
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ว่าด้วยการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (บ้านชมคลื่น) 

พ.ศ. 2558 
 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารงานและมี
ความคล่องตัว  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) (๑๒) และ (๑๔)  แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ในการประชุมครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย   
การบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (บ้านชมคลื่น) พ.ศ. 2558 ” 
 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศ หรือมติอ่ืนใด  ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้     
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 

 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  

 “บ้านชมคลื่น”  หมายความว่า  อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวซึ่งเป็น
อาคารที่พักและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  ซึ่งตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
วิทยาเขตวังไกลกังวล  เขตสอง 

 “อุตสาหกรรมท่องเที่ยว”  หมายความว่า  อุตสาหกรรมที่จัดให้มีหรือให้บริการ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรโดยมีค่าตอบแทน  และหมายความรวมถึง 

  (๑)  ธุรกิจน าเที่ยว 
  (๒)  ธุรกิจโรงแรมนักท่องเที่ยว 
  (๓)  ธุรกิจภัตตาคาร  สถานบริการและสถานที่ตากอากาศส าหรับนักท่องเที่ยว 
  (๔)  ธุรกิจการขายของที่ระลึกหรือสินค้าส าหรับนักท่องเที่ยว 
  (๕)  ธุรกิจการกีฬาส าหรับนักท่องเที่ยว 
  (๖)  การด าเนินงานนิทรรศการ  งานแสดง  งานออกร้าน  การโฆษณาเผยแพร่ 

หรือการด าเนินการอ่ืนใดโดยมีความมุ่งหมายเพ่ือชักน าหรือส่งเสริมให้มีการเดินทางท่องเที่ยว 
 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการ

โรงแรมและการท่องเที่ยว (บ้านชมคลื่น)  วิทยาเขตวังไกลกังวล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  



 “ผู้จัดการ”  หมายความว่า  ผู้จัดการอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว                
(บ้านชมคลื่น) วิทยาเขตวังไกลกังวล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

“พนักงาน”  หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน
มหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ า  หรือลูกจ้างชั่วคราวสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่บ้านชมคลื่น และให้หมายความรวมถึงบุคลากรที่มหาวิทยาลัย
จ้างให้ปฏิบัติงานในอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (บ้านชมคลื่น)  วิทยาเขตวังไกลกังวล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

 “บุคลากรภายใน”  หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  พนักงาน
มหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

 “หน่วยงานภายนอก”  หมายความว่า  หน่วยงานราชการและภาคเอกชน  และให้
หมายความรวมถึงบุคคลทั่วไปด้วย 

 “ปีงบประมาณ”  หมายความว่า  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีหนึ่ง  ถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน  ของปีถัดไป  และให้ใช้ปี พ.ศ. ถัดไปเป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณ  
 ข้อ ๕  ให้บ้านชมคลื่นมีระบบการบริหารงานเป็นเอกเทศ  เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวโดยอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ  และก าหนดแนวนโยบายการด าเนินงานของบ้านชมคลื่น  ดังนี้ 

(๕.๑)  เพ่ือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาประสิทธิภาพ  การเรียนการสอน  ด้าน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

(๕.๒)  เพ่ือรองรับการจัดประชุมสัมมนาของข้าราชการทั่วประเทศและบุคคลทั่วไป 
(๕.๓)  เพ่ือเป็นการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
(๕.๔)  จัดให้มีการบริการด้านที่พักและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  เพ่ือสนับสนุน

การฝึกอบรมทางวิชาการ การจัดประชุม สัมมนา การอภิปรายทางวิชาการและกิจกรรมอ่ืน ๆ  ของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

(๕.๕)  เพ่ือการด าเนินการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ตามที่คณะกรรมการหรือ
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๖  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ  ประกอบด้วย 

(๖.๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
        จ านวนหนึ่งคน 

เป็นประธานกรรมการ 

(๖.๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
        จ านวนหนึ่งคน 

เป็นรองประธานกรรมการ 

(๖.๓)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
        จ านวนสองคน 

เป็นกรรมการ 

(๖.๔)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้าน        
         อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ด้านการเงิน ด้านสังคม 

หรือด้านกฎหมาย จ านวน ไม่เกินสามคน โดย
จ านวนนี้  หนึ่งคนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

