แนวทางปฏิบตั ิการดาเนินโครงการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดทาโดยสานักงานบริการวิชาการ
ลำดับ
คำถำม
คำตอบ
ที่
1.
กรณีต้องการขอมอบอานาจไป
ยื่นข้อเสนอ ลงนามในสัญญา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เท่านั้น
และรับเงินโครงการพัฒนา
วิชาการจากผู้ว่าจ้างในนาม
มหาวิทยาลัยใครต้องเป็นผู้
มอบอานาจให้ไปดาเนินการ
2.
กรณีขอมอบอานาจจาก
1. กรณีขอมอบอานาจยื่นขอเสนอกับผู้ว่าจ้างต้องมีเอกสารประกอบคือหนังสือเชิญจากผู้
มหาวิทยาลัยต้องแนบเอกสาร
ว่าจ้าง
อะไรบ้าง
2. กรณีขอมอบอานาจ ยื่นข้อเสนอ และลงนามในสัญญา เอกสารประกอบคือ
 หนังสือเชิญจากผู้ว่าจ้าง
 เรื่องขออนุมัติดาเนินโครงการ (มก.พว.01)
 ร่างสัญญาเพื่อการตรวจสอบ
3. ส่งไฟล์หนังสือมอบอานาจมายัง psdsna@ku.ac.th เพื่อตรวจสอบ
* หากกรณีเป็นวิทยาเขตอื่นนอกเหนือจากวิทยาเขตบางเขนต้องมีการตรวจร่าง
สัญญาโดยนิติกรของวิทยาเขตมาก่อนเพื่อความรวดเร็ว*
3.

กรณีมอบอานาจย้อนหลังต้อง
ทาอย่างไรบ้าง

ทาบันทึกชี้แจงเหตุผลการขอมอบอานาจย้อนหลังเพราะเหตุใดประกอบเพิ่มเติมโดยสานักงาน
บริการวิชาการจะลงวันที่ปัจจุบันแต่จะระบุที่ย่อหน้าสุดท้ายว่าให้มผี ลตั้งแต่วันที่...................
(ต้องการย้อนหลังวันไหนต้องระบุ)

4.

ใครที่สามารถไปดาเนินการยื่น
ผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากอธิการบดีตามหนังสือมอบอานาจเป็นเฉพาะรายบุคลและรายโครงการ
ข้อเสนอ ลงนามสัญญา/
บันทึกข้อตกลง/ใบสั่งจ้างและ เท่านั้น
รับเงินในนาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้

เอกสำรอ้ำงอิง/ข้อบังคับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย
การพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2559
หน้า 6 ข้อ 22

