
บันทึกการเล�าเร่ือง 
เรื่อง การส�งเสริมการสร�างนวัตกรรมของนักศึกษา 

วันท่ี  9  มกราคม  2557 
ณ ห�องประชุมบัวม�วง  1  ช้ัน  4  สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผู�เล�า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู�ท่ีได� 
ผู�ช�วยศาสตราจารย�
จุฑามาศ พีรพัชระ 

1. หลักการและเหตุผล 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มีพันธกิจหลักประการหนึ่งคือการ
ส�งเสริมการสร�างงานวิจัย สิ่ งประดิษฐ�  นวัตกรรม เ พ่ือสร�าง
มูลค�าเพ่ิมแก�ภาคการผลิตและบริการในระดับชาติ ท้ังงานวิจัยของ
อาจารย� นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
   โครงการส�งเสริมสิ่งประดิษฐ�และนวัตกรรมเพ่ือคนรุ�นใหม� จึงเป6น
โครงการท่ีจัดสรรงบประมาณเพ่ือให�การสนับสนุนและส�งเสริมการ
ทําปริญญานิพนธ� สารนิพนธ� แผนงานพิเศษ โครงการวิจัย โครงงาน
พิเศษ แผนงานเฉพาะบุคคลแก�นักศึกษาในระดับปริญญาตรีภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซ่ึงดําเนินโครงการมา
ต้ังแต�ป< 2550 ถึงป@จจุบัน โดยมีเปAาหมายเพ่ือส�งเสริมและพัฒนาการ
คิดค�นสิ่งประดิษฐ�และนวัตกรรมของนักศึกษา และเผยแพร�ใน
ระดับชาติ 
2. วัตถุประสงค� 
   2.1 เพ่ือส�งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการคิดค�น 
สิ่งประดิษฐ�และสร�างสรรค�นวัตกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในสาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
และสาขาสังคมศาสตร� 
   2.2 เพ่ือเผยแพร�ผลงาน องค�ความรู� สิ่งประดิษฐ� และนวัตกรรม 
สู�สาธารณชนอย�างเป6นรูปธรรม 
3. รายละเอียดการขอรับทุน 
   3.1 ประเภทของโครงการ 
         3.1.1 โครงการกลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ด�านการ
พัฒนาสิ่งประดิษฐ� และนวัตกรรม 
         3.1.2 โครงการกลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ด�านการ
ทดลองในห�องปฏิบัติการ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ� 
        3.1.3 โครงการกลุ�มสาขาสังคมศาสตร� 
   3.2 คุณสมบัติของผู�ขอรับทุน 
         3.2.1 เป6นนักศึกษาชั้นป<ท่ี 4 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร  

