
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
คร้ังที่  3/2558 

วันอังคารที่  15  กันยายน  2558 
ณ  ห้องประชุมอินทนิล 1  ชั้น 5  ส านักงานอธิการบดี 

 

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

ผู้มาประชุม  

1. ดร.สิงห์แก้ว    ป๊อกเทิ่ง           ประธานกรรมการ 
2. ดร.ดวงฤทัย     นิคมรัฐ            กรรมการ 
3. ผศ.ว่าที่เรือตรีทรงวุฒิ   มงคลเลิศมณี          กรรมการ 
4. ดร.ศักดิ์ชาย    รักการ            กรรมการ 
5. นายเวชยันต์   เฮงสุวนิช            กรรมการ 
6. ผศ.สหรัตน์    วงษ์ศรีษะ           กรรมการ 
7. นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม           เลขานุการ 
8. นางสาวชาวิณี   บินกาซีเมน           ผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางสาววัลลภา   ฟักประไพ           ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ดร.อนันท์      งามสะอาด           ติดภารกิจ 
2.  นางวันดี    ช่วยประยูรวงศ์          ติดราชการ 

  

       เริ่มประชุมเวลา 13.30  น. 
          ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประธานการประชุม กล่าวเปิดประชุม 
และด าเนินการประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระต่าง ๆ   ดังต่อไปนี้  

 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง 
  ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้เฉพาะ ประจ าปีการศึกษา  2557 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 4 องค์ประกอบ 16 ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ยคะแนนรวม 4.88 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
แก้วตา ขาวเหลือง เป็นประธานคณะกรรมการการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการ
การตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะ คือ ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม ควรปรับเกณฑ์การประเมินใหม่
ให้มีความท้าทาย ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีการปรับเกณฑ์การประเมินในปี
การศึกษา 2557 ใหม่ และก าหนดค านิยามใหม่ เช่น งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์จากเดิมด้านคหกรรมศาสตร์สามารถ
นับคะแนนได้ แต่นิยามใหม่จะเป็นด้านศิลปะเท่านั้นที่สามารถนับคะแนนได้ ในส่วนขององค์ที่ 1. ด้านการวิจัย
ข้อเสนอแนะ 2 เรื่องคือ 1) ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ซึ่งมีนักวิจัยบางคนไม่ตีพิมพ์เผยแพร่หรือไม่น าประโยชน์ไปใช้
งานตามที่ ก าหนด   และด้ านการบริการวิ ชาการแก่สั งคม เกณฑ์การประเมินขาดความท้าทาย                        
2) ควรมีการด าเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท้ายเพ่ือทวนสอบล าดับขั้นตอนการส่งมอบเล่ม
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  



 
 

2 

 โดยที่ประชุมได้ให้เสนอความเห็นว่า ให้ สวพ.น าเสนอเรื่องถึงมหาวิทยาลัยเพื่อให้การจัดทรงคุณวุฒิเพื่อ
ประเมิน(ร่าง)รายงานการวิจัยก่อนจัดท ารายวิจัยฉบับสมบูรณ์ และควรเริ่มด าเนินการตั้งปีงบประมาณพ.ศ.2560 
เป็นต้นไป   และประธานได้มอบหมายให้รองผอ.ฝ่ายวิจัยน าเรื่องดังกล่าวเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนเพ่ือ
การวิจัย เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ ในจัดท าร่างประกาศการจ่ายอัตราค่าตอบแทนฯ 
และบรรจุลงในแผนกองทุนเพ่ือการวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อไป 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
     1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง 

1) ผลการปฏิบัติตามมติ การประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 
2/2558 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 
 

วาระ/มต ิ ผลการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 
4.1 การจัดท าข้อมูลการเปิดเผยราคากลางและการ

ค านวณราคากลางการจ้างงานวจิัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุน
การวิจยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ที่มา : ปัญหาและอุปสรรค ในการจัดท าการค านวณราคา
กลาง จากปีงบประมาณ 2557 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรด
พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
มติ : มอบสถาบันวิจยัและพัฒนา จัดท าระบบ และอบรม
เพื่อให้ความรู ้

วางแผนการด าเนินงานในไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณ 2559 

กลุ่มวิจยั 

4.2 ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอ
ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ 
ที่มา : หลักเกณฑ์ในระเบียบบางเรื่องไม่สอดคล้องกับการ
ด าเนินงาน 
มติ : มอบสถาบันวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงและน าเสนอ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

มหาวิทยาลัย ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร เร่ือง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
ระดับนานาชาต ิ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 

กลุ่มวิจยั 

4.3 ร่างหลกัเกณฑ์การเสนอของบประมาณงานวจิัย (แบบปกติ) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ได้ก าหนดให้
หน่วยงานภาครัฐ จะต้องจัดส่งโครงการที่จะเสนอร่างหลกัเกณฑ์
การเสนอของบประมาณงานวิจยั (แบบปกติ) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ภายในวันที ่15 ตุลาคม  
ของทุกป ี

คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอการวจิัยใน
ลักษณะแบบบูรณาการ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 12 – 13 กันยายน 
2558 แล้ว และจะน าเข้าข้อมูลในระบบ 
NRMS ต่อไป 

กลุ่มวิจยั 

มติ : นักวิจยั 1 คน เป็นผู้อ านวยการหรอืหัวหนา้แผนงานวจิัย 
1 โครงการ เป็นหัวหน้าโครงการวจิัยย่อยในแผนงานวิจยัได้ 
1 โครงการ  และเป็นหัวหนา้โครงการวจิัยเด่ียวได้ไม่เกิน 2 
โครงการ ไม่ควรจ ากัดกรอบวงเงินงบประมาณ  โดยควร
ออกเป็นระเบียบและเสนออธิการบดีอนมุัติ 
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วาระ/มต ิ ผลการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 
4.4  คุณสมบัติของอนุกรรมการวิจยัที่ประเมินข้อเสนอการ
วิจัยงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ที่มา : คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 ตลุาคม 2557 
เห็นชอบให้มีการจัดท างบประมาณในลกัษณะบูรณาการ 
ด้านการส่งเสริมการวิจยัและพัฒนา โดยมอบหมายให้

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงาน
หลักในการด าเนินงานดังกล่าว ซ่ึงได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่
การเสนอของบประมาณการวจิัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 ในการเสนอของบประมาณการวจิัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการงบประมาณ
งานวิจัยในมิติต่าง ๆ  โดยต้องรับสมัครอนุกรรมการวจิัย 

