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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ว่าด้วย กองทุนพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เห็นเป็นการสมควรวางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาและ
สวัสดิการนักศึกษา เพื่อพัฒนาช่วยเหลือสวัสดิการด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษาของมหาวิท ยาลัยในขณะดารง
สถานภาพนักศึกษา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาและ
สวัสดิการนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศหรือ ค าสั่ง อื่ น ใดที่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ ระเบี ย บนี้ ใ ห้ ใ ช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
“กองทุน” หมายถึง กองทุนพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารกองทุน
“เงินรายได้” หมายถึง เงินรายได้ทุกประเภทของมหาวิทยาลัย หรือทรัพย์สินที่มหาวิทยาลัย
ได้รับนอกเหนือจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
“ปีบัญชี” หมายถึง ระยะเวลาที่แสดงรายรับ-รายจ่าย เงินกองทุนตามระเบียบนี้ ตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม ของปีหนึ่ง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป โดยใช้ปี พ.ศ.ถัดไปเป็นชื่อปีบัญชีนั้น
ข้อ ๕ ให้ จั ด ตั้ ง กองทุ น ในมหาวิ ท ยาลั ย กองทุ น หนึ่ ง เรี ย กว่ า กองทุ น พั ฒ นาและสวั ส ดิ ก าร
นักศึกษา ประกอบด้วยเงินรายได้ประเดิมจานวนยี่สิบล้านบาทและทรัพย์สินในข้อ ๗
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ข้อ ๖ กองทุนพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
๖.๑ เพื่อพัฒนานักศึกษา
๖.๒ เป็นเงินยืมฉุกเฉินดังต่อไปนี้
๖.๒.๑ กรณีที่นักศึกษามีความจาเป็นต้องนาไปใช้จ่าย เนื่องจากมีความจาเป็นด้าน
การเรียน หรือการครองชีพ
๖.๒.๒ กรณีที่นักศึกษายังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินอันเกิดจากสิทธิในการคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ของบริษัทประกันได้
๖.๓ เป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่เป็นการปฐมพยาบาล อันเกิดจากความเจ็บป่วยที่อยู่นอกเหนือ
การคุ้มครองตามกรมธรรม์ของบริษัทประกัน
๖.๕ เป็นเงินค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา ซึ่งคณะกรรมการ
เห็นสมควร
ข้อ ๗ ทุนของกองทุนประกอบด้วยเงินต่อไปนี้
๗.๑ เงินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย
๗.๒ เงิน หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุน
๗.๓ เงิน หรือทรัพย์สินที่ได้จากการจัดกิจกรรมเพื่อหาทุน
ข้อ ๘ ให้ใช้จ่ายเฉพาะดอกผลของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ในวงเงินรายละ
ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท หากเกินวงเงินต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นราย ๆ ไป
ข้อ ๙ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด้วย รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ
งานพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกรรมการ รองคณบดีที่รับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษาทุกคณะเป็นกรรมการ
นายกองค์การนักศึกษาเป็นกรรมการ หัวหน้ากองหรือหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
และข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองหรืองานพัฒนานักศึกษา ๑ คน เป็นกรรมการและเหรัญญิก
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑๐.๑ กาหนดนโยบายและบริหารกิจการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๑๐.๒ วางระเบียบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกองทุน โดยจัดทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๐.๓ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของกองทุน
๑๐.๔ จัดทางบการเงินประจาปีของกองทุน
๑๐.๕ จัดหาเงินเข้ากองทุน
๑๐.๖ ควบคุมและติดตามผลการดาเนินงานของกองทุน
๑๐.๗ จั ด ท ารายงานการใช้ จ่ า ยเงิ น และผลการด าเนิ น การของกองทุ น เสนอต่ อ สภา
มหาวิทยาลัยภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี
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ข้อ ๑๑ ให้นาเงินกองทุนฝากธนาคารออมสิน หรือธนาคารพาณิชย์ในนาม “กองทุนพัฒนาและ
สวัสดิการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์”
ข้อ ๑๒ ให้เหรัญญิก เป็นผู้เก็บเงินสดไว้สารองจ่ายได้ภายในวงเงินไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
และให้รายงานฐานะการเงินให้อธิการบดีทราบทุก ๆ สิ้นเดือน
ข้อ ๑๓ ให้ มี บ ทก าหนดโทษในกรณี นัก ศึ ก ษาผู้ผิ ด สั ญ ญายื ม เงิ น ฉุก เฉิ น ตามข้ อ ๖.๒ โดยคิ ด
ค่าปรับวันละ ๒๐ บาท ทั้งนี้รวมแล้วไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
ความในวรรคแรกมิ ใ ห้ใ ช้บังคับในกรณีที่อธิก ารบดีไ ด้พิ จารณายกเว้นเป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะราย
ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘

(ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

