
บันทึกการจัดการความรู้ (KM) 
(วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559) 

 
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 

เร่ือง   การบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย การบริหารเงิน
รายได้ในโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. 2558 
 

รายละอียด   (ใคร / ท าอะไร / ที่ไหน / อย่างไร)  
  

 ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559  ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ เรื่อง การบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย การบริหารเงิน
รายได้ในโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. 2558   เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559   เวลา 13.30 – 16.30 น.  
ณ ห้องประชุมน  าใจซายน์ SD - 117  อาคารสิรินธร  โดยเชิญบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดโครงการบริการ
วิชาการ ประเภทมีรายรับเป็นค่าบริการวิชาการตามที่ระเบียบก าหนด  ซี่งต้องจ่ายให้มหาวิทยาลัยและส่วนงานรวม
ร้อยละ 12 ของรายรับ  เข้าร่วมรับฟัง แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประสบการณ์การจัด
โครงการบริการวิชาการตามระเบียบเดิม ที่มีความแตกต่างในด้านการบริหารจัดการการเงินรายได้โครงการ จากการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 
 

ผลเป็นประการใด 
 

 ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และถ่ายทอดเทคโนโลยี  ภาควิชาที่มีโครงการบริการวิชาการ ได้แก่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ภาควิชาชีวเคมี 
ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาวาริชศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาเคมี น าโดยหัวหน้าภาควิชา
และบุคลากรสายสนับสนุนของภาควิชา ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ น าโดย หัวหน้าส านักงานคณบดีและ
บุคลากรสายสนับสนุน และมีหน่วยงานอื่นที่ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะโลจิสติกส์ 
และโรงเรียนสาธิต พิบูลบ าเพ็ญ  ซึ่งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการเงินรายได้โครงการบริการวิชาการตาม
ระเบียบเดิม ที่ได้รับอนุมัติโครงการภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  และระเบียบใหม่ ส าหรับโครงการบริการ
วิชาการท่ีได้รับอนุมัติโครงการตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559  มีความแตกต่างในด้านการบริหารเงินรายได้ในด้าน
รายรับและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอย่างไร ซึ่งพอสรุปได้ ดังนี  
 

แนวทางการปฏิบัต ิ
 

1. งานคลังและทรัพย์สิน  จัดแบ่งรูปแบบโครงการบริการวิชาการ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ ออกเป็น 2 
รูปแบบ ตามลักษณะของการให้บริการ ดังนี  

 

แบบที่  1  จัดโครงการบริการวิชาการรายปี 

รูปแบบการให้บริการ คือ มีการก าหนดอัตราการให้บริการไว้ชัดเจนตลอดอายุโครงการ โดยใช้ 



 
 

ทรัพยากรที่มีในหน่วยงาน ได้แก่ การให้บริการในห้องปฏิบัติการ การให้บริการเก่ียวกับอุปกรณ์และเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์  การบริการตรวจวิเคราะห์ต่าง ๆ เป็นต้น   การขออนุมัติโครงการรูปแบบนี  ผู้จัดโครงการ ต้องจัดท า
ตารางรายละเอียดการให้บริการและอัตราค่าบริการมาพร้อมกับโครงการที่เสนอ  อายุของโครงการ อาจก าหนดให้
เป็นหกเดือนครั ง หรือปีละครั ง หรือมากกว่าได ้  และอาจมีการปรับเปลี่ยนอัตราการให้บริการตามความเหมาะสม
ของต้นทุน และความหลากหลายของรูปแบบการให้บริการ  เมื่ออายุโครงการเดิมสิ นสุดลงก็ได้ 
 

แบบที ่ 2   จัดโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของผู้รับบริการ 

  รูปแบบการให้บริการ จะเป็นการให้บริการตามความประสงค์ของผู้รับบริการ โดยผู้รับบริการเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย มีระยะเวลาตามที่ตกลงกัน เช่น โครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ  โครงการเรียนพิเศษ
ปรับพื นฐานส าหรับนิสิตก่อนเรียน ปี 1  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ส าหรับครูและนักเรียน การรับจ้างท าวิจัยทีส่ิทธิ
ในผลงานเป็นของผู้ว่าจ้าง หรือการให้บริการในลักษณะอ่ืน ๆ   
 

2. การตรวจสอบวันที่อนุมัติในโครงการและรายละเอียดโครงการ เพ่ือก าหนดอัตราค่าบริการ และการ 
ค านวณรายได้และค่าใช้จ่ายในโครงการ   

จากกรณีทีม่ีการปรับปรุงและยกเลิกการใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้ 
ในโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. 2552  ให้มาใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้ในโครงการ
บริการวิชาการ พ.ศ. 2558  แทนเริ่มตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559  เป็นต้นไป   โดยก าหนดไว้ในบทเฉพาะกาล 
ว่า การใดที่ได้ด าเนินการไปก่อนระเบียบใหมจ่ะใช้บังคับ ให้ด าเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ   
 

3. การด าเนินการและการรายงานผลโครงการ 
 

3.1 ตรวจสอบความถูกต้องในการค านวณอัตราค่าบริการวิชาการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 
โครงการ  เข้าข่ายในระเบียบใด 

3.2 การรับเงินค่าบริการวิชาการ เมื่อรับเงินค่าบริการวิชาการต้องน าส่งเงินที่งานการเงินคณะ
วิทยาศาสตร์ เพ่ือออกใบเสร็จรับเงิน และน าส่งกองคลังและทรัพย์สิน ห้ามน าเงินไปใช้ก่อน 
โดยไม่น าส่ง 

