
 
  ข้อบังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

 ว่าด้วยการรับและการจ่ายเงินเพื�อการจดัการศึกษาเพื�อปวงชน (กศ.ป.) 

 ระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 

 โดยที�เป็นการสมควรออกขอ้บงัคบัว่าดว้ยการรับและจ่ายเงินเพื�อจดัการศึกษาเพื�อปวงชน  ระดบัอนุปริญญาและ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ.  ๒๕๔๗  สภา

มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  ในคราวประชุมครั� งที�  ๓ / ๒๕๔๙   เมื�อวนัที�  ๒๔ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙    ใหอ้อก

ขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปนี�  

 ขอ้ ๑  ขอ้บงัคบันี� เรียกว่า “ ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนครว่าดว้ยการรับและการจ่ายเงินเพื�อการจดั

การศึกษาเพื�อปวงชน (กศ.ป.) ระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี   พ.ศ. ๒๕๔๙ ” 

 ขอ้ ๒ ให้ใช้ข้อบังคบันี� สําหรับนกัศึกษาที�เขา้ศึกษาตั�งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๔๙    เป็นต้นไป และให้ใช้กบั

นกัศึกษาโครงการจดัการศึกษาเพื�อปวงชนโดยใชท้รัพยากรร่วม (กศ.ปท.) ดว้ย 

 ขอ้ ๓ ในขอ้บงัคบันี�  

  “ สภามหาวิทยาลยั”  หมายถึง  สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 

  “ มหาวิทยาลยั”         หมายถึง   มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

  “ อธิการบดี”          หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

  “ นกัศึกษา”          หมายถึง    นกัศึกษาตามโครงการ กศ.ป. หรือ โครงการ กศ.ปท. ของ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ผูที้�ไดช้าํระค่าธรรมเนียมแรกรับเขา้ศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหมข่องมหาวิทยาลยัแลว้  และ

ใหห้มายความรวมถึงผูที้�ไดช้าํระค่าธรรมเนียมเพื�อรักษาสภาพเป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยัแลว้ดว้ย 

“ ค่าบาํรุงการศึกษา”  หมายถึง  เงินที�นกัศึกษาชาํระเป็นค่าบาํรุงมหาวิทยาลยั  ค่าบาํรุงห้องสมุด   

ค่าลงทะเบียนรายวชิา   ค่าบาํรุงกีฬา   ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาลและบริการสุขภาพ  ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื�อพฒันาโปรแกรม

วิชา   ค่าธรรมเนียมการใชค้อมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

  “ เงินค่าบาํรุงอื�นๆ”   หมายถึง   เงินที�มหาวิทยาลยัเรียกเก็บนอกจาก  ค่าบาํรุงการศึกษา  และเป็นไป

ตามขอ้บงัคบันี�  

 

            



  

ขอ้  ๔  ใหม้หาวิทยาลยัเรียกเกบ็เงินค่าบาํรุงการศึกษาจากนกัศึกษาเป็นรายบุคคล แบบเหมาจ่าย   ดงันี�  

๔.๑  สาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.)     เหมาจ่าย ภาคเรียนละ ๖,๐๐๐  บาท 

  ๔.๒ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (อ.ศศ. / ศศ.บ.)  เหมาจ่าย ภาคเรียนละ ๖,๐๐๐  บาท 

  ๔.๓  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ( บธ.บ. ) เหมาจ่าย ภาคเรียนละ ๖,๐๐๐  บาท 

  ๔.๔  สาขาวิชานิติศาสตร์ ( น.บ.)     เหมาจ่าย ภาคเรียนละ        ๖,๐๐๐  บาท 

  ๔.๕  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ( อ.วท./วท.บ.)  เหมาจ่าย ภาคเรียนละ ๖,๕๐๐  บาท 

  นกัศึกษาจะตอ้งชาํระเงินตามขอ้ ๔  ภายใน  ๓๐  วนั  นับจากวนัเปิดภาคเรียน  หากพน้กาํหนดนี�

จะตอ้งชาํระค่าปรับวนัละ  ๒๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  บาท  การขอผ่อนผนัการชาํระเงินและการยกเวน้การชาํระ

ค่าปรับใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที�ไดรั้บมอบหมาย 

 ขอ้ ๕ นอกจากการเรียกเก็บเงินตามขอ้ ๔ ใหม้หาวทิยาลยัเรียกเกบ็เงินค่าบาํรุงอื�นๆ จากนกัศึกษาแต่ละคนดงันี�  

