
 

 

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร 

วาดวยวิทยาลัยบัณฑิตนวตักรรมการจัดการราชมงคลรัตนโกสินทร 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

  ตามที่สภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร  ในการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๕๒  เมื่อ

วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๒  ไดมีมตใิหจัดตั้ง วิทยาลัยบัณฑตินวัตกรรมการจัดการราชมงคล

รตันโกสินทร 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗ (๒)  และ  (๑๔)  แหงพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกอบกบัมาตรา  ๔  และมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติการบรหิาร

สวนงานภายในของสถาบนัอดุมศกึษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และโดยมติสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รตันโกสินทร  ในการประชุมครัง้ที ่๙/๒๕๕๒  เมื่อวนัที ่ ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๒  จึงใหวางระเบยีบไวดงันี ้

  ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบยีบมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร  วาดวย

วิทยาลัยบณัฑิตนวตักรรมการจัดการราชมงคลรตันโกสินทร  พ.ศ. ๒๕๕๒” 

  ขอ  ๒  ระเบยีบนีใ้หใชบงัคับตัง้แตวันถดัจากวนัประกาศเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาระเบยีบ  คาํสั่ง  ประกาศ  หรือมติอื่นใด  ในสวนที่กาํหนดไวแลวซึ่งขดัหรอื

แยงกบัระเบียบนี้  ใหใชระเบยีบนีแ้ทน 

  ขอ  ๔  ในระเบยีบนี ้

  “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

  “สภามหาวทิยาลยั”  หมายความวา  สภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร 

  “อธิการบด”ี  หมายความวา  อธิการบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

   “วทิยาลัย”  หมายความวา  วิทยาลัยบณัฑิตนวตักรรมการจัดการราชมงคลรตันโกสินทร   

“คณะกรรมการ”  หมายความวา   คณะกรรมการประจําวทิยาลัยบัณฑตินวัตกรรมการ

จัดการราชมงคลรัตนโกสินทร   

  “ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอาํนวยการวทิยาลยับณัฑิตนวัตกรรมการจัดการราชมงคล

รตันโกสินทร   

  “คณาจารยประจําหรือขาราชการ”  หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัยและขาราชการ

พลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาในมหาวทิยาลัยที่มใิชรองอธิการบดี  หวัหนาสวนราชการหรือกรรมการสภา

มหาวิทยาลยั 



 ๒  

  “หัวหนาสวนราชการ”  หมายความวา   หัวหนาสวนราชการ ของมหาวิทยาลัยตาม

พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล  พ.ศ.๒๕๔๘  และใหหมายความรวมถึง  หัวหนา

หนวยงานที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร   ซึ่งมีฐานะ

เทยีบเทาคณะ 

  ขอ  ๕  ใหจัดตั้งวิทยาลัยหนึ่งขึ้นเปนหนวยงานภายในที่มีฐานะเทียบเทาคณะ   เรียกวา  

“วทิยาลัยบัณฑตินวัตกรรมการจัดการราชมงคลรัตนโกสินทร (Rajamangala  Rattanakosin  College  of  

Innovative  Management  (R-CIM))”  เพื่อเปนผูนําในการจัดการศกึษาวิชาชีพ  ดานการบรหิารจดัการธรุกจิ

สูสังคมการประกอบการ  เพื่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศอยางยั่งยืน   และเปนวทิยาลัยแหง

สังคมการประกอบการเพื่อความยั่งยนืทางธรุกิจ  (Sustainable  &  Smart  Entrepreneurship)     

  ขอ  ๖  วทิยาลยัมีวัตถุประสงคดงันี ้

  (๑)  เพื่อผลิตบัณฑิตในระดบัสงูกวาปรญิญาตรี  ที่มคีณุภาพสูสังคมการประกอบการ 

  (๒)  เพื่อผลิตงานวิจยัและพฒันา  สําหรับการบรกิารวชิาการและองคความรูแกสังคมการ

ประกอบการและชมุชน 

  (๓)  เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหเปนที่ยอมรับในตลาดและมีความสามารถในการ