3.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ ท าบันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ตามระเบียบ 
หลังจากท่ีน าส่งเงินแล้ว  โดยเบิกเงินก่อนการด าเนินโครงการกรณี จัดเป็นรายครั ง หรือถ้า
จัดเป็นรายปี จะรวบรวมมาเบิกเป็นครั งคราวก็ได้ 

3.4 การจ่ายเงินในโครงการ ต้องจัดเก็บหลักฐานการจ่ายทุกรายการ เช่น ใบลงนามส าหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  ใบส าคัญรับเงินต่าง ๆ หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ใบเสร็จ
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ  ใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุ  ทั งนี ต้องถูกต้องตามรูปแบบที่ก าหนด  

3.5 การรายงานผลโครงการ  ตามรูปแบบและแนวปฏิบัติที่ก าหนด คือ ภายใน 30 วัน หลังจาก
เสร็จสิ นโครงการ เสนอให้มหาวิทยาลัยทราบ ( อธิการบดี ) โดยผ่านเจ้าหน้าที่การเงินของ
คณะฯ เป็นผู้ตรวจสอบ และรับรองความถูกต้อง 
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ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ ขาดความเข้าใจในวิธีการค านวณค่าบริการวิชาการ ร้อยละ 12  
ในระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. 2558 

2. การรับจ้างท าวิจัย หรือให้ค าปรึกษางานวิจัย ตามระเบียบระบุแต่เพียงสิทธิในผลงานเป็นของผู้ว่าจ้าง 
ในทางปฏิบัติในเรื่องของการวิจัย นอกจากสิทธิในผลงานแล้ว ยังมีเงื่อนไขหรือข้อตกลงกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
แหล่งทุน เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย จึงต้องระมัดระวังในการตรวจสอบเงื่อนไข ก่อนท าสัญญา 

ตัวอย่าง    งบประมาณค่าจ้างวิจัยทั งหมด  100 บาท  มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนนักวิจัย 
10 บาท ค่าซื อเครื่องมือวิจัย 15 บาท  ส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการวิจัยอีก 75 บาท  ผู้ให้ทุนวิจัย
หรือผู้ว่าจ้างวิจัยไดต้ั งเงื่อนไขในการค านวณค่าบริการวิชาการให้มหาวิทยาลัย  โดยไม่นับรวม  ค่าตอบแทนและค่า
ซื อเครื่องมือ (ครุภัณฑ์)  โดยค านวณ ค่าบริการวิชาการให้เฉพาะงบด าเนินการ จากยอดเงิน 75 บาท (100-25) 
เท่านั น คิดร้อยละ 10 จะได้เพียง 7.50 บาท  ซึ่งท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ   

3. การวางแผนการปฏิบัติการในเรื่องของการให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองพันธกิจขององค์กร คือ  
การถ่ายทอด เผยแพร่ บริการวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นลักษณะในเชิงรับ มากกว่าเชิงรุก  

4. ยังไม่มีหน่วยงานภายในและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ที่จัดตั งขึ นเป็นการเฉพาะ ส าหรับท าหน้าที่ 
รับผิดชอบและดูแลการบริหารจัดการในการให้บริการวิชาการ  เช่นเดียวกับภาคเอกชนที่มีการวิเคราะห์ก่อนการ
ลงทุน มีการท าวิจัยตลาด และมีหน่วยลูกค้าสัมพันธ์ไว้บริการลูกค้า 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
   

การให้บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ในปัจจุบัน ผู้ทีใ่ห้บริการวิชาการในส่วนของส านักงานคณบดี หรือ
ส านักงานภาควิชา ทั งสองรูปแบบที่จัดไว้คือ รายปี และ รายครั ง  ยังเป็นลักษณะการให้บริการแบบ เชิงรับ
มากกว่า เนื่องจากเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร และภารกิจหลักของบุคลากรกายใน คณะฯ คือ  การจัดการด้าน
การเรียนการสอน มากกว่าการมุ่งแสวงหารายได้จากการให้บริการวิชาการ โดย  

1. คณะวิทยาศาสตร์ ควรมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร ให้หน่วยงานภายในได้ทราบ กรณีท่ี  
มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

2. คณะวิทยาศาสตร์ ควรจัดท าทะเบียนคุมผู้รับบริการวิชาการ โดยจัดแบ่งกลุ่มผู้รับบริการ สถิติการใช้ 
บริการ ช่วงเวลาที่มาใช้บริการวิชาการในแต่ละปีปฏิทิน  งบประมาณหรือเงินทุนที่ได้รับ เพื่อการวางแผนเชิงรุก  
 

แนวปฏิบัติที่ด ี(Best Practice)  ของงานคลงัและทรัพย์สิน 

1. เริ่มจากการวิเคราะห์โครงการการ เพื่อค านวณงบประมาณตามความต่างของระเบียบ ให้เหมาะสม 
ส าหรับทุกโครงการ เพ่ือความถูกต้องตามแนวปฏิบัติและเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายของมหาวิทยาลัย 

2. จัดท าคู่มือที่มีตัวอย่างการท าโครงการ การรายงานผลโครงการและขั นตอนการท างาน (Flow Chart) 
3. เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร รวมถึงการให้ค าปรึกษา เรื่องระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติ ในหน่วยงาน 

