
 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
วาดวย  การจัดหารายไดจากการใหบริการทางวิชาการและการวิจัย 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
……………………………………… 

  
โดยท่ีเปนการสมควรออกระเบียบวาดวย  การจัดหารายไดจากการใหบริการทางวิชาการและการวิจัย 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  จึงออกระเบียบไวดังนี้ 
ขอ ๑   ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วาดวยการจัดหารายได

จากการใหบริการทางวิชาการและการวิจัย  พ.ศ.๒๕๔๙” 
 ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวนัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓  บรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  หรือประกาศอ่ืนใดท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้   ใหใช
ระเบียบนีแ้ทน 

ขอ ๔  ในระเบียบนี ้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
   “อธิการบดี”    หมายความวา    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัหมูบานจอมบึง 
   “อาจารย”   หมายความวา  อาจารยประจํา  พนักงานราชการท่ีเปนอาจารย และอาจารย
อัตราจางท่ีปฏิบัติงาน  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 “บริการทางวชิาการ”  หมายความวา การจัดฝกอบรม การเปนวิทยากร ผูสอนหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย  กรรมการท่ีปรึกษาหนวยงาน   หรือการใหบริการทางวิชาการแกชุมชนในรูปแบบอ่ืนๆ 
   “การฝกอบรม”    หมายความวา   การอบรม   การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ  
การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ  การบรรยายพิเศษ   การฝกศึกษา  การดูงาน  การฝกงาน  หรือ
ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท้ังในและตางประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและชวงเวลาจัดที่แนนอน           
มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  โดยไมมีการรับปริญญาหรือ
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 
 
 
 

/“หนวยงาน” . . . 
 
 



 ๒ 

  “ หนวยงาน”    หมายความวา  สวนราชการของมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ   
และหนวยงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะท่ีสภามหาวิทยาลัยจัดต้ัง  และใหหมายความรวมถึงหนวยงานหรือ
โครงการที่มิใชสวนราชการแตไดรับการจัดต้ังข้ึนเปนพิเศษและไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให
ดําเนินการรับจาย และ/หรือเก็บรักษาเงินเพื่อกิจการของหนวยงาน  หรือโครงการนั้นได 
  “ วิทยากร”   หมายความวา    ผูบรรยาย  ผูอภิปราย หรือท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีทําหนาท่ีให
ความรูแกผูเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรและใหรวมถึงผูดําเนินการสัมมนา 
  “ เงินฝากถอนคืน”  หมายความวา  เงินฝากของมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานท่ีไดจากการเก็บ
คาลงทะเบียน  เปนเงินท่ีแยกจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
  “ คาลงทะเบียน”   หมายความวา   คาธรรมเนียมท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากผูเขารับการ
ฝกอบรมเพ่ือเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมนั้นๆ 
 “เงินรายไดของมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  เงินรายไดของมหาวิทยาลัยท่ีไดรับจากหนวยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือการจัดการฝกอบรม 
  “ เจาหนาท่ีการเงิน”    หมายความวา    ผูปฏิบัติหนาท่ีการเงินหรือบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ัง
ใหเปนเจาหนาท่ีการเงินของหนวยงาน 
 “กองทุนสงเสริมการวิจัย”   หมายความวา   เงินกองทุน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน
จอมบึง  วาดวยเงินกองทุนสงเสริมงานวิจัย 
 “ผูสอน”  หมายความวา    อาจารย ท่ี ได รับ เ ชิญไปสอนสถา บันการ ศึกษา อ่ืน ท่ี
มหาวิทยาลัยอนุมัติ 
 “ท่ีปรึกษาหนวยงาน”  หมายความวา  อาจารยท่ีไดรับแตงต้ังจากหนวยงานภายนอกใหเปน
กรรมการท่ีปรึกษาของหนวยงานภายนอกนั้น 

ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี ้  และเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดในกรณีท่ีเกิด
ปญหาจากการใชระเบียบนี ้
 

หมวด ๑    
การฝกอบรม 

 
 ขอ  ๖  ในการจัดฝกอบรมใหจัดทําเปนโครงการอนุมัติโดยหัวหนาหนวยงานตามรูปแบบท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด   

ใหมหาวิทยาลัยกําหนดอัตราจัดเก็บเงินคาลงทะเบียนจากผูเขารับการฝกอบรมใหเหมาะสมกับ
วิชาท่ีจัดฝกอบรม  และเปนไปตามสภาพของทองถ่ินนั้น ๆ  โดยใชใบเสร็จรับเงินของมหาวทิยาลัย 
 ในกรณีการฝกอบรมท่ีจัดตามความตองการของหนวยงานภายนอก อัตราคาลงทะเบียนและ
อัตราคาใชจายใหเปนไปตามขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานน้ัน ๆ 
 

/ขอ ๗ เงินคา . . . 