มติ :  เห็นชอบมอบสถาบันวิจยัและพัฒนา 

จะน าเร่ืองปรึกษากับผู้แทน วช. ที่เป็น
คณะกรรมการพิจารณาขอ้เสนอการวิจยัใน

ลักษณะแบบบูรณาการ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 12 – 13 กันยายน 

2558 

กลุ่มวิจยั  

 
 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
     2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2558 
 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม หลังจากได้ปรับปรุงแก้ไข วาระที่ 4.2 ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ตามข้อเสนอแนะของ ดร.ศักดิ์ชาย รักการ  ทีข่อให้ตัดค าว่า “ไหม” ออก 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
     ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 ความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ 

 
 
 
 
 



 
 

5 

    ดร.ดวงฤทัย  นิคมรัฐ  ชี้แจง ได้รับอนุญาตให้ใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแจ้งว่า ระหว่างรอการเชื่อมโยงสามารถ
ขอใช้งานโปรแกรมได้ โดยให้ท าหนังสือแจ้งขอใช้งาน เพ่ือน ามาตรวจข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ที่ก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอโครงการ แต่เป็นการตรวจเพ่ือให้ข้อเสนอแนะกับนักวิจัยน าไป
ปรับปรุงแก้ไขก่อนส่งข้อเสนอโครงการให้ ส านักงานคณะกรรมการวิจ้ยแห่งชาติ (วช.)  
    ดร. สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ชี้แจง สถาบันวิจัยและพัฒนา ยังไม่มีการประกาศใช้งานโปรแกรม  
อักขราวิสุทธิ์ เพ่ือการตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แต่จะน ามาทดลองใช้งาน 
 
โดยคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
    ดร.ศักดิ์ชาย รักการ  เสนอแนะ การที่ตรวจแล้วให้นักวิจัยปรับแก้ไขเป็นสิ่งที่ดี แต่ที่ต้องมีการ
เปิดเผยฐานข้อมูลจะมีปัญหาหรือไม่ 
    นายเวชยันต์ เฮงสุวนิช  เสนอแนะ  
 - ถ้าไม่สามารถน ามาใช้ในการตรวจสอบข้อเสนอการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพ่ือส่งให้ วช. ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ก็ไม่จ าเป็นต้องเร่งรีบน ามาใช้งานในขณะนี้ 
 - กรณี ยังไม่มีประกาศใช้งานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ในการตรวจสอบข้อเสนอการวิจัย ไม่น่า
ปัญหา เนื่องจากนักวิจัยต้องมีจรรยาบรรณ และผู้ทรงคุณวุฒิทีป่ระเมินข้อเสนอการวิจัย ควรจะรู้ว่ามีการคัดลอก
หรือไม ่
 - แต่ควรน ามาใช้ให้ทันในช่วงก่อนลงนามสัญญารับทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

    ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ เสนอแนะ  
 - เห็นด้วยกับการน าโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ มาใช้งาน 
 - เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของนายเวชยันต์ เฮงสุวนิช 
 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที ่มีระบบคลังสมองแห่งชาติ เป็นผู ้น าใน     
องค์ความรู้ต่างๆ มีกระบวนการในการสร้างองค์ความรู้ บริหารองค์ความรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้  และน า
ฐานข้อมูลมาใช้การบริหารความเสี่ยง 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าหนดหลักเกณฑ์และบทลงโทษให้ชัดเจน จัดท า
ประกาศ โดยน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งต่อไป 
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4.2  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ
แก่สังคม 
 
 

 
 

ร่าง 
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ว่าด้วยการให้บริการวิชาการแก่สังคม พ.ศ. .......... 

--------------------------------------- 
    โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อก าหนด
หลักเกณฑ์และการด าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการแก่สังคมขึ้นเป็นแนวทางปฏิบัติงาน 
    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ...... (...) และ (...) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคล พ.ศ. 2548  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่...... เมื่อวันที่........                  
จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 
    ข้อ 1.  ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย           
การให้บริการวิชาการแก่สังคม พ.ศ. .......” 
    ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
    ข้อ 3.  บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  และประกาศใด ๆ  ในส่วนที่ได้บัญญัติไว้แล้วในระเบียบ
นี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
    ข้อ 4.  ในระเบียบนี้ 
      “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
      “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
      “หน่วยงาน” หมายความว่า  ส านักงานอธิการบดี   คณะ  สถาบัน  ส านัก วิทยาลัย
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในสังกัดมหาวิทยาลัย 
      “หัวหน้าหน่วยงาน”  หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี    คณบดี  
ผู้อ านวยการสถาบัน   ผู้อ านวยการส านักและหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในสังกัดมหาวิทยาลัยที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ 
      “ผู้รับผิดชอบโครงการ”  หมายความว่า  คณะบุคคลหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจาก
อธิการบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
      “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
      “การให้บริการวิชาการ”  หมายความว่า การบริการเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่บุคคล
หน่วยงาน ชุมชน หรือสังคม และก่อให้เกิดรายได้จากการให้บริการ โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 
      “ผู้รับบริการวิชาการ”  หมายความว่าผู้ให้เงินอุดหนุนการบริการวิชาการจากแหล่งทุน
ภายนอก 
    ข้อ 5.  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้และมีอ านาจออกประกาศมหาวิทยาลัย ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามตามระเบียบนี้ 
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หมวดที่ 1 
การบริการวิชาการ 

    ข้อ 6.  ให้มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้บริการวิชาการแก่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรอ่ืนของรัฐ
องค์กรเอกชน หรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
    ข้อ 7.  ประเภทการให้บริการวิชาการได้แก่ 
      (1)  การจัดฝึกอบรม ประชุมและสัมมนา   
      (2)  การค้นคว้า  ส ารวจ  วิเคราะห์  ทดสอบตรวจสอบและตรวจซ่อม 
      (3)  การวางระบบ ออกแบบ  สร้าง  ประดิษฐ์  ผลิตและติดตั้ง 
      (4)  การให้บริการข้อมูลค าปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ 
      (5)  การให้บริการวิจัยหรือรับจ้างท าวิจัย 
      (6)  การเขียนทางวิชาการ งานแปล และการผลิตสื่อ 
      (7)  การให้บริการสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      (8)  การให้บริการวิชาการอ่ืน ๆ เช่น การเป็นวิทยากรแก่หน่วยงานภายนอก 
 

หมวดที่ 2 
คณะกรรมการบริการวิชาการ 

    ข้อ 8.  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย 
      (1)  อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ 
      (2)  รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานบริการวิชาการเป็นรองประธานกรรมการ 

(3)  รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานคลัง คณบดี ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีและ
ผู้อ านวยการกองคลังเป็นกรรมการ 

