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แนวทางปฏิบัติในการให้บริการวิชาการแก่สังคม
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
***********************
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ก ารวิ ช าการของวิ ท ยาลั ย นานาชาติ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัย วิทยาลัยฯ จึงประกาศแนวทางการดาเนินงานการบริการ
วิชาการ ดังนี้
นิยาม
การให้บริการวิชาการแก่สังคม มีความหมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริก ารแก่สังคม
ภายนอกวิทยาลัยฯ หรือเป็นการให้บริการที่จัดในวิทยาลัยฯ โดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ
ภาระงานบริการวิชาการ หมายถึง งานที่มีลักษณะนาความรู้ที่มีอยู่แล้วไปช่วยทาความเข้าใจกับ
ปัญหา แก้ปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงงานส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้าน
วิชาการและวิชาชีพต่อกลุ่มบุคคล สังคม
โครงการจัดอบรม หมายถึง กระบวนการเพิ่มความรู้ ทักษะ ความชานาญ ความสามารถ และ
ทัศนคติที่ดีของบุคคล เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะส่ง ผลโดยตรงไปยัง
ผลงานของสถาบัน
โครงการที่ป รึ กษา หมายถึง กระบวนการที่ด าเนิ นการโดยผู้ ที่มีค วามรู้ ประสบการณ์ และ
ความสามารถในการบริการให้คาปรึกษา ทั้งในด้านเทคนิค และวิชาการในสาขาต่างๆ แก่สังคม
ลักษณะของงานบริการวิชาการ
การบริการวิชาการให้หมายรวมถึงงานในลักษณะดังต่อไปนี้
1. งานบริ การ ได้แก่ ที่ป รึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ดาเนินการในการวิเคราะห์ ผู้ออกแบบ สร้าง
ประดิษฐ์ ผลิต วางระบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้สอน/ฝึกอบรม วิทยากร ผู้ผลิตอุปกรณ์ทุกประเภท
หรือผู้จัดการประชุมทางวิชาการให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ภายนอกวิทยาลัย ฯ รวมถึงการทางาน
ให้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานส่วนกลาง
2. บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บค่าลงทะเบียน และแบบให้
เปล่า หรือในลักษณะการว่าจ้าง
3. งานวิจัย ได้แก่ บริการศึกษา วิจัย สารวจ การวางแผน การจัดการ การค้นคว้า การทาการ
ทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ประมวลผล ทดสอบ ตรวจสอบ หรือการทา
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รายงานวิจัยตามวัตถุประสงค์ของผู้เป็นเจ้าของงานวิจัย เช่น บริการศึกษาความเหมาะสม
ของโครงการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4. งานพัฒนาชุมชน ได้แก่ การให้ความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม หรือประเทศ
ตามสาขาวิชาและความเชี่ยวชาญของวิทยาลัย อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านธุรกิจ ด้านการ
ท่องเที่ยวและการบริการ ด้านการผลิตสื่อ หรือด้านการออกแบบนิเทศศิลป์
5. งานในลักษณะอื่นที่มหาวิทยาลัยพิจารณาว่าเป็นงานบริการวิชาการ
ประเภทของการบริการวิชาการ
ประเภทของการบริการวิชาการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทให้บริการโดยไม่มุ่งเน้นผลกาไร เป็นลักษณะงานบริการวิชาการ หรือกิจกรรมที่จัด
เพื่อสังคม โดยวิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณ และ/หรือมีองค์กรช่วยสนับสนุนในการลงทุน
ส่ ว นหนึ่ ง และให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารหรื อ ผู้ ร่ ว มกิ จ กรรมในการออกค่ า ใช้ จ่ า ยด้ ว ยอี ก ส่ ว นหนึ่ ง
2. ประเภทหารายได้ เป็นลักษณะงานบริการวิชาการหรือกิจกรรมที่จัดเพื่อบริการบุคคล/กลุ่ม
บุคคล/องค์กร ภาครัฐ และเอกชน โดยวิทยาลัยฯ จัดหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรม
ประเภทของงานบริการวิชาการ ของวิทยาลัย ประกอบด้วย
