
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เรื่อง  อัตราการนําสงเงินใหมหาวิทยาลัย ในงานบริการวิชาการและงานวิจัย พ.ศ. 2565

..........................................................................

อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ฉบับลงวันท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดประกาศ
อัตราการนําสงเงินใหมหาวิทยาลัย ในงานบริการวิชาการ พ.ศ.๒๕๔๕ ไปแลว นั้น
 

โดยที่เห็นเปนการสมควรกําหนดอัตราการนําสงเงิน เพื่อใชเปนหลักเกณฑในการปฏิบัติงานบ
รกิารวิชาการของมหาวิทยาลัยใหเปนปจจบัุน อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๑) (๒) แหงพระราชบญัญตัิ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ.๒๕๓๕ ขอ ๓ และขอ ๑๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการเงิน
และทรัพยสิน พ.ศ.๒๕๕๙   จึงเห็นสมควรยกเลิกประกาศฉบับดังกลาวขางตน และประกาศอัตราการนําสงเงิน
ใหมหาวิทยาลัย ในงานบริการวิชาการและงานวิจัย พ.ศ.๒๕๖๕ ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้ ใชบังคับสําหรับพนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัย ซึ่งปฏิบัติงาน
โดยใชเวลาทําการและหรือทรัพยากรของมหาวิทยาลัยบางสวนหรือทั้งหมดในการปฏิบัติงานบริการวิชาการ 

ขอ ๒ อัตราการนําสงเงินใหมหาวิทยาลัยในงานบริการวิชาการและงานวิจัย ใหเปนไปตาม
รายละเอียดเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

ขอ ๓ การปฏิบัติงานบริการวิชาการและงานวิจัยที่มิไดกําหนดอัตราการนําสงเงินไวใน
ประกาศน้ี ใหเปนไปตามที่อธิการบดีกําหนด 

ขอ ๔ หลักเกณฑในการปฏิบัติงานบริการวิชาการและงานวิจัย ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณกําหนด 

ขอ ๕ ใหมีผลบังคับใชตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
 

 ประกาศ ณ  วันที่   ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

(ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
๒๐ ก.ค. ๖๕ เวลา  ๙:๙:๕๑  Personal PKI-LN

Signature Code : MAyj/-140XL-NoDZJ-cga4z



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตรานำส่งเงินให้มหาวิทยาลัยในงานบริการวิชาการและงานวิจัย พ.ศ.2565 

ประเภทบริการวิชาการ 
วัตถุประสงค์/เงื่อนไขในการ

ดำเนินการ 
อัตราการนำส่งเงิน 

ฐานการคิด อัตรานำส่งเงิน 
1. การจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ  คาดว่ารายรับมากกว่า

ค่าใช้จ่าย 
 

รายรับก่อนหักค่าใช้จ่าย 
 
 
 

ร้อยละ 15 ของฐานการคิด  
โดยจัดสรรให้กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานดังต่อไปนี้ 
1) มหาวิทยาลัย ร้อยละ 10 ของฐานการคิด 
2) หน่วยงานผู้จัดและร่วมจัด ร้อยละ 5 ของฐานการคิด  
3) กรณีมีเงินเหลือจ่าย ไม่ต้องนำส่งมหาวิทยาลัย  

2. การจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ คาดว่ามีรายรับน้อยกว่าหรือ
เท่ากับค่าใช้จ่าย 

- กรณีมีเงินเหลือจ่าย นำส่งทั้งจำนวน 

3. การวิเคราะห์/ทดสอบ การตรวจซ่อม การสร้าง/
ประดิษฐ์หรือผลิต และการให้บริการเครื่องมืออุปกรณ์
ต่างๆ 

   

      
 

3.1 การให้บริการวิเคราะห์/
ทดสอบ การตรวจซ่อม การ
ให้บริการเครื่องมืออุปกรณ์
ต่างๆ แก่หน่วยงานภายนอก 

รายรับก่อนหักค่าใช้จ่าย ร้อยละ 25 ของฐานการคิด 
กรณีมีเงินเหลือจ่าย ไม่ต้องนำส่งมหาวิทยาลัย 

 3.2 การให้บริการสร้าง/
ประดิษฐ์ หรือผลิตแก่
หน่วยงานภายนอก 

รายรับก่อนหักค่าใช้จ่าย ร้อยละ 20 ของฐานการคิด 
โดยจัดสรรให้กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานดังต่อไปนี้ 
1) มหาวิทยาลัย ร้อยละ 10 ของฐานการคิด 
2) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 5 ของฐาน
การคิด 
3) ที่เหลือให้จัดสรรให้หน่วยงานผู้ให้บริการ 
4) กรณีมีเงินเหลือจ่าย ไม่ต้องนำส่งมหาวิทยาลัย 



