้
   - หนังสือที่ สร. 1004/ว 4 ลงวันที่  1  กุมภาพันธ 2525  เร่ือง  การขออนุมัติจัดการ
ประชุมในประเทศตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการและการจัดการ
ประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 
   - คําสั่งทบวงมหาวิทยาลัยที่  99/2535  ลงวันที่  23  มิถุนายน 2535  เร่ือง  การมอบ
อํานาจเกีย่วกบัการจัดประชมุในประเทศ 
   - คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาที่ 9/2546  ลงวันที่  7  กรกฏาคม 
2546 เร่ือง มอบอํานาจใหอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดปฏิบัตริาชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 
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เสนทางเสนอ/สงเอกสาร 
 
 
                                           อธิการบดี                                                     พิจารณาอนุมตัิ 
 
 
                               รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ                       พิจารณาผานเรื่อง 
 
 
                                        งานบริการวิชาการ  กองบริการการศึกษา                             พิจารณากลั่นกรอง 
                                     สนอ.วทิยาเขตหาดใหญ                                    นําเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 
 
                                               คณบดีหรือรองคณบดีที่เกีย่วของ                                  เสนอผาน 
                               (ผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการที่ไดรับมอบหมาย)                                                         
 
 
                                                     หัวหนาภาควชิา/ฝาย/งาน                                   เสนอผาน 
 
 
                                        ผูรับผิดชอบโครงการ                                          เสนอตนเรื่อง 
 
 
  2. เสนอขออนุมัติรับงานโครงการวาจาง 
   3. เสนอขออนุมัติประมาณการคาใชจาย     และหรือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาใชจายกรณี
เพิ่มขึ้นหรือลดลงมากกวา 20 %    
  ผูมีอํานาจอนมุัติขอ  2  และ  3  คือ   รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ  
โดยมีอํานาจตามคําสั่งมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ที่ 2545/2551  ลงวันที่  24 ธันวาคม 2551 เสนทางการ
สงเอกสารเพื่อการเสนอขออนุมัติ  ดังนี ้
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                               รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ                       พิจารณาอนุมตัิ 
 
                                        งานบริการวิชาการ  กองบริการการศึกษา                             พิจารณากลั่นกรอง 
                                     สนอ.วทิยาเขตหาดใหญ                                    นําเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 
                                               คณบดีหรือรองคณบดีที่เกีย่วของ                                  เสนอผาน 
                               (ผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการที่ไดรับมอบหมาย)                                                         
 
                                                     หัวหนาภาควิชา/ฝาย/งาน                                   เสนอผาน 
 

   ผูรับผิดชอบโครงการ                                          เสนอตนเรื่อง 
 
 

วิทยาเขตปตตานี    
   

1.เสนอขออนุมัติจัดกจิกรรม/โครงการและขออนุมัติใหผูเขารวมกิจกรรมไมถือเปนวนัลา
และมีสิทธิเบิกคาใชจายไดตามระเบียบฯ   ผูมีอํานาจอนมุัติคือ  อธิการบดี   เชนเดยีวกับวิทยาเขต
หาดใหญ   เสนทางการเสนอเอกสารเพื่อพิจารณาอนุมตัิมีดังนี ้

 
                                   อธิการบดี                                      พิจารณาอนุมัต ิ
 
                        กองกลาง วิทยาเขตหาดใหญ                         นําเสนออธิการบดี 
                                                                        พิจารณาอนุมัต ิ

                           รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ วข.ปตตานี                    พิจารณาผานเรื่อง 
 
                                             งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย   พิจารณากลั่นกรอง 
                                     กองบริการการศึกษา  สนอ.วิทยาเขตปตตานี                  นําเสนอพิจารณาอนุมัต ิ
                        
                                               คณบดีหรือรองคณบดีที่เกีย่วของ                                  เสนอผาน 
                               (ผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการที่ไดรับมอบหมาย)                                                         
 

                         หัวหนาภาควิชา/ฝาย/งาน                                          เสนอผาน 
 

   ผูรับผิดชอบโครงการ                                            เสนอตนเรื่อง 
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2. เสนอขออนุมัติรับงานโครงการวาจาง 
   3. เสนอขออนุมัติประมาณการคาใชจาย     และหรือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาใชจายกรณี
เพิ่มขึ้นหรือลดลงมากกวา 20 %    
    ผูมีอํานาจอนมุัติขอ  2  และ  3  คือ  รองอธิการบดีฝายวชิาการและวิเทศสัมพันธ  วิทยาเขต
ปตตานี    คําสั่งมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ที่ 2545/2551  ลงวันที่  24 ธันวาคม 2551 เสนทางการสง
เอกสารเพื่อการเสนอขออนุมัติ  ดังนี ้

