
 
 

 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ว่าด้วย  การให้บริการวิชาการ พ.ศ.  ๒๕๕๙  
……………………………………………………………….. 

 

โดยที่เป็นการสมควรจัดให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยการให้บริการวิชาการมหาวิทยาลัย
ทักษิณ  ให้เหมาะสมสอดคล้องกับเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ                 
เน้นความคล่องตัวและเอ้ืออ านวยต่อการบริการวิชาการ  และเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการบริการวิชาการ   
สามารถสร้างองค์ความรู้ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนขยายงานการบริการ
วิชาการ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๑)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ                  
พ.ศ.๒๕๕๑ และมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙”  

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ  ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔                          
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  ค าสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ  หรือประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ กรณีท่ีมีปัญหาในการปฏิบัติให้อธิการบดีเป็นผู้มี
อ านาจวินิจฉัยและถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

หมวด ๑ 
ข้อความทั่วไป 

 

ข้อ ๕  ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 “อธิการบดี” หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 “ส่วนงาน” หมายถึง  ส่วนงานตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ  
พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 
๒๕๕๒ และท่ีจะมีประกาศต่อไปภายหน้า 

   

 



 

“หน่วยงาน”  หมายถึง  หน่วยงานภายในส่วนงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง 
การจัดตั้งหน่วยงานและการก าหนดภาระหน้าที่ของหน่วยงานภายในส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงาน
มหาวิทยาลัย และส านักงานวิทยาเขต พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้ง
หน่วยงานและการก าหนดภาระหน้าที่หน่วยงานภายในส านักงานมหาวิทยาลัย และส านักงานวิทยาเขต 
(ปรับปรุงฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และฉบับที่๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศ เรื่อง การจัดตั้งฝ่ายนิติการ พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารโครงการ 

“ค่าบริการวิชาการ” หมายถึง เงินที่ผู้รับบริการวิชาการต้องจ่ายให้มหาวิทยาลัย ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

“ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ”  หมายถึง  เงินที่ผู้รับบริการวิชาการต้องจ่าย เป็น
ค่าธรรมเนียมให้มหาวิทยาลัย ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 “การบริการวิชาการ” หมายถึง   
(๑) การวิเคราะห์ ทดสอบ หรือการตรวจซ่อม 
(๒) การให้บริการเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ 
(๓) การจัดฝึกอบรม สัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(๔) การให้บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการ

ว่าจ้าง 
(๕) การส ารวจ การวางแผน การจัดการ หรือการวิจัยในลักษณะการว่าจ้าง  
(๖) การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
(๗) การวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ หรือผลิต 
(๘) การอ่ืน ๆ เช่น การให้ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้ประกอบการ หรือการ

ให้บริการข้อมูล เป็นต้น  

“แหล่งทุนภายนอก”  หมายถึง แหล่งที่ให้เงินอุดหนุนการบริการวิชาการที่ไม่ใช่จาก
งบประมาณมหาวิทยาลัย 

  “ผู้ให้ทุน”  หมายถึง  ผู้ให้เงินอุดหนุนการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก 

  “หัวหน้าโครงการ”  หมายถึง  ผู้ที่ด าเนินการให้บริการวิชาการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย และ/หรือ แต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าโครงการบริการวิชาการ 

  “เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ”  หมายถึง  เงินที่ได้รับจากแหล่งทุนภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ด าเนินการบริการวิชาการโดยรวมค่าด าเนินการส่วนกลาง 

 ข้อ ๖ การให้บริการวิชาการจะต้องจัดให้แก่ ประชาชน ส่วนราชการ องค์การ รัฐวิสาหกิจ เอกชน 
หรือหน่วยงานใดในประเทศหรือต่างประเทศ โดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ โดยการให้บริการวิชาการ แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ 
 
 



 
 
  (๑) การบริการวิชาการแบบให้เปล่า  หมายถึง  การใช้งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงิน
รายได้ หรืองบประมาณแผ่นดินร่วมกับงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ให้แก่สังคม โดยหัว หน้า
โครงการต้องบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  (๒) การบริการวิชาการแบบไม่แสวงหาก าไร  หมายถึง  การจัดบริการวิชาการร่วมกับ
เครือข่ายความร่วมมือ ใช้งบประมาณของหน่วยงานนั้นหรืองบประมาณของผู้ขอรับบริการ 
  (๓) การบริการวิชาการแบบสร้างรายได้  หมายถึง  การบริการวิชาการที่ได้รับเงินอุดหนุน
จากแหล่งทุนภายนอก ให้การบริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงาน ส่วนงาน องค์กร หรือโครงการที่
มหาวิทยาลัยสร้างขึ้น มีการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ ตามวิธีการของมหาวิทยาลัยทักษิณโดยเคร่งครัด 
 

