
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ว่าด้วยศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2557 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ในการด าเนินงานด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ให้สอดคล้องกับภารกิจและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘  และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   ในการ
ประชุมครั้งที่  10/๒๕๕๗  เมื่อวันที่  28 ตุลาคม 2557  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์     
จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย
ศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557” 

ข้อ  ๒  ให้ยกเลิก  “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย
ศูนย์บริการ วิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓”  

บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งหรือมติอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้   ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 

ข้อ  ๓  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ  ๔  ในระเบียบนี้ 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
“อธิการบดี” หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
“หน่วยงาน” หมายความว่า  คณะ วิทยาลัย และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ 

เทียบเท่าคณะ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง และตามมติสภามหาวิทยาลัย 
“หัวหน้าหน่วยงาน” หมายความว่า  คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยงานที่

เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง และตามมติสภามหาวิทยาลัย 
“การบริการทางวิชาการ” หมายความว่า  การศึกษาวิจัย การวิเคราะห์ การทดสอบ                 

การตรวจสอบ การส ารวจ การประมวลผล การวางระบบ การออกแบบ การประดิษฐ์ การสร้าง การผลิต                 
การควบคุม การติดตั้ง การซ่อมแซม การปรับปรุง การประกอบ การส่งเสริมการพัฒนา การฝึกอบรม การ
ประชุมสัมมนา การให้ค าปรึกษา และหรือการให้บริการทางวิชาการอ่ืน ๆ ที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยหรือ
อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างหรือนักศึกษาร่วมกัน หรือร่วมกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกให้บริการ
แก่ส่วนราชการ องค์การ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงงานที่มหาวิทยาลัยขอความช่วยเหลือเงิน
อุดหนุนจากส่วนราชการ องค์การ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือจากองค์การระหว่างประเทศ 

 
 



“ศูนย์บริการวิชาการ” หมายความว่า  ศูนย์บริการทางวิชาการท่ีจัดตั้งขึ้นในหน่วยงาน 
“บุคลากร”  หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ข้อ  ๕  เพ่ือประโยชน์และความคล่องตัวในการบริการทางวิชาการ ให้แต่ละหน่วยงานสามารถ

จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการได้ตามจ านวนที่เห็นสมควร ทั้งนี้ โดยน าเสนอคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและ
จัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย เพ่ือออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ  ๖  ศูนย์บริการวิชาการ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
(๖.๑)  เพ่ือใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดประโยชน์แก่สังคม 
(๖.๒)  เพ่ือบูรณาการองค์ความรู้ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 
(๖.๓)  เพ่ือหารายได้เข้ามหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการ  

ข้อ  ๗  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
    (๗.๑)  อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 

(๗.๒)  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นกรรมการ 
(๗.๓)  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นกรรมการ 
(๗.๔)  ผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจ านวน ๑ คน เป็นกรรมการ 
(๗.๕)  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้  เป็นกรรมการ 
(๗.๖)  ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นกรรมการ 
(๗.๗)  ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และภูมิทัศน์  เป็นกรรมการ 
(๗.๘)  ผู้อ านวยการกองกิจการพิเศษ เป็นกรรมการ 
(๗.๙)  ผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๗.๑๐)  ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ  ๘  ให้คณะกรรมการอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๘.๑)  ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบริการทาง

วิชาการของศูนย์บริการวิชาการ 
(๘.๒)  พิจารณาอนุมัติแผนบริการทางวิชาการของศูนย์บริการวิชาการ 
(๘.๓)  พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินของศูนย์บริการวิชาการ 
(๘.๔)  ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ 

ข้อ  ๙  ให้ศูนย์บริการวิชาการเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ
วิชาการ  ดังนี้ 

(๙.๑)  หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(๙.๒)  หัวหน้าสาขาวิชาหรือบุคลากรในหน่วยงานที่เปิดศูนย์บริการวิชาการ จ านวน     

ไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ 
(๙.๓)  ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีในพ้ืนที่ที่เปิดศูนย์บริการวิชาการ จ านวน ๑ 

