
 
 

ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา 
วาดวยการบริหารศูนยปฏิบตัิการโรงแรม มหาวิทยาลัยบรูพา 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
--------------------- 

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยการบริหารศูนยปฏิบัติการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยบรูพา 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑(๒) และ (๑๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา          
พ.ศ. ๒๕๕๐  สภามหาวิทยาลัยบูรพา จึงวางระเบียบไวดงัตอไปนี ้
 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  วาดวยการบริหารศูนยปฏิบัติการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยบรูพา พ.ศ. ๒๕๕๒” 

 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 

ขอ ๓  ในระเบียบนี ้
“โรงแรม”  หมายความวา ศูนยปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา 
“คณะกรรมการอํานวยการ” หมายความวา คณะกรรมการอํานวยการศูนยปฏิบัติการ

โรงแรม มหาวทิยาลัยบูรพา 
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารศูนยปฏิบัติการ

โรงแรม มหาวทิยาลัยบูรพา 
“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการศูนยปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา 
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางของโรงแรม 
“นิสิต” หมายความวา นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ขอ ๔  ใหโรงแรมเปนสถานฝกปฏิบัติการของนิสิตในคณะที่มกีารจัดการเรียนการสอน
ในสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมหรือสาขาวิชาโรงแรม หรือสาขาวิชาการทองเที่ยว หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

ผูจัดการอาจอนุญาตใหนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นเขารับการฝกปฏิบัติการได 
ทั้งนี้ใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการอํานวยการ 

 
 

(สําเนา) 
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ขอ ๕  โรงแรมเปนหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย ขึ้นตรงตอสํานักงานอธิการบดี 
โดยมีวัตถุประสงคของการดําเนินงานดังนี ้

(๑)  เปนสถานที่สําหรับสอนและฝกปฏิบัตกิารสําหรับนสิิตทางดานการบริการและ
บริหารงานดานการโรงแรมและอาหาร 

(๒)  จําหนายผลงานของนิสิตที่ไดจากการฝกปฏิบัติการ 
(๓)  ใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
(๔)  ใหบริการดานที่พักและอาหารแกบุคคลหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก

มหาวทิยาลัย 
(๕)  ดําเนินการอื่นๆ ตามนโยบายของคณะกรรมการอํานวยการหรือตามที่มหาวิทยาลัย

มอบหมาย 
 

ขอ ๖  ใหอธิการบดี แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย 
(๑)  อธิการบด ี    เปนประธานกรรมการ 
(๒)  รองอธิการบดีคนหนึ่ง   เปนรองประธานกรรมการ 
(๓)  คณบดีคณะการจัดการและการทองเที่ยว เปนกรรมการ 
(๔)  คณบดวีทิยาลัยนานาชาติ   เปนกรรมการ 
(๕)  ผูอํานวยการกองคลังและทรัพยสิน เปนกรรมการ 
(๖)  ผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและ 
        ภายนอกมหาวิทยาลัย    ไมเกิน ๔ คน เปนกรรมการ 
(๗)  ผูจัดการ    เปนเลขานุการ 
กรรมการตาม (๖) ใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๒ ป แตอาจไดรับการแตงตัง้ใหมได 
 

ขอ ๗  คณะกรรมการอํานวยการ มีอํานาจหนาที่ดังนี ้
(๑)  กําหนดนโยบาย วางแผน และกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโรงแรม                 

ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งโรงแรม 
(๒)  ออกประกาศเกีย่วกับการบริหารงานบุคคล รวมทั้งมีอํานาจในการบริหารงาน

บุคคลของโรงแรม เชน การกําหนดตําแหนง คาจาง การบรรจุและแตงตั้ง การออกจากงาน                 
การประเมินลูกจาง การขึ้นคาจางประจําป เปนตน 

(๓)  ออกประกาศเกีย่วกับการจายเงินสมนาคุณ การจายเงินรางวัลประจําป การจายเงิน
สวัสดิการตางๆ 