ประเภทบริการวิชาการ 
วัตถุประสงค์/เงื่อนไขในการ

ดำเนินการ 
อัตราการนำส่งเงิน 

ฐานการคิด อัตรานำส่งเงิน 
4. การปฏิบัติงานในลักษณะโครงการเกี่ยวกับความ
ชำนาญในวิชาชีพ เช่น การสำรวจ ตรวจสอบ การ
ออกแบบ การวางแผน การจัดการ การประเมินโครงการ 
การประเมินผลงาน การให้คำปรึกษาหรือข้อแนะนำหรือ
การให้บริการข้อมูล การศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการ การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

ได้รับทุนหรือเงินสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอก 

ยอดรวมของทุนหรือเงิน
สนับสนุนทั้งหมดที่ได้รับ
จากหน่วยงานภายนอก 

(1) ในกรณีที่หน่วยงานภายนอกกำหนดอัตราค่าเงิน
อุดหนุนสถาบันหรือค่าบริหารโครงการไว้แน่นอนก็ให้
ยึดอัตรานั้น 

(2) ในกรณีอัตราค่าเงินอุดหนุนสถาบันหรือค่าบริหาร
โครงการตาม (1) น้อยกว่าร้อยละ 15 ของฐานการคิด 
ให้นำส่งในอัตราร้อยละ 15 เว้นแต่อธิการบดีจะ
เห็นสมควรให้นำส่งค่าอุดหนุนหรือค่าบริหารไว้ตามท่ีผู้
ว่าจ้างหรือผู้ให้ทุนกำหนด 

(3) ในกรณีผู้ให้ทุนหรือผู้ว่าจ้างมิได้กำหนดอัตราไว้แน่นอน
ให้ผู้ทำโครงการนำส่งค่าเงินอุดหนุนหรือค่าบริหาร
โครงการไว้ในอัตราร้อยละ 15 ของฐานการคิด เว้นแต่
อธิการบดีจะเห็นสมควรกำหนดเป็นอย่างอ่ืน 

โดยจัดสรรให้กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานดังต่อไปนี้ 
1) มหาวิทยาลัย ร้อยละ 10 ของฐานการคิด 
2) ที่เหลือให้จัดสรรให้หน่วยงานผู้ให้บริการ 
3) กรณีมีเงินเหลือจ่าย ไม่ต้องนำส่งมหาวิทยาลัย 

5. การปฏิบัติงานในลักษณะโครงการวิจัย    
      5.1 ใช้ทุนหรือเงินสนับสนุน

ของมหาวิทยาลัยบางส่วนหรือ
ทั้งหมด 

- - 



ประเภทบริการวิชาการ 
วัตถุประสงค์/เงื่อนไขในการ

ดำเนินการ 
อัตราการนำส่งเงิน 

ฐานการคิด อัตรานำส่งเงิน 
       5.2 ได้รับทุนหรือเงิน

สนับสนุนทั้งหมดจาก
หน่วยงานภายนอก โดยมี
เงื่อนไขดังนี ้ 
 
มีทรัพย์สินทางปัญญาที่
สามารถใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์เกิดขึ้นจากโครงการ 
และทรัพย์สินทางปัญญา
ดังกล่าวเป็นสิทธิร่วมกันของ
ผู้ให้ทุนและมหาวิทยาลัย 
 
หรือ 
 
ไมมี่ทรัพย์สินทางปัญญาที่
สามารถใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์เกิดขึน้จากโครงการ 
แตม่หาวิทยาลัยสามารถนำ
ผลงานวิจัยไปเผยแพร่เป็น
บทความทางวิชาการได้ 

ยอดรวมของทุนหรือเงิน
สนับสนุนทั้งหมดที่ได้รับ
จากหน่วยงานภายนอก 
โดยไม่รวมงบลงทุน  

(1) ในกรณีที่หน่วยงานภายนอกกำหนดอัตราค่าเงิน
อุดหนุนสถาบันหรือค่าบริหารโครงการไว้แน่นอนก็ให้
ยึดอัตรานั้น 

(2) ในกรณีอัตราค่าเงินอุดหนุนสถาบันหรือค่าบริหาร
โครงการตาม (1) น้อยกว่าร้อยละ 10 ของฐานการคิด 
ให้นำส่งในอัตราร้อยละ 10 เว้นแต่อธิการบดีจะ
เห็นสมควรให้นำส่งค่าอุดหนุนหรือค่าบริหารไว้ตามท่ีผู้
ว่าจ้างหรือผู้ให้ทุนกำหนด 