แนวปฏิบัติในการขอมอบอานาจหน้าเว็ป
ไซต์สานักงานงานบริการวิชาการ

แนวปฎิบัติในการขอมอบอานาจย้อนหลัง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย
การพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2559
หน้า 6 ข้อ 22
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กรณีสัญญาจ้างเป็นภาษา
1. ต้องดาเนินการแปลเป็นภาษาไทย (โดยหน่วยงานที่รับแปลภาษาหรือหัวหน้า
ต่างชาติ (ไม่ใช่ภาษาไทย) ต้อง โครงการ)
ดาเนินการอย่างไร
2. กรณีที่ยืนยันว่าไม่แปลภาษา หัวหน้าโครงการจะต้องดาเนินการสรุปเงื่อนไข
ของสัญญาดังกล่าวและยืนยันจะเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญาฉบับดังกล่าวเอง
พร้อมลงนามรับรอง
การเข้าใช้ระบบฐานข้อมูล
พัฒนาวิชาการต้องใช้อะไรบ้าง
1. ต้องเข้าใช้ฐานในระบบ Login Internet Explorer
เท่านั้น
2. ไปที่ https://kuservice.ku.ac.th/kuservice/webapp/home/index.php
3. ต้องมี username ของ ku
4. ผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลต้องเป็นเจ้าของโครงการเท่านั้น
5. หัวหน้าภาควิชาสามารถดูข้อมูลบุคลากรในภาคของตนเองได้ คณบดีหน่วยงาน
สามารถดูของบุคลากรทุกคนในหน่วยงานตนเองได้โดยให้หน่วยงานแจ้งผู้มีสิทธิเข้าถึง
ข้อมูลมายังสานักงานบริการวิชาการเพื่อกาหนดสิทธิ
กรณีหัวหน้าโครงการ
ไม่สามารถรับงานโครงการได้แต่สามารถเป็นผู้ร่วมงานในโครงการหรือเป็นที่ปรึกษาของ
เกษียณอายุราชการสามารถ โครงการได้
รับงานและดาเนินโครงการต่อ
ได้หรือไม่
กรณีหัวหน้าโครงการ
ไม่ได้ ให้ดาเนินการเปลี่ยนหัวหน้าโครงการซึ่งจะต้องเป็นบุคลากรทีม่ ีชื่อร่วมในโครงการและ
เกษียณอายุราชการแต่
หัวหน้าโครงการคนเก่าเป็นผู้ร่วมโครงการได้
โครงการยังไม่พ้นระยะเวลา
ดาเนินการสามารถเป็น
หัวหน้าโครงการต่อได้หรือไม่
หากหัวหน้าโครงการมี
หัวหน้าโครงการและบุคลากรในภาควิชานั้นไม่สามารถเปิดโครงการพัฒนาวิชาการใหม่ได้
โครงการค้างและไม่ปิดตาม
กาหนดเวลาของโครงการมีผล
อย่างไร

บันทึกข้อความ สานักงานกฎหมาย เรื่อง
การพิจารณาข้อตกลงภาษาอังกฤษ ลงวันที่
3 ก.ย.2550

แนวปฏิบัติของสานักงานบริการวิชาการ

แนวปฏิบัติของสานักงานบริการวิชาการ

แนวปฏิบัติของสานักงานบริการวิชาการ

แนวปฏิบัติของสานักงานบริการวิชาการ
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การขอเปิดโครงการโดยมี
โครงการค้างแล้วไม่ปิดใน
ภาควิชาต้องดาเนินการ
อย่างไร
กรณีจะขอเปิดโครงการและ
เป็นหัวหน้าโครงการแต่ไม่มีชื่อ
ในระบบฐานข้อมูลพัฒนา
วิชาการทาให้เข้าใช้ระบบไม่ได้
จะต้องทาอย่างไร
การจ่ายเงินโครงการพัฒนา
วิชาการของผู้ว่าจ้าง
หัวหน้าโครงการจะขอนาส่ง
เงินเฉพาะค่าอานวยการของ
มก.ได้หรือไม่
กรณีเงินงวดมีค่าปรับและเงิน
ค้าประกันผลงานออกใบเสร็จ
อย่างไร
ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายและ
ภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ว่าจ้าง
ไหม

1. ดาเนินการปิดหรือขยายโครงการที่ค้างนั้น
2. หากไม่สามารถดาเนินการตาม 1 ได้ให้หัวหน้าภาควิชานั้นทาหนังสือชี้แจงว่าจะ
ดาเนินการกับโครงการที่ค้างนั้นอย่างไรโดยมีกาหนดระยะเวลาการแก้ไขและขออนุมตั ิเปิด
โครงการใหม่
1. ติดต่องานบริการวิชาการ โทร. 2050-1 เพื่อแจ้งเลขบัตรประจาตัวประชาชน
(13 หลัก)
2. ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ คานาหน้า ชื่อ สกุล ตาแหน่ง ประเภท สังกัด ระดับภาคและ
คณะ เลขประจาตัวประชาชน username ของ ku แก่สานักงานบริการวิชาการเพื่อดาเนินการ
เพิ่มข้อมูลในระบบฐาน
จะต้องสั่งจ่ายเช็คในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือหากโอนเงินเข้าบัญชีจะต้องเข้าบัญชี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เช่นกัน
ไม่ได้จะต้องนาส่งเงินค่าใช้บริการพัฒนาวิชาการเข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยทั้งจานวนเต็มใน
แต่ละงวด
ให้ทาหนังสือถึงกองคลัง มก. ขอนาส่งเงินไม่เต็มจานวนโดยแนบหลักฐานการหักค่าปรับหรือ
หนังสือแจ้งการหักเงินค้าประกันผลงาน
ไม่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับผู้ว่าจ้างเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รบั การยกเว้น

