
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ว่าด้วย การรับและจ่ายเงิน  เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามโครงการความร่วมมือ 

ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับบริษัทเซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 โดยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้มีนโยบายในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชน  จึงเห็นสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินค่าสนับสนุน
การจัดการศึกษา ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ตามโครงการความร่วมมือกับบริษัทเซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เพ่ือให้เหมาะสมและ        
มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และ (๑๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในการ
ประชุมครั้งที ่๔/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๕  จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 
 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย    
การรับและจ่ายเงิน  เพ่ือจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามโครงการความร่วมมือกับบริษัทเซ็นทรัลรีเทล      
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
                           “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
                           “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
                           “อธิการบดี” หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
           “คณะ”  หมายความว่า  คณะบริหารธุรกิจ 
                           “คณบดี” หมายความว่า  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
                           “การศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงการความร่วมมือกับบริษัทเซ็นทรัลรี เทล        
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด” หมายความว่า  การจัดการศึกษานอกเหนือจากแผนรับนักศึกษาปกติโดยจัดตามโครงการ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริษัทเซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
                           “นักศึกษา” หมายความว่า  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์       
ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี ตามโครงการความร่วมมือกับบริษัทเซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
 ข้อ ๔  ให้เรียกเก็บค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราดังนี้ 
                           ๔.๑  ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา (ตลอดหลักสูตร)         ๕,๐๐๐ บาท 
                           ๔.๒  ค่าบ ารุงการศึกษา 
                 ภาคการศึกษาละ          ๖,๐๐๐  บาท 
                 ภาคฤดูร้อน                 ๒,๕๐๐  บาท 



                           ๔.๓  ค่าลงทะเบียน 
                 หน่วยกิตบรรยาย  หน่วยกิตละ  ๑๕๐ บาท 
                 หน่วยกิตปฏิบัติ  หน่วยกิตละ  ๒๐๐ บาท 
                           ๔.๔  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
                 ๔.๔.๑  ค่าระเบียบการและใบสมัครสอบคัดเลือก ๑๐๐ บาท 
                 ๔.๔.๒  ค่าสมัครสอบคัดเลือก  ๒๐๐ บาท 
                 ๔.๔.๓  ค่าตรวจโรคและเอ็กซเรย์  ๒๐๐ บาท 
                 ๔.๔.๔  ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  ๕๐๐ บาท 
                 ๔.๔.๕  ค่าสอบพิเศษกรณีเทียบโอน วิชาละ  ๑๐๐ บาท  
                 ๔.๔.๖  ค่าใบรายงานผลการศึกษา ชุดละ    ๕๐ บาท 
                 ๔.๔.๗  ค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต                   ๑,๒๐๐ บาท 
                 ๔.๔.๘  ค่ารักษาสภาพเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ ๓๐๐ บาท 
                 ๔.๔.๙  ค่าเปลี่ยน เพ่ิม ลดรายวิชา ครั้งละ    ๕๐ บาท  
                 ๔.๔.๑๐ ค่าลงทะเบียนช้ากว่าก าหนด วันละ    ๕๐ บาท 
                                            แต่ไม่เกิน ๕๐๐ บาท (ไม่รวมวันหยุดราชการ) 
                 ๔.๔.๑๑ ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา  ๑๐๐ บาท 
                 ๔.๔.๑๒ ค่าคืนสภาพกลับเป็นนักศึกษาใหม่  ๓๐๐ บาท 
                 ๔.๔.๑๓ ค่าใบแทนหนังสือรับรอง  ฉบับละ    ๕๐ บาท 
                 ๔.๔.๑๔ ค่าหนังสือรับรอง ฉบับภาษาอังกฤษ  ฉบับละ   ๕๐ บาท          
                 ๔.๔.๑๕ ค่าใบแทนปริญญาบัตร  ฉบับละ  ๕๐๐ บาท 
                 ๔.๔.๑๖ ค่าบ ารุงห้องสมุด ภาคการศึกษาละ  ๒๐๐ บาท 
                                            (ยกเว้นการเก็บในภาคฤดูร้อน) 
                 ๔.๔.๑๗ ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ ภาคการศึกษาละ ๑๐๐ บาท 
                 ๔.๔.๑๘ ค่าสาธารณูปโภคเพ่ือการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๕๐๐ บาท 
                                            (ยกเว้นการเก็บในภาคฤดูร้อน) 
 ข้อ ๕  ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้นักศึกษา
ช าระภายในเวลาที่ก าหนด เมื่อพ้นก าหนดแล้วหากมีความจ าเป็นคณบดีอาจพิจารณาผ่อนผันให้ช าระหลังจาก
ก าหนดได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน  โดยนักศึกษาต้องช าระค่าปรับ 
 ข้อ ๖  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ที่เรียกเก็บตามข้อ ๔ จากนักศึกษาไว้แล้ว จะไม่คืนให้ ไม่ว่ากรณี
ใด ๆ  เว้นแต่ การคืนเงินค่าลงทะเบียน ให้ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ว่าด้วยการขอเงินค่าหน่วยกิตคืน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ข้อ ๗  เงินรายรับ ตามข้อ ๔ ที่จัดเก็บในแต่ละภาคการศึกษาให้ด าเนินการ ดังนี้ 
                (๑)  น าส่งมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๕๐ 
                (๒)  ใช้จ่ายในการด าเนินงาน ร้อยละ ๕๐ 
 ข้อ ๘  การจัดการศึกษาตามระเบียบนี้  ให้มีคณะกรรมการ ดังนี้ 
                (๑)  คณะกรรมการอ านวยการ  แต่งตั้งโดยอธิการบดีประกอบด้วย  อธิการบดี
เป็นประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้อ านวยการกองคลัง และผู้ ด ารง
ต าแหน่งอื่นท่ีอธิการบดีเห็นสมควรเป็นกรรมการรวมกันทั้งหมดไม่เกิน ๖ คน 