(3) ในกรณีผู้ให้ทุนหรือผู้ว่าจ้างมิได้กำหนดอัตราไว้แน่นอน 
ให้ผู้ทำโครงการนำส่งค่าเงินอุดหนุนหรือค่าบริหาร
โครงการไว้ในอัตราร้อยละ 10 ของฐานการคิด เว้นแต่
อธิการบดีจะเห็นสมควรกำหนดเป็นอย่างอ่ืน 

(4) ในกรณีที่หน่วยงานภายนอกเป็นภาคเอกชน ให้จัดสรร
เงินร้อยละ 5 ของฐานการคิดให้อุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่เหลือให้จัดสรรให้มหาวิทยาลัย 

(5) กรณีมีเงินเหลือจ่าย ไม่ต้องนำส่งมหาวิทยาลัย 



ประเภทบริการวิชาการ 
วัตถุประสงค์/เงื่อนไขในการ

ดำเนินการ 
อัตราการนำส่งเงิน 

ฐานการคิด อัตรานำส่งเงิน 
       5.3 ได้รับทุนสนับสนุนทั้งหมด

จากหน่วยงานภายนอก โดยมี
เงื่อนไขดังนี้ 
 
มีทรัพย์สินทางปัญญาที่
สามารถใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์เกิดขึ้นจากโครงการ 
แตท่รัพย์สินทางปัญญา
ดังกล่าวเป็นสิทธิของผู้ให้ทุน
แต่เพียงฝ่ายเดียว 
 
หรือ 
 
ไม่มีทรัพย์สินทางปัญญาที่
สามารถใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์เกิดขึ้นจากโครงการ  
และ มหาวิทยาลัยไม่สามารถ
นำผลงานวิจัยไปเผยแพร่เป็น
บทความทางวิชาการได้ 

ยอดรวมของทุนหรือเงิน
สนับสนุนทั้งหมดที่ได้รับ
จากหน่วยงานภายนอก 
โดยไม่รวมงบลงทุน 

(1) ในกรณีที่หน่วยงานภายนอกกำหนดอัตราค่าเงินอุดหนุน
สถาบันหรือค่าบริหารโครงการไว้แน่นอนก็ให้ยึดอัตรา
นั้น 

(2) ในกรณีอัตราค่าเงินอุดหนุนสถาบันหรือค่าบริหาร
โครงการตาม (1) น้อยกว่าร้อยละ 15 ของฐานการคิด 
ให้นำส่งในอัตราร้อยละ 15 เว้นแต่อธิการบดีจะ
เห็นสมควรให้นำส่งค่าอุดหนุนหรือค่าบริหารไว้ตามท่ีผู้
ว่าจ้างหรือผู้ให้ทุนกำหนด 

(3) ในกรณีผู้ให้ทุนหรือผู้ว่าจ้างมิได้กำหนดอัตราไว้แน่นอน 
ให้ผู้ทำโครงการนำส่งค่าเงินอุดหนุนหรือค่าบริหาร
โครงการไว้ในอัตราร้อยละ 15 ของฐานการคิด เว้นแต่
อธิการบดีจะเห็นสมควรกำหนดเป็นอย่างอ่ืน 

(4) ในกรณีที่หน่วยงานภายนอกเป็นภาคเอกชน ให้จัดสรร
เงินร้อยละ 5 ของฐานการคิดให้อุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่เหลือให้จัดสรรให้มหาวิทยาลัย 

(5) กรณีมีเงินเหลือจ่าย ไม่ต้องนำส่งมหาวิทยาลัย 

6. การบริการวิชาการท่ีเป็นความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก เช่น ศูนย์สอบ  

มหาวิทยาลัยเป็นผู้ริเริ่มหรือ
จัดหาโครงการ หรือหน่วยงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน 
(ไม่รวมค่าเดินทาง ค่า

(1) ในกรณีมหาวิทยาลัยได้รับค่าตอบแทนจากการร่วมมือ
แล้ว พนักงานผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องนำส่งเงิน 



ประเภทบริการวิชาการ 
วัตถุประสงค์/เงื่อนไขในการ

ดำเนินการ 
อัตราการนำส่งเงิน 

ฐานการคิด อัตรานำส่งเงิน 
ภายนอกขอความร่วมมือมายัง
มหาวิทยาลัย 

เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และ
ค่าล่วงเวลา) 

(2) ในกรณีมหาวิทยาลัยไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการ
ร่วมมือ พนักงานผู้ปฏิบัติงานจะต้องนำส่งเงินไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของฐานการคิด 

 

 

 

 