เป็นกรรมการ 

(๖.๕)  อธิการบดี เป็นกรรมการ 
(๖.๖)  รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นกรรมการ 
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(๖.๗)  รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี 
        หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง จ านวนสามคน 

เป็นกรรมการ 

(๖.๘)  คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี    เป็นกรรมการ 
(๖.๙)  คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและ 
         การท่องเที่ยว 

เป็นกรรมการ 

(๖.๑๐) ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นกรรมการ 
(๖.๑๑) เลขานุการส านักงานผู้อ านวยการ  
         ส านักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล 

เป็นเลขานุการ 

         ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการเพ่ิมได้อีกแต่ไม่เกินสองคน 
         ให้กรรมการตามข้อ (๖.๔)  มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละสองปี  และอาจได้รับการ

แต่งตั้งใหม่ได้  
 ข้อ ๗  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งที่ปรึกษา  เพ่ือให้ค าปรึกษาในการบริหารจัดการบ้านชม
คลื่นได้ตามความจ าเป็น  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนที่ปรึกษาได้ตามความเหมาะสม 
 ข้อ ๘  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
 (๘.๑)  ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารบ้านชมคลื่น  และควบคุมดูแลการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแนวนโยบายการด าเนินงานของบ้านชมคลื่นและสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
 (๘.๒)  ก าหนดแนวทางในการจัดให้บ้านชมคลื่น  เป็นสถานที่ให้บริการด้านที่พักและ   
สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  เพ่ือการจัดประชุมอบรม  สัมมนา  การอภิปรายทางวิชาการ  การเสนอ
ผลงานทางวิชาการ  และกิจกรรมอื่น ๆ  ไม่ว่าจะเป็นกรณีการจัดของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
 (๘.๓)  ออกประกาศ  ค าสั่ง  ตลอดจนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของบ้านชมคลื่น เพ่ือใช้บริหารบ้านชมคลื่น ในด้านต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการ
ด าเนินงานของบ้านชมคลื่น  และของมหาวิทยาลัย 
 (๘.๔)  ก าหนดอัตราค่าใช้บริการห้องพัก  ห้องอาหาร  การใช้สถานที่ต่าง ๆ  ของ
บ้านชมคลื่น  ตลอดจนอัตราค่าใช้บริการอ่ืนใดที่เป็นแหล่งที่มาของรายได้จากการบริหารบ้านชมคลื่น  โดย
ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 (๘.๕)  ก าหนดอัตราก าลัง  ต าแหน่งหน้าที่  คุณสมบัติของผู้จัดการ  พนักงาน  อัตรา
ค่าจ้าง  ผลประโยชน์ตอบแทน  การจ่ายเงินรางวัลประจ าปี (ถ้ามี)  วินัยการลงโทษ  รวมทั้งการใด ๆ ที่เป็น
การบริหารงานบุคลากรภายในบ้านชมคลื่น 
 (๘.๖)  ด าเนินการสรรหาและพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
ผู้จัดการ  เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป 
 (๘.๗)  พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการเงินประจ าปีของบ้านชมคลื่น  และ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 (๘.๘)  พิจารณาให้ความเห็นชอบการของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของบ้านชมคลื่น
 (๘.๙)  แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บ้านชมคลื่น  ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 (๘.๑๐)  อ านาจหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  
 ข้อ ๙  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคลากรภายในหรือบุคลากรภายนอกผู้หนึ่งเป็นผู้จัดการ  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงานของบ้านชมคลื่น  โดยให้
ผู้จัดการมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
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  (๙.๑)  บริหารบ้านชมคลื่น  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่ก าหนด 
  (๙.๒)  จัดท าแผนธุรกิจของบ้านชมคลื่น 
  (๙.๓)  จัดท างบประมาณประจ าปี  และเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือขอความ
เห็นชอบก่อนน าเสนอขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
  (๙.๔)  จัดท าบัญชีโดยมีหลักฐานประกอบที่สมบูรณ์และสรุปผลเป็นรายงานการเงิน
ประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการ 
  (๙.๕)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย  
 ข้อ ๑๐  ในกรณีที่ผู้จัดการเป็นบุคลากรภายนอก  ให้มหาวิทยาลัยท าสัญญาจ้างผู้จัดการ
ตามแบบสัญญาจ้างตามที่คณะกรรมการก าหนด  โดยมีระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกินสองปี 
 ให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดอัตราค่าจ้างของผู้จัดการที่เป็นบุคลากรภายนอกหรือ
ค่าตอบแทนของผู้จัดการที่เป็นบุคลากรภายในได้  และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ  