 (4)  ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่อธิการบดีเห็นสมควรจ านวนไม่เกิน 2 คน  
เป็นกรรมการ 
      (5)  หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบงานบริการวิชาการเป็นกรรมการและเลขานุการ   
กรณีจ าเป็นและเห็นสมควร อาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน 2 คน 
    ข้อ 9.  ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

 (1)  เสนอแผนการให้บริการวิชาการต่อมหาวิทยาลัย 
 (2)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการวิชาการประเภทต่าง ๆ 
 (3)  ก ากับดูแลติดตามการปฏิบัติงานบริการวิชาการให้เป็นไปตามข้อบังคับหรือระเบียบ

ที่เก่ียวข้อง 
 (4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย 
 (5)  สรุปรายงานผลการบริการวิชาการประจ าปีเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 3 
ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงร่างระเบยีบโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 
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การพิจารณาการให้บริการวิชาการ 
    ข้อ 10.  การให้บริการวิชาการต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
       (1)  เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการที่หน่วยงานนั้นต้องรับผิดชอบ
โดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบตามประเภทการให้บริการวิชาการท่ีก าหนดไว้ในข้อ 6. 
       (2)  เป็นการให้บริการวิชาการท่ีไม่เป็นอุปสรรคต่อภาระงานประจ า 
       (3)  เป็นการให้บริการวิชาการที่ได้รับค่าบริการเพียงพอกับค่าใช้จ่ายรวมทั้งเงินน าส่ง
ให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 
       ในกรณีการให้บริการวิชาการใดไม่อาจน าเงินค่าบ ารุงส่งเข้ามหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดหน่วยงานต้องชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นต่ออธิการบดีและให้อธิการบดีมีอ านาจ
พิจารณายกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของเงินที่ต้องน าส่งได้ตามที่เห็นสมควร 
 

หมวดที่ 4 
รายได้และการน าส่งเงิน 

    ข้อ 11.  เงินรายได้ตามระเบียบนี้ได้แก่ 
       (1)  รายรับที่จัดเก็บจากผู้รับบริการวิชาการ 
       (2)  เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคจากการให้บริการวิชาการ 
       (3)  รายได้หรือผลประโยชน์อื่น ๆ 
    ข้อ 12.  ให้ออกใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้รับบริการวิชาการทุกครั้งที่มีการรับเงิน  
โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นรายได้หรือเงินมัดจ าหรือค่าบริการรับล่วงหน้าการให้บริการวิชาการเรื่องใด 

ข้อ 13.  เมื่อหน่วยงานรับเงินจากผู้รับบริการวิชาการแล้วให้น าส่งเงินรายได้ต่อกองคลัง ภายใน  
3 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงิน 
    ข้อ 14.  รายได้จากการให้บริการวิชาการให้น าส่งเป็นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยและหน่วยงานตาม
อัตราที่คณะกรรมการก าหนดโดยออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
    กรณีเบิกเงินงวดเดียวให้หน่วยงานเบิกเงินจากกองคลังโดยหักเงินน าส่งค่าบ ารุงให้มหาวิทยาลัย
และหน่วยงาน 
    กรณีเบิกเงินเกินกว่าหนึ่งงวดให้หน่วยงานเบิกเงินจากกองคลังโดยหักเงินน าส่งค่าบ ารุงให้
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานในงวดสุดท้าย 
 

หมวดที่ 5 
การด าเนินการให้บริการวิชาการ 

    ข้อ 15.  ให้หัวหน้าหน่วยงานมีอ านาจแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการให้บริการวิชาการและผู้ท าหน้าที่   
รับจ่ายเงิน  จัดท าบัญชี จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ตรวจสอบของโครงการให้เหมาะสมกับประเภทของการให้บริการวิชาการ 
    ข้อ 16.  การขออนุมัติการให้บริการวิชาการ  ให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าประมาณการรายรับ 
รายจ่าย ตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจอนุมัติ 
    ข้อ 17.  ผู้มีอ านาจอนุมัติการให้บริการให้เป็นไป ดังนี้ 
       (1)  อธิการบดีมีอ านาจอนุมัติโดยไม่จ ากัดวงเงิน   
       (2)  หัวหน้าหน่วยงาน มีอ านาจอนุมัติการให้บริการวิชาการที่มีวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท  
ต่อโครงการ  
 

ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงร่างระเบยีบโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 
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  ข้อ 18.  เมื่อได้รับอนุมัติให้ด าเนินการบริการวิชาการแล้วให้หน่วยงานส่งส าเนาแบบการขออนุมัติการ
บริการวิชาการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานบริการวิชาการและกองคลัง ภายใน 7 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
อนุมัต ิ
  ข้อ 19.  การให้บริการวิชาการใดที่ต้องมีการท าสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงให้ผู้มีอ านาจอนุมัติเป็นผู้มี
อ านาจลงนามในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยและหากการให้บริการวิชาการดังกล่าว  
มีการก าหนดให้เรียกเก็บเงินมัดจ าหรือค่าบริการล่วงหน้าให้ก าหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง
ด้วย 
  ข้อ 20.  ให้มีผู้มีอ านาจตามข้อ 16. มีอ านาจใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานแล้วแต่กรณี  
ในการวางเงินประกันการเสนอราคา หรือประกันสัญญา และให้ผู้รับผิดชอบโครงการน าเงินดังกล่าวส่งคืน
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานเมื่อเสร็จสิ้นข้อผูกพัน  
  ข้อ 21.  ให้ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการและรายละเอียดตามบันทึกข้อตกลง
การให้บริการวิชาการ   
  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการ  ประมาณการรายรับ  รายจ่าย  หรือมีการเปลี่ยนแปลงใน
สาระส าคัญของการบริการวิชาการในระหว่างด าเนินงาน  ผู้รับผิดชอบต้องเสนอขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจก่อน
ด าเนินการ 
  ข้อ 22.  ให้หัวหน้าหน่วยงานเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณประเภทออมทรัพย์  ขึ้น 2 
บัญชี และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพื่อสั่งจ่ายเช็คดังนี้ 
   (1)  บัญชีเงินฝากธนาคาร  ค่าบริการวิชาการส าหรับฝากเงินรายได้เพ่ือใช้ในการด าเนินการบริการ
วิชาการและเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันควบคู่กันเพ่ือใช้ในการสั่งจ่ายเช็ค โดยให้ธนาคาร    ตัดยอดบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์ทุกครั้งที่จ่ายเงินตามเช็ค 
   (2)  บัญชีเงินฝากธนาคาร  ค่าบ ารุงหน่วยงาน  ส าหรับฝากเงินค่าบ ารุงหน่วยงาน 
  กรณีที่ผู้รับผิดชอบโครงการรับเงินจากหน่วยงานที่มีวงเงินรายได้ ไม่เกิน 100,000 บาท ให้อยู่ในดุลย
พินิจของหัวหน้าหน่วยงานที่จะอนุญาตไม่เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
  ข้อ 23.  การจ่ายเงินให้เป็นอ านาจของผู้มีอ านาจอนุมัติ ตามข้อ 16. 
  ข้อ 24. การรับจ่ายเงินทุกครั้งให้มีหลักฐานเอกสารและหรือหลักฐานการจ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย และบันทึกบัญชีตามแบบฟอร์มแนบท้ายระเบียบนี้  
  เมื่อสิ้นสุดโครงการให้จัดส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ผู้ตรวจสอบโครงการตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสารการรับจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี/ทะเบียน รายงานการเงิน และเสนอความเห็นต่อหัวหน้า
หน่วยงาน ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นสุดโครงการ 
  เมื่อหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบแล้วให้ส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมดให้ผู้รับผิดชอบจัดเก็บเอกสาร
ของหน่วยงานจัดเก็บเพื่อรอการตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป 
  ข้อ 25.  การให้บริการวิชาการใดที่หัวหน้าหน่วยงานมีดุลยพินิจไม่เรียกเก็บเงินมัดจ าหรือเงินค่าบริการ
ล่วงหน้าจากผู้รับบริการให้ผู้รับผิดชอบโครงการยืมเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานไปทดรองจ่ายใน
การด าเนินงานบริการวิชาการได้ไม่เกินวงเงินรายได้หักด้วยค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 
  ข้อ 26.  การขอยืมเงินเพ่ือทดรองจ่ายให้ด าเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
  ข้อ 27.  ให้หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง
ของเอกสารการรับ จ่ายเงิน การบันทึกบัญชี/ทะเบียน รายงานการเงิน และเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน  

