
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ว่าด้วยการรับและจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคพิเศษนอกสถานที่ 
      พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ในการรับและจ่ายเงิน  เพ่ือจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรีภาคพิเศษนอกสถานที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในการประชุมครั้ง
ที่ ๑๒/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒  จึงให้วางระเบียบไว้ดังนี้ 

  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย
การรับและจ่ายเงิน  เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคพิเศษนอกสถานที่  พ.ศ.  ๒๕๕๒ ” 

  ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  เป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
    “คณะ”  หมายความรวมถึง  วิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะ ที่มีการจัดการเรียนการสอน ที่จัดตั้งตามกฎกระทรวงและมติสภามหาวิทยาลัย 
 “หัวหน้าหน่วยงาน”  หมายความว่า  คณบดี  ผู้อ านวยการวิทยาลัย  และหัวหน้าหน่วยงาน

ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง  และตามมติสภามหาวิทยาลัย 
 “นักศึกษา”     หมายความว่า     นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่

ศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคพิเศษนอกสถานที่ 
 “การศึกษาภาคพิเศษนอกสถานที่” หมายความว่า  การจัดการศึกษานอกเหนือจากแผนการ

รับนักศึกษาปกติ  โดยจัดการศึกษานอกสถานที่และมิได้รับงบประมาณสนับสนุน  เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน  และขยายโอกาสทางการศึกษา 

  ข้อ  ๔  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  จากนักศึกษาในอัตรา  ดังนี้ 
 (๑)  ค่าบ ารุงการศึกษา  และค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 
    - ภาคการศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาละ  ๑๕,๐๐๐  บาท 

- ภาคฤดูร้อน  ภาคการศึกษาละ       ๘,๕๐๐  บาท   
  (๒) ค่าระเบียบการและใบสมัครสอบคัดเลือก              ๑๐๐ บาท 

 (๓) ค่าสมัครสอบคัดเลือก                ๓๐๐ บาท 
 (๔) ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา                ๕๐๐  บาท 
 (๕) ค่าตรวจสุขภาพ               ๒๐๐ บาท 



 (๖) ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษรายวิชาละ               ๑๐๐   บาท 
 (๗) ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา               ๑๐๐   บาท 
 (๘) ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  ภาคการศึกษาละ            ๓๐๐   บาท 
 (๙) ค่าคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่             ๓๐๐   บาท 
 (๑๐) ค่าเปลี่ยน  เพิ่ม  ลด  รายวิชา  ครั้งละ                     ๕๐   บาท 
 (๑๑) ค่าลงทะเบียนเรียนช้ากว่าก าหนด  วันละ                 ๕๐   บาท 
           สูงสุดไม่เกิน (ไม่นับวันหยุดราชการ)                  ๕๐๐   บาท 
 (๑๒) ค่าใบรายงานผลการศึกษา  ชุดละ                   ๕๐   บาท 
 (๑๓) ค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต          ๑,๐๐๐ บาท 
 (๑๔) ค่าหนังสือรับรอง                     ๕๐ บาท 
 (๑๕) ค่าใบแทนหนังสือรับรอง  ฉบับละ                   ๕๐  บาท 
 (๑๖) ค่าใบแทนปริญญาบัตร               ๕๐๐  บาท 

 ข้อ  ๕  การช าระเงินค่าธรรมเนียมตามข้อ ๔ ให้ช าระภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ข้อ  ๖  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ที่เรียกเก็บจากนักศึกษาไว้แล้ว  จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  เว้นแต่
กรณีสถานศึกษาเป็นเหตุให้นักศึกษาช าระเงินเกิน  ซ้ าซ้อน  ผิดพลาด  หรือไม่สามารถเปิดสอนได้  ให้หัวหน้า
หน่วยงานเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

 ข้อ  ๗  การจัดการศึกษาตามระเบียบนี้ให้มีคณะกรรมการ ดังนี้ 
  (๑)  คณะกรรมการอ านวยการ  แต่งตั้งโดยอธิการบดี ประกอบด้วย  อธิการบดีเป็น
ประธาน  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ผู้ อ านวยการกองคลัง  ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และบุคคลอื่นเป็นกรรมการรวมกันไม่เกิน ๑๐ คน 
  (๒)  คณะกรรมการด าเนินงาน  แต่งตั้งโดยรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เพ่ือให้ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน ตามระเบียบนี้  จ านวนไม่เกิน ๒๐ คน 
 ข้อ ๘ เงินรายรับตามข้อ ๔  ที่จัดเก็บได้ในแต่ละภาคการศึกษาให้ด าเนินการดังนี้ 
 (๑)  น าส่งมหาวิทยาลัยร้อยละ  ๔๐ 
 (๒)  ใช้จ่ายในการด าเนินงานร้อยละ ๖๐ 