ข้อ ๑๑  ในการด าเนินงานแรกเริ่ม  ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณจาก
เงินรายได้ตามจ านวนที่เห็นสมควร ให้เป็นทุนประเดิม  เพ่ือใช้ในการด าเนินงานบ้านชมคลื่น 

ข้อ ๑๒  ให้บ้านชมคลื่นมีพนักงานสองประเภท ดังนี้ 
(๑๒.๑)  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงาน

ราชการ  ลูกจ้างประจ า  หรือลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ที่
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่บ้านชมคลื่น  

(๑๒.๒)  พนักงานที่ถูกจ้างจากเงินรายได้ของบ้านชมคลื่น 
พนักงานตามข้อ (๑๒.๑)  นอกจากจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

ของมหาวิทยาลัยแล้ว  จะต้องภายใต้ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ  เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของบ้านชมคลื่นด้วย  ยกเว้นในเรื่องที่ขัดต่อสิทธิและสถานภาพของการเป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ า  หรือลูกจ้างชั่วคราว 

ข้อ ๑๓  หลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานตาม
ข้อ (๑๒.๒)  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๔  ให้ผู้จัดการเป็นผู้ควบคุมดูแลพนักงาน  ให้ปฏิบัติงานในภารกิจของบ้านชมคลื่น 
ตามท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยให้ปฏิบัติตามนโยบาย  กฎ 
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  ของทางราชการอย่างเคร่งครัด 

ให้ผู้จัดการรายงานผลการด าเนินงานของบ้านชมคลื่นต่อคณะกรรมการเป็นประจ าทุกเดือน 
หรือตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  

ข้อ ๑๕  หากผู้จัดการเห็นว่า  การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานคนใดอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายหรือเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของบ้านชมคลื่น  ให้ผู้จัดการตักเตือนเป็นหนังสือแก่พนักงานโดยทันที 
เพ่ือให้ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด  หากพนักงานที่ได้รับการตักเตือนนั้นไม่ปรับปรุงแก้ไข
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือมีพฤติกรรมที่กระด้างกระเดื่องหรือไม่เหมาะสมต่อค าแจ้งเตือน  ให้
ผู้จัดการรายงานเรื่องดังกล่าวต่ออธิการบดีโดยพลัน 

เมื่ออธิการบดีได้รับรายงานตามวรรคแรกแล้ว  ให้อธิการบดีด าเนินการเปิดโอกาสให้
พนักงานนั้นชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบค าชี้แจงของตนเป็นหนังสือตามควรแก่กรณี ในการนี้ 
อธิการบดีจะมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลใดสืบสวนเบื้องต้นว่ารายงานนั้นมีพยานหลักฐานตาม
สมควรหรือไม ่ แล้วรายงานต่ออธิการบดี  

ในกรณีเป็นพนักงานตามข้อ (๑๒.๑)  ให้อธิการบดีด าเนินการตามระเบียบ  ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง  
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ในกรณีเป็นพนักงานตามข้อ (๑๒.๒)  ให้อธิการบดีเสนอคณะกรรมการพิจารณาโทษตาม
สมควรต่อไป 

ข้อ ๑๖  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการเพ่ิมหรือปรับเงินเดือนหรือค่าจ้างของ
ผู้จัดการหรือพนักงานตามข้อ (๑๒.๒)  ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  โดยจัดท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๗  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีค าสั่งให้บุคลากรภายในคนใดปฏิบัติงานที่บ้านชมคลื่นนั้น 
อาจมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานดังกล่าวตามประกาศของมหาวิทยาลัย  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๘  เงินทุนและเงินรายได้ทุกประเภทจากการด าเนินงานของบ้านชมคลื่นที่ได้รับ  ให้
น าฝากเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ในนามของบ้านชมคลื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
และให้น าฝากในวันที่ได้รับหรืออย่างช้าภายในวันท าการถัดไป โดยให้บันทึกบัญชีเงินทุน และเงินรายได้ 
จากการด าเนินงานของบ้านชมคลื่น ไว้ในชื่อบัญชีบ้านชมคลื่น 