ให้หน่วยงานเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการบริการวิชาการ ทะเบียนและงบการเงิน แยกแต่ละ
งานไว้เพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป 

 
 

ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงร่างระเบยีบโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 
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  ข้อ 28.  กรณีมีเงินรายได้สุทธิคงเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วให้หน่วยงานน าส่งมหาวิทยาลัย 
  ข้อ 29.  ให้หัวหน้าหน่วยงานมีอ านาจอนุมัติการใช้จ่ายเงินบ ารุงหน่วยงานและสาขาวิชา โดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพ่ือประโยชน์ตามพันธกิจโดยจัดท าทะเบียนคุมการรับจ่ายเงิน 
พร้อมทั้งจัดเก็บใบส าคัญคู่จ่ายให้ครบถ้วนตามปีงบประมาณ 
   

หมวดที่ 6 
การรายงานผลการบริการวิชาการ  

   
  ข้อ 30. กรณีผู้รับผิดชอบโครงการคาดว่าไม่สามารถด าเนินงานตามโครงการให้แล้วเสร็จภายในก าหนด
ระยะเวลาตามสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง ให้รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และเหตุผลความจ าเป็นต่อผู้
มีอ านาจอนุมัติล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบก าหนดสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง  
  ข้อ 31.  ให้หน่วยงานจัดท าสรุปรายงานการเงินและผลการด าเนินการบริการวิชาการ เสนอให้กองคลัง
ภายใน 45 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
  ข้อ 32.  ให้กองคลังจัดท าสรุปรายงานการเงินและผลการด าเนินการบริการวิชาการของทุกหน่วยงาน
เสนอคณะกรรมการ ภายใน 90 วันนับแต่สิ้นปีงบประมาณ 
  ข้อ 33.  การบริการวิชาการใดได้รับอนุมัติให้ด าเนินการไปก่อนที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ด าเนินการไป
ตามระเบียบเดิมโดยอนุโลมจนกว่าจะด าเนินการเสร็จสิ้น 
   
 
 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่ 

 
      นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ว่าที่เรือตรีทรงวุฒ ิ มงคลเลิศมณี ชี้แจง 
ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงร่างระเบยีบโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 
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- วัตถุประสงค์ในการจัดท าระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างระเบียบบริการวิชาการ ให้เอ้ือต่อการบริการวิชาการแก่สังคมโดยเน้นการ
หารายได้ และเพ่ือเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยด้าน
การพัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือหารายได้  

- ร่าง ระเบียบฯ ฉบับใหม่ได้มีการตัด เพ่ิมเติม และปรับเปลี่ยนค าและข้อความ ให้มีความ
ครอบคลุม ชัดเจนยิ่งขึ้น 

- ระเบียบเดิม หมวดที่ 7 เป็นการด าเนินการด้านพัสดุ และเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
วิธีการจัดซื้อพัสดุ จึงมีการก าหนดเป็น ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การ
ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุในการบริการวิชาการแก่สังคม 

- ระเบียบฯ ฉบับนี้อยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการทางการเงินพิจารณา โดยหลังจาก
ผ่านแล้วจะน าเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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4.3  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การน าส่ง   
ค่าบ ารุงจากการบริการวิชาการแก่สังคม 

 
 
 
 

ร่าง 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง หลักเกณฑ์การน าส่งค่าบ ารุงจากการบริการวิชาการแก่สังคม 
--------------------------------------- 

 
เพ่ือให้การบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นไปตามมาตรฐาน

เดียวกันอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกได้ รวมไปถึงการจัดสรร
รายได้เข้าสู่มหาวิทยาลัย จึงควรก าหนดเป็นหลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการแก่สังคมและการจัดสรรรายได้จาก
การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา .... (....) และ (....) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ......  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์การน าส่งค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานจากการบริการวิชาการแก่สังคมดังนี ้
   
    ข้อ 1 ในประกาศนี้ 
      “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
      “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
      “หน่วยงาน” หมายความว่า  ส านักงานอธิการบดี   คณะ  สถาบัน  ส านัก วิทยาลัย  
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในสังกัดมหาวิทยาลัย 
      “หัวหน้าหน่วยงาน”  หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  คณบดี  
ผู้อ านวยการสถาบัน   ผู้อ านวยการส านัก   และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในสังกัดมหาวิทยาลัย 
      “ผู้รับผิดชอบโครงการ”  หมายความว่า  คณะบุคคลหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจาก
อธิการบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการการให้บริการวิชาการ 

“การให้บริการวิชาการ”  หมายความว่า การบริการเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่บุคคล
หน่วยงาน ชุมชน หรือสังคม และก่อให้เกิดรายได้จากการให้บริการ โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 

“มูลค่างาน”  หมายความว่า มูลค่าของงานที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบโครงการที่ให้บริการวิชาการในแต่ละครั้ง 
   “ค่าบ ารุง”  หมายความว่า ค่าน าส่งรายได้เข้ามหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน 

