
 
(ร่าง) 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. .... 

    
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนา
วิชาการ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  22 (11)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2558  และโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่............ ......เมื่อวันที่
....................... จึงใหอ้อกข้อบงัคับไว้ ดังนี ้

ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ 
พ.ศ. ....”  

 
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการพัฒนา

วิชาการ พ.ศ. 2551 
ข้อ  4  ในข้อบังคับนี้   

           “สภามหาวิทยาลัย”   หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
               “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
                “อธิการบดี”     หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
                “ส่วนงาน”หมายความว่า  ส่วนงานที่มีการแบ่งส่วนงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 
             “หนว่ยงาน” หมายความว่า  หน่วยงานภายในส่วนงาน             
              “เงินรายได้จากโครงการพัฒนาวิชาการ”  หมายความว่า   เงินค่าอ านวยการบริการ 
ของมหาวิทยาลัยที่ ได้รับจัดสรรตามระเบียบนี้  และเงินรายได้สุทธิที่ เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากร  
ของมหาวิทยาลัยในเชิงวิชาการโดยจัดท าเป็นโครงการพัฒนาวิชาการ 
               “โครงการ” หมายความว่า โครงการพัฒนาวิชาการ 

“การพัฒนาวิชาการ” หมายความว่า การศึกษาวิจัย (เฉพาะการว่าจ้างวิจัย) การวิเคราะห์ 
และประมวลผลการทดสอบ การตรวจสอบ การส ารวจ การประมวลผล การวางระบบ การออกแบบ 
การประดิษฐ์ การสร้าง การผลิต การควบคุม การติดตั้ง การซ่อมแซม การปรับปรุง การประกอบ การส่งเสริม 
การพัฒนาวางแผน  ติดตามประมวลผลการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาจัดประชุมวิชาการการให้ค าปรึกษา 
และหรือการให้บริการทางวิชาการอ่ืนๆ  ที่ส่วนงานของมหาวิทยาลัย หรือ พนักงานมหาวิทยาลัย  ข้าราชการ 
พนักงานส่วนงาน  และลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย พนักงานราชการและลูกจ้าง  
ของมหาวิทยาลัยหรือนิสิตร่วมกัน หรือร่วมกับส่วนงานหรือบุคคลภายนอกให้บริการแก่ส่วนราชการ องค์การ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน แต่ทั้ งนี้  ไม่รวมถึงหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยขอความช่วยเหลือเงินอุดหนุน 
จากส่วนราชการองค์การ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือจากองค์การระหว่างประเทศ 
 



๒ 

 

 
ข้อ 5 หลักเกณฑ์และข้อก าหนดอ่ืนๆ ตลอดจนวิธีปฏิบัติที่จ าเป็นต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนา 

วิชาการนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เป็นผู้พิจารณาก าหนด 
 

ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ 
 

หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

    
 

ข้อ 7 งานพัฒนาวิชาการต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
         7.1 เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ หรือทักษะเฉพาะทางด้าน 
ที่สนับสนุนวิชาการท่ีมีการเรียนการสอน การวิจัย ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือ 
          7.2 เป็นงานที่มีส่วนเผยแพร่ชื่อเสียงวิชาการของมหาวิทยาลัยหรือ 
          7.3 เป็นงานที่มีส่วนช่วยในการฝึกงาน ฝึกทักษะของนิสิตมหาวิทยาลัยลัยในสาขาวิชา 
ที่ศึกษาหรือ 
         7.4 เป็นงานที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โดยส่วนรวมของประเทศ 

 
หมวดที่ 2 
การรับงาน 

    
 

ข้อ 8 ให้หัวหน้าส่วนงาน หรือเทียบเท่าข้ึนไป ท าหน้าที่รับงานพัฒนาวิชาการและให้มีหน้าที่ 
รับผิดชอบก าหนดแผนงาน และบุคลากรที่ด าเนินงาน ทั้งในระดับหัวหน้าโครงการ ที่ปรึกษาและผู้ร่วมงาน 
ทุกระดับ 
 

