
  
 

ระบบ กลไกและกระบวนการด าเนินโครงการบริการทางวิชาการที่กอ่ให้เกิดรายได้ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
 

ระบบ กลไกและกระบวนการด าเนินโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการวชิาการ ที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ.2563 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
   

เริ่มต้น 

จัดท าข้อเสนอโครงการ 
โครงการบริการทางวิชาการที่กอ่ให้เกิดรายได้ 

เสนอข้อเสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
ต่อคณะกรรมการบริการทางวิชาการที่กอ่ให้เกิดรายได ้

วงเงิน 
มากกว่าหนึ่งล้านบาท 

วงเงิน 
ไม่เกินหนึ่งล้านบาท 

คณะกรรมการฯ 
ระดับหน่วยงาน 

คณะกรรมการพิจารณา 

เสนอขออนุญาต / ขออนุมต ิ
ด าเนินโครงการ 

ด าเนินโครงการตามก าหนดการ 
และแผนการด าเนินโครงการ 

สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

คณะกรรมการฯ 
ระดับมหาวิทยาลยั 

สิ้นสุด 

ด าเนินการขออนุมัต ิการด าเนินงาน และการรายงานผล 
ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 

ไม่อนุมัติ / ปรับแก้ไข 

อนุมัติ / ปรับบางส่วน 

รายงานผล 

รายงานผล 

- บุคลากรจัดทาแบบเสนอขออนุมัติโครงการบริการทางวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้ ตามระเบียบฯ ระดับหน่วยงาน 

- เพื่อขออนุมัติดาเนินโครงการต่อคณะกรรมการฯ ระดับหน่วยงาน 

** กรณีโครงการวงเงินมากกว่าหนึ่งล้านบาท ให้เสนอโครงการไปยัง
คณะกรรมการฯ ระดับมหาวิทยาลัย / กรณีโครงการวงเงินไม่เกินหนึ่ง
ล้านบาท เสนอโครงการไปยังคณะกรรมการฯ ระดับหน่วยงาน ** 
คณะกรรมการฯ ระดับหน่วยงาน 
- ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาการอนุมัติโครงการ

บริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ตามระเบียบฯ 
- นัดหมายคณะกรรมการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้  

ระดับหน่วยงาน เพื่อกาหนดวันประชุม 
- ด าเนินการประชุม เพื่อพิจารณาการขออนุมัติโครงการบริการ

ทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ตามระเบียบฯ ระดับหน่วยงาน 
โดยมีเลขานุการคณะกรรมการฯ สรุปผลการพิจารณา 

- แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับหน่วยงาน เสนอต่อ
คณบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ ตามระเบียบฯ 

- แจ้งผลการพิจารณาขออนุมัติโครงการ ตามระเบียบฯ ไปยัง
หัวหน้าโครงการ 

- ขออนุมัติด าเนินโครงการตามขั้นตอน (ยืมเงินทดรองจ่าย หรือไม่
ก็ได้) / การจัดซ้ือจัดจ้าง (ถ้ามี) / ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินงาน 

- ขออนุมัติโอนเงินที่ได้รับจัดสรร หรือ ได้รับการสนับสนุน หรือ 
ที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม, ค่าสมัคร ฯลฯ เข้าบัญชีตามล าดับ 
(บัญชีรายได้มหาวิทยาลัย, บัญชีรายได้หน่วยงาน และบัญชีค่า
ด าเนินงาน) ตามอัตราการจัดสรร 

- ด าเนินโครงการตามก าหนด 
- รายงานผลการด าเนินโครงการ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันเสร็จ

สิ้นโครงการ มายังคณะกรรมการฯ ระดับหน่วยงาน โดยประกอบ
ไปด้วย 1) แบบรายงานผล 2) แผนการด าเนินงาน 3) แบบเสนอ
ขออนุมัติโครงการ ตามระเบียบฯ 

- คณะกรรมการฯ ระดับหน่วยงาน ประชุมเพื่อรับทราบผลการ
ด าเนินงาน พร้อมจัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน ไปยังคณะ
กรรมการฯ ระดับมหาวิทยาลัยฯ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วัน
เสร็จสิ้นโครงการ 



 

 

ขั้นตอนปฏิบัติงาน 
การขออนุมัติ การด าเนินงาน และการรายงานผลโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ว่าด้วยการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. 2563 

(ระดับมหาวิทยาลัย) 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง 

หัวหน้าโครงการ  - บุคลากรจัดท าแบบเสนอขอ
อนุมัติโครงการบริการทางวิชาการ
ที่ก่อให้เกิดรายได้ ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการวิชาการ    
ที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. 2563 
ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติ
ด าเนินโครงการเสนอผ่านคณบดี 

