
 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ว่าด้วยการรับและจ่ายเงิน  เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

                   โดยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้มีนโยบายในการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)  โดย

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  กับมหาวิทยาลัย Tianjin University of 

Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน  เพ่ือสนองความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นการเตรียมความ

พร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  จึงเห็นสมควรก าหนดระเบียบว่าด้วยการรับและจ่ายเงิน      

เพ่ือจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

(หลักสูตรภาษาจีน)  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และ (๑๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ในการ

ประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้   

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย

การรับและจ่ายเงิน  เพ่ือจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) พ.ศ. ๒๕๕๘”   

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนใด  ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 

          “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ 

                           “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 



                           “อธิการบดี” หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

                           “คณะ” หมายความว่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

                           “คณบดี”  หมายความว่า คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์                         

             “นักศึกษา” หมายความว่า  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

(หลักสูตรภาษาจีน) 

 ข้อ ๕  การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Tianjin University of Technology ให้

เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัย Tianjin University of Technology ก าหนด ทั้งนี้ จะไม่เกินกว่าค่าใช้จ่ายในการ

จัดการศึกษาที่ มหาวิทยาลัย Tianjin University of Technology เรียกเก็บจากนักศึกษาในหลักสูตร

นานาชาติอ่ืน 

 ข้อ ๖  ให้นักศึกษาช าระค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนด เมื่อช าระแล้ ว

มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้  เว้นแต่มีกรณีจ าเป็นต้องคืนเงินที่เรียกเก็บดังกล่าว ให้คณบดีเสนออธิการบดีหรือ    

ผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป 

 ข้อ ๗  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาไม่หมายความรวมถึงค่าลงทะเบียนในการเรียนเพ่ิมพูน

ความรู้ทางวิชาการ 

 ข้อ ๘ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาที่ได้รับตามข้อ ๕ วรรคแรก  ให้ด าเนินการดังนี้ 

  (๘.๑) น าส่งมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๒๐ 

  (๘.๒) ใช้จ่ายในการด าเนินงาน ร้อยละ ๘๐ 

 ข้อ ๙  การจัดการศึกษาตามระเบียบนี้ ให้มีคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการ

ด าเนินงาน ดังนี้ 

         (๙.๑)  คณะกรรมการอ านวยการ  แต่งตั้งโดยอธิการบดี  ประกอบด้วย อธิการบดีเป็น

ประธาน รองอธิการบดี  และผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนที่อธิการบดีเห็นสมควรเป็นกรรมการ  จ านวนรวมกันไม่เกิน    

๖ คน 

  (๙.๒)  คณะกรรมการด าเนินงาน  แต่งตั้งโดยรองอธิการบดีพ้ืนที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 

เพ่ือใหป้ฏิบัติงานเกี่ยวกับการด าเนินงานตามระเบียบนี้  ประกอบด้วย  คณบดีคณะบริหารธุรกิจเป็นประธาน 

และกรรมการอ่ืน จ านวนรวมกันไม่เกิน ๑๐ คน  

- ๒ - 



 ข้อ ๑๐ รายจ่ายในการด าเนินงานจัดการศึกษา ให้เบิกจ่ายดังนี้ 

   (๑๐.๑) คณะกรรมการอ านวยการ  ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายภาคการศึกษาไม่เกิน

ร้อยละ ๕๐ ของวงเงินรายรับที่น าส่งมหาวิทยาลัย  ในข้อ ๘ (๘.๑) ดังนี้ 

     (ก) ประธานกรรมการ  ไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท 

     (ข) กรรมการคนละ ไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท 

  (๑๐.๒) คณะกรรมการด าเนินงาน ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนไม่เกินร้อยละ ๑๕ 

ของรายรับตามข้อ ๘(๘.๒) ที่จัดเก็บในแต่ละปีการศึกษา ดังนี้ 

            (ก) ประธานกรรมการ ไม่เกิน   ๓,๐๐๐ บาท 

            (ข) กรรมการคนละ ไม่เกิน   ๒,๐๐๐ บาท 

  (๑๐.๓) อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง    

ซึ่งคณบดีแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการด าเนินงานตามระเบียบนี้ ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละไม่เกิน 