1. โครงการฝึกอบรม
1.1 โครงการฝึกอบรมสาหรับบุคคลทั่วไป (Public Training)
1.2 โครงการอบรมสาหรับองค์กร (In-House Training)
1.3 โครงการอบรมสาหรับเยาวชน (Youth Program)
2. โครงการที่ปรึกษา
โดยการบริการวิชาการมีขั้นตอนดังนี้
โครงการฝึกอบรม
1. การสารวจความต้องการของสังคม (ในกรณีของ Public Training) จะมีการดาเนินการ
สารวจเป็นประจาทุกปี เพื่อดูแนวโน้มความต้องการของสังคมเกี่ยวกับหัวข้อที่ต้องการอบรม
และจัดให้ตรงตามความต้องการ
2. จัดทาแผนบริการวิชาการประจาปี และเสนอแผนบริการวิชาการตามลาดับขั้นตอน
3. การดาเนินการโครงการอบรม
3.1 โครงการอบรมสาหรับบุคคลทั่วไป (ภาคผนวก 1 แสดงแผนภาพขั้นตอนการ
ดาเนินการ)
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3.1.1 ขั้นเตรียมการ
- ติดต่อวิทยากรที่จะให้การอบรมแต่ละหลักสูตร พร้อมทั้งจัดทาหนังสือเชิญ
(ถ้ามี)
- ดาเนินการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ตามช่วงเวลาที่กาหนด
- ดาเนินการรับสมัครผู้เข้าอบรม
- จัดเตรียมงบประมาณที่ต้องใช้ในการดาเนินการ
- จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการอบรม
- ประเมินความรู้เบื้องต้นของผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อปรับกิจกรรมให้เหมาะสม
(ถ้ามี)
3.1.2 ระหว่างดาเนินโครงการ
- ดาเนินการจัดอบรมตามกาหนดการ
- ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการอบรมทุกครั้งก่อนเริ่มอบรม
- อานวยความสะดวกแก่วิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรม
- เบิก-จ่ายเงินที่ใช้ในการดาเนินการระหว่างการฝึกอบรม
- จัดเตรียมประกาศนียบัตรสาหรับผู้ผ่านการอบรม
- เตรียมพิธีเปิดและปิดการอบรม และมอบประกาศนียบัตร
3.1.3 หลังดาเนินโครงการ
- ประเมินผลการฝึกอบรม และสรุปผลการอบรมภาพรวม
- สรุปรายการเบิก-จ่าย และเคลียร์เงินตามระเบียบวิทยาลัยฯ
3.2 โครงการอบรมสาหรับองค์กร (ภาคผนวก 2 แสดงแผนภาพขั้นตอนการ
ดาเนินการ)
3.2.1 ขั้นเตรียมการ
- ประสานงานกับองค์กร เพื่อสอบถามข้อมูลและงบประมาณในการดาเนินการ
- ประสานงานกับวิทยากรเพื่อออกแบบหลักสูตร และนาเสนอโครงการพร้อม
งบประมาณต่อองค์กร
- สรุปรายละเอียดโครงการอบรมร่วมกับองค์กรตามข้อตกลง
- นาเสนอโครงการและงบประมาณ เพื่อขออนุมัติการจัดอบรมจากคณบดี
- จัดเตรียมเอกสาร และประสานงานในการลงนามบันทึกความร่วมมือ (ถ้ามี)
- ประสานงานกับวิทยากร แจ้งความคืบหน้าพร้อมทาจดหมายเชิญ
- ดาเนินการทาสัญญายืมเงินเพื่อใช้ในการดาเนินการ (ถ้ามี)
3.2.2 ระหว่างดาเนินโครงการ
- ประเมินความรู้เบื้องต้นของผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อปรับกิจกรรมให้เหมาะสม
(ถ้ามี)
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- จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการอบรม
- ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการอบรมทุกครั้งก่อนเริ่มอบรม
- ดาเนินการจัดอบรมตามกาหนดการ
- อานวยความสะดวกแก่วิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรม
- เบิก-จ่ายเงินที่ใช้ในการดาเนินการระหว่างการฝึกอบรม
- จัดเตรียมประกาศนียบัตรสาหรับผู้ผ่านการอบรม
- เตรียมพิธีเปิดและปิดการอบรม พร้อมมอบประกาศนียบัตร
3.2.3 หลังดาเนินโครงการ
- ประเมินผลการฝึกอบรม และสรุปผลการประเมินพร้อมจัดส่งผลภาพรวม
ให้กับองค์กร
- สรุปรายการเบิก-จ่าย และเคลียร์เงินตามระเบียบวิทยาลัยฯ
- ส่งหนังสือขอบคุณให้แก่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
3.2 โครงการอบรมสาหรับเยาวชน (ภาคผนวก 3 แสดงแผนภาพขั้นตอนการ
ดาเนินการ)
3.3.1 ขั้นเตรียมการ
- ติดต่อวิทยากรที่จะให้การอบรมแต่ละหลักสูตร พร้อมทั้งจัดทาหนังสือเชิญ
- ดาเนินการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ตามช่วงเวลาที่กาหนด