แขงขันในเชิงธุรกิจอยางมปีระสทิธิภาพ 

  ขอ  ๗  ในวทิยาลัยใหจัดแบงสวนงานดงันี ้

(๑) ฝายบริหารและแผนงาน 

(๒) ฝายวิจัยนวัตกรรมและการจัดการ 

(๓) ฝายนวัตกรรมสรางเครือขายและความสมัพนัธทางธรุกิจ 

การจดัแบงสวนงานตามวรรคหนึ่ง  อาจกําหนดใหมีฝายอื่นหรือสวนงานที่เรียกชื่ออยาง

อื่นเพื่อดาํเนินการตามวตัถปุระสงคในขอ  ๖  เปนสวนงานในวิทยาลัยอีกได 

การจดัตัง้  การรวม  และการยุบเลิกสวนงานในวทิยาลยัใหเปนไปตามที่สภามหาวทิยาลัย

กําหนด  และใหออกเปนประกาศของวิทยาลัย 

  ขอ  ๘  ใหมคีณะกรรมการประจําวทิยาลัย ซึ่งแตงตัง้โดยสภามหาวทิยาลยั  ประกอบดวย 

(๑) อธิการบดี  หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดมีอบหมาย  เปนประธานกรรมการ 

(๒) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  เปนรองประธานกรรมการ 

(๓) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  เปนกรรมการ 

(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิสาขาที่เกี่ยวของดานการบรหิารจัดการ

และการบรหิารจัดการธุรกิจ  SMEs  จํานวนสองคน  เปนกรรมการ   

(๕) ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวทิยาลัย   ดานการบริหารจัดการและดานอื่นที่เกี่ยวของ   

จาํนวนสามคน  เปนกรรมการ 

(๖) ผูอาํนวยการวิทยาลยั  เปนกรรมการและเลขานุการ 



 ๓  

กรรมการตาม  (๔)  และ  (๕)  มีวาระการดาํรงตําแหนง  ๒  ป  และอาจไดรับการแตงตั้ง

ใหดาํรงตาํแหนงอีกได 

ในกรณทีี่กรรมการตาม  (๔)  และ  (๕)  พนจากตําแหนงกอนครบวาระ  หรือกรณีที่มีการ

แตงตัง้กรรมการเพิ่มขึน้ในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตัง้ไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง  ใหผูที่ไดรับแตงตัง้

เปนกรรมการแทนหรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้น  อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งได

แตงตัง้ไวแลว 

ในกรณทีี่กรรมการตาม  (๔)  และ  (๕)  พนจากตําแหนงเมื่อครบวาระ  ใหคงปฏิบตัิหนาที่

ตอไปไดจนกวาจะมกีารแตงตัง้ผูดาํรงตําแหนงดงักลาวขึน้ใหม 

นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการตาม  (๔)  และ  (๕)  อาจพนจากตําแหนง  

เมื่อตาย  ลาออก  หรือขาดคณุสมบัตขิองตําแหนงกรรมการนัน้ 

ขอ  ๙  คณะกรรมการตามขอ  ๘  มีอํานาจและหนาที่ดงันี ้

(๑)  กําหนดนโยบายและแผนงานหลักของวทิยาลัย  ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

วิทยาลัยตามขอ  ๖ 

(๒)  กาํหนด  หลกัเกณฑและวธิีปฏิบตัิ  ที่เกี่ยวกบัการบริหารงานทั่วไปและเรื่องอื่นๆ   ที่

เกี่ยวของกับการดาํเนินงานของวทิยาลัยโดยออกเปนประกาศวทิยาลยั     

(๓)  จดัทําแผนปฏิบตักิารรวมทัง้แผนการเงิน  และงบประมาณประจําปของวิทยาลัย  เพื่อ

เสนอขออนุมตัิตอสภามหาวทิยาลยั 

 (๔)  พจิารณาหลักสูตรและรายละเอยีดเกี่ยวกับหลกัสูตร 

(๕)  จดัการประเมนิผลและควบคุมมาตรฐานการศึกษาของวทิยาลยั 

(๖)  พจิารณาอนุมตัิหรือระงับโครงการวิจัย  และเงินสนับสนุนโครงการวิจัย  โดยจัดทํา

เปนประกาศวิทยาลยั 

(๗)  พจิารณาอนุมตัโิครงการบริการทางวชิาการแกหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชน  

ตลอดจนชุมชนทั่วไป 

(๘)  พจิารณาอนุมัติโครงการในการบมเพาะเชิงธุรกิจสําหรับการพัฒนานวัตกรรม การ

จัดการ 

 (๙)  กําหนดหลกัเกณฑในการจายคาตอบแทน   เงินเดือน  คาจาง  สวัสดกิาร  และสิทธิ

ประโยชนเกื้อกูลอื่นของผูปฏบิตัิงานประจาํและลูกจางของวทิยาลัย  รวมถงึผูปฏิบตังิานในโครงการตาง ๆ  

ผูอํานวยการ  รองผูอาํนวยการ  หวัหนางาน  และที่ปรึกษาของวทิยาลัย  ตลอดจนการกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการตาง ๆ  ของวิทยาลยั 

