
 

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ เพื่อการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา 

     พ.ศ. ๒๕๕๗          

             โดยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญา เพ่ือเป็นการขยายโอกาสและเกิดความเท่าเทียมทางการศึกษา ทั้งนี้  การด าเนินการเทียบโอนผลการ
เรียนระดับปริญญา มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการในการด าเนินงานหลายฝ่าย ดังนั้นเพ่ือให้การจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญามีความชัดเจน เหมาะสม 
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  จึงเห็นสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน
คณะกรรมการ เพ่ือการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๖ วรรคสอง  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๗  และโดยมติสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่  ๒๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จึงออกระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วย             
การจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ เพ่ือการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๗ ”   
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 

  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เข้ามารับการศึกษาระดับปริญญาในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าผลการเรียนซึ่งเป็นความรู้ 

ทักษะและประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างาน มาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย  



  ข้อ ๔ ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนที่เรียกเก็บจากนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา                   
ให้ด าเนินการดังนี้ 
 (๔.๑)  น าส่งมหาวิทยาลัย  ร้อยละ ๓๐ 
 (๔.๒)  ใช้จ่ายในการด าเนินงาน ร้อยละ ๗๐ 

 ข้อ ๕  ให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินให้กับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 (๕.๑) คณะกรรมการอ านวยการเทียบโอนผลการเรียน  ให้ได้รับค่าตอบแทนเหมา
จ่ายเป็นรายปีการศึกษา จากเงินในข้อ  (๔.๒)   ดังนี้ 
  (ก)  ประธานกรรมการ ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 
   (ข)  รองประธานและกรรมการ  คนละ  ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

 (๕.๒)  คณะกรรมการเทียบหลักสูตร  ให้ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายปี
การศึกษา เฉพาะหลักสูตรที่มีการเทียบโอนในปีการศึกษานั้น จากเงินในข้อ  (๔.๒) ดังนี้ 
  (ก)  ประธานกรรมการ ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท 
  (ข)  กรรมการ  คนละ  ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท 
  (๕.๓)  คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนรายบุคคล ให้ได้รับค่าตอบแทนเฉลี่ย
ตามจ านวนผู้ขอเทียบโอน เฉพาะหลักสูตรที่มีการเทียบโอนในปีการศึกษานั้น จากเงินในข้อ  (๔.๒) ในอัตรา
ไม่เกิน ๑๐๐ บาท ต่อผู้ขอเทียบโอนหนึ่งคน ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนมากกว่ากรรมการ
ร้อยละยี่สิบ 
 (๕.๔)  คณะกรรมการสอบเทียบโอนนอกระบบและอัธยาศัยเข้าสู่ในระบบ         
ให้ได้รับค่าตอบแทน จากเงินในข้อ  (๔.๒) ดังนี้ 
  (ก)  คณะกรรมการอ านวยการกลาง  คณะกรรมการฝ่ายผลิตและบรรจุ
ข้อสอบ คณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบหมวดวิชาชีพ 
คณะกรรมการรับค าร้องและจัดท าประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ  คณะกรรมการการเงิน บัญชีและพัสดุ และ
คณะกรรมการยานพาหนะ ให้ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายปีการศึกษา  ดังนี้ 
   (ก๑) ประธานกรรมการ ไม่เกิน ๘๐๐ บาท 
   (ก๒)  กรรมการ คนละไม่เกิน ๕๐๐ บาท      

   (ข)  คณะกรรมการออกข้อสอบ ให้ได้รับค่าตอบแทน  ดังนี้ 
  (ข๑)  ประธานกรรมการ เหมาจ่ายเป็นรายปีการศึกษาไม่เกิน ๘๐๐ บาท 
  (ข๒)  อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ ในอัตราข้อละไม่เกิน ๒๐ บาท โดยผู้

ออกข้อสอบต้องออกข้อสอบจ านวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ข้อและไม่เกิน ๑๐๐ ข้อ จึงจะได้รับค่าตอบแทนตามข้อนี้ 
ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการออกข้อสอบให้จ่ายได้  ๓  ปีต่อครั้ง  
   (ค)  คณะกรรมการตรวจข้อสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนเหมาจ่าย  ดังนี้ 

- ๒ - 



 (ค๑)  ประธานกรรมการ ไม่เกิน ๘๐๐ บาท  ต่อครั้ง 
  (ค๒)  กรรมการ คนละไม่เกิน ๕๐๐ บาท ต่อครั้ง 
  (ง)  คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ให้ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้ 
 (ง๑)  ประธานกรรมการ เหมาจ่ายไม่เกิน ๘๐๐ บาท ต่อครั้ง 

  (ง๒)  อาจารย์สอบสัมภาษณ์ ให้ได้รับค่าตอบแทน อัตราไม่เกิน ๑๐๐ 
บาทต่อผู้เข้าสอบหนึ่งคน ต่อครั้ง 
   (จ)  คณะกรรมการก ากับห้องสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ
คณะกรรมการก ากับห้องสอบหมวดสาขาวิชาชีพ  ให้ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายดังนี้ 
 (จ๑)  ประธานกรรมการ ไม่เกิน ๘๐๐ บาท ต่อครั้ง 
   (จ๒)  กรรมการ ไม่เกินคนละ ๒๖๐ บาท ต่อวัน 
  (ฉ)  คณะกรรมการจัดสนามสอบหมวดวิชาศึกษาทั่ ว ไป และ
คณะกรรมการจัดสนามสอบหมวดสาขาวิชาชีพ ให้ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่าย ดังนี้ 
 (ฉ๑)  ประธานกรรมการ ไม่เกิน ๘๐๐ บาท ต่อครั้ง 
  (ฉ๒)  กรรมการ ไม่เกินคนละ ๕๐๐ บาท ต่อครั้ง 
 ข้อ ๖  การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตามระเบียบนี้ ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงิน 
และหลักฐานการปฏิบัติงานตามระเบียบของทางราชการไว้เพ่ือการตรวจสอบ 
  ข้อ ๗  การเบิกจ่ายเงินที่แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ต้องได้รับการอนุมัติ      
จากอธิการบดี 
 ข้อ ๘ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ          
ตามระเบียบนี้  ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด   

   ประกาศ ณ วันที่    ๒๖    สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
         พลเอก 
                (จรัล    กุลละวณิชย์) 

                                   นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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