ข้อ 9 การรับงานพัฒนาวิชาการ ต้องตรงกับความเชี่ยวชาญของบุคลากรหรือส่วนงาน  
ทั้งนี ้ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานประจ าและภารกิจของส่วนงานผู้รับงานจะต้องดูแลหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมงานทุกคนให้ปฏิบัติภาระงานด้านการเรียน การสอน การดูแลเอาใจใส่นิสิต และภาระงานข้ันต่ า 
ที่ต้องท าประจ าตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดของส่วนงานอันเป็นหน้าที่หลักให้ด าเนินการไปโดยเรียบร้อย 
 

ข้อ 10 ให้ผู้รับงานพิจารณาเลือกผู้ร่วมงานในหลักเกณฑ์ดังนี้ 
         10.1 งานพัฒนาวิชาการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิชาที่มีการสอนตามหลักสูตรให้พิจารณานิสิต
ที่เรียนวิชานั้นๆ เข้าเป็นผู้ร่วมงานด้วย 
           10.2 งานพัฒนาวิชาการท่ีเกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัย ให้พิจารณานิสิตที่มีความรู้ความสามารถ
ตรงกับงานเข้าเป็นผู้ร่วมงานอันดับแรก และนิสิตทั่วไปเป็นอันดับรอง 
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           10.3 งานพัฒนาวิชาการที่ พนักงานมหาวิทยาลัย  ข้าราชการ พนักงานส่วนงาน  และ
ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย พนักงานราชการและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย มีความรู้ 
ความสามารถตรงตามลักษณะงานและหน่วยงานให้พิจารณาบุคลากรดังกล่าวเป็นผู้ร่วมงานด้วย 
 

ข้อ 11 ในกรณีที่งานนั้นต้องใช้บุคลากรมากกว่าหนึ่งหน่วยงานหรือหนึ่งส่วนงานให้ผู้รับงาน 
ท าความตกลงกับผู้ร่วมงานด าเนินการร่วมกัน และให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกลั่นกรองและให้ความเห็นชอบ 
ก่อนเสนอมหาวิทยาลัย 

กรณีรับงานพัฒนาวิชาการในนามมหาวิทยาลัย สัดส่วนของผู้เชี่ยวชาญในโครงการหรือมีการ 
จ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น โดยหัวหน้าโครงการต้องชี้แจงเหตุผลตามความจ าเป็น 

ในกรณีรับงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก  ให้มีการแยกสัดส่วนงานให้ชัดเจนทั้งในข้อเสนอ 
โครงการ ข้อเสนอด้านราคา รวมทั้งความรับผิดชอบในสัญญา 
 

หมวดที่ 3 
การก าหนดและการจัดสรรค่าให้บริการ 

    
 

ข้อ 12 การก าหนดค่าให้บริการพัฒนาวิชาการ ให้ค านึงถึงรายการ ดังต่อไปนี้ 
12.1 ค่าจ้างชั่วคราวส าหรับบุคลากรประจ าโครงการเต็มเวลา 

   12.2 ค่าตอบแทนส าหรับบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
12.3 ค่าวัสดุ 
12.4 ค่าใช้สอยและค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ 
12.5 ค่าสาธารณูปโภค 
12.6 ค่าครุภัณฑ์ 
12.7 ค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง รวมค่าปรับปรุง ซ่อมแซมและต่อเติม 
12.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ประเมินตามจ่ายจริง 
12.9 ค่าอ านวยการบริการของมหาวิทยาลัย ให้ก าหนดค่าอ านวยการบริการ ร้อยละสิบห้า 

ของงบด าเนินการ ไม่รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยคิดจากงบด าเนินการในแต่ละงวด 
อัตราค่าใช้จ่ายในรายการต่างๆ ในหัวข้อนี้ ให้เป็นไปตามท่ีตกลงในสัญญาหรือตาม 

รายละเอียดที่ได้รับอนุมัติโดยให้ถั่วเฉลี่ยจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็นของโครงการ 
 

