
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ว่าด้วย การบริหารศูนย์ฝึกอบรมวิทยาเขตวังไกลกังวล   

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
________________________________ 

เพ่ือให้การบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมวิทยาเขตวังไกลกังวล ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารงานและมีความคล่องตัว  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒)  (๑๒)  และ (๑๔)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในการประชุมครั้ง
ที่ ๓ /๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  จึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้ 

    ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย 
การบริหารงานศูนย์ฝึกอบรมวิทยาเขตวังไกลกังวล พ.ศ. ๒๕๕๗” 
            ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

        ข้อ ๓  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ หรือมติอ่ืนใด ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ  ๔  ในระเบียบนี้ 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
 “ศูนย์ฝึกอบรม” หมายความว่า อาคารที่พักและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือเป็น

หน่วยฝึกอบรมทางวิชาการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 
เขตสี่  

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกอบรมวิทยาเขตวังไกล
กังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

 “ผู้จัดการ” หมายความว่า  ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมวิทยาเขตวังไกลกังวล  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 “พนักงาน” หมายความว่า บุคลากรที่มหาวิทยาลัยจ้างให้ปฏิบัติงานในศูนย์ฝึกอบรม
วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

 “บุคลากรภายใน” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างประจ าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 



 “ปีงบประมาณ” หมายถึง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีหนึ่ง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ของปี
ถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ถัดไปเป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณ  

ข้อ  ๕  ให้ศูนย์ฝึกอบรมอยู่ภายใต้การดูแลของคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวของ
มหาวิทยาลัย โดยให้มีระบบการบริหารงานเป็นเอกเทศ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการ โดยก าหนดแนวนโยบายการด าเนินงานของศูนย์ฝึกอบรม ดังนี้ 

 (๕.๑) จัดให้มีการบริการด้านที่พักและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการ
ฝึกอบรมทางวิชาการ การจัดประชุม สัมมนา การอภิปรายทางวิชาการและกิจกรรมอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

 (๕.๒) เป็นสถานที่พักส าหรับอาจารย์หรือนักศึกษาแลกเปลี่ยนตามโครงการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

  (๕.๓) เพ่ือการด าเนินการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ตามที่คณะกรรมการหรือมหาวิทยาลัย
ก าหนด 

ข้อ  ๖  ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกอบรม ประกอบด้วย  
(๖.๑)  อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ  
(๖.๒)  รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นกรรมการ 
(๖.๓)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารกิจการโรงแรม ด้าน

การเงิน  ด้านสังคม หรือ ด้านกฎหมาย จ านวนไม่เกินสามคน โดยในจ านวนนี้หนึ่งคนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการบริหารกิจการโรงแรม เป็นกรรมการ   

(๖.๔)  คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นกรรมการ 
(๖.๕)  คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นกรรมการ 
(๖.๖)  ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรม เป็นเลขานุการ 

 ทั้งนี้ อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มอีกก็ได้ แต่ไม่เกินสองคน  
 ให้คณะกรรมการตามข้อ  (๖.๓)  มีวาระการด ารงต าแหน่ง คราวละสองปี และอาจได้รับการ

แต่งตั้งใหม่ได ้
 ข้อ  ๗ อธิการบดีอาจตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ เพ่ือให้ค าปรึกษาได้ตามความจ าเป็น 

  ข้อ  ๘  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  (๘.๑)  ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารศูนย์ฝึกอบรม และควบคุมดูแลการด าเนินงาน 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  (๘.๒)  ก าหนดแนวทางในการจัดให้ศูนย์ฝึกอบรมเป็นสถานที่ ให้บริการด้านที่พักและสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือการจัดประชุมอบรม สัมมนา การอภิปรายทางวิชาการ การเสนอผลงานทางวิชาการ 
และกิจกรรมอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นกรณีการจัดของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
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  (๘.๓)  ออกประกาศ ค าสั่ง ตลอดจนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของศูนย์ฝึกอบรม เพ่ือใช้บริหารศูนย์ฝึกอบรมในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการด าเนินงานของศูนย์
ฝึกอบรมและของมหาวิทยาลัย 
  (๘ .๔ )  ก าหนด อัตราค่ า ใ ช้ บริ การห้ อง พัก  ห้ องอาหาร  กา ร ใช้ สถานที่ ต่ า งๆ                   
ของศูนย์ฝึกอบรม ตลอดจนอัตราค่าใช้บริการอ่ืนใดที่เป็นแหล่งที่มาของรายได้จากการบริหารศูนย์ฝึกอบรม       
โดยออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
  (๘.๕)  ก าหนดอัตราก าลัง ต าแหน่งหน้าที่ คุณสมบัติของผู้จัดการ พนักงาน อัตราค่าจ้าง 
ผลประโยชน์ตอบแทน การจ่ายเงินรางวัลประจ าปี (ถ้ามี) วินัยการลงโทษ รวมทั้งการใดๆ ที่เป็นการบริหารงาน
บุคคลภายในศูนย์ฝึกอบรม 
  (๘.๖)  ด าเนินการสรรหาและพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้จัดการ 
เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป   
  (๘.๗)  พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการเงินประจ าปีของศูนย์ฝึกอบรมและน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
  (๘.๘)  พิจารณาให้ความเห็นชอบการของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของศูนย์ฝึกอบรม 
  (๘.๙)  แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์
ฝึกอบรม ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
  (๘.๑๐)  อ านาจหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย  