(๔)  ออกประกาศและกฎเกณฑตางๆ รวมทั้งการจัดซื้อ จัดจาง และอืน่ๆ ภายในโรงแรม 
เพื่อใหการดําเนินการของโรงแรม เปนไปโดยถูกตองและเรียบรอย 

(๕)  กําหนดอตัราคาบริการ และคาเชาพื้นที่  
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(๖)  กําหนดเบีย้ประชุมของคณะกรรมการอํานวยการ 
(๗)  ควบคุมดแูลการดําเนนิงานของโรงแรมใหเปนไปตามนโยบาย ระเบียบ และประกาศ 
(๘)  พจิารณาใหความเห็นชอบงบประมาณประจําปของโรงแรม 
(๙)  วินิจฉยัและแกปญหาตางๆ ของโรงแรม 
(๑๐)  หนาที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารโรงแรมซึ่งมิไดระบุไวตั้งแต (๑) ถึง (๘) 
(๑๑)  หนาที่อ่ืนที่ระบุในระเบียบนี ้
 

ขอ ๘  ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองคประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่
ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการทําหนาที่ประธานที่ประชุม 

การลงมติในกาประชุมใหถือคะแนนเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากนั ใหประธานที่
ประชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้นอกีเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 

ขอ ๙  ผูปฏิบัติงานในโรงแรมมีฐานะเปนลูกจางของมหาวิทยาลัยตามขอ ๑๑(๒) ข  ของ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และทีแ่กไข
เพิ่มเติม โดยมหีนาที่ความรบัผิดชอบตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและตามที่ผูจัดการมอบหมาย 

 

ขอ ๑๐  ใหมีผูจัดการ แตงตั้งโดยประธานกรรมการอํานวยการ ซ่ึงมีคุณสมบัติตามที่
คณะกรรมการอํานวยการกําหนด ผูจดัการมีฐานะเปนลูกจางของมหาวทิยาลัย 

ในกรณีที่มีความจําเปน ประธานกรรมการอํานวยการอาจแตงตั้งพนักงานมหาวทิยาลยั
คนหนึ่งรักษาการผูจัดการกไ็ด ทั้งนี้จะตองไมเกินหนึ่งป 

รักษาการผูจัดการมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูจัดการ 
รักษาการผูจัดการจะไดรับคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด 
 

ขอ ๑๑  ผูจัดการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑)  บริหารงานโรงแรมใหเปนไปตามเปาหมายและนโยบายที่คณะกรรมการอํานวยการ

กําหนด 
(๒)  จัดซื้อ จดัจาง จัดจําหนาย ควบคุม และดําเนนิการใหเปนไปตามระเบียบ ประกาศ 

และมติหรือหลักเกณฑของคณะกรรมการอํานวยการ 
(๓)  ติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกีย่วกับ

การดําเนนิงานของโรงแรม 
(๔)  จัดจางลูกจางของโรงแรม ตามประกาศเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคล หรือตามมติ

คณะกรรมการอํานวยการ 
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(๕)  ควบคุมบงัคับบัญชาลูกจาง รวมทั้งออกคําสั่งปฏิบัติภายในโรงแรมเพื่อใหมีระเบียบ
วินัยและใหเกดิประสิทธิภาพ 

(๖)  จดัทํางบประมาณประจําปของโรงแรมเพื่อเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการ 
(๗)  จดัทํางบทดลอง และงบรายไดคาใชจายประจําเดือน เสนอตอประธานกรรมการ

อํานวยการภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป   
        เมื่อส้ินสุดปงบประมาณใหจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดําเนินงาน

ทางการเงิน งบกระแสเงนิสด เพื่อเสนอคณะกรรมการอาํนวยการ 
(๘)  จดัทํารายงานผลการดําเนินงานอยางนอยทุก ๖ เดือน เพื่อเสนอคณะกรรมการอํานวยการ 
(๙)  หนาที่อ่ืนตามที่ระบุในระเบียบนี้ หรือตามที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนดหรือ

มอบหมาย 
 

ขอ ๑๒  รายไดของโรงแรม มีดังนี ้
(๑)  เงนิอุดหนนุจากมหาวิทยาลัย 
(๒)  เงินไดจากการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโรงแรม 
(๓)  เงินและทรัพยสินที่ไดจากการรับบริจาค 
(๔)  เงินผลประโยชนอันเกิดจากการลงทุน 
(๕)  ดอกผลของเงินหรือรายไดของโรงแรม 
(๖)  รายไดอ่ืนๆ 
 

ขอ ๑๓  รายจายของโรงแรม มีดังนี ้
(๑)  คาจาง คาตอบแทน เบีย้ประชุม หรือคาใชจายทีเ่กีย่วกับการบริหารงานบุคคล 
(๒)  คาใชสอย คาวัสดุ คาครุภัณฑ คาสินคา คาที่ดิน และสิ่งกอสราง 
(๓)  รายจายอืน่ที่คณะกรรมการอํานวยการเห็นสมควร 
 

ขอ ๑๔  ใหมีคณะกรรมการบริหาร ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของผูจัดการในการ
บริหารงานทั่วไปของโรงแรม 

จํานวน คุณสมบัติ และวิธีการแตงตั้ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด 
 

ขอ ๑๕  ปงบประมาณของโรงแรม ใหเปนไปตามปงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
 

ขอ ๑๖  การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําเงินสงกองคลังและทรัพยสิน 
และการกนัเงนิไวเบกิเหล่ือมป ใหใชระเบยีบที่คณะกรรมการบริหารการเงินและทรพัยสินของ
มหาวิทยาลัยกาํหนดโดยอนโุลม หรือจะปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการอํานวยการก็ได 

การบัญชีใหจดัทําตามหลักการและนโยบายที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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ขอ ๑๗  การจดัซื้อหรือจัดจางในกจิกรรมของโรงแรม ใหผูจัดการมีอํานาจสั่งซื้อ ส่ังจาง 
หรือส่ังจายไดคราวละไมเกนิ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

กรณีตามวรรคหนึ่ง หากการสั่งจายเกนิ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ใหอยูในอํานาจของอธิการบดี
หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย 

หลักเกณฑและวิธีการจดัซื้อหรือจัดจาง ใหนําระเบยีบมหาวิทยาลัยบูรพา วาการดวยพัสดุ   
มาบังคับใชโดยอนุโลม 

 

ขอ ๑๘  ใหคณะกรรมการอํานวยการ จัดใหมีการตรวจสอบภายใน โดยใชหนวย
ตรวจสอบภายในของมหาวทิยาลัยเปนผูตรวจสอบบัญชีของโรงแรม 

ใหคณะกรรมการอํานวยการจางผูสอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อตรวจสอบบัญชีของโรงแรม
เมื่อส้ินปงบประมาณ และตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยีสิ่บวัน เพื่อใหผูจัดการรายงาน
ตอคณะกรรมการอํานวยการ 

คาตอบแทนของผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชีรับอนุญาต ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการอํานวยการกําหนด 

 

ขอ ๑๙  ใหประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา และบรรดาการใดที่ดําเนนิการโดยคณะกรรมการ
อํานวยการอาคารปฏิบัติการวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยวไปแลว ใหถือวามีผลใชบังคับได
เสมือนไดดําเนินการตามระเบียบนี ้

 

ขอ ๒๐  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบยีบนี้ กรณีที่มปีญหาในทาง
ปฏิบัติใหอธิการบดีเปนผูวินจิฉัยตามคําแนะนําของคณะกรรมการอํานวยการ 

 
ประกาศ   ณ   วันที่     ๒๙     พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 
 
    (ลงชื่อ)                  เกษม  สุวรรณกุล 
                    (ศาสตราจารยเกษม   สุวรรณกุล) 
                         นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
 

             สําเนาถูกตอง 

      
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 