 ข้อ ๗ การให้บริการวิชาการต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายโดยให้
พิจารณาหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(๑) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ เทคนิค หรือวิชาชีพที่ส่วนงาน 
นั้นรับผิดชอบ 

(๒) เป็นงานซึ่งมีแผนการด าเนินการที่สอดคล้อง ส่งเสริม และไม่เป็นอุปสรรคต่องานประจ า 
(๓) สนับสนุนการบูรณาการกับการสอน และ/หรือ การวิจัย 

 

หมวด ๒ 
การก าหนดค่าบริการวิชาการและการเบิกจ่าย 

 

 ข้อ ๘ ในการก าหนดค่าบริการวิชาการตามข้อ ๖ (๒) และ (๓) เป็นงานที่ได้รับค่าบริการวิชาการซึ่ง
ก่อให้เกิดรายได้หรือเพียงพอกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการบริการวิชาการ 
 

 ข้อ ๙ การก าหนดค่าบริการวิชาการ อาจกระท าได้ ๒ ลักษณะ 
  ๙.๑ มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานหรือหน่วยงาน เป็นผู้ก าหนดค่าบริการวิชาการ 
  ๙.๒ ผู้ขอรับบริการเป็นผู้เสนอค่าบริการวิชาการ 
 

 ข้อ ๑๐ ให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานหรือหน่วยงาน ประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการก าหนดค่าบริการวิชาการ โดยระบถุึง  
  ๑๐.๑ ค่าบริการวิชาการ 
  ๑๐.๒ ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ 
 

 ข้อ ๑๑ ค่าบริการวิชาการตามข้อ ๑๐.๑ ต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ 
  ๑๑.๑ ค่าตอบแทนบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๑๑.๒ ค่าตอบแทนวิทยากร 

๑๑.๓ ค่าวัสดุที่ประมาณว่าต้องจ่ายจริง 
  ๑๑.๔ ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ใช้ 
  ๑๑.๕ ค่าใช้สถานที่ 
 
 
 



 
 
  ๑๑.๖ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งประเมินตามท่ีต้องจ่ายจริง 
  ๑๑.๗ ค่าภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามอัตราที่สรรพากรเรียกเก็บ (ถ้ามี) 
  ๑๑.๘ ค่าส ารองจ่าย ร้อยละ ๕ ของค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๑.๑ ถึง ๑๑.๗ 
 

 ข้อ ๑๒ ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ ตามข้อ ๑๐.๒ ให้ก าหนดไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๖ ของรายรับ     
ในกรณีที่ใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย และไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖ ของรายรับ ในกรณีที่มิได้ใช้อาคารสถานที่
ของมหาวิทยาลัย 
    

หมวดที่ ๓ 
เกณฑ์ค่าใช้จ่าย 

 

 ข้อ ๑๓ การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
๑๓.๑ ในกรณีที่ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการตามข้อ ๑๒       

ให้โอนเป็นเงินรายได้อ่ืนของมหาวิทยาลัย เป็นเงินรายได้บริการวิชาการ เพ่ือใช้ในกองทุนบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๑๓ ของรายรับและโอนเป็นเงินรายได้อ่ืนของส่วนงานหรือหน่วยงาน
เพ่ือใช้เป็นเงินสะสมของส่วนงานหรือหน่วยงาน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓ ของรายรับ 
  ๑๓.๒ ในกรณีที่มิได้ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการตามข้อ ๑๒   
ให้โอนเป็นเงินรายได้อ่ืนของมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ในกองทุนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ไม่ต่ ากว่า    
ร้อยละ ๔ ของรายรับและโอนเป็นเงินรายได้ของส่วนงานหรือหน่วยงานเพ่ือใช้เป็นเงินสะสมของส่วนงานหรือ
หน่วยงาน ไมต่่ ากว่า ร้อยละ ๒ ของรายรับ 
   

 ข้อ ๑๔ เงินรายได้จากการบริการวิชาการ ตามข้อ ๖ (๒) และ (๓) ให้น าส่งมหาวิทยาลัย ร้อยละ 
๑๐๐ และจัดสรรให้แก่ส่วนงานหรือหน่วยงานหลังจากหักเข้าส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว เพ่ือน าไปใช้ในการ
บริหารจัดการโครงการต่อไป  
 

 ข้อ ๑๕ ค่าธรรมเนียมตามข้อ ๑๒ ภายหลังด าเนินการตามข้อ ๑๓ แล้ว ให้จัดสรรแก่ส่วนงานหรือ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ  
 