   1 .  ห ลั ก ก า ร แ ล ะ เ ห ตุ ผ ล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระน คร  มี น โ ย บ าย ใ นก า ร
สนับสนุนนัก ศึกษาในการ ทํา
โครงงานก�อนจบการศึกษา ต้ังแต�
ป< 2550 – ป@จจุบัน 
   2. วัตถุประสงค� เพ่ือเป6นการ
พัฒนา ขีดความสามารถของ
นักศึกษาในการประดิษฐ� คิดค�น 
และเผยแพร�ผลงานสู�สาธารณชน 
   3. รายละเอียดการขอทุน 
   3.1 ประเภทของโครงการ
แบ�งเป6น 3 ประเภท ได�แก� กลุ�ม
สาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
ซ่ึงแยกเป6น 2 กลุ�มย�อย ได�แก� 
การพัฒนาสิ่งประดิษฐ�นวัตกรรม 
และการทดลอง และกลุ�มสาขา
สังคมศาสตร� 
   3.2 คุณสมบัติของผู�รับทุน ต�อง
เป6 นนั ก ศึ กษาชั้ นป< ท่ี  4  ของ
มหาวิทยาลัย และมีอาจารย� ท่ี
ปรึกษารับรองการดําเนินงาน 
   3.3 คุณสมบัติของอาจารย�ท่ี
ปรึกษา โดยอาจารย� 1 ท�าน เป6น
ท่ีปรึกษาได�ไม�เกิน 3 โครงการ 
และหากได�รับหน�าท่ีเป6นอาจารย�
ท่ีปรึกษาของโครงการ จะต�อง
สามารถกํากับดูแลให�นักศึกษาส�ง
เล�มรายงานฉบับสมบูรณ�ทันตาม
กําหนดเวลา 
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          3.2.2 โครงการท่ีเสนอขอรับทุนมีอาจารย�ท่ีปรึกษารับรองการ
ดําเนินโครงการ 
   3.3 คุณสมบัติของอาจารย�ท่ีปรึกษา 
         3.3.1 อาจารย� 1 ท�าน เป6นอาจารย�ท่ีปรึกษาของโครงการท่ี
เสนอขอรับทุนได�ไม�เกิน 3 โครงการ 
          3.3.2 โครงการท่ีเป6นอาจารย�ท่ีปรึกษาท่ีได�รับทุนสนับสนุนใน
ป<งบประมาณท่ีผ�านมา ต�องส�งรายงานฉบับสมบูรณ�ครบถ�วน 
   3.4 เอกสารการเสนอขอโครงการ 
        แบบเสนอโครงการส�งเสริมสิ่งประดิษฐ�และนวัตกรรมเพ่ือ 
คนรุ�นใหม� (แบบ สวพGสสนG1) จํานวน 12 ชุด พร�อมแผ�นบันทึก
ข�อมูล 1 แผ�น  
   3.5 ระยะเวลาการเสนอขอโครงการ 
        จะมีการกําหนดระยะเวลาการเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ โดยส�วนใหญ�จะกําหนดให�อยู�ในช�วงไตรมาสท่ี 1 ของทุก
ป<งบประมาณ 
4. เง่ือนไขการดําเนินโครงการ 
   4.1 การเบิกจ�ายงบประมาณ 
        4.1.1 โครงการท่ีได�รับทุนสนับสนุน ให�ผู�รับผิดชอบโครงการ
เบิกจ�ายงบประมาณได�โดยตรงจากคณะท่ีสังกัด 
        4.1.2 ทุนท่ีได�รับการสนับสนุนนี้ให�จ�ายแก�นักศึกษาโดยตรง 
โดยจ�ายงวดเดียวเพ่ือใช�สําหรับการดําเนินโครงการให�ได�ตาม
วัตถุประสงค� และใช�ใบสําคัญรับเงินเป6นหลักฐานการเบิกจ�าย 
        4.1.3 ผู�รับทุนต�องจัดทําข�อตกลงการรับทุนจํานวน 3 ชุด ยื่น
ต�อคณบดีตามแบบข�อตกลงการรับทุนโครงการส�งเสริมสิ่งประดิษฐ�
และนวัตกรรมเ พ่ือคนรุ� น ใหม�  (แบบ สวพGสสนG4 )  เ พ่ือใช�
ประกอบการเบิกจ�ายเงิน กรณีท่ีผู�รับทุนไม�สามารถดําเนินโครงการ
ให�แล�วเสร็จตามแผนท่ีกําหนดภายในวันสิ้นป<งบประมาณ ผู�รับทุน
ต�องส�งคืนเงินบางส�วนหรือท้ังหมดแก�มหาวิทยาลัย ท้ังนี้ อยู�ในดุลย
พินิจของคณบดีและอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการ 
   4.2 การรายงานผลการดําเนินงาน   
        ให�รายงานผลการดําเนินงาน 2 ครั้งดังนี้ 
        ครั้งท่ี 1 รายงานความก�าวหน�า รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. – 31 มี.ค.)  
        ครั้งท่ี 2 รายงานความก�าวหน�า รอบ 12 เดือน (1 เม.ย. – 30 
ก.ย.) โดยใช�แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการส�งเสริม
สิ่งประดิษฐ�และนวัตกรรมเพ่ือคนรุ�นใหม� (แบบ สวพGสสนG2) 