ให้แก่บุคลคลากรผู้ปฏิบัติหน้าทีบ่ริการวิชาการ  เพ่ือการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ  
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เอกสารประกอบ  

แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  ของงานคลังและทรัพย์สิน 

 

เร่ือง 

การบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ควบคุมประเด็นความรู้  :    นายอภิศักดิ์  ไชยโรจน์วัฒนา 
ผู้สรุปประเด็นความรู้  :     นางเนาวรัตน์  โกมารพิมพ์ 

นางสุชาดา  ไม้งาม 
นางสาวชนัดดา  จูสวัสดิ์ 

ผู้จดบันทึกความรู้  :    นายธีรยุทธ  นพรัตน์อาภากุล 
วันท่ี  1  เมษายน  พ.ศ. 2559 
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การวิเคราะห์ประเด็นส าคัญ ระหว่างระเบียบเดิม  และ ระเบียบใหม่ 
 

 

1 การฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย บรรยาย ประชุมเชิงปฏิบัติการ √ 1 การฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย บรรยาย ประชุมเชิงปฏิบัติการ √

2 การวเิคราะห์ การตรวจสอบ การทดสอบ การสอบเทียบ การประเมนิผล และการแปล √ 2 การวเิคราะห์ การตรวจสอบ การทดสอบ การสอบเทียบ การประเมนิผล และการแปล √

3 การส ารวจ การวางแผน การวางระบบ การออกแบบ การประดิษฐ์ หรือการผลิต √ 3 การส ารวจ การวางแผน การวางระบบ การออกแบบ การประดิษฐ์ หรือการผลิต √

หรืองานในลักษณะท านองเดียวกนัทีไ่มเ่กีย่วข้องกบัการวจิัย √ หรืองานในลักษณะท านองเดียวกนัทีไ่มเ่กีย่วข้องกบัการวจิัย √

4 การให้บริการเคร่ืองมอื อปุกรณ์ต่าง ๆ √ 4 การให้บริการเคร่ืองมอื อปุกรณ์ต่าง ๆ √

5 การให้ค าปรึกษาหรือข้อแนะน า หรือการให้บริการข้อมลู การศึกษาความเหมาะสมของ √ 5 การให้ค าปรึกษาหรือข้อแนะน า หรือการให้บริการข้อมลู การศึกษาความเหมาะสมของ √

โครงการ การศึกษาผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม โครงการ การศึกษาผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม

6 การให้บริการวชิาการในลักษณะอืน่ ๆ √ 6 การรับจ้างท าวจิัย หรือ ให้ค าปรึกษางานวจิัย ที่สิทธิในผลงานเป็นของผู้ว่าจา้ง

7 การให้บริการวชิาการในลักษณะอืน่ ๆ √

1 คณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการ - แตง่ตัง้โดยหวัหน้าสว่นงานทีร่ับผิดชอบโครงการ 1 คณะกรรมการบริหารเงินรายไดโ้ครงการบริการวิชาการ - แตง่ตัง้โดยมหาวิทยาลยั ประกอบดว้ย 

ประกอบด้วยบุคลากรในมหาวทิยาลัยอย่างน้อย 3 คน รองอธกิารบดีทีไ่ด้รับมอบหมายจากอธกิารบดี   เป็นประธาน

และอาจแต่งต้ังบุคลากรจากภายนอกเป็นกรรมการเพิม่ได้ รองอธกิารบดีทีไ่ด้รับมอบหมายจากอธกิารบดี จ านวนไมเ่กนิ 2 คน   เป็นกรรมการ

หัวหน้าส่วนงาน หรือรองหัวหน้าส่วนงานทีไ่ด้รับมอบหมายส่วนงานละ 1 คน   เป็นกรรมการ

ผู้ทรงคุณวฒิุทีอ่ธกิารบดีแต่งต้ัง จ านวนไมเ่กนิ 3 คน   เป็นกรรมการ

ผู้อ านวยการกองคลังและทรัพย์สิน เป็นเลขานุการ โดยมผู้ีช่วยเลขานุการได้ไมเ่กนิ 2 คน

2 คณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการ - แตล่ะโครงการแตง่ตัง้โดยหวัหน้าสว่นงาน

คณะกรรมการบริหารโครงการบริการวชิาการ จ านวนไมน่้อยกวา่ 3 คน

เดมิ  ส าหรับโครงการทีไ่ดร้ับอนุมัตก่ิอนวันที ่ 30  กันยายน พ.ศ. 2558 ใหม่ โครงการบริการวิชาการ ทีไ่ดร้ับอนุมัต ิ  ตัง้แตว่ันที ่ 1  ตลุาคม พ.ศ. 2558    เป็นตน้ไป

ความหมายของ  "การบริการวิชาการ" ความหมายของ  "การบริการวิชาการ"

