
 
ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา 

วาดวยการบริหารเงินรายไดในโครงการบริการวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

----------------------- 
 

โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยการบริหารเงนิรายไดในโครงการบริการวิชาการ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑(๑๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐  
สภามหาวิทยาลัยบูรพา จึงวางระเบียบไว ดงัตอไปนี ้
 

 ขอ ๑  ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารเงินรายไดในโครงการ
บริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๒” 
 

ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 

ขอ ๓  ในระเบียบนนี ้
“สวนงาน”  หมายความวา สวนงานตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
“คณะกรรมการ”   หมายความวา    คณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการ 
“การบริการวชิาการ”    หมายความวา 

(๑) การฝกอบรม สัมมนา อภิปราย บรรยาย ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(๒) การวิเคราะห การตรวจสอบ การทดสอบ การสอบเทียบ การประเมินผล  

และการแปล 
(๓) การสํารวจ การวางแผน การวางระบบ การออกแบบ การประดิษฐ หรือการผลิต    

หรืองานในลักษณะทํานองเดยีวกันที่ไมเกี่ยวของกับการวจิัย 
(๔) การใหบริการเครื่องมือหรืออุปกรณตางๆ 
(๕) การใหคําปรึกษาหรือขอแนะนํา  หรือการใหบริการขอมลู  การศึกษาความ 

เหมาะสมของโครงการ  การศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
(๖) การใหบริการวิชาการในลักษณะอื่นๆ 
“แหลงทุนภายนอก”  หมายความวา  แหลงที่ใหเงินอดุหนุนการบริการวิชาการที่ไมใช

จากงบประมาณมหาวิทยาลยั 
 
 

 
 

(สําเนา) 
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“ผูใหทุน”   หมายความวา ผูใหเงินอดุหนนุการบริการวชิาการจากแหลงทุนภายนอก 
“หัวหนาโครงการ”  หมายความวา  ผูที่ดําเนินการใหบริการวิชาการ และ/หรือ ผูที่ไดรับ

มอบหมาย และ/หรือแตงตั้งใหเปนหวัหนาโครงการบริการวิชาการ 
“เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ”    หมายความวา  เงนิทีไ่ดรับจากแหลงทุนภายนอก 

เพื่อใชดําเนินการบริการวิชาการโดยรวมคาตอบแทนการใหบริการวชิาการของมหาวิทยาลัย 
 

ขอ ๔  การใหบริการวิชาการจะตองจัดใหแกสวนราชการ องคการมหาชน รัฐวิสาหกจิ เอกชน 
หรือหนวยงานใดในประเทศหรือตางประเทศ  โดยสอดคลองกับหลักเกณฑและวัตถุประสงคที่กําหนดไว
ในระเบยีบนี้โดยการใหบริการวิชาการ  

 

ขอ ๕  การใหบริการวิชาการตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายโดย 
ใหพิจารณาตามหลักเกณฑ ดังนี ้

๕.๑ เปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการ เทคนิค หรือวชิาชีพที่สวนงานนั้น
รับผิดชอบ 

๕.๒ เปนงานซึ่งมีแผนการดาํเนินการที่สอดคลอง สงเสริม และไมเปนอุปสรรคตองานประจํา 
๕.๓ เปนงานที่ไดรับคาบริการวิชาการซึง่กอใหเกิดรายไดหรือเพยีงพอกับคาใชจายตางๆ ใน

การบริการวิชาการ 
 

หมวด ๒ 
การกําหนดคาบริการวิชาการและการเบิกจาย 

 

ขอ ๖  คาบริการวิชาการ อาจถูกกําหนดได ดังนี ้
๖.๑  มหาวทิยาลัยหรือสวนงานเปนผูกําหนดคาบริการวิชาการ 
๖.๒ ผูขอรับบริการวิชาการหรือผูใหทุน เปนผูเสนอคาบริการวิชาการ ภายใตเงื่อนไข ขอ ๕ 

และ ขอ ๗ 
 

ขอ ๗ ใหมหาวิทยาลัยหรือสวนงานประมาณคาใชจายของโครงการเพื่อเปนแนวทางในการ
กําหนดคาบริการวิชาการ โดยคํานึงถึง 