ข้อ 13 เงินค่าอ านวยการบริการของมหาวิทยาลัยตามข้อ 12.9 ให้หักให้ส่วนกลาง 
มหาวิทยาลัย ในอัตราหนึ่งในสาม และให้หน่วยงาน ในอัตราสองในสาม 
        กรณีมีเงินเหลือจ่ายของโครงการ ให้ด าเนินการจัดสรรในอัตราเดียวกันกับค่าอ านวยการ
บริการของมหาวิทยาลัย 
       ทั้งนี้สัดส่วนงบประมาณอ านวยการระหว่างหน่วยงานให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือการตกลง
ภายในของแต่ละส่วนงาน 
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หมวดที่ 4 

การรับ-เบิกจ่าย 
    

 
ข้อ 14  เงินค่าบริการพัฒนาวิชาการ  ให้ด าเนินการบันทึกบัญชีเป็นเงินรับฝากของวิทยาเขต  

เมื่อโครงการด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายและจัดสรรค่าอ านวยการบริการของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
ถึงจะด าเนินการบันทึกเป็นเงินรายได้โครงการพัฒนาวิชาการของส่วนงาน 
 

ข้อ 15 ให้หัวหน้าโครงการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับในแต่ละงวดดังนี้   
15.1 ส่วนที่ 1 ค่าใช้จ่ายของโครงการให้เบิกจ่ายได้ในอัตรา ร้อยละแปดสิบห้า 

จากงบประมาณที่ได้รับจริงในแต่ละงวด 
15.2 ส่วนที่ 2 ค่าอ านวยการบริการของมหาวิทยาลัยให้ด าเนินการจัดสรรในอัตรา  

ร้อยละสิบห้า จากงบประมาณที่ได้รับจริงในแต่ละงวดให้กับส่วนงานที่เกี่ยวข้องทันที 
 

ข้อ 16 ให้หัวหน้าโครงการใช้ดุลยพินิจและมีอ านาจในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายการ 
ค่าใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 12 หรือตามสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง โดยค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของมหาวิทยาลัยและต้องมีหลักฐานการจ่ายในแต่ละครั้งประกอบการจ่ายเงิน  

หากกรณีมีค่าปรับและต้องจ่ายตามเงื่อนไขให้เป็นความรับผิดชอบและเป็นค่าใช้จ่าย 
ของโครงการ 
           กรณีเสร็จสิ้นโครงการหากมีครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นจากการจัดท าโครงการ 
ให้ด าเนินการส่งมอบตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงการว่าจ้าง หากมิได้ระบุไว้ให้ท าการโอนหรือส่งมอบ
ให้ส่วนงานที่รับงานพัฒนาวิชาการ 
 

หมวดที่ 5 
การด าเนินงานและการรายงาน 

    
 

ข้อ 17 ให้หัวหน้าส่วนงานระดับหัวหน้าหน่วยงานหรือเทียบเท่าข้ึนไปท่ีเป็นผู้รับงานพัฒนา 
วิชาการมอบหมายให้หัวหน้าโครงการจัดท าเอกสารโครงการ โดยก าหนดแผนงาน รายละเอียดการด าเนินงาน
งบประมาณและบุคลากรที่ด าเนินงานทั้งในระดับหัวหน้าโครงการ ที่ปรึกษาและผู้ช่วยงานทุกระดับ เสนอ  
ขออนุมัติผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
          การอนุมัติโครงการให้คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก เป็นผู้อนุมัติโครงการที่มีวงเงิน 
ครั้งละไม่เกินสามล้านบาท  และลงนามในสัญญาแทนมหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีเป็นผู้มอบอ านาจให้ลงนาม 
ถ้าวงเงินเกินสามล้านบาท  ให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุมัติ 
 
 
 



๕ 

 

       ให้คณะ สถาบัน ส านัก จัดท ารายงานโครงการที่ได้รับอนุมัติ เสนอให้อธิการบดีทราบ 
ทุกเดือน ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นโครงการศึกษาวิจัย ให้ส านักงานบริการวิชาการส าเนาแจ้งให้สถาบันวิจัย 
และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทราบ 
 