 ๓ 

 ขอ  ๗   เงินคาลงทะเบียนสวนท่ีเกิน ๑๐,๐๐๐  บาท ใหนําสงมหาวิทยาลัยรอยละ  ๑๐  นําเขา
กองทุนพัฒนาของแตละหนวยงานรอยละ ๑๐    เงินคาลงทะเบียนสวนท่ีเหลือหลังจากนําสงมหาวิทยาลัย
และหนวยงานแลวใหนํามาใชจายในการฝกอบรม     ถายังมีเงินเหลือและผลประโยชนอันเกิดจากเงิน
เหลือนี้ใหนําเขาเปนเงินกองทุนพัฒนาหนวยงาน  
 ใหเงินกองทุนพัฒนาหนวยงานเปนเงินฝากถอนคืนแยกตางหากจากเงินประเภทอื่นและใหนํา
ฝากธนาคารพาณิชยหรือธนาคารออมสินในนามกองทุนพัฒนาตามดวยช่ือหนวยงาน   การลงนามในการ
เบิกถอนเงินจากธนาคาร ใหหัวหนาหนวยงานหรือผูท่ีหัวหนาหนวยงานมอบหมายและเจาหนาท่ีการเงิน
ลงนามรวมกันอยางนอย  ๒  คน 

การขอใชเงินกองทุนนี้ใหหัวหนาหนวยงานเปนผูอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําหนวยงาน 
 ขอ ๘  คาตอบแทนประธานเปดปดการอบรมและผูติดตาม วิทยากร แขกผูมีเกยีรติและผูติดตาม 
ผูเขารับการฝกอบรม คาเชาอาคารสถานท่ี และคาใชจายในการฝกอบรมอ่ืนๆ ใหเปนไปตามระเบียบทาง
ราชการ   
 ในกรณีท่ีผูเขารับการอบรมเปนนักศึกษา ใหเบิกจายคาใชจายตางๆในการฝกอบรมไดตาม
ระเบียบทางราชการโดยอนุโลม 

ขอ ๙   คาตอบแทนการจัดทําหลักสูตรฝกอบรม  บริหารหลักสูตร และผูจัดฝกอบรม   ใหจัดทํา
เปนคําส่ังของหนวยงาน  และใหจายจากเงินคาลงทะเบียนหรือเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  เปนสัดสวน
ดังนี้   

 (๑)   คาตอบแทนคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรฝกอบรม    ไมเกินรอยละ  ๕ 
 (๒)  คาตอบแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเจาหนาท่ี ไมเกินรอยละ  ๑๕ 

 

หมวด   ๒    
งานวิจัย 

 

 ขอ  ๑๐  อาจารย  ขาราชการ  พนักงาน  ลูกจางของมหาวิทยาลัยจะรับทุนสนับสนุนงานวิจยัจาก
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
     ขอ  ๑๑  ใหผูวิจัยหรือคณะผูวิจัยนําเงินสง   กองทุนสงเสริมงานวิจัย  ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

(๑) เงินอุดหนุนการวิจัยท่ีไดรับจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยหรือเงินงบประมาณ
แผนดิน ใหมหาวิทยาลัยหักเงินอุดหนุนท่ีไดรับรอยละ ๕  เขากองทุนสงเสริมงานวิจัย 

(๒)    เงินอุดหนุนการวิจัยท่ีไดรับจากหนวยงานอ่ืนๆ   ใหผูวิจัยหรือคณะวิจัยสงเงิน 
ไมนอยกวารอยละ ๕  ของเงินอุดหนุนท่ีไดรับใหกองทุนสงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยภายใน
สามสิบวันหลังจากรับเงินงวดสุดทาย   การจะนําเงินสงรอยละเทาใดใหข้ึนกับขอตกลงท่ีทําไวกับแหลงทุน 
   

/หมวด 3 . . . 
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 หมวด  ๓  
 การเปนวิทยากร  ผูสอน  กรรมการท่ีปรึกษาหนวยงาน หรือเปนผูดําเนินการงานบริการวิชาการอืน่ 

 

ขอ  ๑๒    อาจารย  ขาราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจางประจํา  ลูกจางช่ัวคราวของมหาวิทยาลัย  
จะออกไปเปนวิทยากร   ผูสอน   เปนท่ีปรึกษา   หรือเปนผูดําเนินการอ่ืนใดโดยใชเวลาราชการใหกับ
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยไดตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
 ขอ ๑๓    การเปนวิทยากร  ผูสอน เปนท่ีปรึกษา หรือเปนผูดําเนินการงานบริการวิชาการอ่ืนใด
ใหกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยใหทําไดไมเกินสัปดาหละ ๒ วันราชการ     ท้ังนี้ตองไมกระทบตอ
งานท่ีรับผิดชอบและงานท่ีไดรับมอบหมาย    การเปนวิทยากร หรือเปนผูดําเนินการบริการวิชาการอ่ืนใด
ท่ีมีความจําเปนตองใชเวลาเกินสัปดาหละ  ๒  วันราชการ  ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี 
 ขอ  ๑๔  ผูท่ีไดรับอนุมัติใหเปนวิทยากร ผูสอน เปนท่ีปรึกษา  หรือเปนผูดําเนินการงานบริการ
วิชาการอ่ืนใดใหกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย หากมีรายไดเกินคร้ังละ ๑๐,๐๐๐  บาท ตอการ
อนุมัติ  ๑  คร้ัง    ใหผูนั้นสงเงินสวนท่ีเกินตามท่ีอธิการบดีกําหนดแตไมนอยกวารอยละ  ๕  ของเงินสวน
ท่ีเกินเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  
 
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี   7  กรกฎาคม   พ.ศ. 2549 
     
 
 
     (รองศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสุมณฑา      พรมบุญ) 
            นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
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	 ข้อ ๔  ในระเบียบนี้