  ๕.๑  ค่าธรรมเนียมแรกรับเขา้สาํหรับนกัศึกษาใหม ่จาํนวน  ๕๐๐  บาท   

๕.๒ ค่าประกนัของเสียหาย  จาํนวน  ๕๐๐  บาท  เงินจาํนวนนี�มหาวิทยาลยัจะคืนให ้

นกัศึกษาเมื�อสาํเร็จการศึกษา  และไม่กระทาํการอนัใดที�ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยั  

๕.๓ ค่าธรรมเนียมเพื�อรักษาสภาพนกัศึกษา ภาคเรียนละ  ๘๐๐  บาท 

๕.๔ ค่าธรรมเนียมการโอนสภาพนกัศึกษาจากระบบหนึ�งสู่อีกระบบหนึ�ง  จาํนวน  ๕๐๐  บาท 

  ๕.๕ ค่าธรรมเนียมการโอน และเทียบโอน รายวิชา   หน่วยกิตละไมเ่กิน  ๑๐๐  บาท 

  ๕.๖ ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนประสบการณ์   หน่วยกิตละไม่เกิน  ๑๐๐  บาท 

  ๕.๗ ค่าขึ�นทะเบียนบณัฑิต คนละ  ๕๐๐  บาท 

  ๕.๘ ค่าธรรมเนียมขอกลบัคืนสภาพนกัศึกษา เนื�องจากพน้สภาพเพราะเหตุไม่ชาํระค่าบาํรุงการศึกษา

ตามขอ้ ๔   จาํนวน ๕๐๐  บาท  และให้จ่ายค่าธรรมเนียมรักษาสภาพตามขอ้ ๕.๓ ภาคเรียนละ  ๘๐๐  บาท 

  ๕.๙ ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารแทนฉบบัที�ออกให้แลว้ฉบบัละ ๕๐ บาท 

  ๕.๑๐ ค่าธรรมเนียมห้องสมดุ  ในกรณีที�นกัศึกษาทาํหนังสือชาํรุดหรือส่งคืนล่าชา้กว่ากาํหนด  ให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นประกาศของมหาวิทยาลยั 

๕.๑๑ ค่าธรรมเนียมในการออกประกาศนียบตัร อนุปริญญาบตัร  หรือปริญญาบตัร  สาํหรับนกัศึกษา 

ที�ขอรับหลงัจากวนัที�มหาวิทยาลยักาํหนดแต่ไม่เกิน  ๙๐  วนั  อตัราฉบบัละ  ๕๐  บาท  หากพน้กาํหนดนี�   อตัราฉบบัละ  

๑๐๐  บาท 

 ขอ้ ๖ นกัศึกษาที�ไดขึ้�นทะเบียนเป็นนกัศึกษาใหม่  และไดช้าํระเงินค่าธรรมเนียมแรกรับเขา้แลว้  หากไม่ประสงค์

จะศึกษาในภาคเรียนนั�นๆ  ไม่ตอ้งชาํระเงินตามขอ้  ๔ 

 ขอ้ ๗ นกัศึกษาที�ลงทะเบียนเรียนจนครบตามหลกัสูตรแลว้ แต่ยงัไมส่าํเร็จการศึกษาไม่ตอ้งชาํระเงินตามขอ้ ๔  

แต่ตอ้งชาํระเงินค่าธรรมเนียมเพื�อรักษาสภาพนกัศึกษาตามขอ้  ๕.๓  ทุกภาคเรียน จนกวา่จะสําเร็จการศึกษาหรือพน้

จากสภาพการเป็นนกัศึกษา 



  

 ขอ้ ๘ เงินที�มหาวิทยาลยัไดเ้รียกเกบ็ไวต้ามขอ้บงัคบันี� ใหใ้ชจ่้ายตามหลกัเกณฑต่์อไปนี�  

  ๘.๑ ค่าตอบแทนอาจารยป์ระจาํรายวิชา  ให้ตอบแทนโดยการเหมาจ่ายไดไ้ม่เกินหมู่เรียนละ  ๓,๐๐๐  บาท 

ต่อรายวิชาต่อภาคเรียน 

  ๘.๒ ค่าตอบแทนการสอนและการบรรยายพิเศษ  ให้จ่ายไดไ้มเ่กินคาบละ ๕๐๐  บาท  สาํหรับวทิยากร

พิเศษที�มหาวทิยาลยัเชิญมาบรรยายพิเศษเป็นครั� งคราว  จ่ายไดไ้ม่เกิน คาบละ  ๑,๐๐๐  บาท  

  ๘.๓ ค่าตอบแทนอาจารยป์ระจาํหมู่เรียน ใหจ่้ายไดไ้ม่เกินคนละ  ๓๐๐ บาทต่อวนั 

  ๘.๔ การนิเทศ  ในการจดัประสบการณ์วิชาชีพของนกัศึกษา  ในเวลาและนอกเวลาราชการ  ภายใน