๒,๐๐๐ บาท ต่อคน 

  บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ ๑๐ (๑๐.๑) - (๑๐.๓) ในขณะเดียวกัน ให้ได้รับ

ค่าตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าเพียงทางเดียว 

  (๑๐.๔) อาจารย์ผู้สอน  ได้รับค่าตอบแทนดังนี้ 

            (ก) อาจารย์พิเศษ ไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท 

            (ข) อาจารย์ประจ า กรณีสอนเกินภาระงานปกติ ไม่เกินชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท 

โดยให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ทุกรายชั่วโมง 

  (๑๐.๕) อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการและลูกจ้างที่

ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบคัดเลือกของนักศึกษา ให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 

  (๑๐.๖) รายจ่ายหมวดค่าตอบแทนให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ ๑๐ (๑๐.๑) – (๑๐.๕) 

ส าหรับค่าตอบแทนอ่ืนที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เบิกจ่ายตามระเบียบและค าสั่งของมหาวิทยาลัยที่

เกี่ยวข้อง 

  (๑๐.๗) อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการและลูกจ้างที่

ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นอกสถานศึกษา หรือติดต่อประสานงาน ก ากับดูแลนักศึกษาเพ่ือเดินทางไป

ศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Tianjin University of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เบิกค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบของทางราชการ 
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  (๑๐.๘) รายจ่ายหมวดค่าจ้างชั่วคราว ให้จ้างในกรณีที่บุคคลตามข้อ ๑๐ (๑๐.๓) มี   

ไม่เพียงพอและต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย จึงจะด าเนินการจ้างได้ 

  (๑๐.๙) รายจ่ายหมวดค่าใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และรายจ่ายอ่ืน  ให้

ด าเนินการตามระเบียบและค าสั่งของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง  ส าหรับครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จะต้อง

เป็นรายการที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน จึงจะด าเนินการได ้

 ข้อ ๑๑  รายจ่ายตามข้อ ๑๐  ยกเว้นข้อ ๑๐ (๑๐.๑)  ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของ

วงเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาท่ีได้รับในแต่ละปีการศึกษาและให้ด าเนินการดังนี้ 

  (๑๑.๑) กรณีที่รายจ่ายมีจ านวนไม่ถึงร้อยละ ๘๐  ให้น าเงินคงเหลือส่งเป็นรายได้ของ

มหาวิทยาลัย 

  (๑๑.๒) ให้คณะจัดท ารายงานการเงินเสนอมหาวิทยาลัยทุกสิ้นปีการศึกษา เพ่ือเสนอ           

สภามหาวิทยาลัยทราบ 

 ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ยังไม่มีระเบียบหรือค าสั่งของมหาวิทยาลัยตามข้อ ๑๐ (๑๐.๖) (๑๐.๘) และ 

(๑๐.๙) ให้ใช้ระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุไปพลางก่อน 

 ข้อ ๑๓ ให้นักศึกษาซึ่งศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)  อยู่ในวันก่อนที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและต้องช าระ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รายละเอียด

การเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ ลงวันที่      

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ช าระค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามท่ีก าหนดในระเบียบนี้ต่อไป 

 ข้อ ๑๔ ให้อาจารย์พิเศษที่ท าหน้าที่สอนในระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) อยู่ในวันก่อนที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและยังไม่ได้

รับค่าตอบแทนตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รายละเอียดการจ่ายเงินใน

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

ได้รับค่าตอบแทนย้อนหลังตามระเบียบฉบับนี้ 

 ข้อ ๑๕ ให้ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)  ที่เรียกเก็บจากนักศึกษา  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย  

ในการจัดการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   เรื่อง  รายละเอียด         

การเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี   คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ                    

ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  เป็นเงินรายรับเพ่ือจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)  ตามระเบียบนี้ 

- ๔ - 



 ข้อ ๑๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

 ประกาศ  ณ  วันที่       ๒๖   มกราคม    พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    พลเอก   

                                                       (จรัล   กุลละวณิชย์) 
             นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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