
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
วาดวย  กองทุนสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
----------------------------------------------------------- 

 
 โดยที่เปนการสมควรมีระเบียบวาดวย กองทุนสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง   จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา   “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  วาดวยกองทุนสงเสริม
กิจกรรมนกัศึกษาระดับอนปุริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙” 
 ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ  ๓  บรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  คําส่ัง  หรือประกาศอ่ืนใดท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ  ๔ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจออกประกาศ   คําส่ัง  
เพื่อประโยชน ในการปฏิบัตติามระเบียบนี ้

ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย   
 ขอ  ๕ ในระเบียบนี ้
 “สภามหาวิทยาลัย”    หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 “มหาวิทยาลัย”         หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 “ศูนยใหการศกึษา”    หมายความวา  สถานท่ีจัดการศึกษานอกมหาวทิยาลัย 
 “อธิการบดี”            หมายความวา  อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 “คณบด”ี          หมายความวา  คณบดหีรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีจัด
การศึกษาและมีฐานะเทียบเทาคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  
 “ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา”  หมายความวา  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 “ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี”  หมายความวา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 

 /“ประธาน . . . 
 



 ๒ 

 

  

“ประธานผูอํานวยการศูนยใหการศึกษา”    หมายความวา   ประธานผูอํานวยการศูนย 
ใหการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีผูอํานวยการศูนยใหการศึกษาคัดเลือกกันเองและมหาวิทยาลัยแตงต้ัง 
 “นายกองคการนักศึกษา”    หมายความวา   นายกองคการนักศึกษาของนักศึกษาท่ีเรียนท่ี
มหาวิทยาลัยในเวลาราชการและนายกองคการนักศึกษาของนักศึกษาที่เรียนท่ีมหาวิทยาลัยแตเรียน
นอกเวลาราชการ 
 “คณะกรรมการกองทุน”   หมายความวา     คณะกรรมการกองทุนสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 “นักศึกษา”  หมายความวา  นักศึกษาซ่ึงกําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
ท้ังท่ีเรียนในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ   

“กิจกรรมนักศึกษา”   หมายความวา    กิจกรรมท่ีนักศึกษา   หรือคณาจารย หรือผูบริหาร
มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยไดจัดข้ึนเพื่อสรางเสริมบุคลิกภาพ ศักยภาพ ทักษะ
ในดานตาง ๆ ของนักศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษา  พัฒนามหาวิทยาลัย  หรือพัฒนาสังคม 
 “กองทุน”   หมายความวา กองทุนสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

 
หมวด ๑ 

วัตถุประสงคและแหลงเงิน 
 

ขอ ๖  ใหมหาวิทยาลัยมีกองทุน เรียกวา  “กองทุนสงเสริมกิจกรรมนกัศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค   
ดังนี ้

(๑)  เพื่อสงเสริม   และสนับสนุนใหนักศึกษาไดมีบุคลิกภาพ ศักยภาพ ทักษะในดาน
ตาง  ๆ  ตามคําปณิธานของมหาวิทยาลัย ตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
พ.ศ.  ๒๕๔๗  และตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

(๒)  เพ่ือพัฒนานักศึกษาสูความเปนเลิศในดานตางๆ  ตามความถนัดและความ
สนใจของนักศึกษา 

(๒) เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหสอดรับกับการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริม
สุขภาพ 
 ขอ  ๗  กองทุนมีรายไดจาก 
  (๑)    เงินรายไดและเงินคาธรรมเนียมการจัดการจัดการศึกษา 
  (๒)   เงินบริจาค 
  (๓)   การจัดกิจกรรมหารายได 
  (๔)   ผลประโยชนอันเกิดจากรายไดและทรัพยสินของกองทุน 
 

/ใหมหาวิทยาลัย... 



 ๓ 

 

 
 ใหมหาวิทยาลัยจัดสรรเงินรายไดจากการจัดการศึกษาในแตละปการศึกษาไมเกินรอยละ ๔  
ของเงินรายไดแตละปเขาเปนเงินกองทุน 
 
 

หมวด  ๒ 
การดําเนินงาน 

 
ขอ  ๘  ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึง  เรียกวา  “คณะกรรมการกองทุนสงเสริมกิจกรรม

นักศึกษา ”   ประกอบดวย 
  (๑)   อธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย    เปน ประธาน 
  (๒)  รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย    เปน รองประธาน 
  (๓)   ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี    เปน กรรมการ 

(๔)   คณบดีทุกคณะ  เปน   กรรมการ 
 (๕)   ประธานผูอํานวยการศูนยใหการศึกษา เปน กรรมการ 
(๖)   นายกองคการนักศึกษา     เปน  กรรมการ 

