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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ว่าด้วย การรับและการจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต                   

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (RBM) พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
 

        ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับบริษัท              
ซีพีออลล์  จ ากัด (มหาชน)  ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก (Program in Retail Business  Management ,RBM)   
  เพ่ือให้การจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย                 
มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)(๑๒)              
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร            
ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยจึงออกข้อบังคับ           
ไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ว่าด้วย การรับและการ
จ่ายเงิน  เพ่ือการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (RBM)         
พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ข้อ ๒  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก (RBM)  ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

ข้อ  ๓  ในข้อบังคับนี้ 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  “นักศึกษา”  หมายความว่า  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจการค้าปลีก  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมแรกรับเข้าศึกษา
ส าหรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยและให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพ            
การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้วด้วย 
  “ค่าบ ารุงการศึกษา” หมายความว่า  เงินที่นักศึกษาช าระค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย  ค่าบ ารุง
ห้องสมดุ  ค่าลงทะเบียนรายวิชา  ค่าบ ารุงกีฬา  ค่าบ ารุงห้องพยาบาลและบริการสุขภาพ  ค่าธรรมเนียมพิเศษ
เพ่ือพัฒนาโปรแกรมวิชา  และค่าธรรมเนียมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต  แบบเหมาจ่าย 
  “เงินค่าบ ารุงอ่ืนๆ” หมายความว่า  เงินที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บนอกจากค่าบ ารุง
การศึกษา  และเป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 
  ข้อ ๔  ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาจากนักศึกษาเป็นรายบุคคลแบบเหมาจ่าย
ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐  บาท  โดยแบ่งเป็น 
   ๔.๑)  เงินทุนจากบริษัท ซีพีออลล์  จ ากัด (มหาชน) ที่มอบเงินทุนสนับสนุนค่าบ ารุง
การศึกษาให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล (แบบมีเงื่อนไข)  ภาคเรียนละ ๑๔,๐๐๐  บาท (๗๐%) 
 

4.2)  เงิน... 
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   ๔.๒)  เงินเรียกเก็บจากนักศึกษา  ภาคเรียนละ ๖,๐๐๐ บาท (๓๐%) 
นักศึกษาจะต้องช าระเงินตามข้อ ๔ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาคเรียน หากพ้น 

ก าหนดนี้จะต้องช าระค่าปรับวันละ  ๒๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  บาท การขอผ่อนผันการช าระเงินและ 
การยกเว้นการช าระค่าปรับให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ  ๕  นอกจากการเรียกเก็บเงินตามข้อ  ๔  ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าบ ารุงอ่ืน ๆ  
จากนักศึกษาแต่ละคน ดังนี้ 
   ๕.๑)  ค่าสมัครสอบคดัเลือกเป็นนักศึกษาแต่ละประเภท  จ านวน  ๒๐๐  บาท 
   ๕.๒)  ค่าธรรมเนียมแรกรับเข้าส าหรับนักศึกษาใหม่  จ านวน  ๕๐๐  บาท 
   ๕.๓) ค่าประกันของเสียหายนักศึกษาใหม่  จ านวน  ๗๐๐  บาท  เงินจ านวนนี้ 
มหาวิทยาลัยจะคืนให้นักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษา  โดยไม่กระท าการอันใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย 
   ๕.๔)  ค่าคู่มือการศึกษาและหลักสูตรนักศึกษาใหม่  จ านวน ๒๕๐  บาท 
   ๕.๕)  ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่  จ านวน  ๕๐  บาท 
   ๕.๖)  ค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา  ภาคเรียนละ  ๕๐๐ บาท 
   ๕.๗)  ค่าธรรมเนียมการโอนสภาพนักศึกษาจากระบบหนึ่งสู่อีกระบบหนึ่ง จ านวน  
๕๐๐  บาท 
   ๕.๘)  ค่าธรรมเนียมการย้ายโอนสถานศึกษา  จ านวน  ๕๐๐  บาท 
   ๕.๙)  ค่าธรรมเนียมการโอน และเทียบโอน รายวิชา หน่วยกิตละ ไม่เกิน ๑๐๐  บาท 
   ๕.๑๐)  ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนประสบการณ์  หน่วยกิตละ ไม่เกิน ๑๐๐ บาท 
   ๕.๑๑)  ค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต  คนละ  ๗๐๐  บาท 
   ๕.๑๒)  ค่าธรรมเนียมขอกลับคืนสภาพเป็นนักศึกษา  เนื่องจากพ้นสภาพเพราะเหตุ
ไม่ช าระค่าบ ารุงการศึกษาตามข้อ ๔ จ านวน  ๓๐๐  บาท และให้จ่ายค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา 
ตามข้อ  ๕.๖  ภาคเรียนละ  ๕๐๐  บาท 
   ๕.๑๓)  ค่าธรรมเนียมในการออกใบแทนเอกสารส าคัญฉบับละ  ๒๐๐  บาท 
   ๕.๑๔)  ค่าธรรมเนียมห้องสมุด ในกรณีนักศึกษาท าหนังสือช ารุด หรือส่งคืนล่าช้า
กว่าก าหนด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศของมหาวิทยาลัย 
   ๕.๑๕)  ค่าธรรมเนียมการขอรับประกาศนียบัตร  อนุปริญญาบัตร  หรือปริญญาบัตร  
ส าหรับนักศึกษาท่ีขอรับหลังก าหนดที่มหาวิทยาลัยประกาศ แต่ไม่เกิน  ๙๐ วัน อัตราฉบับละ  ๕๐  บาท  หาก
พ้นก าหนดนี้ อัตราฉบับละ  ๑๐๐  บาท 