หรือภายนอกมหาวิทยาลยั  กรณีที�มีโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที�มหาวิทยาลยัอนุมติัแลว้  ให้เบิกค่าตอบแทนการ

นิเทศไดไ้ม่เกินคนละ  ๒๐๐  บาทต่อวนั  โดยจะตอ้งมีเวลานิเทศ  ณ  สถานที�ฝึกประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๓  ชั�วโมง  

ติดต่อกนัในหนึ�งวนั  ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการเพื�อปฏิบติัการนิเทศ และค่าตอบแทนการนิเทศ  จะเบิกรวมกนั

เกินร้อยละ  ๘๐  ของเงินบาํรุงการศึกษาที�ไดรั้บจดัสรรไม่ได ้ 

 ขอ้ ๙ ค่าตอบแทนในการบริหารจดัการเรียนการสอน  ใหพ้ิจารณาจ่ายไดต้ามความเหมาะสมโดยถือหลกัเกณฑ์

ดงัต่อไปนี�  

  ๙.๑ ค่าตอบแทนประธานอาํนวยการประจาํมหาวิทยาลยั หรือประธานกรรมการประจาํศูนยจ์ดัการ 

ศึกษาภายนอกมหาวิทยาลยั  ให้เหมาจ่ายไดไ้ม่เกินภาคเรียนละ  ๔๐,๐๐๐  บาท  หรือใหจ่้ายไดไ้ม่เกิน ๕๐๐    บาทต่อวนั  

๙.๒ ค่าตอบแทนกรรมการอาํนวยการประจาํมหาวิทยาลยั หรือกรรมการประจาํศูนย ์ จดัการศึกษา

ภายนอกมหาวิทยาลยั ใหเ้หมาจ่ายไดไ้มเ่กินภาคเรียนละ  ๓๕,๐๐๐  บาท  หรือใหจ่้ายไดไ้ม่เกิน ๔๕๐  บาทต่อวนั  

๙.๓ ค่าตอบแทนกรรมการดาํเนินงานประจาํมหาวิทยาลยั หรือกรรมการประจาํศูนย ์ จดัการศึกษา

ภายนอกมหาวิทยาลยั ใหเ้หมาจ่ายไดไ้มเ่กินภาคเรียนละ  ๓๐,๐๐๐  บาท  หรือใหจ่้ายไดไ้ม่เกิน  ๔๐๐  บาทต่อวนั 

๙.๔ ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที�  ใหจ่้ายตามเกณฑด์งัต่อไปนี�  

(๑)  ขา้ราชการระดบั  ๒  ขึ�นไป  ให้ไดรั้บค่าตอบแทนไมเ่กิน  ๓๕๐  บาทต่อวนั 

(๒) ขา้ราชการตํ�ากวา่ระดบั  ๒  และลกูจา้งประจาํหรือลกูจา้งชั�วคราว ใหไ้ดรั้บ 

        ค่าตอบแทนไม่เกิน  ๓๐๐ บาทต่อวนั 

(๓)  การจา้งนกัศึกษาปฏิบติังาน  ใหไ้ดรั้บค่าจา้งไมเ่กิน  ๑๕๐ บาท ต่อวนั  

 ขอ้ ๑๐  สําหรับค่าตอบแทนการสอน  การนิเทศหรือค่าใชจ่้ายอื�นๆ  ในรายวิชาที�มีลกัษณะพิเศษที�ไม่ไดก้าํหนด

ชั�วโมงสอนหรือชั�วโมงปฏิบัติไว ้เช่น รายวิชาวิทยานิพนธ์ โครงการปัญหาพิเศษ หรืออื�นๆ  ให้ทําเป็นแผนงาน  

โครงการ   โดยกาํหนดชั�วโมงสอน  นิเทศ  หรือกิจกรรมอื�นๆ  ให้มหาวิทยาลยัพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามอตัราในขอ้  

๙  และขอ้  ๑๐  แลว้แต่กรณี  แต่ทั�งนี�ตอ้งไมเ่กินร้อยละ  ๘๐  ของเงินค่าบาํรุงการศึกษาที�จดัสรรใหเ้ฉพาะรายวิชานั�นๆ    

  ขอ้ ๑๑  การเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตามขอ้บงัคบันี�   ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั ดงันี�  

  ๑๑.๑ การจ่ายค่าตอบแทนตามขอ้  ๙  ขอ้ ๑๐  และขอ้ ๑๑ ใหจ่้ายไดไ้ม่เกินร้อยละ  ๘๐  ของค่าบาํรุง