คณะกรรมการตามระเบียบ   มี 1 ชุด คณะกรรมการตามระเบียบ    มี 2 ชุด  ไดแ้ก่
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คณะกรรมการบริหารโครงการ   แต่ละโครงการมอี าเนาจหน้าที ่ดังนี้ คณะกรรมการบริหารเงินรายไดโ้ครงการบริการวิชาการ  มอี านาจและหน้าทีดั่งต่อไปนี้
1 บริหารกจิการให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามโครงการทีไ่ด้รับอนุมติั 1 ก าหนดทิศทาง กลยุทธก์ารบริการวชิาการของมหาวทิยาลัย
2 แต่งต้ังเจ้าหน้าทีโ่ครงการ 2 ก าหนดหลักเกณฑ์ และออกประกาศเกีย่วกบัการลดค่าตอบแทนการให้บริการวชิาการในส่วนของ
3 ควบคุม ตรวจสอบ การรับเงิน - จ่ายเงิน มหาวทิยาลัย หรือหลักเกณฑ์อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วกบัการบริหารโครงการและการบริหารเกีย่วกบัการเงิน
4 ควบคุมดูแลจัดการเกีย่วกบัทรัพย์สินของโครงการ 3 พจิารณากล่ันกรอง กรณีมปีัญหาในทางปฏิบัติเกีย่วกบัโครงการบริการวชิาการ
5 พจิารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนการให้บริการวชิาการ ตามหมวด 3 ของระเบียบ กอ่นเสนอความเห็นต่ออธกิารบดี เพือ่พจิารณาส่ังการ
6 ก าหนดหลักเกณฑ์และอตัราการจ่ายเงินของโครงการ 4 แต่งต้ังคณะท างาน หรือคณะอนุกรรมการ เพือ่ช่วยปฏิบัติงานตามความจ าเป็นและเหมาะสม

5 ปฏิบัติหน้าทีอ่ืน่ตามทีอ่ธกิารบดีมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารโครงการ  แต่ละโครงการมอี านาจหน้าที ่ดังนี้

1 บริหารกจิการให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามโครงการทีไ่ด้รับอนุมติั
2 แต่งต้ังเจ้าหน้าทีโ่ครงการ

กล่าวถึง การน าส่งเงินรายได้ และการจัดสรรเงินค่าตอบแทนร้อยละ 7 ให้มหาวทิยาลัย 3 ควบคุม ตรวจสอบ การรับเงิน - จ่ายเงิน
และ ร้อยละ 5  ทีน่ าไปจัดสรรให้ส่วนงานผู้จัด 4 ควบคุมดูแลจัดการเกีย่วกบัทรัพย์สินของโครงการ

การก าหนดค่าบริการวชิาการตามระเบียบนี้ โดยส่วนงานเป็นผู้ก าหนด หรือผู้รับบริการวชิาการ 5 พจิารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนการให้บริการวชิาการ ตามข้อ 10 ของระเบียบ
หรือผู้ให้ทุนเป็นผู้ก าหนดโดยต้องได้รับอนุมติัจากอธกิารบดีหรือผู้ทีอ่ธกิารบดีมอบหมาย 6 ก าหนดหลักเกณฑ์และอตัราการจ่ายเงินของโครงการ

ส่วนงานต้องประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการเพือ่เป็นแนวทางในการก าหนดค่าบริการ
โดยค านึงถึง หัวหน้าโครงการและคณะกรรมการบริหารโครงการต้องประมาณการค่าใช้จ่าย เพือ่
(1)  ค่าตอบแทนแกบุ่คลากรทีเ่กีย่วข้อง ให้จ่ายไมเ่กนิหลักเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด เป็นแนวทางก าหนดค่าบริการวชิาการในโครงการ โดยให้ค านึงถึงความคุ้มค่าและคุ้มทุนในการ
(2)  ค่าตอบแทนวทิยากร ให้จ่ายได้ไมเ่กนิหลักเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด บริหารการเงินโครงการ ได้แก่
(3)  ค่าวสัดุทีป่ระมาณวา่จะต้องจ่ายจริง (1)  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารโครงการ ตามเกณฑ์ทีห่นดในข้อ 13 ของระเบียบ
(4)  ค่าเส่ือมราคาของทรัพย์สิน ซ่ึงค านวณโดยหลักเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลัยก าหนด (2)  ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานในโครงการ
(5)  ค่าใช้สถานที่ (3)  ค่าวสัดุทีป่ระมาณวา่จะต้องจ่าย
(6)  ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ประเมนิตามทีจ่ะต้องจ่ายจริง (4)  ค่าเส่ือมราคาของทรัพย์สิน ซ่ึงค านวณโดยหลักเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลัยก าหนด
(7)  ค่าภาษเีงินได้ และภาษมีลูค่าเพิม่ ตามอตัราทีส่รรพากรเรียกเกบ็ (ถ้าม)ี (5)  ค่าใช้สถานที่
(8)  ส ารองค่าใช้จ่ายร้อยละ 5 ของประมาณการค่าใช้จ่าย ตามข้อ (1) - (7) (6)  ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ประเมนิตามทีจ่ะต้องจ่าย
(9)  ค่าตอบแทนการให้บริการวชิาการ ซ่ึงต้องจ่ายให้มหาวทิยาลัยและส่วนงาน ร้อยละ 12 ของรายรับ (7)  ค่าภาษเีงินได้ และภาษมีลูค่าเพิม่ (ถ้าม)ี

(8)  ส ารองค่าใช้จ่ายร้อยละ 5 ของประมาณการค่าใช้จ่าย ตามข้อ (1) - (7)
(9)  ค่าตอบแทนการให้บริการวชิาการ ซ่ึงต้องจ่ายให้มหาวทิยาลัยและส่วนงาน ร้อยละ 12

