
 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ว่าด้วยการบริหารงานสถาบันอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์และนวัตกรรม 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

  โดยที่เห็นสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วย       

การบริหารงานสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗  (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      

ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกอบกับมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของ

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   ในการประชุม   

ครั้งที่  ๔/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๒๕ เมษายน  ๒๕๖๐  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงออก

ข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  

  ข้อ ๑  ข้อบงัคับนี้เรียกวา่ “ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วา่ดว้ย

การบริหารงานสถาบันอุตสาหกรรมสรา้งสรรคแ์ละนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ ” 

  ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี้ 

  “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา่  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

  “อธิการบด”ี  หมายความวา่  อธิการบดมีหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

  “สถาบัน”  หมายความวา่  สถาบันอุตสาหกรรมสรา้งสรรคแ์ละนวัตกรรม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์

  “คณะกรรมการประจ าสถาบัน”  หมายความวา่  คณะกรรมการประจ าสถาบันอุตสาหกรรม

สรา้งสรรคแ์ละนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

  “ประธาน”  หมายความวา่  ประธานคณะกรรมการประจ าสถาบันอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์

และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

  “ผู้อ านวยการ”  หมายความวา่  ผู้อ านวยการสถาบันอุตสาหกรรมสรา้งสรรคแ์ละนวัตกรรม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

  “รองผู้อ านวยการ”  หมายความวา่  รองผูอ้ านวยการสถาบนัอุตสาหกรรมสรา้งสรรคแ์ละ

นวัตกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 



  “บคุลากร”  หมายความวา่  พนักงานเจา้หนา้ทีท่ี่ปฏิบัตหินา้ที่ในสถาบันอาจมสีภาพเป็น

ขา้ราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจา้งหรอื บุคคลอื่นทีม่ี   

ข้อผูกพันตามสัญญาจา้งที่มีกบัสถาบัน 

  “กองทุน”  หมายความวา่  กองทุนสถาบันอุตสาหกรรมสรา้งสรรคแ์ละนวัตกรรม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

  ข้อ ๔  ในสถาบัน ให้มีหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ดังนี้  

  (๔.๑)  ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน   

  (๔.๒)  ศูนย์บ่มเพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  

  (๔.๓)  ศูนย์จัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

  (๔.๔)  ศูนย์พัฒนางานสร้างสรรค์และนวัตกรรม  

  การจัดแบ่งหน่วยงานในสถาบันตามวรรคหนึ่ง อาจก าหนดให้มีหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า

กองเพิ่มอีกได้ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

  การจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกหน่วยงาน ในสถาบันให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัย

ก าหนดและให้ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

  การจัดแบ่งงานภายในของหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากองตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง     

ให้จัดท าเป็นประกาศของสถาบัน โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าสถาบัน 

  ในการบริหารและด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ให้มีหัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ า

กอง เป็นผู้รับผิดชอบ 

  ข้อ ๕  ให้มีผู้อ านวยการคนหนึ่ง เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของ

สถาบัน และให้มีรองผู้อ านวยการตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อปฏิบัติงานตามที่ผู้อ านวยการ

มอบหมาย 

  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และว ิธีการสรรหาผู ้อ านวยการ ให้เป ็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  

  ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองผู้อ านวยการโดยค าแนะน าของผู้อ านวยการ  เพื่อท าหน้าที่และ

รับผิดชอบตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย  และให้อธิการบดีมีอ านาจถอดถอนรองผู้อ านวยการโดยค าแนะน า

ของผู้อ านวยการ   

  ข้อ ๖  ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้   

  (๖.๑) เสนอแผนปฏิบัติการ แผนการเงิน แผนธุรกิจ แผนงบประมาณประจ าปีของสถาบัน 

แผนพัฒนาของสถาบัน และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถาบันต่อคณะกรรมการประจ าสถาบัน 

เพื่อพิจารณา  
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(๖.๒) ด าเนินงานด้านการบ่มเพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

  (๖.๓) ด าเนินงานด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  

(๖.๔) พัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 

(๖.๕) พัฒนาฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม     

เพื่อการสืบค้น   

  (๖.๖) จัดหารายได้หรือผลประโยชน์อื่น เพื่อน ามาสมทบกองทุน   

  (๖.๗) เสนอระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศภายในสถาบันต่อคณะกรรมการประจ าสถาบัน