“ค่าด าเนินการหน่วยงาน”  หมายความว่า ค่าอ านวยความสะดวกทั้งในด้านเอกสาร 
และการจัดการเพ่ือให้การด าเนินการบริการวิชาการเป็นไปอย่างคล่องตัว สะดวก และรวดเร็ว โดยน าส่ง
หน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้ก ากับของมหาวิทยาลัย 

“ค่าตอบแทนผู้ด าเนินการ”  หมายความว่า  ค่าแรงหรือค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับ
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงร่างประกาศโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2558 
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“ค่าซ่อมบ ารุง”  หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงเครื่องมือ เครื่องจักร 
เครื่องมือเฉพาะ เครื่องจักรเฉพาะหรือเครื่องมือพิเศษที่ใช้ในการรับงานบริการวิชาการ โดยให้หน่วยงานต้น
สังกัดที่ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้จัดเก็บ 

“ค่าสาธารณูปโภค”  หมายความว่า ค่าใช้จ่ายไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และอ่ืนๆ โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดที่ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้จัดเก็บ  
 

ข้อ 2 หลักเกณฑ์การน าส่งค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยและหน่วยงานจากการบริการวิชาการตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ........ข้อ 7 ยกเว้นข้อ 7 (2) 
และ (3) และการเป็นวิทยากรภายนอก หรือการสอนภายนอก ให้น าส่งรายได้ดังนี้ 

2.1 กรณีการให้การบริการที่ไม่ใช้เครื่องมือและสาธารณูปโภคของหน่วยงาน ที่มีมูลค่า
งานดังต่อไปนี้  

(1) ไม่ถึง 1,000,000 บาท ให้น าส่งค่าบ ารุงเข้ามหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ 7  
หน่วยงานอัตราร้อยละ 2 และสาขาวิชาหรือกลุ่มงานอัตราร้อยละ 1 

(2) ตั้งแต่ 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้น าส่งค่าบ ารุงเข้า
มหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ 6 หน่วยงานอัตราร้อยละ 2 และสาขาวิชาหรือกลุ่มงานอัตราร้อยละ 1 

(3) ตั้งแต่ 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท  ให้น าส่งค่าบ ารุงเข้า
มหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ 5 หน่วยงานอัตราร้อยละ 2 และสาขาวิชาหรือกลุ่มงานอัตราร้อยละ 1 

(4) ตั้งแต่ 10,000,000 บาทข้ึนไป ให้น าส่งค่าบ ารุงเข้ามหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ 4 
หน่วยงานอัตราร้อยละ 2 และสาขาวิชาหรือกลุ่มงานอัตราร้อยละ 1 

2.2 กรณีการให้การบริการที่ใช้เครื่องมือและสาธารณูปโภคของหน่วยงาน ที่มีมูลค่า
งานดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ถึง 1,000,000 บาท ให้น าส่งค่าบ ารุงเข้ามหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ 10 
หน่วยงานอัตราร้อยละ 2 และสาขาวิชาหรือกลุ่มงานอัตราร้อยละ 1 

(2) ตั้งแต่ 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท  ให้น าส่งค่าบ ารุงเข้า
มหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ 9 หน่วยงานอัตราร้อยละ 2 และสาขาวิชาหรือกลุ่มงานอัตราร้อยละ 1 

(3) ตั้งแต่ 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท  ให้น าส่งค่าบ ารุงเข้า
มหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ 8 หน่วยงานอัตราร้อยละ 1 และสาขาวิชาหรือกลุ่มงานอัตราร้อยละ 1 

(4) ตั้งแต่ 10,000,000 บาทข้ึนไป ให้น าส่งค่าบ ารุงเข้ามหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ 7 
หน่วยงานอัตราร้อยละ 1 และสาขาวิชาหรือกลุ่มงานอัตราร้อยละ 1 

 
ข้อ 3 กรณีการให้การบริการตามข้อ 7(2) ได้แก่ การค้นคว้า  ส ารวจ  วิเคราะห์  ทดสอบ

ตรวจสอบและตรวจซ่อม โดยคิดค่าบริการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม รวมไปถึงการ
รับรองมาตรฐานของเครื่องมือ เครื่องจักร หรือมาตรฐานของบุคคลให้ปฏิบัติดังนี้ 

 (1) ให้น าส่งค่าบ ารุงของมหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ 10 ค่าสาธารณูปโภคหน่วยงาน
ไม่เกินร้อยละ 20 สาขาวิชาหรือกลุ่มงานไม่เกินร้อยละ 15 ค่าซ่อมบ ารุงไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และค่าตอบแทน
ผู้ด าเนินการไม่เกินร้อยละ 30 

 
 
 
 
 ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงร่างประกาศโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2558 
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ข้อ 4 กรณีการให้การบริการตามข้อ 7(3) ได้แก่ การวางระบบ ออกแบบ  สร้าง  ประดิษฐ์  
ผลิตและติดตั้ง ให้ปฏิบัติดังนี้ 
       (1) ให้น าส่งค่าบ ารุงของมหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ 10 ค่าสาธารณูปโภค
หน่วยงานไม่เกินร้อยละ 3 สาขาวิชาหรือกลุ่มงานไม่เกินร้อยละ 2 ค่าซ่อมบ ารุงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 และ
ค่าตอบแทนผู้ด าเนินการไม่เกินร้อยละ 70 โดยให้ผู้ด าเนินการรับผิดชอบค่าวัสดุ 

 
ข้อ 5 กรณีการให้การบริการเป็นวิทยากรภายนอก หรือสอนภายนอก ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   (1) กรณีเป็นวิทยากรภายนอกหรือสอนภายนอกตั้งแต่ 5 ชั่วโมงขึ้นไป ให้น าส่ง   

ค่าบ ารุงของมหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ 3 และ สาขาวิชาหรือกลุ่มงานร้อยละ 2  
 
ข้อ 6 ในกรณีผู้รับบริการระบุอัตราการน าส่งรายได้ ให้เป็นไปตามประสงค์ของผู้รับบริการ 

   
  
 
    ประกาศ  ณ  วันที่ 

 
 
 

       รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงร่างประกาศโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2558 
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ผศ.ว่าที่เรือตรีทรงวุฒิ  มงคลเลิศมณี ชี้แจง 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการด าเนินการเชิงรุกโดยเข้าพบคณะเพ่ือท าความเข้าใจเรื่องการ

น าส่งรายได้จากการบริการวิชาการเข้ามหาวิทยาลัย และหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือปรียบเทียบจาก มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล  
 
โดยคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
     นายเวชยันต์ เฮงสุวนิช  เสนอแนะ ต้องมีการเตรียมความพร้อมและกระบวนการเพ่ือการ
ชี้แจงต่อคณะกรรมการ หรือสภาที่จะพิจารณาประกาศฉบับนี้  เช่น ในกรณีการน าส่งค่าบ ารุงเข้ามหาวิทยาลัย
ท าไมเก็บเป็นอัตราลดลง ซึ่งในประกาศหลักเกณฑ์การน าส่งค่าบ ารุงเข้ามหาวิทยาลัย กรณีมีรายได้ตั้งแต่ 5 แสนบาท 
ไมเ่กิน 1 ล้านบาท น าส่งค่าบ ารุงในอัตราร้อยละ 10 แต่มีรายได้ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป น าส่งค่าบ ารุงในอัตรา
ร้อยละ 7  
     ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ เสนอแนะ  
     - การจัดท าประกาศฉบับนี้น่าจะมีเอกสารจากมหาวิทยาลัยต่างๆ อ้างอิงประกอบการ
น าเสนอเพ่ือให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
     -  ควรน าระเบียบและข้อกฎหมายอ่ืนๆ มาประกอบการพิจารณาในการจัดท าประกาศ
เพ่ือให้ถูกต้องที่สุด ส าหรับกระบวนการในการท างานด้านบริการวิชาการบางมหาวิทยาลัยใช้ค าว่า “พัฒนา
รายได้” หรือ “พัฒนารายได้ของมหาวิทยาลัย” สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ ข้อมูลประกอบที่จะน ามายืนยันถึงเหตุผล
ในการจัดท า 
     - กรณีการให้การบริการเป็นวิทยากรภายนอกหรือภาคเอกชน น่าจะก าหนด 1 วัน หรือ 
ประมาณ 6 ชั่วโมง เนื่องจากการไปเป็นวิทยากรภายนอกเสมือนไปปฏิบัติงานจริง ซึ่งอาจจะเกิดองค์ความรู้เพ่ือ
น ามาพัฒนานักศึกษาได้มากขึ้น 
     ดร.ศักดิ์ชาย รักการ  เสนอแนะ  
     - การบริการวิชาการใช้ทรัพยากรหรือคนของมหาวิทยาลัย เพราะอาจารย์ต้องออกไป
ให้บริการวิชาการ ซึ่งรวมอยู่ในร้อยละ 10 แล้วหรือไม่ ส่วนในกรณีการใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือและสาธารณูปโภค
ของหน่วยงานอาจจะมีปัญหาได้ โดยตอนเริ่มแรกแจ้งไม่ได้ใช้แต่ปฏิบัติงานจริงอาจมีการใช้ เครื่องมือและ
สาธารณูปโภคของหน่วยงาน ต้องมีการตรวจสอบที่ดี 
     - การน าส่งค่าบ ารุงเข้ามหาวิทยาลัยเป็นอัตราลดลง จุดประสงค์อาจจะเพ่ือจูงใจให้หาโครงการ
ใหญ่ๆ แต่การโครงการไม่สามารถก าหนดได้ว่าจะได้โครงการเล็กหรือใหญ่ ซึ่งโครงการใหญ่ๆ จะหาค่อนข้างยาก     
แต่ถ้าเป็นโครงการเล็กก็จะต้องน าส่งค่าบ ารุงมาก 
     - ข้อ 3 กรณีการให้การบริการตามข้อ 7(2) น่าจะเพ่ิมเป็น กรณีการให้การบริการตามหมวดที ่
1 ข้อ 7(2)  และ ข้อ 4 กรณีการให้การบริการตามข้อ 7(3)  น่าจะเพ่ิมเป็น กรณีการให้การบริการตามหมวดที่   
1 ข้อ 7(3) เพ่ือให้ชัดเจนขึ้น 
     - ข้อ 3 ข้อ 4 และ ข้อ 5 มีข้อย่อข้อเดียว ซึ่งโดยทั่วไปไม่ควรใส่ (1) หรือไม่ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
 

http://www.kmutnb.ac.th/
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4.4  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การด าเนินการ
เกี่ยวกับพัสดุในการบริการวิชาการแก่สังคม 
 

 
 
 

ร่าง 
ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับพัสดใุนการบริการวิชาการแก่สังคม 
------------------------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ....... ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการให้บริการวิชาการแก่
สังคม พ.ศ. ..... เพื่อให้เกิดความคล่องตัวเกี่ยวกับการด าเนินการพัสดุในการบริการวิชาการแก่สังคมให้ปฏิบัติดังนี ้
    ข้อ1. การซื้อการจ้างและการเช่าในการด าเนินการบริการวิชาการแก่สังคมให้กระท าโดยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการดังต่อไปนี ้การซื้อการจ้างและการเช่าใดมิได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ให้ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ รวมทั้งระเบียบอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
      (1)  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาได้แก่การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน 
500,000 บาท 
      (2)  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาได้แก่การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท 
แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท    
      (3) วิธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้ใช้
กับ การซื้อหรือการจ้าง ครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 
            ส าหรับการจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท ให้ด าเนินการจดัหาพัสดุด้วยวิธี
ตลาดอเิล็กทรอนิกส์ (e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) แล้วแต่กรณ ี
      (4)  วิธีพิเศษให้ใช้กับการซื้อ  การจ้าง  และการเช่าครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท ให้กระท า
ได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดดังนี้ 
        ก.  เป็นพัสดุที่ต้องด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยเร่งด่วนหากล่าช้าจะมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน 
        ข.  เป็นพัสดุที่จ าเป็นต้องซื้อจากผู้ผลิตโดยตรงจากต่างประเทศหรือผู้แทนจ าหน่ายแต่        
ผู้เดียวในประเทศ 
        ค.  เป็นงานท่ีต้องการผู้มีฝีมือเฉพาะด้าน หรือผู้ที่มีความช านาญเป็นพิเศษ 
        ง.  เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคที่จ าเป็นต้องระบุยี่ห้อ
เป็นการเฉพาะหรือเป็นพัสดุที่เกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐาน 
      (5)   การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิ เศษ ได้แก่การซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชก าร                 
หรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนใดที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้กระท าได้ 
    ข้อ 2. ให้หัวหน้าหน่วยงาน ยกเว้นหน่วยงานระดับกองเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันรายจ่าย และมี
อ านาจลงนามในสัญญา ข้อตกลงในการจัดหาพัสดุที่ใช้ในการบริการวิชาการแก่สังคมตามประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 
 

      รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ 
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
5.1  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงิน

อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  
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มติที่ประชุม รับทราบ 
 