- ดาเนินการรับสมัครผู้เข้าอบรม
- จัดเตรียมงบประมาณที่ต้องใช้ในการดาเนินการ
- จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการอบรม
3.3.2 ระหว่างดาเนินโครงการ
- ประเมินความรู้ของผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งก่อนและหลังการอบรม (ถ้ามี)
- ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการอบรมทุกครั้งก่อนเริ่มอบรม
- ดาเนินการจัดอบรมตามกาหนดการ
- อานวยความสะดวกแก่วิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรม
- เบิก-จ่ายเงินที่ใช้ในการดาเนินการระหว่างการฝึกอบรม
- จัดเตรียมประกาศนียบัตรสาหรับผู้ผ่านการอบรม (ถ้ามี)
- เตรียมพิธีเปิดและปิดการอบรม พร้อมมอบประกาศนียบัตร (ถ้ามี)
3.3.3 หลังดาเนินโครงการ
- ประเมินผลการฝึกอบรม และสรุปผลการประเมิน
- สรุปรายการเบิก-จ่าย และเคลียร์เงินตามระเบียบวิทยาลัยฯ
- ส่งหนังสือขอบคุณให้แก่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
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แนวทางค่าตอบแทน
โครงการอบรมสาหรับบุคคลทั่วไป และโครงการอบรมสาหรับองค์กร
อัตราค่าตอบแทน (อิงตามประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559) แบ่งเป็น
1. ค่าสอน แบ่งออกเป็น
1.1 อาจารย์ภายนอกขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญและชานาญการ (ให้คณบดีเป็นผู้มีอานาจตีความ
และวินิจฉัยสั่งการ คาวินัยสั่งการของคณบดีถือเป็นที่สิ้นสุด)
1.2 อาจารย์ภายในวิทยาลัยนานาชาติ และมหาวิทยาลัยมหิดล อัตราค่าสอน ไม่เกิน 4,000
บาท โดยให้พิจารณาตามปัจจัยดังต่อไปนี้
1.2.1 จานวนผู้เข้าร่วมอบรม
1.2.2 รายรับที่เกิดขึ้นจริง
1.2.3 ระดับของผู้เข้าร่วมอบรม (ระดับผู้บริหาร ระดับหัวหน้างาน เป็นต้น)
นิยามศัพท์ ของระดับผู้เข้าร่วมอบรมแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ
- ระดับหัวหน้างานเทียบเท่ากับปริญญาตรี หรือระดับหัวหน้างานและหัวหน้าหน่วย
- ระดับผู้บริหารเทียบเท่ากับปริญญาโท หรือผู้บริหารระดับผู้จัดการขึ้นไป
2. ค่า Course Design แบ่งตามตาแหน่งทางวิชาการ จะต้องพิจารณาตามปัจจัยดังต่อไปนี้
2.1 ผู้สอนมีการประชุม พูดคุย กับทางองค์กร เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดอบรมให้ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ผู้สอนมี concept paper ในลักษณะเป็นโครงการที่มี course outline ชัดเจน เสนอให้งาน
บริการวิชาการได้รับทราบถึงรายละเอียดของการจัดอบรม
2.3 การสร้างหลักสูตรอบรมใหม่ เพื่อสนับสนุนงานอบรม แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ
2.3.1 ถ้าอาจารย์ไปรับงานเองหรือเป็นเจ้ าของโครงการ ให้อาจารย์มีสิทธิ์ที่จะพิจารณา
ค่าตอบแทนของอาจารย์เองได้
2.3.2 ถ้างานบริการวิชาการเป็นผู้รับงาน จะให้ค่า Course Design ในอัตรา 20,000 –
40,000 บาท/หลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและการพิจารณาของผู้ว่าจ้าง
2.3.3 กรณีอื่นที่นอกเหนือจากข้อ 2.3.1 และ 2.3.2 ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณบดี
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โครงการอบรมสาหรับเยาวชน
อัตราค่าตอบแทน (อิงตามประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559) แบ่งเป็น
1. ค่าสอน ผู้สอนได้ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 1,400 บาท
2. ค่า Course Design ในกรณีเปิดหลักสูตรใหม่ กาหนดให้ เหมาจ่าย หลักสูตรละ 20,000 บาท
โดยขึ้นอยู่กับ 3 กรณี ดังนี้
2.1 ความต่อเนื่องของโครงการ ตามรอบที่กาหนดไว้
2.2 จานวนของผู้เข้าอบรม
2.3 จุดคุ้มทุนของโครงการ
หมายเหตุ อาจารย์ผู้สอนต้องมีผลงานออกมาเป็นรูปเล่ม ที่มีส่วนประกอบของ ชื่อ logo MUIC ชื่องานบริการ