แนวปฏิบัติของสานักงานบริการวิชาการ

แนวทางแก้ไขของสานักงานบริการวิชาการ
เนื่องจากยัง link data ฐานบุคลากรใหม่ไม่ได้

ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย
เงินรายได้ พ.ศ.2545
หน้า 6 หมวดที่ 4 ข้อ 17
แนวปฏิบัติของกองคลัง
1.ประกาศกรมสรรพากร เกีย่ วกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 171)
เรื่อง กาหนดสาขาและลักษณะการประกอบ
กิจการ การให้บริการวิจัย หรือการให้บริการ
ทาวิชาการ ตามมาตรา 81 (1)(ฎ) แห่ง
ประมวรัษฎากร ข้อ 3 ลงวันที่ 1 พ.ย.
2550
2 .เรื่องภาษีเงินได้นิติบคุ คล ข้อ 2 นิติ
บุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ ได้แก่นิติ
บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เช่น
กระทรวง ทบวง กรม องค์การของรัฐบาล
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หรือสหกรณ์ ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลแต่อย่างใด
สามารถจ้าง มก.เป็นที่ปรึกษา สามารถทาได้เนื่องจากมก.เป็นหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือกรณีที่เป็นผูเ้ ชี่ยวชาญที่เคยรับงานด้าน ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
โดยวิธีตกลงราคาได้หรือไม่ นี้มาแล้ว และมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 83
การยืมเงินเพื่อจัดทาโครงการ สามารถยืมเงินเพื่อทาโครงการพัฒนาวิชาการได้จากรายได้สานักงานอธิการบดีและรายได้คณะ/ ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย
พัฒนาวิชาการสามารถทาได้ สานัก/สถาบันโดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดาเนินโครงการแล้วหรือต้องเป็น เงินยืมทดรองจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ.
หรือไม่
โครงการที่มีการลงนามในสัญญาว่าจ้างแล้วโดยต้องคืนเงินยืมภายใน 30 วันหลังเสร็จสิ้น
2537 ข้อ 4 ข้อ 5 , 5.2 ข้อ 7 , 7.2 ข้อ
โครงการ
8 (4)
องค์ประกอบที่ใช้ในการปิด
1. รับเงินและจัดสรรค่าอานวยการในระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ ครบตาม
แนวปฏิบัติของสานักงานบริการวิชาการ
โครงการพัฒนาวิชาการ
งบประมาณตามสัญญา
(มก.พว.03)
2. สรุปค่าใช้จ่ายตามจริงในแบบ มก.พว.03 ข้อ 8 เท่ากับรายรับจริงของโครงการ
3. ค่าใช่จ่ายอื่นๆ ในหมวดค่าใช้จ่ายตามจริง หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถจัดเข้า
หมวดหมู่ ค่าใช้จ่ายทีม่ ีให้ได้ มิใช่ค่ำใช้จ่ำยที่ หัวหน้ำโครงกำรไม่ทรำบว่ำเป็นหมวดใด และ
ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของโครงการ
4. ข้อมูลในระบบ ERP มีการรับและเบิกจ่ายในระบบจนสุดท้ายเหลือยอดเป็น”0”
5. ได้รับการตอบกลับในเอกสารจากสานักงานบริการวิชาการว่าได้รับปิดในระบบ
ฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการเรียบร้อยแล้ว
หากปิดโครงการ (แบบ
กรณียังไม่ส่งเรื่องพิจารณา หัวหน้าโครงการสามารถลบข้อมูล ขอปิดโครงการในระบบฐานข้อมูล การแก้ปัญหาในระบบฐานข้อมูลโครงการ
มก.พว.03) รายชื่อบุคลากร ที่ทาแล้วออกไป และดาเนินการดึงข้อมูลจัดทาเรื่องขอปิดโครงการอีกครั้ง
พัฒนาวิชาการ
ประจาโครงการไม่ปรากฏจะ
ดาเนินการอย่างไร
กรณีมเี งินเหลือจ่ายโครงการ
ให้หัวหน้าโครงการนาเงินที่เหลือฝากเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยและนาฝากเข้ามิตโิ ครงการ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย
พัฒนา
พัฒนาวิชาการนั้นๆ และจัดทาบันทึกจัดสรรค่าอานวยการจากเงินเหลือจ่าย(เหมือนบันทึกโอน
การพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2559
เงินค่าอานวยการในแต่ละงวดโดยใช้เกณฑ์การจัดสรรเช่นเดียวกับค่าอานวยการมก.
การจัดเก็บเอกสารโครงการ หัวหน้าโครงการ ต้องจัดทารายงานรายรับจ่ายเสนอมหาวิทยาลัยและจัดเก็บเอกสารไว้ที่หัวหน้า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย
โครงการเพื่อรอการตรวจสอบจากหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
การพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2559
ถ้ามีหน่วยงานมาจ้างทางาน ดาเนินการเปิดโครงการพัฒนาวิชาการ ตามแบบฟอร์มที่ มก. กาหนด
แนวปฏิบัติของสานักงานบริการวิชาการ
วิจัย จ้างอบรม จะต้องทา
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อะไรบ้าง
หากเปิดโครงการแต่ไม่มีการ
ดาเนินการใดๆ หรือ
โครงการที่มผี ู้ขอเข้ารับบริการ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
(โครงการฝึกอบรม ตรวจสอบ
ทดสอบ วิเคราะห์)และ
ไม่มมี ีรายรับของโครงการเลย
จะทาอย่างไร
มีการยกเลิกโครงการจากผู้
ว่าจ้างจะทาอย่างไร