 ข้อ ๑๖ เมื่อด าเนินการและจ่ายเงินไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว ปรากฏว่ามีเงินเหลือจ่ายให้
น าส่งมหาวิทยาลัย และให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินที่เหลือเป็นเงินรายได้สะสมของส่วนงานหรือหน่วยงาน แต่
หากค่าใช้จ่ายสูงกว่าค่าบริการวิชาการที่ได้รับ ก็ให้จ่ายจากเงินรายได้สะสมของส่วนงานหรือหน่วยงาน โดย
ความเห็นชอบของหัวหน้าส่วนงานหรือหน่วยงาน 
    

 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมวด ๔ 
การด าเนินงาน บริหารเงินและจัดท ารายงาน 

 

 ข้อ ๑๗ ให้ส่วนงานหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการก าหนดแผนงาน งบประมาณด าเนินงาน บุคลากร 
ตลอดจนอ านวยการในด้านครุภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ 
 

 ข้อ  ๑๘ ส่วนงานหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ จะน าเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการไปใช้
จ่ายได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติโครงการแล้ว และต้องใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้รับอนุมัตินั้น 
 

 ข้อ ๑๙ การด าเนินโครงการบริการวิชาการให้หัวหน้าโครงการ เสนอโครงการพร้อมคณะกรรมการ 
ผ่านส่วนงานหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ และหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่ก ากับดูแลภารกิจด้าน
การบริการวิชาการ เพ่ือน าเสนออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๒๐ ให้มีคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยหัวหน้าส่วนงานหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
ประกอบด้วยบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน และอาจจะมีกรรมการจากบุคคลภายนอก
เพ่ิมเติมอีกก็ได ้
  

 ข้อ ๒๑ คณะกรรมการแต่ละโครงการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  ๒๑.๑ บริหารโครงการที่ได้รับอนุมัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  ๒๑.๒ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่โครงการ 
  ๒๑.๓ ควบคุม ตรวจสอบ การรับเงิน – จ่ายเงิน 
  ๒๑.๔ ควบคุมดูแลจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของโครงการ 
  ๒๑.๕ ก าหนดหลักเกณฑ์และควบคุมการจ่ายเงินของโครงการให้เป็นไปตามระเบียบและ
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 ข้อ ๒๒ ให้มีหลักฐานการรับ – จ่าย การน าส่ง การเก็บรักษาเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ 
โดยน าข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  
มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 

 ข้อ ๒๓ การบริหารโครงการบริการวิชาการ ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๒๓.๑ ให้หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ หรือผู้รับผิดชอบการให้การบริการวิชาการจัดท า
รายงานการรับจ่ายเงิน ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา / อุปสรรค ความเสียหาย (กรณีที่มี) และข้อเสนอแนะของการ
ให้บริการวิชาการเสนออธิการบดีผ่านหัวหน้าส่วนงานหรือหน่วยงาน และส่วนงานหรือหน่วยงานกลางของ
มหาวิทยาลัยที่ก ากับดูแลภารกิจบริการวิชาการ ทุก ๖ เดือนนับแต่วันเริ่มให้บริการวิชาการและภายใน ๓๐ วัน
หลังจากสิ้นสุดโครงการ 
 
 
 
 
 



 
 
  ๒๓.๒ การบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยเป็นคู่สัญญา การด าเนินการทุกโครงการจะต้อง
ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อนและจะต้องด าเนินการในนามของมหาวิทยาลัยเท่านั้น การลงนามใน 
สัญญาการให้บริการวิชาการ ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้ลงนามในฐานะผู้แทนของ
มหาวิทยาลัยเท่านั้น โดยให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน
ก่อนเซ็นสัญญา และให้ส่วนงานหรือหน่วยงานรายงานความก้าวหน้าของงานให้อธิการบดีตามงวดงาน และ
จัดท าการรับจ่ายเงินเสนอภายใน ๓๐ วัน หลังจากสิ้นสุดสัญญา โดยรายงานผ่านคณะกรรมการประจ าส่วน
งานหรือหน่วยงานและส่วนงานหรือหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่ก ากับดูแลภารกิจด้านการบริการ
วิชาการ 
  ๒๓.๓ การรับเงินโครงการที่มหาวิทยาลัยเป็นคู่สัญญา ต้องด าเนินการจ่ายผ่านมหาวิทยาลัย
ทักษิณ เท่านั้น 
  ๒๓.๔ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วให้หัวหน้าโครงการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ รายรับ รายจ่าย และการจัดสรรเงินตามหมวด ๓ ข้อ ๑๓ ถึงข้อ ๑๕ พร้อม
น าส่งเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดโครงการ 
  

 ข้อ ๒๔ กรณีที่หัวหน้าโครงการไม่อาจด าเนินงานให้เป็นไปตามสัญญาได้ ให้ผู้ รับผิดชอบโครงการ  
โดยผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนงาน หน่วยงาน แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่รู้
ถึงเหตุดังกล่าว 
 

   
 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

                                                                      
  (ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ  จนัทลักขณา) 

                                                                      นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 