วิชาการ ชื่อผู้ออกแบบหลักสูตร และผู้สอนต้องมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่เปิดโดยตรง
การดาเนินการโครงการที่ปรึกษา
1. การจัดทาข้อเสนอโครงการ (ภาคผนวก 4 แสดงแผนภาพขั้นตอนการดาเนินการ)
1.1 ผู้ว่าจ้างจัดส่งหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอ พร้อม TOR มายังวิทยาลัยฯ
1.2 นาเสนอคณบดี และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.3 ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ยื่นข้อเสนอมายังงานบริการวิชาการ
1.4 นาเสนอคณบดีให้ความเห็นชอบมอบหมายผู้ดาเนินการ
1.5 งานบริการวิชาการทาหนังสือถึงอธิการบดี เพื่อมอบอานาจยื่นข้อเสนอ ผ่าน
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.มหิดล
1.6 งานบริการวิชาการดาเนินการยื่นข้อเสนอ
2. ขั้นตอนลงนามสัญญาจ้าง (ภาคผนวก 5 แสดงขั้นตอนการดาเนินการ)
2.1 ผู้ว่าจ้างส่งสัญญาจ้างมาให้งานบริการวิชาการ
2.2 งานบริการวิชาการตรวจสอบเบื้องต้น และส่งให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบ ผ่าน
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.มหิดล
2.3 งานบริการวิชาการทาหนังสือถึงอธิการบดี เพื่อมอบหมายลงนามในสัญญา
จ้าง ผ่านสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.มหิดล
2.4 งานบริการวิชาการดาเนินการลงนามในสัญญาจ้าง และคู่สัญญา
2.5 ผู้ว่าจ้างส่งสัญญาจ้างที่ลงนามครบถ้วนแล้วมายังงานบริการวิชาการ และเก็บรักษา
ไว้ฝ่ายละฉบับ
2.6 งานบริการวิชาการส่งสาเนาสัญญาจ้างให้กับสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ม.มหิดล
2.7 งานบริการวิชาการ ดาเนินการเปิดบัญชีโครงการ
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3. ขั้นตอนการจัดสรรเงิน (ภาคผนวก 6 แสดงขั้นตอนการดาเนินการ)
3.3 ผู้ดาเนินการส่งงานแต่ละงวดงานตามสัญญาจ้าง มายังงานบริการวิชาการ
3.2 งานบริการวิชาการทาหนังสือส่งมอบงาน และส่งไปยังหน่วยงานผู้ว่าจ้าง
3.3 หน่วยงานผู้ว่าจ้างตรวจรับงาน และจ่ายเงินแต่ละงวดมายังบัญชี สถาบันบริหาร
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.มหิดล
2.4 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.มหิดล จัดสรรเงินเข้าบัญชี
โครงการ และวิทยาลัยฯ ตามสัดส่วนที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด
3.5 งานบริการวิชาการแจ้งผู้ดาเนินการทราบ เมื่อได้รับแจ้งการโอนเงินจากสถาบัน
บริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.มหิดล
2.5 เมื่อดาเนินการโครงการเสร็จสิ้น งานบริการวิชาการดาเนินการปิดบัญชีโครงการ
หมายเหตุ การจัดสรรเงินโครงการที่ปรึกษาเป็นไปตามประกาศวิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2560 โดยกาหนดให้ จัดสรรเงินตามสัดส่วนดังนี้
1. มหาวิทยาลัยมหิดล ร้อยละ 4 ของมูลค่าโครงการ
2. วิทยาลั ยนานาชาติ ม.มหิดล ไม่ต่ากว่าร้อยละ 6 ของมูลค่าโครงการ (ขึ้นอยู่กับหัวหน้า
โครงการระบุ)
3. เงินรายได้โครงการที่เหลือ ภายหลังจากดาเนินการข้อ 1 และ 2 แล้ว ให้ถือเป็นค่าใช้จ่าย
สาหรับโครงการ ซึ่งหัวหน้าโครงการเป็นผู้มีอานาจในการบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ ทั้งนี้ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในบัญชีโครงการ ให้ส่งคืนแก่วิทยาลัยฯ ทั้งหมด และ