(๑๐)  ใหความเหน็และคาํปรึกษาแนะนําแกผูอํานวยการ 

(๑๑)  ประเมนิผลการปฏิบัตงิานของผูอํานวยการ 



 ๔  

(๑๒)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อใหทําหนาที่

พจิารณา  เสนอความเหน็  หรอืปฏบิตัิการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอาํนาจและหนาที่ของคณะกรรมการ 

(๑๓)  ปฏิบัตหินาที่อื่นที่เกี่ ยวของกับการดําเ นินงานของวทิยาลัย แ ละตามที่สภา

มหาวิทยาลยัมอบหมาย   

  ขอ   ๑๐  ใหมีการประชุมของคณะกรรมการอยางนอยเดือนละครั้ง     การประชุม

คณะกรรมการแตละครั้ง  ใหประธานกรรมการเปนผูเรียกประชุม  โดยตองมีคณะกรรมการมาประชุม

รวมกนัแลวไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดจึงจะเปนองคประชุม 

  ในการประชุมคณะกรรมการตามวรรคแรก  ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่

ประชุม  หากประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัตหินาที่ได   ใหรองประธานกรรมการเปน

ประธานในที่ประชุมแทน  ในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรอืไมอาจ

ปฏบิตัิหนาที่ได  ใหกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมแทน 

  การวนิิจฉยัชีข้าดของที่ประชุมใหถอืตามเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมเีสียงหนึ่งใน

การลงคะแนน  หากคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมเปนผูชี้ขาด 

  ขอ  ๑๑  ใหมีผูอํานวยการคนหนึ่ง  เปนผูบงัคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของ

วิทยาลัย  และใหมรีองผูอาํนวยการเพื่อปฏบิตัิงานตามที่ผูอาํนวยการมอบหมาย 

  คณุสมบตัิ  หลกัเกณฑและวธิีการสรรหาผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ  รวมทัง้การพน

จากตําแหนงของรองผูอํานวยการและจํานวนรองผูอํานวยการ   ใหเปนไปตามประกาศที่คณะกรรมการ

กําหนด 

  ขอ  ๑๒  ผูอาํนวยการมีอํานาจและหนาที่ดงันี ้

  (๑)  บริหารการดําเนินกิจการของวทิยาลัยใหเปนไปตามวตัถุประสงค  ระเบียบ  นโยบาย

และแผนงานที่กําหนดไว 

  (๒)  ควบคมุดแูลการบริหารโครงการและกิจกรรมของวทิยาลัย  การเงิน  การพัสดุ  และ

ทรพัยสินอื่นของวทิยาลัยใหเปนไปตามวัตถุประสงคและระเบยีบที่กําหนดไว 

  (๓)  รับผิดชอบการดําเนินงานและบังคับบัญชาผูที่ปฏิบั ติงานประจํา  และลูกจางของ

วิทยาลัย 

  (๔)  ใหคาํปรกึษาและขอเสนอแนะนาํที่เกี่ยวกบัการดําเนินงานของวิทยาลัยแกหนวยงาน

ระดบัคณะและแกหวัหนางานในวิทยาลยั 

  (๕)  ออกคาํสัง่หรอืประกาศเกี่ยวกับการปฏิบตังิานของวทิยาลัยโดยตองไมขดัหรอืแยงกบั

ระเบยีบ  นโยบาย  และแผนงานตามที่คณะกรรมการกําหนด 

  (๖)  จัดทาํแผนปฏิบตัิการ  แผนการเงิน  แผนงบประมาณประจําป  รวมทั้งรายงานผลการ

ดาํเนินการประจําปของวิทยาลัยเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ 



 ๕  

  (๗)  จดัหาทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ  เพื่อสนับสนุนการดาํเนินงานตามวัตถุประสงคของ

วิทยาลัย 

  (๘)  ปฏิบตัหินาที่อื่นที่เกี่ยวของกับการดาํเนินงานของวทิยาลัย 

  (๙)  ปฏบิตัิหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

  ขอ  ๑๓  ใหผูอาํนวยการดําเนินกิจการที่เกี่ยวกับหนวยงานอื่นทั้งภ าครัฐและภาคเอกชน

หรอืบคุคลภายนอก  อนัอยูในวัตถุประสงคของวทิยาลัย  ในการนี้  ผูอํานวยการจะมอบหมายใหบุคคลใด

ปฏิบัตงิานเฉพาะอยางแทนก็ได   แตตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบหรือหลักเกณฑและวธิีการที่

คณะกรรมการกําหนด 

การทํานิตกิรรมสัญญาใดๆ  ของวทิยาลัย  ใหเปนอํานาจของอธิการบด ี โดยอธิการบดีอาจ

มอบอํานาจใหผูอํานวยการทําการแทน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  

