
 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินและการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับการจัดการเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 

ของนักศึกษาใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดให้มีการเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ของนักศึกษาใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความพร้อม และเป็นผลดีต่อการเรียนต่อไป  โดยเน้น
รายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิชาพื้นฐานทางทักษะวิชาชีพ  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗  (๒) และ  (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘  และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในการประชุม
ครั้งที่  ๕/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จึงออก
ระเบียบไว้ดังน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วย  การ
เรียกเก็บเงินและการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับการจัดการเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของนักศึกษาใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับ ต้ังแต่ วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบน้ี 
       “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
       “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
       “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

                “คณะ” หมายความว่า ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยที่จัดต้ังขึ้นตามกฎกระทรวงและ    
ให้หมายความรวมถึงส่วนราชการที่จัดต้ังขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอน 

         “คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการของมหาวิทยาลัยที่จัดต้ังขึ้นตามกฎกระทรวง
และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่จัดต้ังขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดการ
เรียนการสอน 

“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 



        “การเรียน” หมายความว่า การเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเรียนของนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ของทุกปีการศึกษา โดยเน้นรายวิชาภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิชาพื้นฐานทางทักษะวิชาชีพ 

  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   

  “อาจารย์ผู้สอน”  หมายความว่า  ผู้ที่ท าหน้าที่สอนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการให้กับ
นักศึกษาใหม ่

 ข้อ ๔ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าลงทะเบียนการเรียนจากนักศึกษาในอัตราวิชาละ ๕๐๐ บาท
ต่อการเรียนแต่ละครั้ง โดยมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่กรณีเป็นการช าระเงินเกิน 
ซ้ าซ้อน หรือในกรณีอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร  ทั้งน้ีให้ ผู้อ านวยการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้คืนเงิน
ค่าลงทะเบียน 

ข้อ ๕ เงินที่เรียกเก็บตามข้อ ๔  เมื่อหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วให้น าจ านวนเงินคงเหลือเข้าเป็นเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๖ ในการจัดการเรียนตามระเบียบน้ี  ให้มีคณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งต้ังโดยการเสนอของ
ผู้อ านวยการ  คณะกรรมการแต่ละคณะมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่  ดังน้ี 

(๖.๑)  คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วยอธิการบดีเป็นประธาน  รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล รองอธิการบดีส านักบริหารเพาะ
ช่าง และรองอธิการบดีส านักบริหารบพิตรพิมุข  จักรวรรดิ  เป็นกรรมการ โดยมีผู้อ านวยการ  เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

ให้คณะกรรมการอ านวยการมีอ านาจหน้าที่ ก าหนดนโยบายการจัดการเรียน  ให้ค าแนะน า
และค าปรึกษาในการจัดการเรียนให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 

(๖.๒)  คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
   (๖.๒.๑) คณะกรรมการประสานงาน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการเป็นประธาน  คณบดี
ของคณะที่มีการเรียน  รองคณบดีประจ าพื้นที่ของคณะที่มีการเรียน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
ของคณะที่มีการเรียน และหัวหน้างานวิชาการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นกรรมการ  โดยมี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการที่ผู้อ านวยการมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ  
 ให้คณะกรรมการประสานงานมีหน้าที่ ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการ
จัดการเรียนและสรุปผลการจัดการเรียนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการเพื่อทราบ 
  (๖.๒.๒)  คณะกรรมการการเงิน บัญชีและพัสดุ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกองคลังเป็น
ประธาน  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุของกองคลังจ านวน ๑ คน  เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงินของกองคลังจ านวน ๒ คน  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีของกองคลังจ านวน  ๑  คน  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเบิกจ่ายของกองคลังจ านวน ๑ คน  เจ้าหน้าที่
การเงินของคณะที่จัดอาจารย์ผู้สอนคณะละไม่เกิน  ๓  คนและเจ้าหน้าที่ของส านักส่งเสริมวิชาการและ          
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งานทะเบียนจ านวนไม่เกิน  ๓  คน เป็นกรรมการ  โดยมีเจ้าหน้าที่กองคลังที่ผู้อ านวยการกองคลังมอบหมายเป็น
กรรมการและเลขานุการ  
 ให้คณะกรรมการการเงิน  บัญชีและพัสดุ  มีอ านาจหน้าที่  จัดซื้อพัสดุ จัดท าบัญชี             
งบการเงิน และควบคุมใบลงช่ือการปฏิบัติงาน 
  (๖.๒.๓)  คณะกรรมการอาคารสถานที่ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกองกลางเป็น
ประธาน เจ้าหน้าที่ประจ าพื้นที่ของคณะที่จัดการเรียนคณะละไม่เกิน  ๓  คน เป็นกรรมการ  โดยมีหัวหน้างาน
บริหารสินทรัพย์ของกองกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ   
 ให้ คณะกรรมการอาคารสถานที่  มี อ านาจห น้าที่  จัด เตรี ยมสถานที่   อุปกรณ์                      
เครื่องเสียงส าหรับห้องบรรยาย  ห้องเรียน เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดการเรียน 
  (๖.๒.๔)  คณะกรรมการทะเบียน ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธาน  หัวหน้างานทะเบียนประจ าพื้นที่ และเจ้าหน้าที่
ฝ่ายทะเบียนประจ าพื้นที่  พื้นที่ละไม่เกิน ๔ คนเป็นกรรมการ  โดยมีหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นกรรมการและเลขานุการ  
 ให้คณะกรรมการทะเบียน มีอ านาจหน้าที่ลงทะเบียน จัดท ารายช่ือนักศึกษา จัดท า
ตารางสอนตารางเรียน ประกาศรายช่ือนักศึกษา ประสานงานห้องเรียน และรวบรวมแบบประเมินผลและ
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 
  (๖.๒.๕) คณะกรรมการจัดพิมพ์คู่มือการเรียน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงาน
ประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์เป็นประธาน  และเจ้าหน้าที่ส านักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์จ านวนไม่
เกิน ๔ คนเป็นกรรมการ  โดยมีเจ้าหน้าที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นกรรมการและเลขานุการ   
 ให้คณะกรรมการจัดพิมพ์คู่มือการเรียน  มีอ านาจหน้าที่ จัดพิมพ์คู่มือการเรียน และเอกสาร
ที่เก่ียวข้องตามจ านวนรายวิชาและจ านวนนักศึกษา 
  (๖.๒.๖) คณะกรรมการประเมินผล ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธาน  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการของส านักส่งเสริ มวิชาการและงาน
ทะเบียนจ านวนไม่เกิน ๔ คนเป็นกรรมการ   โดยมีหัวหน้างานวิชาการ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เป็นกรรมการและเลขานุการ  
 ให้คณะกรรมการประเมินผล  มีอ านาจหน้าที่ จัดท าแบบประเมินและสรุปผลการจัดการเรียน 