๗.๑  คาตอบแทนแกบุคลากรที่เกี่ยวของ ใหจายไมเกนิหลักเกณฑที่คณะกรรมการ กําหนด 
๗.๒ คาตอบแทนวิทยากร ใหจายไดไมเกนิหลักเกณฑทีค่ณะกรรมการกําหนด 
๗.๓ คาวัสดุ ที่ประมาณวาจะตองจายจริง 
๗.๔ คาเสื่อมราคาทรัพยสินซึ่งคํานวณโดยหลักเกณฑทีม่หาวิทยาลัยกาํหนด 
๗.๕ คาใชสถานที่ 
๗.๖ คาใชจายอื่นๆ ประเมินตามที่จะตองจายจริง 
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๗.๗ คาภาษีเงนิได และภาษมีูลคาเพิ่ม ตามอัตราที่สรรพากรเรียกเก็บ (ถามี) 
๗.๘ สํารองคาใชจายรอยละ ๕ ของประมาณการคาใชจาย ตามขอ ๗.๑ ถึง ๗.๗ 
๗.๙ คาตอบแทนการใหบริการวิชาการ ซ่ึงตองจายใหมหาวิทยาลัยและสวนงานรอยละ ๑๒ 

ของรายรับ 
 

หมวด ๓ 
คาใชจาย 

 

ขอ ๘  เงินรายไดตามขอ ๗.๙ ใหสวนงานผูใหบริการนําสงเปนเงินรายไดอ่ืนของ 
มหาวิทยาลัยในอัตราไมนอยกวารอยละ ๗ ของรายรับ ยกเวนสํานกับริการวิชาการเปนผูใหบริการ  
ใหนําสงรายไดตามขอ ๗.๙ เปนเงินรายไดอ่ืนของมหาวทิยาลัยในอัตราไมนอยกวารอยละ ๖ ของรายรับ  
 

ขอ ๙ เงินรายไดตามขอ ๗.๙ ภายหลังดําเนนิการตามขอ ๘ แลว ใหจัดสรรแกสวนงาน
ผูรับผิดชอบจัดโครงการบริการวิชาการ 

 เงินที่สวนงานไดรับจดัสรรตามวรรคหนึง่ ใหนําสงเปนเงินรายไดประเภทเงิน 
รายไดอ่ืนของสวนงาน 

อธิการบดีมีอํานาจในการเพิม่ หรือลด หรืองดคาตอบแทนการใหบริการวิชาการ 
ตามความเหมาะสม 
 

ขอ ๑๐ รายรับคาบริการวิชาการภายหลังหกัคาใชจายทั้งสิ้นแลว ใหเปนเงินรายไดของสวนงาน
ที่รับผิดชอบโครงการ และหากคาใชจายสูงกวาคาบริการวิชาการที่ไดรับ ใหหักจากคาตอบแทนของ 
คณะกรรมการที่ไดรับจากโครงการบริการวิชาการนัน้ และหากไมเพียงพอก็ใหจายจากเงินรายไดของสวน
งานที่รับผิดชอบโครงการ 

เงินที่สวนงานไดรับตามวรรคหนึ่ง ใหนําสงเปนเงินรายไดประเภทเงินรายไดอ่ืนของสวนงาน 
 

ขอ ๑๑ กรณีทีม่หาวิทยาลัยหรือสวนงาน จัดโครงการบริการวิชาการรวมกับหนวยราชการอื่น
หรือองคกรภายนอก โดยหนวยราชการอื่นหรือองคกรภายนอกเปนผูจัดเก็บคาบริการวิชาการ หากมกีาร
จัดสรรเงินภายหลังการดําเนินงานใหนําเงินดังกลาวสงเปนเงินรายไดประเภทเงนิรายไดอ่ืนของ
มหาวิทยาลัยรอยละ ๓๐ และสงเปนเงินรายไดประเภทเงนิรายไดอ่ืนของสวนงานรอยละ ๗๐ โดยให
ดําเนินการตามขอ ๑๐ วรรค ๒ 
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หมวด ๔ 
การดําเนินงาน  บริหารเงินและจดัทํารายงาน 

 

ขอ ๑๒ ใหสวนงานเจาของโครงการกําหนดแผนงาน งบประมาณดําเนนิงาน บุคลากร 
ตลอดจนอํานวยการในดานครุภัณฑ เครื่องมือ และอุปกรณ 

 

ขอ ๑๓ การดําเนินโครงการบริการวิชาการใหหวัหนาโครงการ เสนอโครงการพรอม
คณะกรรมการ ผานสวนงานที่รับผิดชอบโครงการ และสํานักบริการวิชาการ เพื่อนําเสนอขออนุมัติตอ
มหาวิทยาลัย 