5.2  รายงานผลการด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6  
 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 7 
และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 6 

 
การด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคล ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ      
“ราชมงคลกับการวิจัยอย่างยั่งยืน” และระดับนานาชาติ “Green Innovation for Better Life”              
ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2558 ณ อาคาร 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา   
โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์  เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน           
เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การเสวนาโดยวิทยากรทั้งในและ
ต่างประเทศ การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์  

ส าหรับ มทร.พระนคร น าโดย รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เฟ่ืองฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว พร้อมน าผลงานเข้าร่วม
กิจกรรม ดังนี้ 

1. การน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ จ านวน 36 ผลงาน จาก 7 คณะ        
1 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นการน าเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation)  9 ผลงาน แบ่งเป็นระดับชาติ      
7 ผลงาน และระดับนานาชาติ 2 ผลงาน น าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 27 ผลงาน 
แบ่งเป็นระดับชาติ 20 ผลงาน และระดับนานาชาติ 7 ผลงาน  

2. การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ภายใต้หัวข้อ “ศิลป์ศรีนวัตกรรม” และ “เลิศล้ าภูมิปัญญา” 
รวม 12 ผลงาน เป็นผลงานของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 3 ผลงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น 3 ผลงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 6 ผลงาน  
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3. การสาธิตผลงานวิจัย การท าขนมไข่ปลาจากเนื้อตาลสุก ผลงานของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์      
ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานเป็นจ านวนมาก 
 
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน  

 มทร.พระนคร ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานการประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย 
 

1. เกียรติบัตรรางวัลการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ระดับชาติ จ านวน 2 รางวัล 
รางวัล สาขา เจ้าของผลงาน ช่ือผลงาน หน่วยงาน 

ดีมาก เศรษฐศาสตร์  อาจารยส์นทยา  เขมวิรตัน ์
ผู้ช่วยศาสตราจารยด์วงใจ 
เขมวิรัตน ์
อาจารย์กุลสิรา   
ยงยิ่งประเสริฐ 

ความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะเพื่อสรา้งรายได:้กรณีศึกษาชุมชน
พระยา 
ประสิทธ์ิ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 

คณะบริหารธุรกิจ 

ดีมาก สังคมวิทยาและ
การศึกษา  

ดร.พงศ์รัชต์ธวัช  วิวังสูง 
ดร.นันทภา  ปัญญารตัน ์

แนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภูมิปญัญา
ท้องถิ่น : กรณีศึกษาพิพิธภณัฑ์   
บ้านจ่าทวี จังหวัดพิษณุโลก 

คณะศลิปศาสตร ์

 

2. เกียรติบัตรรางวัลการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย ระดับชาติ จ านวน 2 รางวัล 
รางวัล สาขา เจ้าของผลงาน ช่ือผลงาน หน่วยงาน 

ดเีด่น วิทยาศาสตร์
การแพทย์ เคมี 

และเภสัช 

นายกรกฎ  หาญธัญกรรม 
นางสาวอภิญญาภรณ์   
สายทอง 
นางสาวธนัชชา  วงค์แจ้ง 
ดร.ดวงฤทัย  นิคมรัฐ 

การพัฒนาระบบตัวกรอง 
ชีวภาพด้วยสาหร่ายคลอเรลลาเพือ่
ก าจัดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปนเปือ้น 
ในก๊าซชีวภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 

3. เกียรติบัตรรางวัลการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ระดับนานาชาติ จ านวน 1 รางวัล 
รางวัล สาขา เจ้าของผลงาน ช่ือผลงาน หน่วยงาน 

 ดีเด่น เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นิเทศศาสตร ์

อาจารย์อรรถการ   
สัตยพาณิชย์  
ดร.ฉันทนา  ปาปัดถา 

Corporate Social Responsibility 
to Sustainable Brand Building 

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

 

4. เกียรติบัตรรางวัลการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย ระดับนานาชาติ จ านวน 1 รางวัล 
รางวัล สาขา เจ้าของผลงาน ช่ือผลงาน หน่วยงาน 

ชมเชย  สังคมวิทยาและ
การศึกษา 

ผศ.ดร.เกษสุนยี์  บ ารุงจิตต ์
อาจารยส์ัมภาษณ์  
สุวรรณครี ี

 Creating a Course of Weaving 
East and Developing Pattern on 
the Fabric Appearance by Way of 
Technical Textiles Formed 

คณะศลิปศาสตร ์

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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5.3  สรุปผลการส่งข้อเสนอการวิจัยงบประมาณวิจัยในลักษณะบูรณาการ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

 
สรุปผลการส่งข้อเสนอการวิจัยงบประมาณวิจัยในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หน่วยงาน 
จ านวนโครงการที่เสนอขอ งบประมาณ 

(บาท) จ านวนแผนงาน จ านวนโครงการ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - 12 5,015,000 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2 (9) 12 6,590,000 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2 (5) 1 4,016,100 
คณะบริหารธุรกิจ 1 (3) 15 8,051,000 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (2) 13 6,003,335 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9 (26) 28 28,204,336 
คณะศิลปศาสตร์ - 4 1,032,542 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1 (2) 1 1,300,000 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ - 44 18,860,000 
สถาบันวิจัยและพัฒนา - 5 2,100,000 
กองนโยบายและแผน - 1 185,000 

รวม 16 (47) 136 81,357,313 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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5.4  ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ NRMS ให้กับนักวิจัยที่ยื่นข้อเสนอการวิจัย 
งบประมาณวิจัยในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
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5.5  การจัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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5.6  ร่างบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือด้านงานบริการวิชาการและงานวิจัย 
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 
 

                                              
บันทึกข้อตกลง 

โครงการความร่วมมือด้านงานบริการวิชาการและงานวิจัย 
ระหว่าง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
กับ  

ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
................................................. 

 
                                                                                     วันที่ .......................................... 

