
ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  
วา่ด้วย กองทนุเงินกู้ เพ่ือการศกึษา 

 พ.ศ. ๒๕๔๘ 
_______________ 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรออกระเบียบเก่ียวกับกองทุนเงินกู้ เพ่ือการศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดสุิต  จงึออกระเบียบไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
 

 ข้อ ๑  ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนเงินกู้ เพ่ือการศึกษา    
พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 

 ข้อ ๒  ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัแตว่นัถดัจากวนัประกาศเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓  ในระเบยีบนี ้
 “มหาวิทยาลยั” หมายถึง มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 “สภามหาวิทยาลยั” หมายถึง สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต   

 “กองทนุ” หมายถึง กองทนุเงินกู้ เพ่ือการศกึษาส าหรับนกัศกึษา  
 “เงินกู้ ” หมายถึง เงินท่ีนักศึกษากู้ ยืมจากกองทุน เพ่ือใช้เป็นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมต่างๆ ทุก
ประเภท 

“เงินคา่งวด” หมายถึง เงินท่ีนกัศกึษาสง่คืนเงินต้นรวมดอกเบีย้เป็นรายเดือน 
 “คณะกรรมการบริหาร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารกองทนุเงินกู้ เพ่ือการศกึษา  
 “ผู้ปกครอง” หมายถึง บิดา มารดา พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พ่ีน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 
ญาต ิหรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริหารเช่ือถือได้ 
 “นกัศกึษา” หมายถึง นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

 ข้อ ๔  ให้อธิการบดี  เป็นผู้ รักษาการตามระเบียบนี ้และมีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหา อนัเกิดแต่การใช้
ระเบียบนี ้
 



      หมวด ๑ 
คณะกรรมการบริหารกองทนุและผู้จดัการกองทนุ 

____________ 
 

 ข้อ ๕  ให้มหาวิทยาลยัแตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารกองทนุเงินกู้ เพ่ือ
การศกึษา” จ านวนสิบเอ็ดคน ประกอบด้วย 
 (๑)  อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย  เป็นประธาน 
 (๒)  ผู้อ านวยการกองกิจการนกัศกึษา เป็นรองประธาน 
 (๓)  ประธานสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยัหรือผู้แทนจากคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั 
 (๔)  ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทคณาจารย์ประจ า ซึง่คดัเลือกกนัเอง  จ านวนสองคน 
 (๕)  ผู้แทนจากคณบดี ซึง่คดัเลือกกนัเอง จ านวนสองคน 
 (๖)  ผู้อ านวยการส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 

(๗)  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 (๘)  หวัหน้าศนูย์สนเทศและแนะแนวการศกึษา   
 (๙)  ผู้อ านวยการกองคลงัและทรัพย์สิน เป็นกรรมการและเหรัญญิก 
 ให้ผู้จดัการกองทนุ เป็นเลขานกุาร 
 

 ข้อ ๖  ให้คณะกรรมการบริหาร มีอ านาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้
 (๑)  วางนโยบาย และก าหนดแนวทางการด าเนินงานของกองทนุ 
 (๒)  ออกประกาศท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของกองทนุ 
 (๓)  พิจารณา อนมุตักิารกู้ เงินของนกัศกึษา 
 (๔)  ก ากบัดแูล ตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน และการรับจา่ยเงินของกองทนุ 
 (๕)  แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือด าเนินการใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าท่ี           
ของคณะกรรมการบริหาร 
 (๖)  รายงานผล การด าเนินงานของกองทนุ ให้สภามหาวิทยาลยัทราบอยา่งน้อยปีละครัง้ 
 (๗)  ด าเนินงานอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์อนัเก่ียวข้องกบักองทนุ 
 

 ข้อ ๗  ให้อธิการบดีแต่งตัง้และถอดถอดผู้จัดการกองทุน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริหาร 
และให้ผู้จดัการกองทนุ  มีอ านาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้
 (๑)  บริหารจดัการกองทนุตามระเบียบ หรือมตขิองคณะกรรมการบริหาร 
 (๒) พิจารณาตรวจสอบคุณสมบตัิของนักศึกษาท่ีขอกู้ เงินให้ถูกต้องตามประกาศของ คณะกรรมการ
บริหาร 
 (๓)  ควบคมุการรับการจา่ยเงินกู้ของกองทนุ 
 (๔)  รับผิดชอบและดแูลการท าบญัชี  ทะเบียน และเอกสารตา่ง ๆ  ของกองทนุให้ถกูต้องครบถ้วน 



 (๕)  รับผิดชอบเก็บรักษาทรัพย์สินและเอกสารตา่ง ๆ ของกองทนุให้อยูใ่นสภาพดีและปลอดภยั ( ๖ )  
จดัท าแผนปฏิบตัิงาน  งบประมาณรายรับและรายจ่ายประจ าปีของกองทนุให้คณะกรรมการบริหาร พิจารณาและ
ตรวจสอบ 
 (๗)  รายงานแสดงยอดเงินกู้   และสรุปเก่ียวกบัการรับ การจ่ายเงินกู้  ตอ่คณะกรรมการบริหาร   เป็นประจ า
ทกุเดือน 
 (๘)  ปฏิบตัหิน้าท่ี อนัเก่ียวกบักิจการของกองทนุ หรือตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทนุมอบหมาย 
 