ของรายรับ และน าส่งเป็นรายได้อืน่ของมหาวทิยาลัย และรายได้อืน่ของส่วนงาน

สรุปข้อ 10  การประมาณการค่าใช้จา่ย

เดมิ  ส าหรับโครงการทีไ่ดร้ับอนุมัตก่ิอนวันที ่ 30  กันยายน พ.ศ. 2558 ใหม่ โครงการบริการวิชาการ ทีไ่ดร้ับอนุมัต ิ  ตัง้แตว่ันที ่ 1  ตลุาคม พ.ศ. 2558    เป็นตน้ไป

หมวด 3 ค่าใช้จา่ย 

6 



 
 

 

รายรับ : รายรับ :
รายรับ 100.00    รายรับ 100.00     

100.00    100.00     

รายจา่ย : รายจา่ย :
ค่าตอบแทนบริการวชิาการ 12% 12.00      ค่าตอบแทนกรรมการบริหารโครงการ 20.00    **(1)**
กรรมการบริหารโครงการ ตามเกณฑ์ฯ ค่าตอบแทนวทิยากร 10.00   
ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงาน ตามมติกรรมการบริหารโครงการ ค่าจ้างอืน่ ๆ 15.00   
ค่าวสัดุ ประเมนิตามทีต้่องจ่าย ค่าวสัดุ 15.00   
ค่าเส่ือมราคาทรัพย์สิน ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด (ไมม่กีไ็ด้) ค่าเส่ือมราคา 10.00   
ค่าใช้สถานที ่ตามเกณฑ์ทีห่น่วยงานก าหนด ค่าใช้จ่ายอืน่ 10.04   
ส ารองค่าใช้จ่าย 5% 5.00        ค่าใช้สถานที่ 5.00     

100.00    รวม ค่าใช้จ่ายในการประมาณการ 85.04   

น าค่าตอบแทนบริการวชิาการ 12%  น าส่งเป็นรายได้อืน่ ร้อยละ 7 และร้อยละ 5 เงินส ารองค่าใช้จ่าย 5% 4.25     **(2)** 4.25
รวม ค่าใช้จ่ายกอ่นคิดค่าตอบแทนบริการวชิาการ 89.29   
ค่าตอบแทนบริการวิชาการ ร้อยละ 12 10.71   10.71

( มาจาก  100 *12/112 = 10.71 ) 100.00     

1 น าค่าตอบแทนบริการวชิาการ 12%  น าส่งเป็นรายได้อืน่ ร้อยละ 7 และร้อยละ 5
โดย น า 10.71 มาคิด จะได้ ( 10.71*7/112 ) = 6.25
โดย น า 10.71 มาคิด จะได้ ( 10.71*5/112 ) = 4.46

2 รายรับค่าบริการวชิาการภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายทัง้ส้ินแล้ว (เงินเหลือจ่าย)  ให้เป็นเงินรายได้ของ
ส่วนงานทีรั่บผิดชอบโครงการ และหากค่าใช้จ่ายสูงกวา่ค่าบริการวชิาการทีไ่ด้รับ ให้หักจาก
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารโครงการทีไ่ด้รับจากโครงการนั้น และหากไมเ่พยีงพอกใ็ห้
จ่ายจากเงินรายได้ของส่วนงานทีรั่บผิดชอบโครงการ

3 ให้น าส่งเงินรายรับทีเ่หลือจากหักค่าใช้จ่ายทัง้ส้ินแล้ว เข้าเป็นเงินรายได้ประเภท " รายได้อืน่ "
ของส่วนงาน โดยได้รับการยกเวน้การหักสมทบส่วนกลาง และกองทุนมหาวทิยาลัย

4 **(1)**   หมายถึง  ให้จ่ายภายใต้หลักเกณฑ์ในข้อ 13 ของระเบียบ
5 **(2)**   หมายถึง  ส ารองค่าใช้จ่ายร้อยละ 5 ของประมาณการค่าใช้จ่าย ตามข้อ 10 (1) ถึง (7)

เดมิ  ส าหรับโครงการทีไ่ดร้ับอนุมัตก่ิอนวันที ่ 30  กันยายน พ.ศ. 2558 ใหม่ โครงการบริการวิชาการ ทีไ่ดร้ับอนุมัต ิ  ตัง้แตว่ันที ่ 1  ตลุาคม พ.ศ. 2558    เป็นตน้ไป

การจดัสรร

ตวัอยา่งการค านวณรายจา่ยในการขออนุมัตโิครงการ  แบบเดมิ ตวัอยา่งการค านวณรายจา่ยในการขออนุมัตโิครงการ รูปแบบใหม่

85.0488%
83.00      
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การใช้จา่ยเงินในโครงการ  ในสว่นของงบด าเนินงาน ร้อยละ 88 การใช้จา่ยเงินในโครงการ  ในสว่นของงบด าเนินงาน ร้อยละ 88  ( ร้อยละ 89.29 ) 
ในหมวด 3 ค่าใช้จ่าย ข้อ 10 ในหมวด 3  หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่าย ข้อ 13
" รายรับค่าบริการวชิาการภายหลังหักค่าใช้จ่ายทัง้ส้ินแล้ว ให้เป็นรายได้ของส่วนงานที่ " การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายของโครงการ ให้จ่ายได้ตามรายการและวงเงินทีป่ระมาณไวใ้น