 ข้อ ๙ รายจ่ายค่าตอบแทนให้เบิกจ่ายดังนี้ 
 (๑) คณะกรรมการอ านวยการให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายภาคการศึกษาไม่เกินวงเงินของ
รายรับที่น าส่งมหาวิทยาลัย  ข้อ ๘  (๑)  ดังนี้ 

           (ก) ประธานกรรมการ ไม่เกิน   ๒๐,๐๐๐  บาท 
   (ข) กรรมการคนละ ไม่เกิน   ๑๒,๐๐๐  บาท 
 (๒) คณะกรรมการด าเนินงานให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนไม่เกินร้อยละ  ๑๕  ของ
รายรับตามข้อ ๘ (๒)  ที่จัดเก็บในแต่ละปีการศึกษาดังนี้ 
   (ก) ประธานกรรมการ ไม่เกิน     ๔,๐๐๐  บาท 
   (ข) กรรมการคนละ ไม่เกิน     ๓,๐๐๐  บาท 
 (๓) อาจารย์  ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง  ซึ่ งรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการด าเนินงานตามระเบียบนี้  ให้ได้รับค่าตอบแทน
เดือนละไม่เกิน  ๓,๐๐๐  บาทต่อคน 



  บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ ๙ (๑) (๒) และ (๓) ในขณะเดียวกันให้ได้รับค่าตอบแทนใน
อัตราที่สูงกว่าเพียงทางเดียว 
 (๔) อาจารย์ผู้สอน  ให้ได้รับค่าตอบแทน  ดังนี้ 
   ภาคบรรยาย ในอัตราไม่เกินหน่วยชั่วโมงละ  ๕๐๐ บาท 
   ภาคปฏิบัติ ในอัตราไม่เกินหน่วยชั่วโมงละ ๒๕๐ บาท 
 (๕) อาจารย์ที่ท าหน้าที่นิเทศการฝึกงาน หรือฝึกสอนของนักศึกษาที่หัวหน้าหน่วยงาน หรือ
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้ง  ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกสถานศึกษาให้จ่ายค่าตอบแทน คนละไม่เกิน  ๓๐๐  
บาทต่อวัน  เว้นแต่ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบของทางราชการแล้ว 
 (๖) อาจารย์ ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  และลูกจ้าง  ซึ่งรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินการสอบคัดเลือกของนักศึกษาในโครงการนี้ให้
ได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบที่ก าหนด 
 (๗) รายจ่ายหมวดค่าจ้างชั่วคราว  ให้จ้างในกรณีที่บุคคลตามข้อ ๙ (๓)  มีไม่เพียงพอ  และ
ต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย  จึงจะด าเนินการจ้างได้ 
 (๘) รายจ่ายหมวดค่าตอบแทนให้เบิกจ่ายตามข้อ ๙ (๑) – (๖)  ส าหรับค่าตอบแทนอ่ืน       
ที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ระเบียบและค าสั่งของมหาวิทยาลัย       
ที่เก่ียวข้อง 
 (๙)  รายจ่ายหมวดค่าใช้สอย   วัสดุ   ครุภัณฑ์   ที่ดิน   และสิ่งก่อสร้าง  และรายจ่ายอ่ืน ให้
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง   ระเบียบและค าสั่งมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง  และระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  ส าหรับครุภัณฑ์  ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  จะต้องเป็นรายการที่ได้รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยก่อน  จึงจะด าเนินการได้ 
 ข้อ  ๑๐  รายจ่ายตามข้อ ๙ ยกเว้นข้อ ๙ (๑) ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๖๐  ของวงเงินรายรับ    
ที่จัดเก็บในแต่ละปีการศึกษาและให้ด าเนินการดังนี้ 
  (๑)  กรณีท่ีรายจ่ายมีจ านวนไม่ถึงร้อยละ ๖๐  ให้น าเงินคงเหลือส่งเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 
  (๒)  ให้หน่วยงานจัดท ารายงานการเงินเสนอมหาวิทยาลัยทุกสิ้นปีการศึกษาเพ่ือเสนอสภา
มหาวิทยาลัยทราบ   
 ข้อ  ๑๑  ในการเปิดหลักสูตรใหม่ต้องมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจของโครงการ และ
ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ  จึงจะสามารถด าเนินการได้ 

 ข้อ  ๑๒  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้และมีอ านาจวินิจฉัยตีความปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 
 
 
 

      
       (นายประพัฒน์   โพธิวรคุณ) 
         นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  