 

ขอ ๑๔ ใหมีคณะกรรมการซึ่งแตงตั้งโดยหัวหนาสวนงานที่รับผิดชอบโครงการ  ประกอบดวย 
บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีจาํนวน ไมนอยกวา 3 คน และอาจจะมีกรรมการจากบุคคลภายนอกเพิ่มเติมอีกก็ได 

 

ขอ ๑๕ สวนงานที่รับผิดชอบโครงการ หรือคณะกรรมการจะนาํเงิน 
รายไดในโครงการบริการวชิาการไปใชจายไดตอเมื่อไดรับอนุมัติโครงการแลว และตองใชจาย 
ตามวัตถุประสงคของโครงการที่ไดรับอนุมัตินั้น 
 

ขอ ๑๖ คณะกรรมการแตละโครงการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
๑๖.๑ บริหารกิจการใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่ไดรับอนุมตัิ 
๑๖.๒ แตงตั้งเจาหนาที่ของโครงการ 
๑๖.๓ ควบคุม ตรวจสอบ การรับเงิน – จายเงิน 
๑๖.๔ ควบคุมดูแลจัดการเกีย่วกับทรัพยสินของโครงการ 
๑๖.๕ พิจารณาจัดสรรเงินคาตอบแทนการใหบริการวิชาการ ตามหมวด 3 ของระเบียบนี้ 
๑๖.๖ กําหนดหลักเกณฑและอัตราการจายเงินของโครงการ 

 

ขอ ๑๗ การรับ การนําสง การเก็บรักษา การทําบัญชี การทํารายงานการเงิน และ 
การตรวจสอบเงินรายไดในโครงการบริการวิชาการ ใหนาํขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหาร
การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเติมมาใชบังคบั โดยอนุโลม 
 

ขอ ๑๘ การบริหารโครงการบริการวิชาการ ใหปฏิบัติดงันี้ 
๑๘.๑ ใหหวัหนาโครงการสงประมาณการคาใชจายของโครงการ เพื่อขอเบิกเงินหรือยืมเงินทด

รองจายจากสวนงานที่รับผิดชอบโครงการ หรือที่กองคลังและทรัพยสิน สํานักงานอธิการบดีไปดําเนินการ
เทาที่จําเปน และสงใชคืนทนัทีที่ไดรับเงนิคาบริการวิชาการ 

๑๘.๒ ใหหวัหนาโครงการหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงชือ่รับเงินและควบคุม ดูแล
การจายเงนิใหเปนไปตามหลักเกณฑและอัตราการจายเงินโครงการที่คณะกรรมการกําหนด  
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๑๘.๓ โครงการที่ตองใชระยะเวลาเกินกวา ๖ เดือน ใหหวัหนาโครงการจัดทํารายงาน

สถานภาพการเงินของโครงการเสนอมหาวิทยาลัยทกุ ๖ เดือน นับตั้งแตวันที่เร่ิมตนโครงการ โดยผาน
หัวหนาสวนงานทุกครั้ง 

๑๘.๔ สําหรับงานบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยเปนคูสัญญา ใหสวนงานที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบคุณภาพ และรายงานความกาวหนาของงานเสนอมหาวิทยาลัยตามงวดงาน 

๑๘.๕ เมื่อส้ินสุดโครงการแลวใหหัวหนาโครงการโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 
รายงานผลการดําเนินงานโครงการ รายรับ รายจาย และการจัดสรรเงนิตามหมวด ๓ ขอ ๘  ถึงขอ ๑๑ พรอม
นําสงเงินเหลือจาย (ถามี) ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดโครงการ 

 

ขอ ๑๙  การจดัโครงการบริการวิชาการแกนักเรยีนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัย
บูรพา ใหนําระเบียบนี้มาใชบังคับโดยอนโุลม เวนแตขอ ๘ และขอ ๙ มิใหนํามาใชบังคับ 

 

ขอ ๒๐ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี ้กรณีที่มีปญหาการปฏิบัติตาม 
ระเบียบนี ้ใหอธิการบดีมีอํานาจวนิิจฉัยส่ังการ และรายงานใหคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัยทราบ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่   ๒๒   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

  
     (ลงชื่อ)                  เกษม  สุวรรณกุล 
                     (ศาสตราจารยเกษม   สุวรรณกุล) 
                          นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
             สําเนาถูกตอง 

      
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 