รับผิดชอบโครงการ และหากค่าใช้จ่ายสูงกวา่ค่าบริการวชิาการทีไ่ด้รับ ให้หักจากค่าตอบแทนของ ข้อ 10 (2) ถึง (7)  หากมค่ีาใช้จ่ายใดทีจ่ าเป็นโดยมไิด้ประมาณการไว ้หรือประมาณการไวไ้มพ่อให้เฉล่ีย
คณะกรรมการทีไ่ด้รับจากโครงการบริการวชิาการนั้น และหากไมเ่พยีงพอกใ็ห้จ่ายจากเงินรายได้ จากรายการส ารองทีไ่ด้ส ารองไวใ้นข้อ 10 (8) " ( หักจากเงินส ารอง ร้อยละ 5 ของโครงการ )
ของส่วนงานทีรั่บผิดชอบโครงการ " ส่วนการจ่ายค่าตอบแทนแกค่ณะกรรมการบริหารโครงการ ตามข้อ 10 (1) ให้จ่ายตามเกณฑ์ ดังนี้

1 ค่าบริการวชิาการวงเงินไมเ่กนิ 1,000,000 บาท จ่ายค่าตอบแทนอตัรา ไมเ่กนิร้อยละ 20
2 ค่าบริการวชิาการวงเงินไมเ่กนิ 2,000,000 บาท จ่ายค่าตอบแทน

เฉพาะส่วนทีไ่มเ่กนิ 1,000,000 บาท จ่าย ร้อยละ 20
การก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ม ี2 กรณี คือ ส่วนทีเ่กนิกวา่ 1,000,000 บาท จ่ายไมเ่กนิร้อยละ 15
1 การบริการวชิาการทีด่ าเนินการเองทัง้หมด ให้คิดค่าตอบแทนร้อยละ 12  โดยจัดสรรเป็น 3 ค่าบริการวชิาการวงเงินไมเ่กนิ 3,000,000 บาท จ่ายค่าตอบแทน

รายได้อืน่ของมหาวทิยาลัย ร้อยละ 7  และรายได้อืน่ของคณะวทิยาศาสตร์ ร้อยละ 5 เฉพาะส่วนทีไ่มเ่กนิ 1,000,000 บาท จ่าย ร้อยละ 20
คงเหลือเป็นค่าด าเนินการร้อยละ 88 ส่วนทีเ่กนิกวา่ 1,000,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 2,000,000 บาท จ่ายร้อยละ 15

2 การบริการวชิาการทีร่่วมกบัหน่วยงานอืน่ โดยหน่วยงานอืน่เป็นผู้จัดเกบ็รายรับจากการ ส่วนทีเ่กนิกวา่ 2,000,000 บาท จ่ายไมเ่กนิร้อยละ 10
บริการวชิาการ เมือ่ส้ินสุดโครงการและมกีารจัดสรรเงินภายหลัง ต้องจัดสรรเงินดังนี้ 4 ค่าบริการวชิาการวงเงินเกนิ 3,000,000 บาท ขึ้นไป  จ่ายค่าตอบแทน
ให้น าส่งเป็นรายได้อืน่ของมหาวทิยลัย ร้อยละ 30 และหน่วยงานร้อยละ 70 เฉพาะส่วนทีไ่มเ่กนิ 1,000,000 บาท จ่าย ร้อยละ 20

การเพ่ิม ลด หรืองดค่าตอบแทนการใหบ้ริการวิชาการ ใหเ้ป็นอ านาจของอธกิารบดโีดยไม่ลดชอง ส่วนทีเ่กนิกวา่ 1,000,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 2,000,000 บาท จ่ายร้อยละ 15
มหาวิทยาลยั ร้อยละ 7  แตใ่หล้ดไดใ้นสว่นของสว่นงาน ร้อยละ 5 ส่วนทีเ่กนิกวา่ 2,000,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 3,000,000 บาท จ่ายร้อยละ 10

ส่วนทีเ่กนิกวา่ 3,000,000 บาท จ่ายไมเ่กนิร้อยละ 5
เงินอดุหนุนการวจิัย ตามข้อบังคับของมหาวทิยาลัยบูรพา วา่ด้วยการวจิัย พ.ศ. 2556  กรณีมีค่าปรับตามสญัญา ใหห้กัจากค่าตอบแทนกรรมการบริหารโครงการ ตามข้อ 10 (1)

  ข้อ 6  ได้ก าหนดประเภทของเงินอดุหนุนการวจิัยไว ้ 4  ประเภท  ได้แก่
1 เงินอดุหนุนการวจิัยจากงบประมาณเงินรายได้จากเงินอดุหนุนรัฐบาล ร้อยละ 10 การก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ มรีายการดังนี้ คือ 
2 เงินอดุหนุนการวจิัยจากเงินรายได้มหาวทิยาลัย การบริการวชิาการให้คิดค่าตอบแทนร้อยละ 12  โดยจัดสรรเป็น
3 เงินอดุหนุนการวจิัยจากเงินรายได้ส่วนงาน รายได้อืน่ของมหาวทิยาลัย ร้อยละ 7 และรายได้อืน่ของคณะวทิยาศาสตร์ ร้อยละ 5
4 เงินสนับสนุนการวจิัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวทิยาลัย ให้ดูเง่ือนไข คงเหลือเป็นค่าด าเนินการร้อยละ 88

