
 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 โดยที่เห็นสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย              
การบริหารและการด าเนินงานวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี             
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกอบกับมาตรา ๕  แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   ในการประชุม   
ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์                   
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วย
การบริหารและการด าเนินงานวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๐”  

 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
 ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้  

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 “วิทยาลัย” หมายความว่า วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า  ผู้อ านวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์

นานาชาติรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 “รองผู้อ านวยการ” หมายความว่า  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการ

สร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 “คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย” หมายความว่า  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย

ผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 “ประธาน” หมายความว่า  ประธานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยผู้ประกอบการ

สร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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 “บุคลากร” หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวิทยาลัย ซึ่งอาจมี
สภาพเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือบุคคล
อ่ืนที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจ้างที่มีกับวิทยาลัย 

 “กองทุน” หมายความว่า  กองทุนวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติ
รัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 ข้อ ๔ ในวิทยาลัยให้มีส านักงานผู้อ านวยการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง  มีหน้าที่สนับสนุน             
การด า เนินงานของวิทยาลัย   และอาจก าหนดให้มีหน่วยงานที่มี ฐานะเทียบเท่ากองเ พ่ิมอีกได้                                
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

 นอกจากหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง ในวิทยาลัยให้มีสาขาวิชานวัตกรรมการท าอาหารและ             
การประกอบการธุรกิจ  สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับและ               
การประกอบการธุรกิจ  สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและการประกอบการธุรกิจ  และสาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องส าอางและการประกอบการธุรกิจ  

 การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกหน่วยงานในวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนดและให้ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย  

 การจัดแบ่งงานภายในของหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยก าหนด และให้ออกเป็นประกาศของวิทยาลัย  

 ในการบริหารและด าเนินงานของหน่วยงาน ให้มีหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการหรือหัวหน้า
หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากองเป็นผู้รับผิดชอบงานของหน่วยงาน และให้มีหัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้รับผิดชอบ
งานของสาขาวิชา  

 ข้อ ๕ ให้วิทยาลัยมีผู้อ านวยการคนหนึ่ง เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของ
วิทยาลัย และให้มีรองผู้อ านวยการตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดเพ่ือปฏิบัติงานตามที่ผู้อ านวยการ
มอบหมาย   

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  

ให้อธิการบดีแต่งตั้งหรือถอดถอนรองผู้อ านวยการโดยค าแนะน าของผู้อ านวยการ  
 ข้อ ๖ ผู้อ านวยการต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย 

หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหาร
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและได้ท าการสอนหรือ    
มีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๗ ผู้อ านวยการมีหน้าที่รับผิดชอบงานของวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอ านาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 
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  (๗.๑)  เสนอแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ แผนการเงิน แผนงบประมาณประจ าปี ของ
วิทยาลัยที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติต่อไป  

  (๗.๒) เสนอระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศภายในวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล การเงินและพัสดุ การบริหารงานทั่วไป และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของวิทยาลัย             
ต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

  (๗.๓) รายงานผลการจัดการวัดผล การประเมินผล และการควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัยต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย  

  (๗.๔) รายงานการส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย  

  (๗.๕) ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย  
  (๗.๖) บริหารจัดการงานของวิทยาลัยให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และ

ค าสั่งของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกฎ ระเบียบของทางราชการ ตลอดจนบริหารงบประมาณและการใช้ทรัพยากร
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

  (๗.๗) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสังกัด  
  (๗.๘) ประสานงานกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานภายนอก เพ่ือพัฒนางาน

ด้านต่าง ๆ  ของวิทยาลัย 
  (๗.๙) ก ากับดูแลให้นักศึกษาประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และ

ประกาศที่ก าหนด ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และเสริมสร้างระเบียบวินัยของนักศึกษา   

  (๗.๑๐) รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัย เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  

  (๗.๑๑) ก ากับดูแลและพัฒนางานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  

  (๗.๑๒) จัดหารายได้หรือผลประโยชน์อื่น เพ่ือน ามาสบทบกองทุน  
  (๗.๑๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยมอบหมาย 
 ข้อ ๘ ผู้อ านวยการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ 

  ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอนผู้อ านวยการ  
นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ผู้อ านวยการอาจพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  

 (๘.๑) ตาย 
 (๘.๒) ลาออก 
 (๘.๓) เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๘.๔) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
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 (๘.๕) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากต าแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง             
ต่อหน้าที่ หย่อนความสามารถ หรือมีเหตุร้ายแรงที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้พ้นจากต าแหน่ง  

การให้พ้นจากต าแหน่งตาม (๘.๕) ต้องมีคะแนนเสียงลงมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่  

เมื่อผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่ง ให้รองผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งด้วย  
 ข้อ ๙ กรณีที่ผู้อ านวยการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองผู้อ านวยการที่ผู้อ านวยการ

มอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน  
 ในกรณีที่ไม่มีผู้อ านวยการ หรือไม่มีผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการตามวรรคหนึ่ง หรือมี              

แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อธิการบดีแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๖ เป็น                  
ผู้รักษาการแทนและให้อธิการบดีด าเนินการให้ได้มาซึ่งผู้อ านวยการตามข้อบังคับนี้โดยเร็ว  
  ข้อ ๑๐ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ประกอบด้วย 

  (๑๐.๑)  อธิการบดี                     เป็นประธาน 
  (๑๐.๒)  รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จ านวนหนึ่งคน           เป็นรองประธาน 
  (๑๐.๓)  ผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย จ านวนไม่เกินสามคน              เป็นกรรมการ 
  (๑๐.๔)  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสองคน        เป็นกรรมการ 
  (๑๐.๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวนไม่เกินสามคน             เป็นกรรมการ  
  (๑๐.๖)  ผู้อ านวยการ                 เปน็เลขานุการ  
  ทั้งนี้  สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มอีกก็ได้  แต่ไม่เกินสองคน  

 กรรมการตาม (๑๐.๔) ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก  ส่วนกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๑๐.๕) ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้ความเห็นชอบ  

กรรมการตาม (๑๐.๔) มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระของกรรมการ                       
สภามหาวิทยาลัย และอาจได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกได้  

 กรรมการตาม (๑๐.๕) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกได้  

 ให้กรรมการตาม (๑๐.๒) มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระของอธิการบดี และ
อาจได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกได้  

 ในกรณีที่ต าแหน่งประธานหรือกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งประธานหรือกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยประกอบด้วย
กรรมการเท่าที่มีอยู่  

 ในกรณีที่กรรมการตาม (๑๐.๔) และ (๑๐.๕) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และ 
ได้มีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  

 ในกรณีที่กรรมการตาม (๑๐.๔) และ (๑๐.๕) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้คงปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวขึ้นใหม่ 
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 นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระ กรรมการตาม (๑๐.๔) และ (๑๐.๕) อาจพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อตาย ลาออก หรือขาดคุณสมบัติของต าแหน่งกรรมการนั้น   

 ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
  (๑๑.๑)  ก าหนดนโยบายและพิจารณาแผนพัฒนาของวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย ตลอดจนพิจารณาแผนปฏิบัติการ แผนการเงิน และแผนงบประมาณประจ าปี            
ของวิทยาลัย เพ่ือเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย และพิจารณารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี            
ของวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  

  (๑๑.๒)  พิจารณากลั่นกรองระเบียบและข้อบังคับ เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
    (๑๑.๓) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
การเงินและ พัสดุ การบริหารงานทั่วไป และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของวิทยาลัย โดยจัดท า
เป็นประกาศวิทยาลัย 

(๑๑.๔)  พิจารณาหลักสูตร และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร ข้อตกลงและเงื่อนไข
กับพันธมิตรทางวิชาการเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

  (๑๑.๕)  ก ากับดูแลการจัดการศึกษา การวัดผล การประเมินผล และควบคุม
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ  

  (๑๑.๖)  ก าหนดนโยบายด้านงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อม  

  (๑๑.๗) พิจารณาอนุมัติอัตราเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่าย และอัตราค่าตอบแทนต่าง ๆ 
รวมทั้งก าหนดประเภทของการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย โดยจัดท าเป็นประกาศวิทยาลัย และ
พิจารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุนในการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของวิทยาลัย  

  (๑๑.๘) พิจารณาอนุมัติหรือระงับโครงการวิจัย และเงินอุดหนุนโครงการวิจัยและ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากรของวิทยาลัย โดยจัดท าเป็นประกาศวิทยาลัย  

  (๑๑.๙) พิจารณาอนุมัติโครงการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ
อาจมอบอ านาจให้บุคคล ดังต่อไปนี้ เป็นผู้อนุมัติโครงการได้  

   (ก) ผู้อ านวยการ ในวงเงินไม่เกินห้าล้านบาท 
   (ข) ประธาน ในวงเงินเกินกว่าห้าล้านบาทแต่ไม่เกินสิบล้านบาท  
  ทั้งนี้ หากมีการมอบอ านาจตามข้อ (๑๑.๙) (ก) หรือ (ข) และเมื่อมีการอนุมัติ

โครงการแล้ว ให้วิทยาลัยรายงานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย เพ่ือทราบโดยเร็ว  
  (๑๑.๑๐) พิจารณาอนุมัติโครงการเพ่ือหารายได้อ่ืน ๆ  ที่สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลยั  
  (๑๑.๑๑) ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน เงินเดือน สวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนของผู้ปฏิบัติงานประจ า และลูกจ้างของวิทยาลัย รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ 
ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการหลักสูตร หัวหน้าส านักงาน หัวหน้าส่วนงาน และที่ปรึกษ าของ
วิทยาลัย ตลอดจนการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการต่าง ๆ ของวิทยาลัย โดยจัดท าเป็นประกาศ
วิทยาลัย 



 

 