เพื่อพิจารณา  

  (๖.๘) บริหารสถาบันตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง

กฎระเบียบของทางราชการ ตลอดจนบริหารงบประมาณและการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชน์สูงสุด 

  (๖.๙) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร          

ในสถาบัน 

  (๖.๑๐) ก ากับดูแลระบบคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนางานตามระบบ

คุณภาพที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  (๖.๑๑) ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  (๖.๑๒) จัดให้มีการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวตักรรมสูส่งัคม 

  (๖.๑๓) ด าเนินการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

  (๖.๑๔) ประสานงานกบัสถานประกอบการหรือหนว่ยงานภายนอก เพื่อพฒันางานด้านต่าง ๆ 

ของสถาบัน  

  (๖.๑๕) ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการประจ าสถาบันมอบหมาย  

  ข้อ ๗   ผู้อ านวยการ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการแ ต่งตั้งใหม่     

อีกได้  ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอนผู้อ านวยการ  

  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ผู้อ านวยการอาจพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  

  (๗.๑) ตาย 

  (๗.๒) ลาออก 

  (๗.๓) เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 

   (๗.๔) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

   (๗.๕) สภามหาวิทยาลัยให้พ้นจากต าแหน่ง เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติ      

เสื่อมเสีย หย่อนความสามารถ  หรือมีเหตุร้ายแรงที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้พ้นจากต าแหน่ง 
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   การให้ออกจากต าแหน่งตาม (๗.๕) ต้องมีคะแนนเสียงลงมติไม่น้อยกว่าสองในสามของ

จ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

  เมื่อผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่ง ให้รองผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งด้วย 

  ข้อ ๘ กรณีที่ผู้อ านวยการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองผู้อ านวยการที่ผู้อ านวยการ

มอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน  

  ในกรณีที่ไม่มีผู้อ านวยการ หรือไม่มีผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการตามวรรคหนึ่ง หรือมีแต่      

ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการ

แทน และให้อธิการบดีด าเนินการให้ได้มาซึ่งผู้อ านวยการตามข้อบังคับนี้โดยเร็ว 

  ข้อ ๙  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบัน  ประกอบด้วย 

  (๙.๑)  อธิการบดี        เป็นประธาน 

  (๙.๒)  รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จ านวนหนึ่งคน   เป็นรองประธาน 

  (๙.๓)  ผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย จ านวนไม่เกินสามคน    เป็นกรรมการ   

  (๙.๔)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ 

  (๙.๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  จ านวนไม่เกินสามคน  เป็นกรรมการ 

  (๙.๖)  ผู้อ านวยการ        เป็นเลขานุการ 

  ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มอีกก็ได้ แต่ไม่เกินสองคน 

  กรรมการตาม (๙.๔) ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ตาม 

(๙.๕) ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ความเห็นชอบ 

  กรรมการตาม (๙.๓)  และ (๙.๕) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับการแต่งตั้ง

ให้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกได้  

  ให้กรรมการตาม (๙.๒) มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระของอธิการบดี และอาจได้รับการ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกได้ 

  ในกรณีที่ต าแหน่งประธานหรือกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่ง

ประธานหรือกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการประจ าสถาบันประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่  

  ในกรณีกรรมการตาม (๙.๕) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และได้มีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง

แทนแล้ว  ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

  ในกรณีกรรมการตาม (๙.๓) และ (๙.๕) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวขึ้นใหม่  

  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการตาม (๙.๔) และ (๙.๕) อาจพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

ตาย ลาออก หรือขาดคุณสมบัติของต าแหน่งกรรมการนั้น     
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  ข้อ ๑๐  ให้คณะกรรมการประจ าสถาบัน มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑๐.๑) ก าหนดนโยบายและแผนงานของสถาบัน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน 

จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนการเงิน แผนธุรกิจ และแผนงบประมาณประจ าปีของสถาบัน เพื่อเสนอขออนุมัติต่อ

