ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ว่าด้ วย กองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘
_______________
โดยที่เป็ นการสมควรออกระเบียบเกี่ยวกับกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ระเบียบนี เ้ รี ยกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย กองทุนเงิ นกู้เพื่อการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้ อ ๒ ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ในระเบียบนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“กองทุน” หมายถึง กองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษาสาหรับนักศึกษา
“เงินกู้” หมายถึง เงินที่นักศึกษากู้ยืมจากกองทุน เพื่อใช้ เป็ นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมต่างๆ ทุก
ประเภท
“เงินค่างวด” หมายถึง เงินที่นกั ศึกษาส่งคืนเงินต้ นรวมดอกเบี ้ยเป็ นรายเดือน
“คณะกรรมการบริ หาร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา
“ผู้ปกครอง” หมายถึง บิดา มารดา พี่น้องร่ วมบิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่ วมบิดาหรื อมารดาเดียวกัน
ญาติ หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริหารเชื่อถือได้
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ข้ อ ๔ ให้ อธิ การบดี เป็ นผู้รักษาการตามระเบียบนี ้ และมีอานาจตีความวินิจฉัยปั ญหา อันเกิดแต่การใช้
ระเบียบนี ้

หมวด ๑
คณะกรรมการบริ หารกองทุนและผู้จดั การกองทุน
____________
ข้ อ ๕ ให้ มหาวิทยาลัยแต่งตังคณะกรรมการขึ
้
้นคณะหนึ่ง เรี ยกว่า “คณะกรรมการบริ หารกองทุนเงินกู้เพื่อ
การศึกษา” จานวนสิบเอ็ดคน ประกอบด้ วย
(๑) อธิการบดีหรื อรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็ นประธาน
(๒) ผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา เป็ นรองประธาน
(๓) ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยหรื อผู้แทนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(๔) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา ซึง่ คัดเลือกกันเอง จานวนสองคน
(๕) ผู้แทนจากคณบดี ซึง่ คัดเลือกกันเอง จานวนสองคน
(๖) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(๗) ประธานสภาคณาจารย์และข้ าราชการ
(๘) หัวหน้ าศูนย์สนเทศและแนะแนวการศึกษา
(๙) ผู้อานวยการกองคลังและทรัพย์สิน เป็ นกรรมการและเหรัญญิก
ให้ ผ้ จู ดั การกองทุน เป็ นเลขานุการ
ข้ อ ๖ ให้ คณะกรรมการบริหาร มีอานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(๑) วางนโยบาย และกาหนดแนวทางการดาเนินงานของกองทุน
(๒) ออกประกาศที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของกองทุน
(๓) พิจารณา อนุมตั กิ ารกู้เงินของนักศึกษา
(๔) กากับดูแล ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน และการรับจ่ายเงินของกองทุน
(๕) แต่ง ตัง้ คณะอนุกรรมการหรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง เพื่ อด าเนิ นการใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้ าที่
ของคณะกรรมการบริ หาร
(๖) รายงานผล การดาเนินงานของกองทุน ให้ สภามหาวิทยาลัยทราบอย่างน้ อยปี ละครัง้
(๗) ดาเนินงานอื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์อนั เกี่ยวข้ องกับกองทุน
ข้ อ ๗ ให้ อธิการบดีแต่งตังและถอดถอดผู
้
้ จัดการกองทุน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริ หาร
และให้ ผ้ จู ดั การกองทุน มีอานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(๑) บริหารจัดการกองทุนตามระเบียบ หรื อมติของคณะกรรมการบริหาร
(๒) พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของนัก ศึกษาที่ขอกู้เงินให้ ถูกต้ องตามประกาศของ คณะกรรมการ
บริหาร
(๓) ควบคุมการรับการจ่ายเงินกู้ของกองทุน
(๔) รับผิดชอบและดูแลการทาบัญชี ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ของกองทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน

(๕) รับผิดชอบเก็บรักษาทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ของกองทุนให้ อยูใ่ นสภาพดีและปลอดภัย ( ๖ )
จัดทาแผนปฏิบตั ิงาน งบประมาณรายรับและรายจ่ายประจาปี ของกองทุนให้ คณะกรรมการบริ หาร พิจารณาและ
ตรวจสอบ
(๗) รายงานแสดงยอดเงินกู้ และสรุปเกี่ยวกับการรับ การจ่ายเงินกู้ ต่อคณะกรรมการบริ หาร เป็ นประจา
ทุกเดือน
(๘) ปฏิบตั หิ น้ าที่ อันเกี่ยวกับกิจการของกองทุน หรื อตามที่คณะกรรมการบริ หารกองทุนมอบหมาย
ข้ อ ๘ การประชุมของคณะกรรมการบริ หาร ให้ นาข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
หมวด ๒
แหล่งที่มาของเงินกองทุน
____________
ข้ อ ๙ เงินของกองทุนที่ใช้ เป็ นเงินกู้สาหรับนักศึกษา มีแหล่งที่มา ดังนี ้
(๑) กู้ยืมจากสถาบันการเงินตามความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย
(๒) เงินที่มหาวิทยาลัยมอบให้
(๓) เงินจากผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนมอบให้
(๔) จากแหล่งอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริ หาร
(๕) ดอกผลจากเงินตามข้ อ ๙(๑) (๒) (๓) และ (๔) รวมทังผลประโยชน์
้
จากการดาเนินงานของกองทุน
หมวด ๓
การจ่ายเงินและการกู้เงินของกองทุน
____________
ข้ อ ๑๐ การเก็ บรักษาเงินของกองทุนให้ นาฝากธนาคารพาณิชย์ ที่ มั่นคงในนามของ “มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต (เงินกู้เพื่อการศึกษา)” โดยสั่งจ่ายร่ วมกันระหว่างประธานกรรมการบริ หารกับผู้จัดการกองทุน
หรื อระหว่างกรรมการบริ หารที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารกับผู้จดั การกองทุน
ข้ อ ๑๑ ให้ ผ้ จู ัดการกองทุนจัดเก็บเงินสารองจ่ายในวงเงินไม่เกินสองหมื่นบาท โดยจัดเก็บรักษาไว้ ตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๒ นักศึกษาที่ มีสิทธิ์ ก้ ูยืมเงินจากกองทุนจะต้ องศึกษาอยู่ในชัน้ ปี ที่ สองขึ ้นไป และมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ากว่าสองจุดศูนย์ศนู ย์

ในกรณีมีความจาเป็ นนักศึกษาชันปี
้ ที่หนึ่งสามารถยื่นเรื่ องการกู้ยืมเงินจากกองทุนเพื่อการศึกษา โดยให้
อยูใ่ นดุลพินิจคณะกรรมการบริ หาร
ข้ อ ๑๓ นักศึกษาคนหนึ่งขอกู้ยืมเงินจากกองทุนได้ ไม่เกินค่าหน่วยกิ ต และค่าธรรมเนียมต่างๆ สาหรับ
ภาคการศึกษานัน้ ๆ และต้ องชาระดอกเบี ้ยตามอัตราที่คณะกรรมการบริหารกาหนด
ข้ อ ๑๔ นักศึกษาที่ได้ ขอกู้เงินจากกองทุนต้ องทาสัญญาและให้ ผ้ ปู กครองเป็ นผู้ค ้าประกันเงินกู้
ข้ อ ๑๕ การผ่อนชาระเงินกู้ ให้ ชาระภายในวันที่ห้าของทุกๆ เดือน โดยให้ ชาระงวดแรกในเดือนถัดไป นับ
จากเดือนที่ได้ รับอนุมตั เิ งินกู้ยืม และให้ ชาระคืนเงินกู้ยืมให้ เสร็จในภาคเรี ยนที่ก้ ยู ืมนัน้
ข้ อ ๑๖ เงิ น ที่ นัก ศึ ก ษาได้ รั บ การอนุ มั ติ ใ ห้ กู้ ยื ม กองทุ น จะจ่ า ยผ่ า นกองคลั ง และทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัย เป็ นค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทุกประเภท ของแต่ละภาคเรี ยน
ข้ อ ๑๗ ผลประโยชน์ที่เกิดจากการดาเนินงานของกองทุน ให้ ใช้ เพื่อประโยชน์ในการบริ หารจัดการของ
กองทุน
ข้ อ ๑๘ ในกรณีกองทุนไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ หรื อได้ มีการยุบเลิกกองทุน ให้ คณะกรรมการ
บริหารแต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินของกองทุน
ถ้ าการตรวจสอบทรัพย์ สิ นตามวรรคหนึ่ง มี ทรัพย์ สินที่อาจมีเหลื อหรื อมี หนี ส้ ิน ให้ เป็ นกรรมสิทธิ์ ของ
มหาวิทยาลัยหรื อมหาวิทยาลัยเป็ นผู้รับผิดชอบ แล้ วแต่กรณี
บทเฉพาะกาล
______________
ข้ อ ๑๙ ให้ โอนบรรดากิ จการ ทรั พย์สิน สิทธิ ทงั ้ ปวง หนี ส้ ินและเงิ นกู้จากกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา
สาหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนดุสิตเป็ นของกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่ง
จะต้ องดาเนินการให้ เสร็ จสิ ้นภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ที่ระเบียบนี ้ใช้ บงั คับ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