  ขอ  ๑๔  ผูอํานวยการ  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับแตงตั้งใหม   

อีกได 

  ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจแตงตัง้และถอดถอนผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ  

โดยรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

  ขอ  ๑๕  ผูอาํนวยการพนจากตาํแหนงเมื่อ 

(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง 

(๒) ตาย 

(๓) ลาออก 

(๔) ขาดคณุสมบตัิตามประกาศของวิทยาลยั 

(๕) ถูกถอดถอน 

เมื่อผูอํานวยการพนจากตาํแหนง  ใหรองผูอํานวยการพนจากตาํแหนงดวย 

  ขอ  ๑๖  ในกรณทีีไ่มมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ  ใหอธิการบดีแตงตั้งผูที่มีคณุสมบัติ

เหมาะสมคนหนึ่งเปนผูรกัษาราชการแทน 

  ขอ   ๑๗   กรณีที่มี ผู ดํ าร งตํ าแ หนงผู อํ านวยการแ ตไมอาจปฏิบัตหินาที่ได   ให                  

รองผูอํานวยการเปนผูรักษาราชการแทน   ถามีรองผูอํานวยการหลายคน  ใหรองผูอํานวยการที่ไดรับ

มอบหมายเปนหนงัสือจากผูอํานวยการไวลวงหนาเปนผูรักษาราชการแทน  ถาผูอาํนวยการมไิดมอบหมาย  

ใหอธิการบดแีตงตัง้รองผูอํานวยการคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงรอง

ผูอํานวยการหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหอธิการบดีแตงตั้งผูที่มีคุณสมบัตเิหมาะสมคนหนึ่งเปน

ผูรักษาราชการแทน 

  ขอ  ๑๘  ในการบริหารและดําเนินงานของสวนงานตามขอ  ๗  ใหมีหัวหนาคนหนึ่งเปน

ผูรับผิดชอบการปฏิบตังิานในแตละสวนงาน  และอาจใหมีที่ปรึกษาของสวนงานนัน้ได 



 ๖  

  คณุสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง  วาระการดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง  

รวมถงึการกําหนดอํานาจและหนาที่ของหวัหนา  และที่ปรึกษา  ตลอดจนการบรหิารงานของสวนงานตาง ๆ  

ในสถาบนั  ใหเปนไปตามประกาศที่คณะกรรมการกําหนด 

  ขอ  ๑๙  กรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ   หัวหนา  หรือมีแตไมอาจปฏิบัติ

หนาที่ได  ใหนาํขอ  ๑๖  และขอ  ๑๗  มาใชบงัคบัโดยอนุโลม   

  ขอ  ๒๐  ใหผูที่สาํเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตรในขอ  ๖(๑)  ไดปริญญาของแตละหลักสูตร

นั้น ๆ  โดยใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการศกึษาในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

  ขอ  ๒๑  คณาจารยประจาํหรือขาราชการ  ที่ประสงคจะโอนมาปฏิบตัิงานในวทิยาลัย  ตอง

ไดรบัความเหน็ชอบจากหนวยงานตนสังกัดและวิทยาลัย 

ขอ  ๒๒  การบริหารเงินรายไดของวทิยาลยันั้นตองจดัการใหเปนไปตามวัตถุประสงคใน

ขอ   ๖   และเปนไปตามระเบียบวาดวยการบรหิารกองทุ นบัณฑตินวัตกรรมการจัดการราชมงคล

รัตนโกสินทรที่คณะกรรมการกําหนดขึ้น  ทั้งนี้ตองไมขัดตอระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

รตันโกสินทร  วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย   

บทเฉพาะกาล 

ขอ  ๒๓  ในวาระแรกของการจัดตั้งวทิยาลัย  ใหอธิการบดีแตงตั้งบุคคลที่ เหมาะสมจาก

บุคลากรของมหาวทิยาลัยเปนผูรักษา ราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัย   และเมื่อไดมีประกาศของ

คณะกรรมการ  เกี่ยวกับคณุสมบตัิ  หลกัเกณฑและวิธีการสรรหา  วาระการดํารงตําแหนงของผูอํานวยการ

และรองผู อํานวยการ  รวมทัง้การพนจากตาํแหนงรองผูอํานวยการและจาํนวนรองผูอํานวยการตามขอ  ๑๑  

แลว  ใหอธิการบดจัีดใหมกีารสรรหาผูอํานวยการตามประกาศดงักลาวโดยเร็วตอไป 

  ประกาศ   ณ   วนัที ่         ๒๒    กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 

 

  (นายประพฒัน  โพธวิรคณุ) 

  นายกสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร 

 