- หนังสือน าส่งจากหัวหน้า
โครงการถึงหัวหน้า
หน่วยงาน 
- แบบเสนอขออนุมัติ
โครงการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ว่าด้วยการบริการ
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
พ.ศ. 2563 ระดับ
หน่วยงานจาก บุคลากร 
ถึงหัวหน้าหน่วยงาน 
- หนังสือหลักฐานการรับ
งานบริการทางวิชาการ 
จากหน่วยขอรับบริการ 
 

หน่วยงาน   
 

- หน่วยงานน าส่ง แบบเสนอขอ
อนุมัติโครงการบริการทางวิชาการ
ที่ก่อให้เกิดรายได้ ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการวิชาการ
ที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. 2563 
ระดับมหาวิทยาลัย เสนอ
อธิการบดี ผ่านคณะกรรมการ
บริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้ระดับมหาวิทยาลัย 

- หนังสือน าส่งจากหัวหน้า
หน่วยงาน 
- แบบเสนอขออนุมัติ
โครงการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ว่าด้วยการบริการ
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
พ.ศ. 2563 ระดับ
มหาวิทยาลัย 
- หนังสือหลักฐานการรับ

ขออนุมัติโครงการ 

หัวหน้าโครงการ 



 

 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง 

งานบริการทางวิชาการ 
จากหน่วยขอรับบริการ  
 

หน่วยบริการทางวิชาการ   
แก่สังคม  
(เลขานุการคณะกรรมการ
บริการทางวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้ระดับ
มหาวิทยาลัย) 

 - ตรวจสอบเอกสารประกอบการ
พิจารณาการอนุมัติโครงการ
บริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่า
ด้วยการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้ พ.ศ. 2563 
- นัดหมายคณะกรรมการบริการ
ทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
ระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือก าหนดวัน
ประชุม 
- จัดท าหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการบริการทางวิชาการ
ที่ก่อให้เกิดรายได้ระดับ
มหาวิทยาลัย 
- จัดท าเอกสารประกอบวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ระดับ
มหาวิทยาลัย 
 

- เอกสารประกอบวาระ
การประชุมคณะกรรมการ
บริการทางวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้ระดับ
มหาวิทยาลัย 
 

คณะกรรมการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
ระดับมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณา
การขออนุมัติโครงการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
พ.ศ. 2563 จากหน่วยงาน โดยมี
เลขานุการคณะกรรมการบริการ
ทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
ระดับมหาวิทยาลัย สรุปผลการ
พิจารณา 
ประธานคณะกรรมการบริการ
ทางวิชาการที่ก่อใหเ้กิดรายได้

- หนังสือน าส่งจากหัวหน้า
หน่วยงาน 
- แบบเสนอขออนุมัติ
โครงการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ว่าด้วยการบริการ
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
พ.ศ. 2563 ระดับ
มหาวิทยาลัย 
- หนังสือหลักฐานการรับ
งานบริการทางวิชาการ 

หน่วยบริการทางวิชาการ 
(ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริการ
ทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ระดับ

มหาวิทยาลัย) 

พิจารณาโครงการ 



 

 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 

ระดับมหาวิทยาลัย : 
- ประธานคณะกรรมการบริการ
ทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
ระดับมหาวิทยาลัย แจ้งมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ระดับ
มหาวิทยาลัย เสนออธิการบดี เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติบริการทางวิชาการ
ที่ก่อให้เกิดรายได้ ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการวิชาการ
ที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. 2563 
อธิการบดี : 
- พิจารณาอนุมัติโครงการบริการ

ทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่า

ด้วยการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิด

รายได้ พ.ศ. 2563 

 
 
 

จากหน่วยขอรับบริการ  
- มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
ระดับมหาวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการ
บริการทางวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้ระดับ
มหาวิทยาลัย : 
- หนังสือแจ้งมติที่ประชุม 
- หนังสือน าส่งจากหัวหน้า
หน่วยงาน 
- แบบเสนอขออนุมัติ
โครงการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ว่าด้วยการบริการ
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
พ.ศ. 2563 ระดับ
มหาวิทยาลัย 
- หนังสือหลักฐานการรับ
งานบริการทางวิชาการ 
จากหน่วยขอรับบริการ 
อธิการบดี : 
- หนังสือแจ้งมติที่ประชุม 
- หนังสือน าส่งจากหัวหน้า
หน่วยงาน 
- แบบเสนอขออนุมัติ
โครงการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ว่าด้วยการบริการ
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
พ.ศ. 2563 ระดับ