   3 . 4  เ อกสารการ เ สนอขอ
โครงการ ตามแบบเสนอโครงการ 
(แบบ สวพGสสนG1) 
   3.5 ระยะเวลาการเสนอขอ
โครงการ กําหนดให�อยู�ในไตรมาส
ท่ี 1 ของทุกป<งบประมาณ 
   4. เง่ือนไขการดําเนินโครงการ 
   4.1 การเบิกจ�ายงบประมาณ 
ผู� รับผิดชอบสามารถเบิกจ�าย
งบประม าณ ได� โ ด ยต ร งจ าก
หน�วยงานต�นสั ง กัด  โดยต�อง
จั ด ทํ าข� อตกลงการรับ ทุนต� อ
คณบดีเพ่ือใช�ประกอบการเบิก
จ�ายเงิน 
   4 . 2  ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินงาน ให�มีการรายงาน 2 
ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 
12 เดือน 
   4.3 การเผยแพร�ผลงาน ทุก
ผลงานต�องมีการตีพิมพ� เผยแพร� 
หรือนําไปใช�ประโยชน� ภายใน
ระยะเวลา 1 ป< หลังสิ้นสุดการ
ดําเนินโครงการ 
   4 . 4  รายงานฉบั บสมบู รณ�         
ต�องระบุข�อความท่ีแสดงให�เห็น
ว�า ได�รับทุนอุดหนุนจากโครงการ
ส�งเสริมสิ่งประดิษฐ�นวัตกรรมเพ่ือ
คนรุ�นใหม� ของมทร.พระนคร 
ในกิตติกรรมประกาศ 
   5. ผลงานท่ีต�องส�งหลังสิ้นสุด
โครงการ ผู�รับทุนต�องส�งรายงาน
ฉบับสมบูรณ� พร�อมแผ�นบันทึก
ข�อมูล ถึงสวพ. จํานวน 1 ชุด 
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   4.3 การเผยแพร�ผลงาน 
        ผลงานของโครงการท่ีได�รับการจัดสรรงบประมาณต�องตีพิมพ� 
หรือเผยแพร� หรือนําไปใช�ประโยชน�อย�างใดอย�างหนึ่งภายใน
ระยะเวลา 1 ป< หลังสิ้นสุดการดําเนินโครงการ และรายงานตาม
แบบรายงานการเผยแพร�ผลงานโครงการส�งเสริมสิ่งประดิษฐ�และ
นวัตกรรมเพ่ือคนรุ�นใหม� (แบบ สวพGสสนG3) ในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง ดังนี้        
       1) ตีพิมพ� เผยแพร�ในรูปของบทความวิจัยในวารสารวิชาการ หรือ 
       2) จดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร หรือ 
       3) นําเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการ หรือ 
       4) เผยแพร�ในการจัดนิทรรศการของคณะ มหาวิทยาลัย หรือ
ระดับชาติ หรือ 
       5) การนําไปใช�ประโยชน�/การถ�ายทอดเทคโนโลยีสู�ชุมชน 
   4.4 รายงานฉบับสมบูรณ� (ปริญญานิพนธ� สารนิพนธ� แผนงาน
พิเศษ โครงการวิจัย โครงงานพิเศษ หรือแผนงานเฉพาะบุคคล)  ให�
ระบุข�อความ “ได�รับทุนอุดหนุนงบประมาณจากโครงการส�งเสริม
ส่ิงประดิษฐ5และนวัตกรรมเพ่ือคนรุ�นใหม� ประจําป8งบประมาณ 
พ.ศ. ......... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” 
ในกิตติกรรมประกาศ 
5. ผลงานท่ีต�องส�งหลังสิ้นสุดโครงการ 
   5.1 รายงานฉบับสมบูรณ� (ปริญญานิพนธ� สารนิพนธ� แผนงาน
พิเศษ โครงการวิจัย โครงงานพิเศษ หรือแผนงานเฉพาะบุคคล)  
จํานวน 1 เล�ม 
   5.2 แผ�นบันทึกข�อมูลจํานวน 2 แผ�น (ไฟล� .doc) 

 
  



ภาพกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู� 
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