 ข้อ  ๙  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคลากรภายในหรือบุคลากรภายนอกผู้หนึ่งเป็นผู้จัดการ  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงานของศูนย์ฝึกอบรม โดยให้ผู้จัดการมีอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้ 
  (๙.๑)  บริหารศูนย์ฝึกอบรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่ก าหนด 
  (๙.๒)  จัดท าแผนธุรกิจของศูนย์ฝึกอบรม 
  (๙.๓)  จัดท างบประมาณประจ าปี และเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือขอความเห็นชอบก่อน
น าเสนอขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
                       (๙.๔)  จัดท าบัญชีโดยมีหลักฐานประกอบที่สมบูรณ์และสรุปผลเป็นรายงานการเงิน
ประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการ 
                             (๙.๕)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย  
 ข้อ  ๑๐  ในกรณีที่ผู้จัดการเป็นบุคลากรภายนอก ให้มหาวิทยาลัยท าสัญญาจ้างผู้จัดการตามแบบ
สัญญาจ้างตามท่ีคณะกรรมการก าหนด โดยมีระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกินสองปี 
 ในการก าหนดอัตราค่าจ้างของผู้จัดการนั้น ให้คณะกรรมการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความ
เห็นชอบก่อน 
 ข้อ  ๑๑  ในการด าเนินงานแรกเริ่ม ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้
ตามจ านวนที่เห็นสมควร ให้เป็นทุนประเดิม เพ่ือใช้ในการด าเนินงานศูนย์ฝึกอบรม 
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 ข้อ  ๑๒  เงินทุนและเงินรายได้ทุกประเภทจากการด าเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับ ให้น าฝาก
เข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ในนามของศูนย์ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และให้น าฝาก
ในวันที่ได้รับหรืออย่างช้าภายในวันท าการถัดไป โดยให้บันทึกบัญชีเงินทุน และเงินรายได้จากการด าเนินงานของ
ศูนย์ฝึกอบรมไว้ในชื่อบัญชีศูนย์ฝึกอบรม 

 ข้อ  ๑๓  เงินรายได้ของศูนย์ฝึกอบรม ประกอบด้วย 
  (๑๓.๑)  เงินที่ได้รับการอุดหนุนจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย  
  (๑๓.๒)  รายได้จากการด าเนินงานให้บริการห้องพัก ห้องประชุม บริการอาหารและ

เครื่องดื่ม และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนของศูนย์ฝึกอบรม 
(๑๓.๓)  ดอกผลที่เกิดข้ึนจากการน าเงินรายได้ไปฝากธนาคาร            
(๑๓.๔)  รายได้จากเงินบริจาคท่ีมีผู้บริจาคให้ 

  (๑๓.๕)  รายได้อ่ืนๆ จากการด าเนินกิจการของศูนย์ฝึกอบรม 
ทั้งนี้ การได้รับเงินรายได้หรือเงินอ่ืนใดจากการด าเนินงานศูนย์ฝึกอบรม ให้ออกใบเสร็จรับเงินของ

ศูนย์ฝึกอบรม เป็นหลักฐานทุกครั้ง และให้น าส่งรายรับทุกวัน หรืออย่างช้าภายในวันท าการถัดไป  
 ข้อ  ๑๔  ในการใช้จ่ายเงินเพ่ือการบริหารงาน ให้ผู้จัดการจัดท างบประมาณรายรับและรายจ่าย
ประจ าปี เสนอคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้ใช้จ่ายได้ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัต ิ
 การโอนหมวดรายจ่าย การเปลี่ยนแปลงรายการในงบประมาณให้ท าได้โดยรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้ต้องไม่เกินจากงบประมาณท่ีตั้งไว้  
  ข้อ  ๑๕  ค่าใช้จ่ายของศูนย์ฝึกอบรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และประโยชน์ในการบริหารศูนย์

ฝึกอบรม ดังนี้ 
  (๑๕.๑)  ค่าจ้างและค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน 
  (๑๕.๒)  ค่าใช้สอย 
  (๑๕.๓)  ค่าจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการบริหารงาน 
  (๑๕.๔)  ค่าใช้จ่ายจากการจัดหาบริการต่างๆ 
  (๑๕.๕)  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าจ าเป็นต่อการบริหารงานตาม

สมควร 
 ข้อ ๑๖ ให้ผู้จัดการจัดท าบัญชีและรายงานการเงินประจ าเดือน ตามหลักบัญชีเกณฑ์คงค้าง เพ่ือ
น าเสนอต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ ให้ศูนย์ฝึกอบรมจัดเก็บเอกสารทางบัญชี เพ่ือเป็นหลักฐานในการตรวจสอบไม่น้อย
กว่าสิบป ี 

 เมื่อสิ้นปีงบประมาณในแต่ละปี ให้ผู้จัดการจัดท ารายงานการเงินประจ าปี เพ่ือให้ส านักงาน
ตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบก่อนน าเสนอคณะกรรมการเพ่ือให้ความเห็นชอบและน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
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 ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการเสนอแนวทางการจัดสรรก าไรสุทธิในการด าเนินงานแต่ละปีต่อสภา
มหาวิทยาลัย  
 ข้อ ๑๘ ให้ส านักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของศูนย์ฝึกอบรม  

 ข้อ ๑๙ ระเบียบอ่ืนใดที่ไม่มีการก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
หรือแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๒๐ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด  

 ประกาศ  ณ  วันที่     ๑๐  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
             (พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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