                (๒)  คณะกรรมการด าเนินงานแต่งตั้งโดยรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
เพ่ือให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการด าเนินงานตามระเบียบนี้ จ านวนไม่เกิน ๑๐ คน 
 ข้อ ๙  รายจ่ายค่าตอบแทนให้เบิกจ่ายดังนี้ 
                            (๑)  คณะกรรมการอ านวยการให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายภาคการศึกษาไม่เกินวงเงิน
ของรายรับที่น าส่งมหาวิทยาลัย ข้อ ๗ (๑) ดังนี้ 
                 (ก)  ประธานกรรมการ ไม่เกิน  ๑๒,๐๐๐ บาท 
                 (ข)  กรรมการคนละ ไม่เกิน    ๘,๐๐๐ บาท 
                            (๒)  คณะกรรมการด าเนินงานให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนไม่เกินร้อยละ ๑๕ 
ของรายรับตามข้อ ๗ (๒)  ที่จัดเก็บในแต่ละปีการศึกษาดังนี ้
                (ก)  ประธานกรรมการ ไม่เกิน    ๓,๐๐๐ บาท 
                (ข)  กรรมการคนละ ไม่เกิน    ๒,๐๐๐ บาท 
                            (๓)  อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง         
ซึ่งคณบดีแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการด าเนินงานตามระเบียบนี้  ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละไม่เกิน 
๒,๐๐๐ บาท ต่อคน 
                            บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ ๙ (๑) (๒) และ (๓)  ในขณะเดียวกัน  ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าเพียงทางเดียว 
                            (๔)  อาจารย์ผู้สอน (กรณีสอนเกินภาระงานหรืออาจารย์พิเศษ)  ให้ได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราไม่เกินหน่วยชั่วโมงละ ๔๐๐ บาท 
                           (๕)  อาจารย์ที่ท าหน้าที่นิเทศการฝึกงานของนักศึกษาที่รองอธิการบดีหรือคณบดี       
ที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่นอกสถานศึกษาให้จ่ายค่าตอบแทน คนละไม่เกิน ๓๐๐ บาท ต่อวัน 
เว้นแต่ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบของทางราชการแล้ว 
             (๖) อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง              
ซึ่งรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินการสอบคัดเลือกของนักศึกษา          
ในโครงการนี้ให้ได้ค่าตอบแทนตามกฎหมายของมหาวิทยาลัย 
                            (๗)  รายจ่ายหมวดค่าจ้างชั่วคราว ให้จ้างในกรณีที่บุคคลตามข้อ ๙ (๓) มีไม่เพียงพอ
และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย จึงจะด าเนินการจ้างได้ 
                            (๘)  รายจ่ายหมวดค่าตอบแทนให้เบิกจ่ายตามข้อ ๙ (๑) - (๖)  ส าหรับค่าตอบแทนอ่ืน     
ที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เบิกจ่ายตามระเบียบและค าสั่งของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 
                            (๙)  รายจ่ายหมวดค่าใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และรายจ่ายอ่ืน     
ให้ด าเนินการตามระเบียบและค าสั่งมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง ส าหรับครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จะต้องเป็น
รายการที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน จึงจะด าเนินการได้ 
 ข้อ ๑๐  รายจ่ายตามข้อ ๙ ยกเว้นข้อ ๙ (๑) ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินรายรับ        
ที่จัดเก็บในแต่ละปีการศึกษาและให้ด าเนินการดังนี้ 
                            (๑)  กรณีที่รายจ่ายมีจ านวนไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ให้น าเงินคงเหลือส่งเป็นรายได้ของ
มหาวิทยาลัย 
                            (๒)  ให้คณะจัดท ารายงานการเงินเสนอมหาวิทยาลัยทุกสิ้นปีการศึกษา เพ่ือเสนอ    
สภามหาวิทยาลัยทราบ 
 ข้อ ๑๑  ในกรณีที่ยังไม่มีระเบียบหรือค าสั่งของมหาวิทยาลัยตามข้อ ๙ (๘) และข้อ ๙(๙) ให้ใช้
ระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุไปพลางก่อน 



 ข้อ ๑๒  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  หากมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความ
ตามระเบียบนี้  ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 
 

            
 

         (นายประพัฒน์  โพธิวรคุณ) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 
 

 