 (๖.๒.๗)  คณะกรรมการพิจารณาต้นฉบับคู่มือการเรียน ประกอบด้วย  ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นประธาน  และคณบดีของคณะที่มีอาจารย์ผู้สอนเป็นกรรมการ  โดยมีเจ้าหน้าที่ของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่ผู้อ านวยการมอบหมาย  เป็นกรรมการและเลขานุการ  

ให้คณะกรรมการพิจารณาต้นฉบับคู่มือการเรียนมีอ านาจหน้าที่อนุมัติต้นฉบับคู่มือการเรียน   
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 (๖.๒.๘)  อาจารย์ผู้จัดท าต้นฉบับคู่มือการเรียนรายวิชา  ประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอนใน
คณะที่มีการจัดการเรียนซึ่งคณบดีมอบหมายรายวิชาละไม่เกิน  ๕  คน โดยอาจารย์ผู้จัดท าต้นฉบับคู่มือการเรียน
รายวิชาต้องด าเนินการเรียบเรียงเน้ือหาของรายวิชาตลอดจนจัดท าแบบฝึกหัดที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเรียนของนักศึกษาใหม่  เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาต้นฉบับคู่มือการเรียน 

 (๖.๒.๙)  อาจารย์ผู้สอน มีหน้าที่ด าเนินการสอนตามตารางการสอนที่ก าหนด  และ
ตรวจสอบการเข้าเรียนของนักศึกษาตลอดจนสรุปผลคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียน เพื่อส่งให้คณะกรรมการ
ประเมินผล 
 ข้อ ๗ การจ่ายค่าตอบแทน  ให้เบิกจ่ายได้ดังน้ี 

(๗.๑)  คณะกรรมการอ านวยการให้ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่าย ดังน้ี 
 (๗.๑.๑) ประธานกรรมการ ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท  ต่อปีการศึกษา 
 (๗.๑.๒) กรรมการคนละ    ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท  ต่อปีการศึกษา 

 (๗.๒)   คณะกรรมการด าเนินงานในข้อ  (๖.๒.๑) – (๖.๒.๗)  ให้ได้รับค่าตอบแทน เหมาจ่าย 
ดังน้ี 

 (๗.๒.๑) ประธานกรรมการ ไม่เกิน ๑,๒๐๐ บาท  ต่อปีการศึกษา 
 (๗.๒.๒) กรรมการคนละ    ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท  ต่อปีการศึกษา 

   (๗.๓)  อาจารย์ผู้จัดท าต้นฉบับคู่มือการเรียนรายวิชา ให้ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายคนละไม่
เกิน  ๒,๐๐๐ บาท  ทั้งน้ีการจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ผู้จัดท าต้นฉบับคู่มือการเรียนรายวิชาให้จ่ายได้  ๓  ปีต่อครั้ง  
                       (๗.๔)  อาจารย์ผู้สอน ให้ได้รับค่าตอบแทนการสอนในอัตราช่ัวโมงละ ๓๐๐ บาท      
                    ข้อ ๘ ในกรณีที่กรรมการคนใดตามข้อ  (๖.๒.๑)  ถึง  (๖.๒.๗)  ได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบน้ี
มากกว่าหน่ึงคณะ  ให้กรรมการคนน้ันได้รับค่าตอบแทนในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียว  
 ข้อ ๙ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี  
ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

  ประกาศ  ณ    วันที่        ๒๕   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖    

 
                                                                     
     (นายพงษ์ศักด์ิ  ชิวชรัตน์) 

                                   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่แทน 
                                  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 

- ๔ - 