  (๗)   ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา   เปน กรรมการและเลขานุการ 
 ขอ  ๙  คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี  ดังน้ี 

(๑) กําหนดนโยบายการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา โดยจัดทําเปนประกาศ 
มหาวิทยาลัย 

(๒)  เห็นชอบแผนพัฒนานักศึกษาและแผนงบประมาณพัฒนานักศึกษา 
 (๓)  กําหนดหลักเกณฑ การจัดสรรเงินกองทุนใหกับหนวยงานและองคการ

นักศึกษา 
(๔)   กําหนดวิธีการจัดทําโครงการ  วิธีการเบิกจายเงินกองทุนโดยจัดทําเปนประกาศ

มหาวิทยาลัย 
(๕)  อนุมัติการขอใชเงินกองทุน 

  (๖)   จัดกิจกรรมหารายไดเขากองทุน   
(๗)   แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
(๘)   กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล  และรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนตอ

มหาวิทยาลัย 
  

/หมวด  ๓ . . . 
 



 ๔ 

 

หมวด  ๓ 
การจัดทําโครงการ 

 
 ขอ  ๑๐   การขอใชเงินกองทุนใหจัดทําเปนโครงการและตองเปนไปตามวัตถุประสงคของ
กองทุน    เสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการกองทุน   
 คณะกรรมการกองทุนอาจมอบหมายใหหัวหนาหนวยงานอนุมัติโครงการตามเงื่อนไขท่ี
คณะกรรมการกองทุนกําหนดก็ได 
 ขอ  ๑๑   การกําหนดรายละเอียดตาง ๆ  ของโครงการ ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกองทุน
กําหนด 
 

หมวด  ๔ 
บัญชีและการเงิน 

 
 ขอ  ๑๒  ใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังเจาหนาท่ีบัญชีเพื่อจัดทําบัญชีการเงินและเก็บเอกสารหลักฐาน
ทางการเงิน และจัดทํางบเดือนของกองทุนใหถูกตองตามระบบบัญชีท่ัวไป  เพื่อรายงานใหคณะกรรมการ
กองทุนทราบภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป  

ขอ  ๑๓  ใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีการเงินอยางนอย  ๓  คน      
ทําหนาท่ีตรวจสอบบัญชีการเงินของกองทุนใหเสร็จภายใน ๓๐  วันหลังส้ินปการเงิน 

ขอ  ๑๔   การลงนามในใบถอนเงินจากธนาคารใหอธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมายและ
เจาหนาท่ีการเงินของกองทุนเปนผูลงนามอยางนอยสองคน 

ขอ  ๑๕  ใหอธิการบดีแตงต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงินกองทุนไมนอยกวา ๓ คน    และให
กรรมการเก็บรักษาเงินมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดไวทดรองจายไดไมเกิน ๓๐,๐๐๐  บาท    

ขอ  ๑๖  ใหอธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมายมีอํานาจส่ังจายเงินกองทุนตามวงเงิน
งบประมาณท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติภายในกรอบอํานาจส่ังจายของอธิการบดี 
 ขอ  ๑๗ ใหกองทุนจัดทํารายงานกิจการของกองทุนเสนอตอสภามหาวิทยาลัย  ภายใน ๔๕  วัน 
หลังส้ินปการเงิน 
 ขอ  ๑๘   การเลิกกองทุนใหเปนไปตามมติของสภามหาวิทยาลัยและใหนําเงินท่ีเหลือสงเขา
เปนเงินรายไดมหาวิทยาลัย 
 
 
 

/บทเฉพาะกาล . . . 



 

 

๕ 

 
บทเฉพาะกาล 

 
 ขอ  ๑๙ ใหโอนเงินโครงการจัดต้ังกองทนุสงเสริมกฬีาและกิจกรรมนักศึกษาเขาเปนเงินกองทุน   
และโอนเงินคากิจกรรมและคาบํารุงกีฬาท่ีเรียกเก็บตามระเบียบสถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง วาดวย
การรับเงินคาบํารุงการศึกษาเพ่ือจัดการศึกษาภาคปกติ ระเบียบสภาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง  วาดวย  
การรับจายเงินโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน  เขาเปนเงินกองทุนนี ้
 ขอ  ๒๐  โครงการพัฒนานกัศึกษาท่ีใชเงินคากิจกรรมและคาบํารุงกีฬาตาม ขอ ๑๙ ท่ีดําเนินการ
อยูในวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับใหดําเนินการไดตอไป  โดยใหเบิกจายเงินจากกองทุนนี้ 
 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๗  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
 
 
              (รองศาสตราจารย ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ) 
                    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 