ข้อ 18 หัวหน้าส่วนงานที่รับงานพัฒนาวิชาการ ต้องสั่งการมอบหมายหัวหน้าโครงการ 
ให้จัดท ารายงานการด าเนินงาน และสรุปรายรับ-รายจ่ายจริงเสนอมหาวิทยาลัยภายในหกสิบวัน หลังจาก 
เสร็จสิ้นการด าเนินการนั้นๆ  ทั้งนี้หลักฐานเกี่ยวกับการเงินให้หัวหน้าโครงการเก็บรักษาไว้เพ่ือการตรวจสอบ 
 

ข้อ 19 หากหัวหน้าโครงการไม่อาจด าเนินงานให้เป็นไปตามพันธะกรณีให้หัวหน้า 
โครงการแจ้งให้คณะ สถาบัน ส านักทราบภายในสิบห้าวันและแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบภายในยี่สิบวัน 
นับจากวันที่ทราบว่าไม่อาจด าเนินงานได้ 
 

ข้อ 20 การอนุมัติขยายระยะเวลาด าเนินงานโครงการให้เป็นอ านาจของอธิการบดี 
หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 
 

ข้อ 21 หากโครงการสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินโครงการแล้ว ยังมิได้ด าเนินการขอขยาย 
ระยะเวลาหรือขออนุมัติปิดโครงการ หรือยกเลิกโครงการภายในหกสิบวัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาด าเนิน
โครงการให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับงานพัฒนาวิชาการมีหน้าที่เสนอรายงานต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือให้หัวหน้า
โครงการชดใช้เงินหรือท าหนังสือรับสภาพหนี้ ตามมูลค่างวดงานที่คงค้างและค่าอ านวยการบริการที่ยังมิได้
จัดสรร และหากหัวหน้าโครงการรายใดไม่ยอมชดใช้หรือท าหนังสือรับสภาพหนี้ก็ให้ด าเนินการทางวินัย 
หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

หากหัวหน้าส่วนงานที่รับงานพัฒนาวิชาการมิได้ปฏิบัติตามความในวรรคแรก โดยไม่มี 
เหตุผลอันควร ให้หัวหน้าส่วนงานที่รับงานพัฒนาวิชาการรับผิดชอบร่วมกับหัวหน้าโครงการในการชดใช้เงิน
หรือท าหนังสือรับสภาพหนี้ด้วย 
 

ข้อ 22 หากจะพึงมีการท านิติกรรมหรือสัญญาระหว่างผู้รับงานกับผู้ขอรับบริการงานพัฒนา 
วิชาการ ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้ลงนามในนิติกรรมหรือสัญญาในฐานะผู้แทน 
ของมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ 23 ผู้ขอรับบริการงานพัฒนาวิชาการ ต้องจ่ายค่าบริการทั้งหมดให้มหาวิทยาลัย ยกเว้น 
ในกรณีที่มีเง่ือนไขที่ตกลงกันในรายละเอียดของโครงการหรือตามสัญญาข้อ 23 
 

ข้อ 24 ให้ส านักงานบริการวิชาการจัดท าทะเบียนโครงการบริการวิชาการ ที่ได้รับอนุมัติ 
โดยให้ด าเนินการติดตามผลและเร่งรัดการด าเนินงานและให้วิทยาเขตจัดท ารายงานสรุปรายรับ-รายจ่าย และ
ผลประโยชน์สุทธิเสนออธิการบดีทราบ ทุกสิ้นปีงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 



๖ 

 

ข้อ 25  ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการด าเนินการตามข้อบังคับนี้ให้น าเสนออธิการบดี 
วินิจฉัยชี้ขาดและมีค าสั่งตามที่เห็นสมควรค าวินิจฉัยหรือค าสั่งของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 
 

บทเฉพาะกาล 
    

 
ข้อ 26  โครงการพัฒนาวิชาการใดที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการก่อนข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

และยังไม่แล้วเสร็จ ให้โครงการด าเนินการต่อไปตามระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2551 จนกระทั่ง
แล้วเสร็จและให้ถือว่าการด าเนินการโครงการพัฒนาวิชาการดังกล่าวนั้นถูกต้องตามข้อบังคับนี้ 
 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 