ข้อ ๑๙  เงินรายได้ของบ้านชมคลื่น ประกอบด้วย 
 (๑๙.๑)  เงินที่ได้รับการอุดหนุนจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
 (๑๙.๒)  รายได้จากการด าเนินงานของบ้านชมคลื่น 
 (๑๙.๓)  ดอกผลที่เกิดขึ้นจากการน าเงินรายได้ไปฝากธนาคาร 
 (๑๙.๔)  รายได้จากเงินบริจาคท่ีมีผู้บริจาคให้ 
 (๑๙.๕)  รายได้อ่ืน ๆ จากการด าเนินงานของบ้านชมคลื่น 

ทั้งนี ้ การได้รับเงินรายได้หรือเงินอ่ืนใดจากการด าเนินงานบ้านชมคลื่น ให้ออก
ใบเสร็จรับเงินของบ้านชมคลื่นเป็นหลักฐานทุกครั้งและให้น าส่งรายรับทุกวัน  หรืออย่างช้าภายในวันท า
การถัดไป  

ข้อ ๒๐  ในการใช้จ่ายเงินเพ่ือการบริหารงาน  ให้ผู้จัดการจัดท างบประมาณรายรับและ
รายจ่ายประจ าปี เสนอคณะกรรมการเพ่ือให้ความเห็นชอบและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ให้ใช้จ่ายได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
การโอนหมวดรายจ่าย  การเปลี่ยนแปลงรายการในงบประมาณให้ท าได้โดยรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป  ทั้งนี้ต้องไม่เกินจากงบประมาณที่ตั้งไว้ 
ข้อ ๒๑  ค่าใช้จ่ายของบ้านชมคลื่น ให้เป็นไปตามแนวนโยบายการด าเนินงานของบ้าน    

ชมคลื่น  มีดังนี ้
 (๒๑.๑) ค่าจ้างและค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน 
 (๒๑.๒) ค่าใช้สอย 
 (๒๑.๓) ค่าจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการบริหารงาน 
 (๒๑.๔) ค่าใช้จ่ายจากการจัดหาบริการต่าง ๆ 
 (๒๑.๕) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าจ าเป็นต่อการบริหารงาน

ตามสมควร 
 ข้อ ๒๒  ให้ผู้จัดการจัดท าบัญชีและรายงานการเงินประจ าเดือน  ตามหลักบัญชีเกณฑ์  

คงค้าง เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ  ทั้งนี้  ให้ผู้จัดการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี  เพ่ือเป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบไม่น้อยกว่าสิบปี 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณในแต่ละปี  ให้ผู้จัดการจัดท ารายงานการเงินประจ าปี เพ่ือให้ส านักงาน
ตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบก่อนน าเสนอคณะกรรมการเพ่ือให้ความเห็นชอบและน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
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ข้อ ๒๓  ให้คณะกรรมการเสนอแนวทางการจัดสรรก าไรสุทธิในการด าเนินงานแต่ละปีต่อ              
สภามหาวิทยาลัย  

ข้อ ๒๔  ให้ส านักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย  เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบ้าน   
ชมคลื่น 

ข้อ ๒๕  ให้บ้านชมคลื่นมีเงินสดส ารองจ่ายจ านวนหนึ่งตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข                  
ที่คณะกรรมการก าหนด 
 ข้อ ๒๖  ระเบียบอ่ืนใดที่ไม่มีการก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่ง หรือแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 27 ในระหว่างที่สภามหาวิทยาลัยยังมิได้แต่งตั้ งคณะกรรมการตามข้อ 6  ให้
คณะกรรมการศึกษารูปแบบการบริหารโรงแรมบ้านชมคลื่น  มีอ านาจหน้าที่ตามข้อ 8  ไปพลางก่อน  
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว 
 ข้อ ๒๘  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด  

  ประกาศ ณ วันที่       ๒๔   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558 

    พลเอก 

                                                       (จรัล   กุลละวณิชย์) 
             นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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