 

 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง 

มหาวิทยาลัย 
- หนังสือหลักฐานการรับ
งานบริการทางวิชาการ 
จากหน่วยขอรับบริการ 
 

- หน่วยบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  
(เลขานุการคณะกรรมการ
บริการทางวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้ระดับ
มหาวิทยาลัย) 
- หน่วยงาน 
- หัวหน้าโครงการ 

 - แจ้งผลการพิจารณาขออนุมัติ
โครงการบริการทางวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้ ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการวิชาการ
ที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. 2563 ไป
ยังหน่วยงาน 
หน่วยงาน : 
- หน่วยงานจัดท าสัญญากับ
หน่วยงานขอรับบริการ 
- หน่วยงานแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
- หัวหน้าโครงการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 
- หน่วยงานก าหนดการเรียกเก็บ
เงินมัดจ าหรือค่าบริการล่วงหน้า
จากผู้รับบริการ 

- หนังสือแจ้งมติที่ประชุม 
- หนังสือน าส่งจากหัวหน้า
หน่วยงาน 
- แบบเสนอขออนุมัติ
โครงการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ว่าด้วยการบริการ
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
พ.ศ. 2563 ระดับ
มหาวิทยาลัย 
- หนังสือหลักฐานการรับ
งานบริการทางวิชาการ 
จากหน่วยขอรับบริการ 
หน่วยงาน : 
- สัญญา (ข้ึนอยู่กับ
ลักษณะและประเภทการ
ให้บริการ) 
- ค าสั่งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
- แผนการด าเนินงาน 
- หลักฐานการเรียกเก็บ
เงินมัดจ าหรือค่าบริการ
ล่วงหน้าจากผู้รับบริการ 
(ถ้ามี) 
 

หัวหน้าโครงการ  
 
 
 

- แบบรายงานผลการด าเนิน
โครงการบริการทางวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้ (ภายใน 30 วัน 
นับต้ังแต่วันเสร็จสิ้นโครงการ) 

- หนังสือน าส่งแบบ
รายงานผลการด าเนิน
โครงการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้  

ด าเนินโครงการบริการวิชาการ 
ที่ก่อให้เกิดรายได้ 

รายงานผลการด าเนินโครงการต่อ
คณะกรรมการบริการทางวิชาการที่

ก่อให้เกิดรายได้ระดับหน่วยงาน 
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- แผนการด าเนินงาน 
- แบบเสนอขออนุมัติโครงการ
บริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่า
ด้วยการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้ พ.ศ. 2563 ระดับ
มหาวิทยาลัย 
 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ว่าด้วยการบริการ
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
พ.ศ. 2563 ถึงหัวหน้า
หน่วยงาน 
 

หน่วยงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ด าเนินการประชุมเพ่ือรับทราบ
รายงานผลการด าเนินโครงการ
บริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่า
ด้วยการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้ พ.ศ. 2563 เพ่ือรายงานผล
การด าเนินโครงการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ต่อ
คณะกรรมการบริการทางวิชาการ
ที่ก่อให้เกิดรายได้ระดับ
มหาวิทยาลัย 
 

- หนังสือน าส่งจากหัวหน้า
หน่วยงาน ถึง
คณะกรรมการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
ระดับมหาวิทยาลัย 
- รายงานผลการด าเนิน
โครงการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้  
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ว่าด้วยการบริการ
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
พ.ศ. 2563  
- มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
ระดับหน่วยงาน 
 

- หน่วยบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  
(เลขานุการคณะกรรมการ
บริการทางวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้ระดับ
มหาวิทยาลัย) 
- คณะกรรมการบริการ
ทางวิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้ระดับมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ด าเนินการประชุมเพ่ือรับทราบ
รายงานผลการด าเนินโครงการ
บริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่า
ด้วยการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้ พ.ศ. 2563  
 

- หนังสือน าส่งจาก
หน่วยงาน 
- รายงานผลการด าเนิน
โครงการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้  
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ว่าด้วยการบริการ
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 

รายงานผลต่อคณะกรรมการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ระดับ

มหาวิทยาลัย 

ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริการ
ทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ระดับ

หน่วยงาน 
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พ.ศ. 2563 
- มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
ระดับหน่วยงาน 
 

- คณะกรรมการบริการ
ทางวิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้ระดับมหาวิทยาลัย 

