
         
 

 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
วาดวย การรับ จายเงินโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
.............................................. 

 

 โดยท่ีเปนการสมควรออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วาดวยการรับ จายเงิน
โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี เพื่อใหการดําเนินการโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ  
ดําเนินไปดวยความเรียบรอย สะดวก คลองตัว และมีประสิทธิภาพ  
               อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗    
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง   จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  วาดวยการรับ จายเงิน
โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๒” 
 ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชขอบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓  บรรดาขอความในระเบียบ  ขอบังคับ ประกาศ หรือคําส่ังอ่ืนใด ซ่ึงขัดหรือแยงหรือท่ีมีอยู
ในระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
“อธิการบดี”   หมายความวา   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
“การจัดการศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความวา   การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีนอก

เวลาราชการ 
“นักศึกษา”  หมายความวา  นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิ เศษของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
“อาจารยท่ีปรึกษา” หมายความวา   บุคคลที่มหาวิทยาลัยแตง ต้ังใหทํ าหนา ท่ี เปน               

ท่ีปรึกษาดูแลสนับสนุนดานวิชาการ กระบวนการศึกษา  และมีสวนในการประเมินผลความกาวหนา 
ในการเรียนของนักศึกษา  รวมท้ังภารกิจอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 “อาจารยประจําหลักสูตร”  หมายความวา  บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ังใหทําหนาท่ีเปน
ผูดูแลหลักสูตร เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 

/“คณะอาจารย... 



 ๒ 

 

“คณะอาจารยท่ีปรึกษา”  หมายความวา  กลุมบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ังใหทําหนาท่ีเปนท่ี
ปรึกษาดูแลสนับสนุนดานวิชาการ กระบวนการศึกษา และมีสวนในการประเมินผลความกาวหนาใน
การเรียนของนักศึกษา รวมท้ังภารกิจอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย  

“คณะกรรมการบริหารศูนยใหการศึกษา”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารศูนย
ใหการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

“ศูนยใหการศึกษา”  หมายความวา  หนวยจัดการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยท่ีจัดข้ึนสําหรับใหการศึกษาแกนักศึกษา  

“ปการศึกษา”   หมายความวา  ระยะเวลา ๑ ป ตั้งแตวันท่ี ๑ มิถุนายน ของปหนึ่งถึง
ส้ินสุดวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ของปถัดไป   

“คาตอบแทนการสอน”  หมายความวา  คาตอบแทนที่มหาวิทยาลัยจายใหกับอาจารย
ผูสอนและผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไดสอนในมหาวิทยาลัยหรือศูนยใหการศึกษา  

“คาดําเนินการจัดการเรียนการสอน”  หมายความวา  คาตอบแทนท่ีมหาวิทยาลัยจาย
ใหกับประธานกรรมการอํานวยการ กรรมการอํานวยการ กรรมการดําเนินงาน  กรรมการบริหาร       
ศูนยใหการศึกษา  คณะกรรมการอ่ืน ๆ  รวมท้ังเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
ของมหาวิทยาลัย 

“คาตอบแทนการสงเสริมคุณภาพการศึกษา”  หมายความวา  คาตอบแทนท่ีมหาวิทยาลัย
จายใหกับอาจารยท่ีปรึกษา หรือคณะอาจารยท่ีปรึกษา  หรืออาจารยประจําหลักสูตร กรรมการกลาง
จัดการสอบ และคาตอบแทนการประเมินผล    

“คาตอบแทนศูนยใหการศึกษา”  หมายความวา  คาตอบแทนที่มหาวิทยาลัยจายใหกับ
กรรมการดําเนินงาน  เจาหนาท่ี  รวมท้ังคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานและการจัดการ          
เพื่อสงเสริมคุณภาพการศึกษาของศูนยใหการศึกษา  
 ขอ ๕  ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินเพื่อจัดการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาภาคพเิศษ ดังนี ้

(ก) เงินท่ีเรียกเก็บคร้ังเดียวตลอดหลักสูตร     
(๑)  คาข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม    ๑,๐๐๐    บาท 
(๒) คาประกนัของเสียหาย                ๓๐๐    บาท 

(ข) เงินท่ีเรียกเก็บเปนรายภาคการศึกษา   
(๑)  คาบํารุงการศึกษา  ภาคการศึกษาละไมเกิน  ๒,๕๐๐  บาท 
(๒) คาลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา  ใหเก็บแบบเหมาจายตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
(ค) เงินท่ีเรียกเก็บเฉพาะกรณี  ใหเก็บตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
/เงินคาประกนั ... 