หากมีเงินเหลือจากการดาเนินการโครงการให้ส่งคืนวิทยาลัยฯ ในสัดส่วน วิทยาลัย ร้อยละ
40 และหัวหน้าโครงการ ร้อยละ 60
4. ทั้งนีใ้ ห้เป็นไปตามระเบียบของวิทยาลัยนานาชาติ และ มหาวิทยาลัยมหิดล
การบันทึกผลงานบริการวิชาการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
งานบริการวิชาการทาหน้าที่รวบรวมและบันทึกผลงานบริการวิชาการของบุคคลากรสายวิชาการ
และสรุปผลการปฏิงานเป็นประจาทุกปี โดยจะเก็บข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง วันที่ 30 มิถุนายน ของ
ทุกปี เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี ซึ่งใช้การเก็บบันทึกข้อมูลด้วย
ระบบฐานข้อมูลของงานบริการวิชาการ โดยภาระงานจะถูกนาไปเทียบเคียงเป็นจานวนชั่วโมงปฏิบัติงาน
ตามที่งานทรัพยากรบุคคลกาหนด (ภาคผนวก 10 แสดงตารางเทียบเคียงภาระงาน) โดยสามารถแบ่งได้เป็น 3
กรณี และมีขั้นตอนดังนี้
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1. กรณีที่มีจดหมายเชิญเรียนถึงคณบดี
จดหมายเชิญดังกล่าวจะถูกส่งไปยังงานธุรการ เพื่อลงรับเอกสารเข้าสู่ระบบ และส่งเอกสาร
ไปยังรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เพื่อรับทราบ จากนั้นจะส่งต่อไปยังคณบดีเพื่อขออนุมัติ ตัว
บุคคลในการดาเนินการ เมื่อคณบดีอนุมัติแล้ว จดหมายจะถูกไปยังผู้ที่ เกี่ยวข้องได้แก่ ตัวบุ คคลผู้
ได้รับการอนุมัติดาเนินการ ประธานกลุ่มสาขาวิชาที่สังกัด งานบริการวิชาการ และงานทรัพยากร
บุคคล โดยกระบวนการทั้งหมด จะดาเนินการโดยงานธุรการ (ภาคผนวก 7 แสดงแผนภาพขั้นตอน
การดาเนินงาน)
2. กรณีที่มีจดหมายเชิญเรียนถึงอาจารย์ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง
ให้นาจดหมายดังกล่าวเสนอประธานกลุ่มสาขาที่สังกัดเพื่อรับทราบ จากนั้นส่งต่อไปยังรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเพื่อรับทราบ และส่งไปยังคณบดีเพื่อขออนุมัติตัวบุคคลในการดาเนินการ
เมื่อคณบดีอนุมัติแล้วให้สาเนาเอกสารส่งมายังงานบริการวิชาการ และงานทรัพยากรบุคคล โดย
กระบวนการทั้งหมดจะดาเนินการโดยกลุ่มสาขาวิชาที่อาจารย์สังกัด (ภาคผนวก 8 แสดงแผนภาพ
ขั้นตอนการดาเนินงาน)
3. กรณีที่อาจารย์ได้รับจดหมายเชิญและเป็นงานทีไ่ ม่ต้องขออนุมัติตัวบุคคล
ให้ ส าเนาเอกสารส่ งมายั งงานบริการวิช าการ (ภาคผนวก 9 แสดงแผนภาพขั้นตอนการ
ดาเนินงาน)
หมายเหตุ
1. งานบริการวิชาการจะจัดทาสรุปผลรายได้จากการปฏิบัติงานบริการวิชาการประจาปี โดยจะ
จัดทาเป็นภาพรวมของแต่ละภาควิชา และส่งให้ประธานกลุ่มสาขาวิชาทราบ
2. เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานบริการวิชาการไม่เกิน ร้อยละ 20 ของเวลาปฏิบัติงานที่วิทยาลัยนานาชาติ
กาหนด (วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น.) ทั้งนี้การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ
นอกเหนื อ จากเวลาดั ง กล่ า ว ไม่ ค วรเกิ น 1,000 ชั่ ว โมง/ปี ตามประกาศสั ด ส่ ว นการประเมิ น
ประสิทธิภาพการทางานประจาปี (ภาคผนวก 11 ตารางแสดงสัดส่วนการประเมินประสิทธิภาพการ
ทางานประจาปี)
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ภาคผนวก 1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการดาเนินการโครงการอบรมสาหรับบุคคลทั่วไป
Public Training