 - รับทราบรายงานผลการด าเนิน
โครงการบริการทางวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้ ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการวิชาการ
ที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. 2563 
 

 

 

จบ 



 

 

ขั้นตอนปฏิบัติงาน 
การขออนุมัติ การด าเนินงาน และการรายงานผลโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ว่าด้วยการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. 2563 

(ระดับหน่วยงาน) 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง 

หัวหน้าโครงการ  - บุคลากรจัดท าแบบเสนอขอ
อนุมัติโครงการบริการทางวิชาการ
ที่ก่อให้เกิดรายได้ ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการวิชาการ    
ที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. 2563 
ระดับหน่วยงาน เพ่ือขออนุมัติ
ด าเนินโครงการ ต่อคณะกรรมการ
บริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้ระดับหน่วยงาน 

- หนังสือน าส่งจากหัวหน้า
โครงการถึงหัวหน้า
หน่วยงาน 
- แบบเสนอขออนุมัติ
โครงการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ว่าด้วยการบริการ
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
พ.ศ. 2563 ระดับ
หน่วยงานจาก บุคลากร 
ถึงหัวหน้าหน่วยงาน 
- หนังสือหลักฐานการรับ
งานบริการทางวิชาการ 
จากหน่วยขอรับบริการ 
 

- หน่วยงาน 
- คณะกรรมการบริการ
ทางวิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้ระดับหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบเอกสารประกอบการ
พิจารณาการอนุมัติโครงการ
บริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่า
ด้วยการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้ พ.ศ. 2563 
- นัดหมายคณะกรรมการบริการ
ทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
ระดับหน่วยงานเพ่ือก าหนดวัน
ประชุม 
- จัดท าหนังสือเชิญประชุม

- หนังสือน าส่งจากหัวหน้า
โครงการถึงหัวหน้า
หน่วยงาน 
- แบบเสนอขออนุมัติ
โครงการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ว่าด้วยการบริการ
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
พ.ศ. 2563 ระดับ
หน่วยงาน จาก บุคลากร 

พิจารณาโครงการ 

หัวหน้าโครงการ 



 

 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริการทางวิชาการ
ที่ก่อให้เกิดรายได้ระดับหน่วยงาน 
- จัดท าเอกสารประกอบวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ระดับ
หน่วยงาน 
- ด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณา
การขออนุมัติโครงการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
พ.ศ. 2563 ระดับหน่วยงาน โดยมี
เลขานุการคณะกรรมการบริการ
ทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
ระดับหน่วยงาน สรุปผลการ
พิจารณา 
รองหัวหน้าหน่วยงาน : 
- แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้ระดับหน่วยงาน เสนอต่อ
คณบดี เพ่ือพิจารณาอนุมัติบริการ
ทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่า
ด้วยการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้ พ.ศ. 2563 
คณบดี (ประธานคณะกรรมการ
บริการทางวิชาการที่ก่อใหเ้กิด
รายได้ระดับหน่วยงาน) : 
- พิจารณาอนุมัติโครงการบริการ

ทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่า

ด้วยการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิด

รายได้ พ.ศ. 2563 

ถึงหัวหน้าหน่วยงาน 
- หนังสือหลักฐานการรับ
งานบริการทางวิชาการ 
จากหน่วยขอรับบริการ  
- มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
ระดับหน่วยงาน 
รองหัวหน้าหน่วยงาน : 
- หนังสือน าส่งจากหัวหน้า
โครงการถึงหัวหน้า
หน่วยงาน 
- มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
ระดับหน่วยงาน 
- แบบเสนอขออนุมัติ
โครงการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ว่าด้วยการบริการ
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
พ.ศ. 2563 ระดับ
มหาวิทยาลัย 
- หนังสือหลักฐานการรับ
งานบริการทางวิชาการ 
จากหน่วยขอรับบริการ 
คณบดี (ประธาน
คณะกรรมการบริการ
ทางวิชาการที่ก่อใหเ้กิด
รายได้ระดับหน่วยงาน) : 
- หนังสือน าส่งจากหัวหน้า
โครงการถึงหัวหน้า
หน่วยงาน 
- มติที่ประชุม
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คณะกรรมการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
ระดับหน่วยงาน 
- แบบเสนอขออนุมัติ
โครงการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ว่าด้วยการบริการ
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
พ.ศ. 2563 ระดับ
มหาวิทยาลัย 
- หนังสือหลักฐานการรับ
งานบริการทางวิชาการ 
จากหน่วยขอรับบริการ 
 