ข้อ  ๖  ค่าบ ารุงหอพัก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ  ๗  การเรียกเก็บเงินตามข้อบังคับนี้  ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

  ข้อ  ๘  ให้จัดการเรียนการสอนแต่ละภาคเรียนเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและบริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน) โดย 
   ๘.๑)  จัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ  ตามเงื่อนไขของหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครเป็นเวลาภาคเรียนละไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  โดยจัดการเรียนการสอนนอกราชการหรือกรณี
มีความจ าเป็นอาจจัดการเรียนการสอนบางส่วนในเวลาราชการก็ได้ (เช่นอาจจัดการเรียนการสอนในวันพุธ,
พฤหัสบดี,ศุกร์ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. และวันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เป็นต้น) 
 

8.2) จัดการ... 
 



 ๓ 
 

   ๘.๒)  จัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่ศูนย์การเรียนรู้หรือศูนย์ฝึก
ปฏิบัติตามที่บริษัท ซีพีออลล์  จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ก าหนดเป็นเวลาภาคเรียนละไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 
  ข้อ ๙  เงินที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บได้ตามข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ ให้มหาวิทยาลัยจัดท าแผน
งบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีการศึกษาไม่เกินวงเงิน ๘๐% ของเงินที่เรียกเก็บได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบ 
  ข้อ ๑๐ การใช้จ่ายเงินตามข้อบังคับนี้ให้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   ๑๐.๑)  ค่าตอบแทนอาจารย์ประจ ารายวิชาหรือผู้รับผิดชอบ เฉพาะรายวิชา          
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติและรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านค้าปลีก ณ ศูนย์การเรียนรู้หรือศูนย์ฝึกปฏิบัติ
ของบริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน) ให้ตอบแทนโดยการเหมาจ่ายได้ไม่เกินหมู่เรียนละ ๓,๐๐๐ บาท             
ต่อรายวิชาต่อ ภาคเรียน 
   ๑๐.๒)  ค่าตอบแทนการสอนและการบรรยายพิเศษของอาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยให้จ่ายได้ไม่เกินคาบละ ๕๐๐ บาท  ส าหรับวิทยากรพิเศษที่มหาวิทยาลัยเชิญมาบรรยายพิเศษ
เป็นครั้งคราวให้จ่ายได้ไม่เกินคาบละ ๑,๐๐๐ บาท   
   ๑๐.๓)  การนิเทศในรายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติและรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านค้าปลีก ณ ศูนย์การเรียนรู้หรือศูนย์ฝึกปฏิบัติของบริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน) ให้เบิก
ค่าตอบแทนการนิเทศได้ไม่เกินคนละ ๔๐๐ บาทต่อวัน   และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพ่ือปฏิบัติการนิเทศโดยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆต้องไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของเงิน         
ที่ได้รับการจัดสรรในรายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติและรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านค้าปลีกนั้นๆ            
(เบิกเบี้ยเลี้ยงได้เฉพาะวันที่ไม่ได้เบิกค่าตอบแทนการนิเทศ) 
   ๑๐.๔)  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามโครงการให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
    (๑) ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ให้จ่ายค่าตอบแทน
ได้ไม่เกินวันละ ๓๕๐ บาท 
    (๒) ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว  นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน  ให้จ่าย
ค่าตอบแทนได้ไมเ่กินวันละ ๒๐๐ บาท 
   กรณีเบิกจ่ายตาม (๑) และ (๒) เบิกจ่ายได้เฉพาะวันที่มีการเรียนการสอนนอกเวลา
ราชการไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง 
   ๑๐.๕)  ค่าตอบแทนผู้บริหารและกรรมการบริหารหลักสูตรให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ 
ดังนี้ 
    (๑)  อธิการบดี  รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
และประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (RBM) ให้จ่ายค่าตอบแทนเหมา
จ่ายได้ไม่เกินภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท 
    (๒)  กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก (RBM)  ให้จ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่าย ได้ไม่เกินภาคเรียนละ ๒,๐๐๐ บาท  