คน เป็นกรรมการ 
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(๙.๔)  บุคลากรในสาขาวิชาหรือในหน่วยงานที่เปิดศูนย์บริการวิชาการ จ านวน ๑ คน 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 ทั้งนี ้ มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มอีก จ านวน ๑  คน ก็ได้ 
ข้อ  ๑๐  ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการวิชาการ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

(๑๐.๑)  จัดท าแผนบริการทางวิชาการของศูนย์บริการวิชาการ เสนอต่อ คณะกรรมการ
อ านวยการ 

(๑๐.๒)  พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ  และก าหนดบุคลากรที่ด าเนินงานตาม
โครงการทุกระดับ   

(๑๐.๓)  ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการอ านวยการทุกไตรมาส  
(๑๐.๔)  จัดท ารายงานทางการเงินซึ่งได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

เสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการและมหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่สิ้นสุดปีงบประมาณ พร้อมทั้ง
หลักฐานเกี่ยวกับการเงิน และให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท าส าเนาเก็บรักษาไว้เพ่ือการตรวจสอบ 

ข้อ  ๑๑  ให้ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการวิชาการเป็นผู้ลงนามอนุมัติโครงการและ
การใช้จ่ายของแต่ละโครงการ ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ
วิชาการแล้ว 

ข้อ  ๑๒  ให้ศูนย์บริการวิชาการจัดท าแผนบริการทางวิชาการประจ าปีเสนอคณะกรรมการ
อ านวยการภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี 

ในกรณีที่ศูนย์บริการวิชาการมีโครงการที่จะด าเนินการ ซึ่งมิได้ก าหนดไว้ในแผนบริการทาง
วิชาการ ให้เสนอขออนุมัติเพ่ิมเติมต่อคณะกรรมการอ านวยการเป็นคราว ๆ ไป  

 ข้อ  ๑๓  การด าเนินงานของศูนย์บริการวิชาการจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติราชการ
ประจ า หัวหน้าหน่วยงานจะต้องดูแลคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการวิชาการให้ปฏิบัติราชการ การเรียน  
การสอน การดูแลเอาใจใส่นักศึกษา และงานประจ าต่าง ๆ อันเป็นหน้าที่หลักให้ด าเนินการไปโดยเรียบร้อย 

ข้อ  ๑๔  ศูนย์บริการวิชาการอาจมีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกได้โดยมี
ข้อตกลงใน การจัดสรรผลประโยชน์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

ข้อ  ๑๕  เมื่อมีการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการและมหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ   
ตามข้อ ๗ แล้วให้ศูนย์บริการวิชาการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการวิชาการเปิดบัญชี
ออมทรัพย์ของศูนย์บริการวิชาการเพ่ือฝากเงินส ารองจ่ายซึ่งอธิการบดีเป็นผู้อนุมัติตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย และให้คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการวิชาการจ านวนสองในสามคนเป็นผู้มีอ านาจเบิกจ่ายเงิน
ในบัญชี 

ข้อ  ๑๖  ในกรณีที่งานวิชาการใดของศูนย์บริการวิชาการต้องใช้บุคลากรภายนอกเพิ่มเติม   ให้
คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการวิชาการ  สามารถจ้างบุคลากรเพิ่มเติมเพ่ืองานบริการวิชาการนั้นได้  ทั้งนี้  
ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการอ านวยการก่อน 

ข้อ  ๑๗  รายได้จากการให้บริการทางวิชาการของแต่ละโครงการก่อนหักค่าใช้จ่าย  ให้น าส่ง
มหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ ๑๐  

เมื่อการด าเนินการตามโครงการสิ้นสุดลง  แต่ยังมีเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินงาน  ให้เก็บเป็น
รายได้สะสมของแต่ละศูนย์บริการวิชาการ โดยให้ประธานกรรมการบริหารศูนย์มีอ านาจอนุมัติการใช้จ่ายเงิน
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ดังกล่าวเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการอ านวยการเพ่ือใช้ในกิจกรรมของศูนย์บริการวิชาการได้  โดย
ผ่านความเห็นชอบของอธิการบดี 

ข้อ  ๑๘  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้  ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

     ประกาศ ณ วันที่    ๒๕   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 
 

    พลเอก 

                                                       (จรัล   กุลละวณิชย์) 
             นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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