สภามหาวิทยาลัย และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถาบนัเสนอตอ่สภามหาวทิยาลยัเพือ่ทราบ 

  (๑๐.๒) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบรหิารงานทัว่ไป

และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของสถาบันโดยจัดท าเป็นประกาศสถาบัน  

(๑๐.๓) พิจารณาอนุมัติอัตราเงินอุดหนุน  ค่าใช้จ่าย และอัตราค่าตอบแทนต่าง ๆ รวมทั้ง  

ก าหนดประเภทของการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน พิจารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุนในการ

สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของสถาบัน โดยจัดท าเป็นประกาศสถาบัน  

  (๑๐.๔) พิจารณาอนุมัติหรือระงับโครงการวิจัยและเงินอุดหนุนโครงการวิจัย โดยจัดท า

เป็นประกาศสถาบัน    

  (๑๐.๕) พิจารณาอนุม ัติโครงการบริการทางว ิชาการแก่หน่วยงานของภาครัฐและ

ภาคเอกชน หรืออาจมอบอ านาจให้บุคคล ดังต่อไปนี้ เป็นผู้อนุมัติโครงการได้  

   (ก) ผู้อ านวยการ ในวงเงินไม่เกินห้าล้านบาท  

   (ข) ประธาน ในวงเงินเกินกว่าห้าล้านบาทแต่ไม่เกินสิบล้านบาท  

   ทั้งนี้ หากมีการมอบอ านาจตามข้อ (๑๐.๕) (ก) หรือ (ข) และเมื่อมีการอนุมัติ

โครงการแล้ว ให้สถาบันรายงานคณะกรรมการประจ าสถาบัน เพื่อทราบโดยเร็ว     

(๑๐.๖)  พิจารณาอนุมัติโครงการเพื่อหารายได้อื่น ๆ ที่สอดคล้องกับภารกิจของสถาบัน  

(๑๐.๗)  ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน เงินเดือน สวัสดิการ และสิทธิ  

ประโยชน์เกื้อกูลอื่นของผู้ปฏิบัติงานประจ าและลูกจ้างของสถาบัน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ 

ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนงาน และที่ปรึกษาของสถาบัน ตลอดจนการ

ก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการต่าง ๆ ของสถาบัน โดยจัดท าเป็นประกาศสถาบัน   

  (๑๐.๘)  ให้ความเห็นและค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้อ านวยการ 

  (๑๐.๙)  เสนอหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ้อ านวยการต่อ           

สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ความเห็นชอบ  

  (๑๐.๑๐) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อท าหน้าที่

พิจารณา เสนอความเห็นหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ

ประจ าสถาบัน 

  (๑๐.๑๑)  ปฏิบัติหน้าที ่อื ่นที ่เกี ่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถาบันและตามที ่สภา

มหาวิทยาลัยมอบหมาย  
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  ข้อ ๑๑  ให้มีการประชุมของคณะกรรมการประจ าสถาบันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั ้ง   

การประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันแต่ละครั ้งให้ประธานกรรมการเป็นผู ้เร ียกประชุม โดยต้องมี

กรรมการมาประชุมรวมกันจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  

  ในการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันตามวรรคแรก ให้ประธานเป็นประธาน        

ในการประชุม หากประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานเป็นประธานในที่ประชุม

แทน  

  ในกรณีที่ประธานและรองประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ

เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน 

  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือตามเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน

การลงคะแนน  หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด  

   ข้อ ๑๒  การบริหารเงินรายได้ของสถาบันนั้น ต้องจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

สถาบัน และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยกองทุนสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม   

  ข้อ ๑๓  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการประจ าสถาบันเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด  

  ข้อ ๑๔  ในวาระแรกของการจัดต้ังสถาบัน  ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคล

ที่เหมาะสมจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบัน 

  ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันตามประกาศของมหาวทิยาลยัตาม

ข้อ ๕ วรรคสอง และแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันตามข้อบังคับนี้โดยเร็ว  

          ประกาศ ณ วันที่     ๑๙    พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐ 

          พลเอก   

                                                       (จรัล   กุลละวณิชย์) 
             นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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