 ข้อ ๘  การประชุมของคณะกรรมการบริหาร ให้น าข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ว่าด้วยการ
ประชมุสภามหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม  
   
      หมวด ๒ 

แหลง่ท่ีมาของเงินกองทนุ 
____________ 

 
 ข้อ ๙  เงินของกองทนุท่ีใช้เป็นเงินกู้ส าหรับนกัศกึษา  มีแหลง่ท่ีมา ดงันี ้

(๑)  กู้ ยืมจากสถาบนัการเงินตามความเห็นชอบของมหาวิทยาลยั 
(๒)  เงินท่ีมหาวิทยาลยัมอบให้ 
(๓)  เงินจากผู้ มีจิตศรัทธาสนบัสนนุมอบให้ 
(๔)  จากแหลง่อ่ืนใดตามมตขิองคณะกรรมการบริหาร 
(๕)  ดอกผลจากเงินตามข้อ ๙(๑) (๒) (๓) และ (๔) รวมทัง้ผลประโยชน์จากการด าเนินงานของกองทนุ 
 

      หมวด ๓ 
การจา่ยเงินและการกู้ เงินของกองทนุ 

____________ 
 

 ข้อ ๑๐  การเก็บรักษาเงินของกองทุนให้น าฝากธนาคารพาณิชย์  ท่ีมั่นคงในนามของ  “มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏสวนดุสิต (เงินกู้ เพ่ือการศึกษา)” โดยสั่งจ่ายร่วมกันระหว่างประธานกรรมการบริหารกับผู้จัดการกองทุน 
หรือระหวา่งกรรมการบริหารท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารกบัผู้จดัการกองทนุ     
 

 ข้อ ๑๑  ให้ผู้จัดการกองทุนจดัเก็บเงินส ารองจ่ายในวงเงินไม่เกินสองหม่ืนบาท โดยจดัเก็บรักษาไว้ตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลยั  
 

 ข้อ ๑๒  นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิกู้ ยืมเงินจากกองทุนจะต้องศึกษาอยู่ในชัน้ปีท่ีสองขึน้ไป และมีคะแนนเฉล่ีย
สะสมไมต่ ่ากวา่สองจดุศนูย์ศนูย์ 



 ในกรณีมีความจ าเป็นนกัศกึษาชัน้ปีท่ีหนึ่งสามารถย่ืนเร่ืองการกู้ ยืมเงินจากกองทนุเพ่ือการศกึษา โดยให้
อยูใ่นดลุพินิจคณะกรรมการบริหาร 
 

 ข้อ ๑๓  นกัศึกษาคนหนึ่งขอกู้ ยืมเงินจากกองทุนได้ไม่เกินค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมต่างๆ ส าหรับ
ภาคการศกึษานัน้ ๆ  และต้องช าระดอกเบีย้ตามอตัราท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนด 
  

 ข้อ ๑๔  นกัศกึษาท่ีได้ขอกู้ เงินจากกองทนุต้องท าสญัญาและให้ผู้ปกครองเป็นผู้ค า้ประกนัเงินกู้  
 

 ข้อ ๑๕  การผ่อนช าระเงินกู้  ให้ช าระภายในวนัท่ีห้าของทกุๆ เดือน โดยให้ช าระงวดแรกในเดือนถดัไป นบั
จากเดือนท่ีได้รับอนมุตัเิงินกู้ ยืม และให้ช าระคืนเงินกู้ ยืมให้เสร็จในภาคเรียนท่ีกู้ ยืมนัน้ 
 

 ข้อ ๑๖  เงินท่ีนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้กู้ ยืม กองทุนจะจ่ายผ่านกองคลังและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลยั เป็นคา่หนว่ยกิต และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ทกุประเภท ของแตล่ะภาคเรียน   
 

 ข้อ ๑๗  ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการด าเนินงานของกองทุน ให้ใช้เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการของ
กองทนุ 
 

 ข้อ ๑๘ ในกรณีกองทุนไม่สามารถประกอบกิจการตอ่ไปได้ หรือได้มีการยบุเลิกกองทนุ ให้คณะกรรมการ
บริหารแตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีเพ่ือตรวจสอบทรัพย์สินของกองทนุ  
 ถ้าการตรวจสอบทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง มีทรัพย์สินท่ีอาจมีเหลือหรือมีหนีส้ิน ให้เป็นกรรมสิทธ์ิของ
มหาวิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยัเป็นผู้ รับผิดชอบ แล้วแตก่รณี 
 

บทเฉพาะกาล 
______________ 

 
 ข้อ ๑๙  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิทัง้ปวง หนีส้ินและเงินกู้ จากกองทุนเงินกู้ เพ่ือการศึกษา
ส าหรับนกัศกึษาสถาบนัราชภฏัสวนดสุิตเป็นของกองทนุเงินกู้ เพ่ือการศกึษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ซึ่ง
จะต้องด าเนินการให้เสร็จสิน้ภายในสามสิบวนั นบัแตว่นัท่ีระเบียบนีใ้ช้บงัคบั  
 
                      ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 
 

                   (คณุหญิงกลัยา  โสภณพนิช) 
               นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

 