20 วัน

3 สัปดาห์

4 เดือน

2 เดือน

ขึ้นอยู่กบั
โครงการ
ฯ

10-20 วัน
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ภาคผนวก 2 แผนภาพแสดงขั้นตอนโครงการอบรมสาหรับองค์กร
In-House Training
Training

2 สัปดาห์

1-2 เดือน

15 วัน

10-15 วัน

ขึ้นอยู่กบั
โครงการฯ

5-20 วัน
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ภาคผนวก 3 แผนภาพแสดงขั้นตอนโครงการอบรมสาหรับเยาวชน
Youth Program

2 สัปดาห์

3 สัปดาห์

1 เดือน

3 เดือน

ขึ้นอยู่กบั โครงการฯ

3-20 วัน
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ภาคผนวก 4 แผนภาพแสดงขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการที่ปรึกษา
ผู้จ้างงานส่งหนังสือเชิญถึง
คณบดี
100

1-2 วัน

80
60
40

East

คณบดีอนุมตั ิ

West
North

20
0

1-2 วัน
1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr

ส่งข้อเสนอโครงการ มายังงานบริการ
วิชาการ

ผู้รับมอบอานาจคือหัวหน้าโครงการ

ขอหนังสือมอบอานาจเพื่อยื่นข้อเสนอ
โครงการผ่าน INNOTECH
๖
10 – 14 วัน

รับหนังสือมอบอานาจ และเอกสารประกอบ

เอกสารที่ได้รับ
- หนังสือมอบอานาจยื่นข้อเสนอ
โครงการ
- สาเนาบัตรประชาชนอธิการบดี
- คาสั่งแต่งตั้งอธิการบดี
- หนังสือขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
- หนังสือขึ้นทะเบียน EGP
- พรบ. จัดตั้งมหาวิทยาลัย

ยื่นข้ อเสนอโครงการไปยังผู้วา่ จ้ าง

INNOTECH : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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ภาคผนวก 5 แผนภาพแสดงขั้นตอนการลงนามในสัญญาสาหรับโครงการที่ปรึกษา
ผู้ว่าจ้างอนุมัติ และส่งร่างสัญญามายัง AS
เอกสารที่ได้รับ
- หนังสือมอบอานาจลงนามในสัญญา
- สาเนาบัตรประชาชนอธิการบดี
- คาสั่งแต่งตั้งอธิการบดี
- หนังสือขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทย
- หนังสือขึ้นทะเบียน EGP
- พรบ. จัดตั้งมหาวิทยาลัย
- คาสั่งจัดตั้ง INNOTECH
- คาสั่งแต่งตั้งผู้อานวยการ INNOTECH
- สาเนาหน้าบัญชี INNOTECH
- สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษีของ
มหาวิทยาลัยมหิดล
- แบบขออนุมัติขอ้ มูลหลักผู้ขาย
- คาสั่งแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัย
- สาเนาบัตรประชาชนคณบดี

ขอหนังสือมอบอานาจเพื่อลงนามในสัญญา
ผ่าน INNOTECH

ผู้รับมอบอานาจคือ คณบดี

10 – 14 วัน

รับหนังสือมอบอานาจ และเอกสาร
ประกอบ

คณบดีลงนามในสัญญา
1-2 วัน
เอกสารส่งกลับ INNOTECH
- สาเนาสัญญาที่ลงนามแล้ว
- สาเนาหน้าบัญชีโครงการ
- แบบคาขอรับเงินจัดสรร