การศึกษา  และเงินค่าบาํรุงอื�นๆ  เวน้แต่เงินที�เรียกเกบ็ตาม  ๕.๒ 



  

  ๑๑.๒ ค่าตอบแทนรายวนั  ให้จ่ายให้เฉพาะผูที้�ปฏิบติัราชการในวนัหยดุราชการเป็นเวลาติดต่อกนัวนัละ

ไมน่อ้ยกวา่  ๓  ชั�วโมง ยกเวน้กรณีค่าตอบแทนการนิเทศในการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

  ๑๑.๓ ค่าตอบแทนตามขอ้ ๙ และขอ้ ๑๐  จะเบิกจ่ายใหแ้ก่บุคคลเดียวกนัในเวลาเดียวกนัมิได ้ ให้เบิก

ไดต้ามขอ้ใดขอ้หนึ�งเพียงทางเดียวเท่านั�น 

๑๑.๔ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามขอ้  ๙ และขอ้ ๑๐  ใหจ้ดัทาํเป็นประกาศของ 

มหาวิทยาลยัเป็นภาคเรียนหรือปีการศึกษาตามความเหมาะสม 

ขอ้ ๑๒  ให้มหาวิทยาลยัจดัทาํแผนการใชจ่้ายเงินตามแผนการใชจ่้ายเงินประจาํปีการศึกษาโดยให้ 

สภามหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบ 

  การใชจ่้ายเงินเพื�อประโยชน์ของมหาวิทยาลยัที�ไม่ไดร้ะบุไวต้ามขอ้บงัคบันี�   ให้เป็นไปตามระเบียบ

ของทางราชการ โดยอนุโลม 

 ขอ้  ๑๓  การเกบ็รักษาเงินตามขอ้บงัคบันี�     ใหด้าํเนินการดงันี�  

  ๑๓.๑ นาํฝากธนาคารพาณิชยห์รือธนาคารออมสินในนามของมหาวทิยาลยั   ดอกผลที�เกิดขึ�นจากเงิน

นี�ให้ถือวา่เป็นเงินค่าบาํรุงการศึกษา 

  ๑๓.๒ ให้อธิการบดีมอบหมายให้หวัหน้างานการเงินเป็นผูรั้บผิดชอบลงนามในเช็คสั�งจ่ายเงินตาม

ขอ้บงัคบันี� ร่วมกบัอธิการบดีหรือผูที้�อธิการบดีมอบหมาย 

๑๓.๓ เมื�อเลิกโครงการ  หากมีเงินเหลือให้จดัเป็นรายไดข้องมหาวทิยาลยั 

๑๓.๔ ใหใ้ชแ้บบใบเสร็จรับเงินรายไดเ้ป็นใบเสร็จรับเงินตามขอ้บงัคบันี�  

ขอ้ ๑๔  ใหอ้ธิการบดีเป็นผูอ้นุมติัการก่อหนี�ผกูพนัไดต้ามขอ้บงัคบันี�    ภายในวงเงินที�เรียกเกบ็และดอกผล   

ที�เกิดขึ�น  ทั�งนี�วงเงินที�อนุมติัการก่อหนี�ผกูพนัตอ้งไม่เกินอาํนาจของอธิการบดี  หากเกินตอ้งขออนุมติัต่อสภามหาวิทยาลยั 

 ขอ้ ๑๕  การจดัซื�อ  การจดัจา้ง  หรือการดาํเนินการอื�นใดเกี�ยวกบัเงินตามขอ้บงัคบันี�   ให้เป็นไปตามระเบียบ

ของทางราชการโดยอนุโลม  เวน้แต่สภามหาวิทยาลยัจะไดก้าํหนดใหเ้ป็นอยา่งอื�น 

 ขอ้ ๑๖  ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการโครงการจดัการศึกษาเพื�อปวงชน (กศ.ป.)  และคณะกรรมการอาํนวยการ

โครงการจดัการศึกษาเพื�อปวงชนโดยใชท้รัพยากรร่วม (กศ.ปท.)  รายงานผลการดาํเนินงานและค่าใชจ่้ายตามขอ้บงัคบั

นี�  ใหส้ภามหาวทิยาลยัทราบทุกสิ�นปีการศึกษา 

 ขอ้ ๑๗  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามขอ้บงัคบันี�   และเป็นผูว้ินิจฉยัชี�ขาดปัญหาที�เกิดจากการใช้

ขอ้บงัคบันี�  

  ประกาศ  ณ   วนัที�  ๒๗  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

                                                                                                 
         (ศาสตราจารยศุ์ภมาศ   พนิชศกัดิ�พฒันา) 

                นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 