 เพื่อให้การร่วมมือกันด าเนินโครงการความร่วมมือทางด้านงานบริการวิชาการและงานวิจัย เพื่อพัฒนางาน
บริการวิชาการและงานวิจัย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจึงได้จัดท าบันทึกข้อตกลง โดยมีเนื้อหา
สาระส าคัญดังนี้ 

ข้อ 1 ทั่วไป 
1. ทั้งสองฝ่ายตกลงท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เพื่อด าเนินนโยบายความร่วมมือทางด้านงานบริการวิชาการ

และงานวิจัย  
2. ทั้งสองฝ่ายตกลงด าเนินการภายใต้ขอบเขต ดังต่อไปนี้ 

2.1 การพัฒนาด้านบุคลากร ด้วยการให้ค าปรึกษา และฝึกอบรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.2 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตการออกแบบและการพัฒนาสินค้าให้มีขีดความสามารถ

ในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
2.3 การบริหารจัดการงานบริการวิชาการ 
2.4 การด าเนินงานและกิจกรรมด้าน TALENT MOBILITY 
2.5 การด าเนินงานและกิจกรรมด้านสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

ข้อ 2 บทบาท และความรับผิดชอบ 
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจะให้ข้อมูล

ด้านต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานบริการวิชาการและงานวิจัย 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะร่วม

ท างานวิจัยพัฒนาในทิศทางเดียวกันที่จะท าให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในด้านการศึกษาและในเชิงพาณิชย์ 
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะเก็บรักษา

ข้อมูล ภายใต้โครงการต่างๆ ที่ด าเนินการร่วมกัน ไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ แก่บุคลากรที่สาม รวมตลอดถึง
การด าเนินการใดๆ อันจ าเป็นเพื่อป้องกัน และแก้ไขการกระท าใดๆ ของลูกจ้าง หรือ ผู้ที่อยู่ในการควบคุม
ของทั้งสองฝ่าย ที่อาจเปิดเผยข้อมูลได้ด้วย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่าย 

 

 

- ร่าง - 
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ข้อ 3 เงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ 
1. เพื่อเป็นหลักฐานซึ่งกันและกัน ผู้มีอ านาจของแต่ละฝ่ายได้ลงนามความตกลง ไว้ท้ายบันทึกความเข้าใจ

ฉบับนี้และจะเร่ิมมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกความเข้าใจของทั้งสองฝ่ายครบถ้วน 
2. บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีก าหนดเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจทั้งสองฝ่าย

ครบถ้วน 
3. การสิ้นสุดของการบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ กระท าโดยความตกลงจากทั้งสองฝ่าย ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่าย

หนึ่งไม่สามารถด าเนินการตามข้อตกลงในบันทึกความเข้าใจนี้ได้ อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิที่จะยกเลิกบันทึก  
ความเข้าใจนี้ โดยแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน 

ข้อ 4 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ของผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เครื่องจักร อุปกรณ์ คู่มือ เอกสาร โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ข้อมูลและสิ่งอ่ืนใดและ/หรือ ตัวแทนประสานงาน และด าเนินงานของฝ่ายใด ที่มีอยู่ และน ามาใช้ก่อนหรือ
ในวันที่ท าบันทึกความเข้าใจนี้ ย่อมเป็นของฝ่ายนั้น ในส่วนของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ หรือผลงานที่เกิดขึ้นจาก
บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ให้เป็นสิทธิร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย 

ทั้งนี้ หากมีผลประโยชน์ใดๆ ในเชิงพาณิชย์อันเกิดจากบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ จะตกลงแบ่งสัดส่วนกัน
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นลายลักษณ์
อักษรภายหลัง 

ข้อ 5 เอกสารแนบท้าย 
หากมีข้อตกลงใดๆ ที่เพิ่มเติมจากบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นเอกสารแนบท้ายบันทึกความเข้าใจ
ฉบับนี้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกความเข้าใจนี้ ในกรณีที่ข้อความในเอกสารแนบท้ายขัดหรือแย้งกับข้อความ
ในบันทึกความเข้าใจนี้ ให้ถือข้อความในบันทึกความเข้าใจนี้เป็นหลัก 

บันทึกความเข้าใจนี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
บันทึกความเข้าใจนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานของแต่ละฝ่าย และต่างได้ยึดถือไว้
ฝ่ายละฉบับ 
 
 
 
 
 
     ............................................................................          ........................................................................ 
         (รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์)        (รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 
 

  ....................................................................(พยาน)         ..................................................................(พยาน) 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สวุรรณพฤกษ์)                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิ บุรณจันทร์) 
         รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ                       ผู้อ านวยการ 
    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร               ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                          มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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5.7  ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดความส าเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2557  
        (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 
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5.8 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 
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5.9 ผลการด าเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม  2558 
  ผลการด าเนินงานประจ าเดือนกรกฎาคม 2558 จ านวน 6 เรื่อง และ เดือนสิงหาคม 

2558 จ านวน 4 เรื่อง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
 6.1 ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ  ขอค าแนะน า   
      - กรณีนักวิจัยด าเนินโครงการวิจัยสิ้นแล้ว มีการในไปใช้ประโยชน์จริงแต่ไม่ถูกต้อง  
กรณีไม่มีการน าเสนอผลงานวิจัย และนักวิจัยไม่รายงานผลการด าเนินงานวิจัยตามที่ก าหนด โดยได้มีการติดตามแล้ว 
ควรมีบทลงโทษอย่างไร 
  นายเวชยันต์  เฮงสุวนิช  เสนอแนะ ให้แจ้งเวียน หนังสือส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ ที่ วช 006/ว7709 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เรื่อง ประสิทธิภาพการด าเนินงานวิจัยของหน่วยงาน
ภาครัฐ ปีงบประมาณ 2551-2554 ซึ่งเกิดจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ได้
พิจารณาประสิทธิภาพการด าเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2553 และมีมติ
อนุมัติให้เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐติดตามการด าเนินงานวิจัยและรายงานผลส าเร็จของงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2551 – 2553 ในระบบ NRPM  ส าหรับผู้ค้างทุนไม่ควรได้รับอนุมัติงบประมาณการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 
      - วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ได้รับการรับรองคุณภาพจาก ศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย (TCI) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 ซึ่งต้องมีการปรับปรุงและแจ้ง
ผลการปรับปรุงภายในเดือนมิถุนายน 2559 เพ่ือพัฒนาขึ้นไปอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 จากการปรึกษา ศาสตร์ตราจารย์ 
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ แนะน าว่า 
  (1) ควรมีเว็บไซต์ออนไลน์ 
  (2) ควรมีบทความของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต่ ากว่า 20%  
  (3) การจัดรูปแบบของวารสารฯ แต่ละฉบับ ควรมีการก าหนดธีมให้ชัดเจน จัดหมวด
แยกเป็นสาขาสังคมศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์ โดยควรมีสาขาสังคมศาสตร์น้อยที่สุด 
  (4) ขอค าแนะน าเพ่ือให้วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พระนคร ขึ้นอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 ต่อไปทุกๆ ปี 
      นายเวชยันต์  เฮงสุวนิช  เสนอแนะ ควรเลือกผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความจากบุคคล 
ภายนอก 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
 6.2 เลขานุการ นัดวันประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2558 
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น.  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
                นางสาวชาวิณี  บินกาซีเมน 
                ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

                นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรมพุม 
                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