การเพ่ิม ลด หรืองดค่าตอบแทนการใหบ้ริการวิชาการ ใหห้วัหน้าสว่นงานเป็นผู้พิจารณาและน าเสนอ
เฉพาะ ประเภทที ่1  คามข้อบังคับ ก าหนดให้คิดค่าสาธารณูปโภคร้อยละ 10  คณะกรรมการประจ าสว่นงานทราบ ในสว่นของค่าตอบแทนของสว่นงาน (ร้อยละ 5)
ส าหรับ ประเภทที ่ 4  ต้องพจิารณาวา่สิทธใินผลงานวจิัยเป็นของใคร ถ้าเป็นของผู้วา่จ้าง ในสว่นของมหาวิทยาลยั (ร้อยละ 7) สามารถขอลดได ้ร้อยละ 2 ของรายรับ โดยผ่าน
หรือผู้ให้ทุนสนับสนุนทัง้หมดจะถูกก าหนดให้เป็นโครงการบริการวชิาการ ความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารเงินรายได ้และอธกิารบดเีป็นผู้อนุมัติ

เดมิ  ส าหรับโครงการทีไ่ดร้ับอนุมัตก่ิอนวันที ่ 30  กันยายน พ.ศ. 2558 ใหม่ โครงการบริการวิชาการ ทีไ่ดร้ับอนุมัต ิ  ตัง้แตว่ันที ่ 1  ตลุาคม พ.ศ. 2558    เป็นตน้ไป

รายรับจากโครงการบริการวิชาการ มาจาก แหลง่ทนุภายนอก

รายรับจากโครงการบริการวิชาการ มาจาก แหลง่ทนุภายนอก
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สูตร  การค านวณรายรับรายจ่ายเป็นเงิน 100 บาท  แบบเดิม สูตร  การค านวณรายรับรายจ่ายเป็นเงิน 100 บาท  แบบใหม่
ค่าบริการวชิาการ ร้อยละ 100 เป็นเงิน  100.00    ค่าบริการวชิาการ ร้อยละ 100 เป็นเงิน  100.00    

หัก  ค่าตอบแทนบริการวชิาการ ร้อยละ 12 12.00      หัก  ค่าตอบแทนบริการวชิาการ ร้อยละ 12 10.71-     
คงเหลือ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ร้อยละ 88 88.00      คงเหลือ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 89.29     

สูตร   การประมาณรายรับรายจ่ายค่าบริการวชิาการทีห่น่วยงานอืน่จัดเกบ็รายได้  (ข้อ 11) สูตร   การประมาณรายรับรายจ่ายค่าบริการวชิาการทีห่น่วยงานอืน่จัดเกบ็รายได้  (ข้อ 15)
โดย  คณะวทิยาศาสตร์ จัดร่วมกบั หน่วยงานอืน่  โดยหน่วยงานอืน่จัดเกบ็ค่าลงทะเบียนเอง โดย  คณะวทิยาศาสตร์ จัดร่วมกบั หน่วยงานอืน่  โดยหน่วยงานอืน่จัดเกบ็ค่าลงทะเบียนเอง

สมมติุให ้ เมือ่ส้ินสุดโครงการ  มเีงินเหลือหลักหักค่าใช้จ่ายและจัดสรรให้คณะฯ  100  บาท สมมติุให ้ เมือ่ส้ินสุดโครงการ  มเีงินเหลือหลักหักค่าใช้จ่ายและจัดสรรให้คณะฯ  100  บาท
คณะฯ น าส่งเข้าเป็นรายได้อืน่ร้อยละ 30 ให้มหาวทิยาลัย 30.00      คณะฯ น าส่งเข้าเป็นรายได้อืน่ร้อยละ 30 ให้มหาวทิยาลัย 30.00       
คงเหลือ ร้อยละ 70 น าส่งเป็นรายได้อืน่ของคณะฯ 70.00      คงเหลือ ร้อยละ 70 น าส่งเป็นรายได้อืน่ของคณะฯ 70.00       

100.00    100.00     

การน าสง่เงินรายได ้ ใหส้ง่เป็นรายรับอ่ืน การน าสง่เงินรายได ้ ใหส้ง่เป็นรายรับอ่ืน   ซ่ึงไดร้ับการยกเว้นการหกัสมทบสว่นกลางและเงินกองทนุ

1 รับงานโดยค านวณค่าตอบแทนบริการวชิาการ ร้อยละ 12  ยกเวน้งานวจิัยร้อยละ 10 1 รับงานโดยค านวณค่าตอบแทนบริการวชิาการร้อยละ 12 เป็นค่าใช้จ่ายของโครงการ
2 เจ้าของโครงการ จัดท าบันทึกขออนุมติัโครงการ  ส่งการเงินตรวจสอบงบประมาณ 2 เจ้าของโครงการ จัดท าบันทึกขออนุมติัโครงการ  ส่งการเงินตรวจสอบงบประมาณ 
3 งานสารบรรณรับเร่ือง น าส่งส านักบริการวชิาการเพือ่บันทึกกจิกรรมเสร็จแล้วส่งคืนคณะ 3 ส่งเร่ืองขออนุมติัโครงการทีง่านสารบรรณคณะ เพือ่ลงรับและเสนอขออนุมติัคณบดี
4 เจ้าของโครงการ จัดท าค าส่ังแต่งต้ังกรรมการด าเนินงานโครงการ ให้คณบดีอนุมติั 4 เจ้าของโครงการ จัดท าค าส่ังแต่งต้ังกรรมการด าเนินงานโครงการ ให้คณบดีอนุมติั
5 การเงินน าเสนอคณบดี อนุมติัโครงการ 5 คณะกรรมการโครงการก าหนดเกณฑ์การจ่ายเงิน การจัดสรรเงินตามระเบียบ
6 ด าเนินการตามโครงการทีเ่สนอขออนุมติั มหีนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม รายงานการประชุม 
7 รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่าย และรายงานผลการใช้จ่ายพร้อมกบัการจัดสรรเงิน 6 ด าเนินการตามโครงการทีเ่สนอขออนุมติั