                               
                                     

                         รองอธิการบดีฝายวิชาการและวเิทศสัมพนัธ  วข.ปตตานี                      พิจารณาอนมุัติ 
 
                                             งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย   พิจารณากลั่นกรอง 
                                     กองบริการการศึกษา  สนอ.วิทยาเขตปตตานี                  นําเสนอพิจารณาอนุมัต ิ
                        
                                               คณบดีหรือรองคณบดีที่เกีย่วของ                                  เสนอผาน 
                               (ผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการที่ไดรับมอบหมาย)                                                         
 

                         หัวหนาภาควิชา/ฝาย/งาน                                          เสนอผาน 
 

   ผูรับผิดชอบโครงการ                                            เสนอตนเรื่อง 
 
 
 
วิทยาเขตภูเก็ต     
 

1.เสนอขออนุมัติจัดกจิกรรม/โครงการและขออนุมัติใหผูเขารวมกิจกรรมไมถือเปน 
วันลาและมีสิทธิเบิกคาใชจายไดตามระเบยีบฯ   ผูมีอํานาจอนุมัติคือ  อธิการบดี   เชนเดียวกบัวิทยาเขต
หาดใหญ   มีเสนทางการนําเสนอเอกสารดังนี ้
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                                   อธิการบดี                                      พิจารณาอนุมัต ิ
 
         รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ              พจิารณาผานเรือ่ง 
 
                        กองบริการการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ              นําเสนออธิการบดี 
                                                                        พิจารณาอนุมัต ิ

                                                  รองอธิการบดีวิทยาเขตภเูก็ต                                         พิจารณาผานเรื่อง 
 
                                        งานบริการวิชาการและศูนยทดสอบ วข.ภูเก็ต  พิจารณากลั่นกรอง 
                                      
                                                  คณบดีหรือรองคณบดีที่เกี่ยวของ                                  เสนอผาน 
                                      (ผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการที่ไดรับมอบหมาย)                                                         
 

                         หัวหนาภาควิชา/ฝาย/งาน                                          เสนอผาน 
 

   ผูรับผิดชอบโครงการ                                            เสนอตนเรื่อง 
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2. เสนอขออนุมัติรับงานโครงการวาจาง 
   3. เสนอขออนุมัติประมาณการคาใชจาย     และหรือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาใชจายกรณี
เพิ่มขึ้นหรือลดลงมากกวา 20 %    
    ผูมีอํานาจอนมุัติขอ  2  และ  3  คือ  รองอธิการบดีวิทยาเขตภเูก็ต โดยมีอํานาจตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร ที่ 2545/2551  ลงวันที่  24 ธันวาคม 2551 เสนทางการสงเอกสารเพื่อการ
เสนอขออนุมัติ  ดังนี้              

 
                                                 รองอธิการบดีวิทยาเขตภเูกต็                                        พิจารณาอนุมัต ิ
 
                                    งานบริการวิชาการและศูนยทดสอบ วข.ภูเก็ต         พิจารณากลั่นกรอง 
                                                                                                                                     นําเสนอพิจารณาอนุมัติ 
                                               คณบดีหรือรองคณบดีที่เกีย่วของ                                  เสนอผาน 
                               (ผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการที่ไดรับมอบหมาย)                                                         
 

                         หัวหนาภาควิชา/ฝาย/งาน                                          เสนอผาน 
 

   ผูรับผิดชอบโครงการ                                           เสนอตนเรื่อง 
 
 
 
 
วิทยาเขตสุราษฏรธานี     

1.เสนอขออนุมตัิจัดกจิกรรม/โครงการและขออนุมัติใหผูเขารวมกิจกรรมไมถือเปน 
วันลาและมีสิทธิเบิกคาใชจายไดตามระเบยีบฯ   ผูมีอํานาจอนุมัติคือ  อธิการบดี   เชนเดียวกบัวิทยาเขต
หาดใหญ  เสนทางการเสนอเอกสารมีดังนี้ 
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                                     อธิการบดี                                      พจิารณาอนุมัต ิ
 
       รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ              พจิารณาผานเรือ่ง 
 
                      กองบริการการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ              นําเสนออธิการบดี 
                                                                       พิจารณาอนุมัต ิ