เทคนิคการทาโครงการพัฒนา
วิชาการที่ง่าย/และรวดเร็ว

แนวปฏิบัติของสานักงานบริการวิชาการ

https://kuservice.ku.ac.th/


แนบต้นฉบับ/สาเนาเรื่องขออนุมัตดิ าเนินโครงการ



ทาบันทึกข้อความขอยกเลิกโครงการพร้อมบอกเหตุผล (อนุมัติตามวงเงินงบประมาณ
และระเบียบที่ขออนุมตั ิ)
แนบต้นฉบับ/สาเนาเรื่องขออนุมัตดิ าเนินโครงการและหนังสือแจ้งจากผู้ว่าจ้าง (กรณี
ทาสัญญาจ้าง)



25

ต้องทาบันทึกยกเลิกโครงการและบอกเหตุผล เพราะอะไร โดยไปดาวน์โหลดเอกสารที่







เตรียมเอกสารให้พร้อมกรณีมีการมอบอานาจในนาม มก. โดยมีข้อมูลตามที่ มก.
กาหนด และสอบถามผู้ว่าจ้างต้องการเอกสารประกอบอะไรบ้าง
การกรอกในระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการนั้น ทุกข้อมีความสาคัญควรกรอกให้ครบ
เพราะผู้ที่ได้ประโยชน์คืออาจารย์และนักวิจัย
ในกรณีที่ส่งเอกสารคืนให้ตรวจสอบนั้นเห็นควรเร่งตรวจให้ทันกาหนด
ในกรณีมีเรื่องด่วนมากเห็นควรให้เจ้าหน้าที่มาเดินเอกสารเอง หากต้องการ ภายใน
1-2 วัน

แนวปฏิบัติของสานักงานบริการวิชาการ