 



 ๓ 

 
เงินคาประกันของเสียหายตาม (ก) (๒) ใหแยกบัญชีรับไวตางหากเปนเงินฝากเพ่ือถอนคืน

ใหแกนักศึกษาท่ีมิไดทําลายทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเสียหาย  และมายื่นคํารองขอคืนภายใน ๑๘๐ วัน      
นับจากวันท่ีส้ินสภาพการเปนนักศึกษา  หากไมถอนคืนเงินภายในกําหนดดังกลาว  ใหโอนเงินสงเขา
เปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๖  ใหมหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดวันชําระเงินเพื่อจัดการศึกษาตามขอ ๕(ข) โดยทําเปน
ประกาศของมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้ตองไมเกิน ๓๐ วัน  นับแตวันเปดภาคเรียน 
 ขอ ๗  เงินท่ีมหาวิทยาลัยเก็บตามขอ ๕(ก)(๑) (ข)(๑)(๒)  มหาวิทยาลัยไมคืนแกนักศึกษาไมวา
กรณีใดๆ เวนแตกรณีนักศึกษาลาออกจากมหาวิทยาลัยภายใน ๒๐ วัน นับแตวันเปดภาคเรียนให
มหาวิทยาลัยจายคืนได  ท้ังนี้นักศึกษาตองขอรับคืนภายใน ๒๐  วันนับแตวันเปดภาคเรียน    

ขอ ๘ นักศึกษาท่ีชําระเงินตามขอ ๕(ข)(๑)(๒) ชากวากําหนด ใหอยูในดุลพินิจของมหาวิทยาลัย 
ท่ีจะผอนผันให  ท้ังนี้ตองชําระเงินกอนวันแรกของวันสอบปลายภาคเรียนไมนอยกวา ๓๐ วัน 

เม่ือพนระยะเวลาการผอนผันตามวรรคหน่ึง นักศึกษาผูนั้นไมมีสิทธิเรียนในภาคเรียนนั้น 
ในกรณีท่ีนักศึกษาประสบภัยพิบัติหรือดวยเหตุอ่ืนใดมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาโดยความ

เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยใหผอนผัน หรือยกเวนการชําระเงินตามขอ ๕ ได 
ขอ ๙  เงินท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามระเบียบนี้  ใหนําฝากคลังจังหวัด  หรือธนาคารพาณิชย

หรือธนาคารออมสิน  และใหใชใบเสร็จรับเงินบํารุงการศึกษาเปนใบเสร็จรับเงินตามระเบียบนี้ 
 ขอ ๑๐ ใหมหาวิทยาลัยจายเงินเพ่ือจัดการศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ตามงบประมาณ
รายจายประจําปท่ีไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  ตามประกาศมหาวิทยาลัยไมเกินวงเงินท่ีเรียกเก็บได
ตามระเบียบนี้  เพื่อเปนคาใชจายดังนี้  

(๑)  คาตอบแทนการสอน  
(๒)  คาตอบแทนการดําเนินการจัดการเรียนการสอน 
(๓)  คาตอบแทนการสงเสริมคุณภาพการศึกษา  
(๔) คาตอบแทนศูนยใหการศึกษา   กรณีท่ีมีการเปดศูนยใหการศึกษาภายนอก

มหาวิทยาลัย 
(๕) คาใชจายอ่ืน ๆ  ซ่ึงเปนประโยชนตอกิจการของมหาวิทยาลัยโดยท่ัวไป หรือเปน

ประโยชนโดยตรงตอโครงการนี้   
 ขอ ๑๑  ใหอธิการบดีแตงต้ังเจาหนาท่ีการเงินคนหนึ่งเปนผูรับผิดชอบลงนามในเช็คส่ังจายเงิน
ตามระเบียบนี้รวมกับอธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
 ขอ  ๑๒  ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมายเปนผูอนุมัติและกอหนี้ผูกพันได
ตามระเบียบนี้ 
 

/ขอ ๑๓ การซ้ือ ... 



 ๔ 

 
 ขอ ๑๓  การซ้ือ การจาง ตลอดจนการดําเนินการอ่ืนใดท่ีเกี่ยวกับการเบิกจายเงินตามระเบียบนี้
ใหเปนไปตามระเบียบทางราชการที่วาดวยการนั้นท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันโดยอนุโลม  นอกจาก             
สภามหาวิทยาลัยจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน        
 ขอ ๑๔  ใหมหาวิทยาลัยรายงานการรับจายเงินตามระเบียบนี้  ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ      
ทุกส้ินปการศกึษา 

ขอ ๑๕  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้และเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดกรณีท่ีเกิดปญหา
จากการใชระเบียบนี้ 

 

 
                                         ประกาศ  ณ วนัท่ี  ๒  เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 

 

 
(ศาสตราจารย ดร.สมบัติ  ธํารงธัญวงศ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภฏัหมูบานจอมบึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