๑๐.๖)   ค่าจ้างเหมารถในการเดินทางไปรับและส่งนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนครกับศูนย์การเรียนรู้หรือศูนย์ฝึกปฏิบัติของบริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน)  ให้เบิกจ่ายได้ตาม
ประกาศและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

๑๐.๗)  ค่าตอบแทนตามข้อ ๑๐.๒),๑๐.๓) และ๑๐.๔) จะเบิกจ่ายให้แก่บุคคลเดียวกัน 
ในวันเดียวกันไม่ได้  ให้เบิกได้ตามข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น 
 

10.8) ค่าใช้จ่าย... 



 ๔ 
 
   ๑๐.๘)  ค่าใช้จ่ายเงินเพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและภารกิจของ
มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม 
  ข้อ ๑๑  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามข้อบังคับนี้ให้จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยเป็น
รายปีการศึกษาหรือตามความเหมาะสม 

ข้อ  ๑๒  การเก็บรักษาเงินตามข้อบังคับนี้  ให้ด าเนินการดังนี้ 
     ๑๒.๑)  น าฝากธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารออมสินในนามของมหาวิทยาลัย   
ดอกผลที่เกิดข้ึนจากเงินนี้ให้ถือว่าเป็นเงินค่าบ ารุงการศึกษา 
     ๑๒.๒)  ให้อธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบการลงนามในเช็คสั่งจ่ายเงิน หรือใบถอนเงิน
ตามข้อบังคับนี้ หรือแต่งตั้งบุคคลที่อธิการบดีมอบหมายลงนามร่วมกันไม่น้อยกว่า ๒ คน 
     ๑๒.๓)  เมื่อเลิกโครงการ หากมีเงินเหลือให้จัดเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 
     ๑๒.๔)  ให้ใช้แบบใบเสร็จรับเงินรายได้เป็นใบเสร็จรับเงินตามข้อบังคับนี้ 
  ข้อ  ๑๓  ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติการก่อหนี้ผูกพันได้ตามข้อบังคับนี้  ภายในวงเงินประมาณ
การรายได้ท่ีเรียกเก็บและดอกผลที่เกิดขึ้น  ทั้งนี้วงเงินที่อนุมัติการก่อหนี้ผูกพันต้องไม่เกินอ านาจของอธิการบดี  
หากเกินต้องขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย 
  ข้อ  ๑๔ การจัดซื้อ  การจัดจ้าง  การใช้จ่ายเงิน หรือการด าเนินการอ่ืนใดเกี่ยวกับการใช้
จ่ายเงินตามข้อบังคับนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม  เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะได้
ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบให้เป็นอย่างอ่ืน  หรือที่ระบุไว้ในแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ที่สภามหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบแล้ว 
  ข้อ  ๑๕  ให้คณบดีคณะวิทยาการจัดการและผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้รายงานผลการ
ด าเนินงานและค่าใช้จ่ายตามข้อบังคับนี้ให้สภามหาวิทยาลัยทราบทุกสิ้นปีการศึกษา 
  ข้อ  ๑๖  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิด
จากการใช้ขอ้บังคับนี ้

  
    ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
                    (ศาสตราจารย์ศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา) 
            นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