- หน่วยงาน 
- หัวหน้าโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แจ้งผลการพิจารณาขออนุมัติ
โครงการบริการทางวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้ ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการวิชาการ
ที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. 2563 ไป
ยังหัวหน้าโครงการ 
หน่วยงาน : 
- หน่วยงานจัดท าสัญญากับ
หน่วยงานขอรับบริการ 
- หน่วยงานแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
- หัวหน้าโครงการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 
- หน่วยงานก าหนดการเรียกเก็บ
เงินมัดจ าหรือค่าบริการล่วงหน้า
จากผู้รับบริการ 

- หนังสือน าส่งจากหัวหน้า
โครงการถึงหัวหน้า
หน่วยงาน 
- มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
ระดับหน่วยงาน 
- แบบเสนอขออนุมัติ
โครงการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ว่าด้วยการบริการ
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
พ.ศ. 2563 ระดับ
หน่วยงาน 
- หนังสือหลักฐานการรับ
งานบริการทางวิชาการ 
จากหน่วยขอรับบริการ 
หน่วยงาน : 

ด าเนินโครงการบริการวิชาการ 
ที่ก่อให้เกิดรายได้ 
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- สัญญา (ข้ึนอยู่กับ
ลักษณะและประเภทการ
ให้บริการ) และรายงานต่อ
มหาวิทยาลัยทราบภายใน 
15 วันท าการนับจากวันลง
นาม พร้อมด้วยส าเนา
สัญญาหรือข้อตกลงน้ัน 
- ค าสั่งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
- แผนการด าเนินงาน 
- หลักฐานการเรียกเก็บ
เงินมัดจ าหรือค่าบริการ
ล่วงหน้าจากผู้รับบริการ 
(ถ้ามี) 
 

หัวหน้าโครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แบบรายงานผลการด าเนิน
โครงการบริการทางวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้ (ภายใน 30 วัน 
นับต้ังแต่วันเสร็จสิ้นโครงการ) 
- แผนการด าเนินงาน 
- แบบเสนอขออนุมัติโครงการ
บริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่า
ด้วยการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้ พ.ศ. 2563 ระดับ
มหาวิทยาลัย 
 

- หนังสือน าส่งแบบ
รายงานผลการด าเนิน
โครงการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้  
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ว่าด้วยการบริการ
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
พ.ศ. 2563 ถึงหัวหน้า
หน่วยงาน 
 

หน่วยงาน  
 
 
 
 
 
 
 

- ด าเนินการประชุมเพ่ือรับทราบ
รายงานผลการด าเนินโครงการ
บริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่า
ด้วยการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้ พ.ศ. 2563 เพ่ือรายงานผล
การด าเนินโครงการบริการทาง

- หนังสือน าส่งจากหัวหน้า
หน่วยงาน ถึง
คณะกรรมการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
ระดับมหาวิทยาลัย 
- รายงานผลการด าเนิน
โครงการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้  

รายงานผลการด าเนินโครงการต่อ
คณะกรรมการบริการทางวิชาการที่

ก่อให้เกิดรายได้ระดับหน่วยงาน 

ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริการ
ทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ระดับ

หน่วยงาน 



 

 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ต่อ
คณะกรรมการบริการทางวิชาการ
ที่ก่อให้เกิดรายได้ระดับ
มหาวิทยาลัย 
 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ว่าด้วยการบริการ
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
พ.ศ. 2563  
- มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
ระดับหน่วยงาน 
 

- หน่วยบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  
(เลขานุการคณะกรรมการ
บริการทางวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้ระดับ
มหาวิทยาลัย) 
- คณะกรรมการบริการ
ทางวิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้ระดับมหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ด าเนินการประชุมเพ่ือรับทราบ
รายงานผลการด าเนินโครงการ
บริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่า
ด้วยการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้ พ.ศ. 2563  
 

- หนังสือน าส่งจาก
หน่วยงาน 
- รายงานผลการด าเนิน
โครงการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้  
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ว่าด้วยการบริการ
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
พ.ศ. 2563 
- มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
ระดับหน่วยงาน 
 

- คณะกรรมการบริการ
ทางวิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้ระดับมหาวิทยาลัย 

 - รับทราบรายงานผลการด าเนิน
โครงการบริการทางวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้ ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการวิชาการ
ที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. 2563 
 

 

 

รายงานผลต่อคณะกรรมการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ระดับ

มหาวิทยาลัย 

จบ 