ดาเนินการเปิดบัญชี
โครงการ

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
- เอกสารเปิดบัญชีจากธนาคาร
- สาเนาบัตรประชาชนผู้ลงนาม
ในบัญชี
- สาเนาสัญญาจ้าง
- สาเนาหนังสือแต่งตั้งคณบดี
- สาเนาประกาศจัดตั้งวิทยาลัย

AS : งานบริการวิชาการ
INNOTECH : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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ภาคผนวก 6 แผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดสรรเงินสาหรับโครงการที่ปรึกษา
หัวหน้าโครงการส่งมอบงาน มายังงาน
บริการวิชาการ

หักค่าประกันผลงาน ตามที่ระบุใน
สัญญา (ถ้ามี)

ผู้ว่าจ้างตรวจรับงาน พร้อมโอนเงินตาม
งวด ผ่าน INNOTECH
10 – 14 วัน
INNOTECH จัดสรรเงินตามงวด

- 4% INNOTECH
- ≥ 6% MUIC
- ≤ 90% โครงการ

10 – 14 วัน

ผู้ว่าจ้างตรวจรับงานงวดสุดท้าย

AS ดาเนินการขอคืนเงินประกัน (ถ้ามี)

ขอหนังสือรับรองจากผู้ว่าจ้าง

ปิดบัญชีโครงการ

AS : งานบริการวิชาการ
INNOTECH : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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ภาคผนวกที่ 7 แผนภาพแสดงขั้นตอนการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการกรณีที่มีจดหมายเชิญเรียนถึง
คณบดี
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ภาคผนวกที่ 8 แผนภาพแสดงขั้นตอนการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการกรณีที่มีจดหมายเชิญเรียนถึง
อาจารย์
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ภาคผนวกที่ 9 แผนภาพแสดงขั้นตอนการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการกรณีที่จดหมายเชิญเรียนถึง
อาจารย์และเป็นงานที่ไม่ต้องขออนุมัติตัวบุคคล

17

ภาคผนวกที่ 10 ตารางเทียบเคียงภาระงานบริการวิชาการภายนอกวิทยาลัย
ห้วข้อ
Teaching-Oriented
Practice-Oriented

Service-Oriented

ภาระงาน
Teaching/Training/Speaking
Consulting/Practice
Board of Director Member
Academic Advisor
Doctoral Dissertation, master thesis/thematic
undergrad, senior project committee
Doctoral Dissertation advisor
Master thesis/thematic paper advisor
Undergraduate senior project advisor
International Journal chief editor
National Journal chief editor
International Journal editorial board
National Journal editorial board
International Journal reviewer
Academic/scholarly committee
Research proposal reviewer
Academic position candidate reviewer
External research conference organiser
Division/research seminar organiser

paper,

จานวนชั่วโมงเทียบเคียง
นับจานวนชั่วโมงปฏิบัติงานจริง
นับจานวนชั่วโมงปฏิบัติงานจริง
400 ชั่วโมง/1 องค์กร
4 ชั่วโมง/นักศึกษา 1 คน
20 ชั่วโมง/นักศึกษา 1 คน
100 ชั่วโมง/นักศึกษา 1 คน
75 ชั่วโมง/นักศึกษา 1 คน
50 ชั่วโมง/นักศึกษา 1 คน
300 ชั่วโมง/Journal
200 ชั่วโมง/Journal
200 ชั่วโมง/issue
100 ชั่วโมง/issue
20 ชั่วโมง/article
4 ชั่วโมง/meeting
4 ชั่วโมง/ project
20 ชั่วโมง/candidate
160 ชั่วโมง/event
4 ชั่วโมง/event
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ภาคผนวก 11 ตารางแสดงสัดส่วนการประเมินประสิทธิภาพการทางานประจาปี
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อ้างอิง
http://www.huso.buu.ac.th/unit/QA/SAR2552/qa5/index.htm
http://www.conc.tbs.tu.ac.th/index.php/program/detailenrollment/242
http://sras.tu.ac.th/images/phocagallery/service_society/manaul_all.pdf
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