7 รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่าย และรายงานผลการใช้จ่ายพร้อมกบัการจัดสรรเงิน

ข้ันตอนการขออนุมัตโิครงการบริการวิชาการก่อนเบิกค่าใช้จ่ายด าเนินงาน -  แบบเดมิ ข้ันตอนการขออนุมัตโิครงการบริการวิชาการก่อนเบิกค่าใช้จา่ยด าเนินงาน - แบบใหม่

เดมิ  ส าหรับโครงการทีไ่ดร้ับอนุมัตก่ิอนวันที ่ 30  กันยายน พ.ศ. 2558 ใหม่ โครงการบริการวิชาการ ทีไ่ดร้ับอนุมัต ิ  ตัง้แตว่ันที ่ 1  ตลุาคม พ.ศ. 2558    เป็นตน้ไป
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ใหม่ โครงการบริการวิชาการ ทีไ่ดร้ับอนุมัต ิ  ตัง้แตว่ันที ่ 1  ตลุาคม พ.ศ. 2558    เป็นตน้ไป

ขัน้ตอนการขออนุมัตโิครงการวิจัยก่อนเบิกค่าใช้จ่ายด าเนินงาน - แบบเดมิ ขัน้ตอนการขออนุมัตโิครงการวิจยัก่อนเบิกค่าใช้จา่ยด าเนินงาน - แบบใหม่

เดมิ  ส าหรับโครงการทีไ่ดร้ับอนุมัตก่ิอนวันที ่ 30  กันยายน พ.ศ. 2558
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1 หัวหน้าโครงการต้องจัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ 1 หัวหน้าโครงการต้องจัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ 
2 หัวหน้าโครงการท าเร่ืองขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายด าเนินการ หรือยืมเงินทดรองจ่าย 2 ส่วนงานผู้รับผิดชอบโครงการ หรือคณะกรรมการบริหารโครงการจะน าเงินรายได้ในโครงการไป

จากส่วนงานทีรั่บผิดชอบ หรือทีก่องคลังและทรัพย์สิน   โดยยมืเงินเทา่ทีจ่ าเป็น ใช้จ่ายได้ต่อเมือ่โครงการได้รับการอนุมติัแล้ว และต้องใช้จ่ายตามวตัถุประสงค์โครงการทีไ่ด้รับอนุมติั
และส่งใช้คืนทันทีทีไ่ด้รับเงินค่าบริการ  (               ข้อนี้มกี าหนดไวใ้นระเบียบ ) 3 หัวหน้าโครงการท าเร่ืองขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายด าเนินการ หรือยืมเงินทดรองจ่าย

3 เมือ่ส้ินสุดโครงการ ให้หัวหน้าโครงการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรายงานผล จากส่วนงานทีรั่บผิดชอบ หรือทีก่องคลังและทรัพย์สิน   โดยยมืเงินเทา่ทีจ่ าเป็น
การด าเนินงานโครงการ รายรับ รายจ่าย และการจัดสรรเงิน  พร้อมน าส่งเงินเหลือจ่าย (ถ้าม)ี และส่งใช้คืนทันทีทีไ่ด้รับเงินค่าบริการ  (             ไมม่กี าหนดในระเบียบ แต่สามารถปฏิบัติได้ )
ภายใน  30  วนั  นับแต่วนัส้ินสุดโครงการ 4 เมือ่ส้ินสุดโครงการ ให้หัวหน้าโครงการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรายงานผล

4 โครงการทีใ่ช้เวลาเกนิ 6 เดือน หัวหน้าโครงการต้องจัดท ารายงานสถานพทางการเงิน การด าเนินงานโครงการ รายรับ รายจ่าย และการจัดสรรเงิน  พร้อมน าส่งเงินเหลือจ่าย (ถ้าม)ี
ของโครงการทุก 6 เดือน ภายใน  30  วนั  นับแต่วนัส้ินสุดโครงการ

5 โครงการทีใ่ช้เวลาเกนิ 6 เดือน หัวหน้าโครงการต้องจัดท ารายงานสถานพทางการเงิน
ของโครงการทุก 6 เดือน

6 กรณีหัวหน้าโครงการ หรือคณะกรรมการบริหารโครงการไมป่ฏิบัติตามทีก่ าหนด ให้ถือเป็นการ
กระท าผิดทางวนิัย ตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยบูรพา วา่ด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลัย

เดมิ  ส าหรับโครงการทีไ่ดร้ับอนุมัตก่ิอนวันที ่ 30  กันยายน พ.ศ. 2558 ใหม่ โครงการบริการวิชาการ ทีไ่ดร้ับอนุมัต ิ  ตัง้แตว่ันที ่ 1  ตลุาคม พ.ศ. 2558    เป็นตน้ไป

การด าเนินงานโครงการ และการจัดท ารายงาน การบริหารโครงการ และการจัดท ารายงาน และบทลงโทษ

                                                                                                  
                                                                        
 

2                                                                                                    
                          

3                                                                                                  
                                                                                        

    



 
 

ภาพประกอบ  บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

   

หวัหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์ 