                                                  รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฏรธานี                              พิจารณาผานเรื่อง 
 
                                               วิทยาลัยชุมชนสุราษฏรธานี                    พิจารณากลัน่กรอง 
                                      
                                                  คณบดีหรือรองคณบดีที่เกี่ยวของ                                  เสนอผาน 
                                    (ผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการที่ไดรับมอบหมาย)                                                         
 

                           ผูรับผิดชอบโครงการ                                            เสนอตนเรื่อง 
 

2. เสนอขออนุมัติรับงานโครงการวาจาง 
   3. เสนอขออนุมัติประมาณการคาใชจาย     และหรือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาใชจายกรณี
เพิ่มขึ้นหรือลดลงมากกวา 20 %    
    ผูมีอํานาจอนมุัติขอ  2  และ  3  คือ  รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฏรธานี โดยมีอํานาจตาม
คําสั่งมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร ที่ 2514/2552  ลงวันที่  3 ธันวาคม 2552 เสนทางการสงเอกสารเพื่อการ
เสนอขออนุมัติ  ดังนี ้
 
                                              รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฏรธานี                               พิจารณาอนุมตัิ 
 
 

วิทยาลัยชุมชนสุราษฏรธานี                 พิจารณากลั่นกรอง 
                                      
                                                  คณบดีหรือรองคณบดีที่เกี่ยวของ                                  เสนอผาน 
                                    (ผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการที่ไดรับมอบหมาย)                                                         
 
 
                                            ผูรับผิดชอบโครงการ                                            เสนอตนเรื่อง 



 

 
คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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วิทยาเขตตรงั     
 

1.เสนอขออนุมัติจัดกจิกรรม/โครงการและขออนุมัติใหผูเขารวมกิจกรรมไมถือเปน 
วันลาและมีสิทธิเบิกคาใชจายไดตามระเบยีบ   ผูมีอํานาจอนุมัติคือ  อธิการบดี   เชนเดียวกับวิทยาเขต
หาดใหญ   มีเสนทางการนําเสนอเอกสารเพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้  
 
 

                                  อธิการบดี                                      พิจารณาอนุมัต ิ
 
 
                รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิเทศสมัพันธ           พิจารณาผานเรื่อง 
 
 
                        กองบริการการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ              นําเสนออธิการบดี 
                                                                        พิจารณาอนุมัต ิ
 

                                                  รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง                                         พิจารณาผานเรื่อง 
 
 
                                                คณบดีหรือรองคณบดีที่เกีย่วของ                                  เสนอผาน 
                                                                     
                                                                         

                             งานบริการการศึกษา                                              พิจารณากลั่นกรอง 
 
 

   ผูรับผิดชอบโครงการ                                            เสนอตนเรื่อง 
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2. เสนอขออนุมัติรับงานโครงการวาจาง 
   3. เสนอขออนุมัติประมาณการคาใชจาย     และหรือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาใชจายกรณี
เพิ่มขึ้นหรือลดลงมากกวา 20 %    
    ผูมีอํานาจอนมุัติขอ  2  และ  3  คือ  รองอธิการบดีวทิยาเขตตรัง โดยมีอํานาจตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร ที่ 2545/2551  ลงวันที่  24 ธันวาคม 2551 เสนทางการสงเอกสารเพื่อการ
เสนอขออนุมัติ  ดังนี้              
 
                                   รองอธิการบดีวิทยาเขตตรงั                                         พิจารณาอนมุัติ 
 
                                                  คณบดีหรือรองคณบดีที่เกี่ยวของ                                  เสนอผาน 
                                                                                                                                     
                                                               งานการเงิน                            ตรวจสอบงบประมาณ 
 

                             งานบริการการศึกษา                                              พิจารณากลั่นกรอง 
 

   ผูรับผิดชอบโครงการ                                            เสนอตนเรื่อง 
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  4.ขออนุมัติงบประมาณคาใชจายสําหรับดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการที่ไมเปนไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วาดวยการใหบริการทางวชิาการ   พ.ศ. 2551 และระเบียบที่
เกี่ยวของ                             
  5.ขออนุมัติปดโครงการและจัดสรรคาธรรมเนียมบริการ     
  ขอ 4 และ  5 ผูมีอํานาจอนุมัติคือ  รองอธิการบดีที่ไดรับมอบอํานาจจากอธกิารบดี
รายละเอียดตามขอ 2 และ 3 ของแตละวิทยาเขต 
 
    
    
   


