
 
 

ระเบยีบสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

พ.ศ.  2554 
 

................................................................... 
 

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2550 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน สามารถพัฒนาสถาบันได้บรรลุตามวัตถุประสงค์  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2554 ” 
 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ 3  ให้ยกเลิก ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2550 

ข้อ 4  ในระเบียบน้ี 
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดต้ังตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดม  

ศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 
  “คณะกรรมการ” หมายความ ว่ า  คณะกรรมการ เ งินทุนหมุน เ วี ยน เ พ่ือ พัฒนา      
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
  “อาคารเรียน” หมายความว่า อาคาร และส่วนควบของอาคารที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียน การ
สอน การวิจัย และให้หมายความรวมถึงอาคารที่ใช้ในการเพ่ิมคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เช่น ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ ห้องวิจัย เป็นต้น ซึ่งก่อสร้างอยู่บนที่ดินของสถาบันแต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์การศึกษาที่ออกแบบ 
และก่อสร้างพร้อมกับการก่อสร้างอาคารเรียน 
  “อุปกรณ์การศึกษา” หมายความว่า เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เพ่ือประโยชน์ในการเรียนการสอน
และการวิจัย 
  “อาจารย์” หมายความว่า อาจารย์ประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งได้รับการแต่งต้ังตาม
มาตรา 47 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 
  

ข้อ 5  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจ
พิจารณาวินิจฉัยปัญหาอันอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

/หมวด 1 ... 
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หมวด 1 

ข้อความทั่วไป 
 

 ข้อ 6  เงินทุนหมุนเวียนน้ีมีวัตถุประสงค์  
 (1) เพ่ือให้สถาบันกู้ยืมเงินเป็นส่วนสมทบ ในการจัดหา/จัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา และการ

ก่อสร้างอาคารเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถขยายการเปิดสอนใน
สาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

(2) เพ่ือให้สถาบันกู้ยืมเพ่ือพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ โดยให้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ/หรือ
ระดับปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง 

การดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในวรรคหน่ึง  ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใช้จ่ายเพื่อ
กิจการ ดังต่อไปนี้ 

(1)  ให้สถาบันกู้ยืมตามระเบียบน้ี 
(2)  เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการเงินทุน 

หมุนเวียนตามจํานวนที่ได้รับการจัดสรรเป็นรายปีจากคณะกรรมการ  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
ข้อ 7  ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาแต่งต้ัง คณะกรรมการคณะหนึ่ง ทําหน้าที่บริหารเงินทุน

หมุนเวียนน้ี เรียกว่า “คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” ประกอบด้วย 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประธาน รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายเป็นรองประธาน นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง  
ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และผู้ทรงคุณวุฒิอีกจํานวน 4 คน 
เป็นกรรมการ และให้ผู้อํานวยการสํานักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
เจ้าหน้าที่สํานักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษาอีก 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 ข้อ 8  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 2 ปี 
 ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังแทนอยู่ในตําแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งต้ังอีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 

(1)  ตาย 
(2)  ลาออก 
(3)  คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ออก 
(4)  เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(5)  ได้รับโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือ 

ความผิดลหุโทษ 
/ ข้อ 9... 
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ข้อ 9  คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

     (1)  เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการดําเนินงาน 
     (2)  พิจารณาให้ความเห็นชอบและคําแนะนําในเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวกับระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
     (3)  พิจารณากําหนดการให้กู้ยืม และกําหนดระยะเวลาการชําระเงินกู้ยืมนอกเหนือจาก 

ที่ระบุไว้ในสัญญา 
     (4)  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการชําระเงินกู้ 
     (5)  พิจารณาหลักเกณฑ์ แบบสัญญาและแบบพิมพ์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียน 
     (6)  พิจารณาการปรับโครงสร้างการชําระหน้ี 
     (7)  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพ่ือทําหน้าที่ตรวจสอบติดตามและดูแลรวมทั้ง 

รายงานผล ตามความเหมาะสม 
     (8)  งานอ่ืน ๆ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มอบหมาย 
(9) อนุมัติประมาณการรายรับ–รายจ่ายประจําปีของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือพัฒนาสถาบัน 

อุดมศึกษาเอกชน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
ข้อ  10  ให้สํ า นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เ ปิดบัญชีเ งินฝากที่ กรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง เรียกว่า “บัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” 
เพ่ือความสะดวกในการจ่ายและชําระเงินกู้ยืม หากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความ

ประสงค์เปิดบัญชีเงินฝาก กับสถาบันการเงินของรัฐ ก็ให้กระทําได้ ทั้งน้ี ภายใต้วงเงินและเงื่อนไขที่
กระทรวงการคลังอนุมัติ 

ข้อ 11  ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดทําประมาณการรายรับ - รายจ่ายประจําปี 
เสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ก่อนนําเสนอกระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

หมวด 2 
ที่มาของเงินทนุหมุนเวียน 

 

 ข้อ 12  เงินที่นําเข้าเงินทุนหมุนเวียน ได้แก่ 
(1) เงินที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
(2) เงินที่ได้รับมาเน่ืองจากการดําเนินกิจการของเงินทุนหมุนเวียนน้ี 
(3) เงินค่าปรับเน่ืองจากผิดนัดชําระหน้ี 
(4) เงินที่ได้รับจากกรรมธรรม์ประกันภัย ตามสัญญาเงินกู้ 
(5) เงินบริจาค 
(6) รายได้อ่ืน ๆ 

ข้อ 13 เงินที่ได้รับตามข้อ 12 (2)-(6) ให้นําส่งเข้าบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ที่กรมบัญชีกลางโดยเร็วที่สุด แต่อย่างช้าต้องไม่เกิน  3 วันทําการ นับต้ังแต่วันถัดจากวันที่ได้รับเงิน 

/ หมวด 3... 
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หมวด 3 

หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงนิ 
 

 ข้อ 14 หลักเกณฑ์ ลําดับความสําคัญในการกู้ยืมเงิน และการอนุมั ติเ งินกู้ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกําหนด 
 ข้อ 15  หลักเกณฑ์การชําระเงินกู้ยืม อัตราดอกเบ้ีย และค่าปรับ ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

 

หมวด 4 
การควบคุมและการติดตาม 

 

 ข้อ 16  สถาบันต้องเก็บรักษาอุปกรณ์การศึกษา ซึ่งจัดซื้อจากเงินกู้ไว้ในสถาบัน และพร้อมที่จะให้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทุกเวลาที่สถาบันเปิดทําการสอน 

 ข้อ 17  เมื่อปรากฏว่าสถาบันที่กู้ยืมผิดนัดไม่ชําระหน้ี หรือไม่ปฏิบัติตามในเง่ือนไขในสัญญากู้ยืม ให้
คณะอนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังในข้อ 9(7) ทําหน้าที่เร่งรัด ตรวจสอบ ติดตามดูแล รวมทั้ง
รายงานผลต่อคณะกรรมการ และในกรณีที่คณะกรรมการเห็นควรฟ้องคดีหรือดําเนินการอย่างใด ก็ให้แจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการต่อไป 

 
หมวด 5 

การรับจ่าย  การเก็บรักษาเงนิ  และการพสัดุ 
 

 ข้อ 18  การเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน การนําส่งเงิน และการ
พัสดุ ให้นําระเบียบของทางราชการมาใช้โดยอนุโลม 
 

หมวด 6 
การบัญช ี

 

 ข้อ 19  ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดทําบัญชีและรายงานการเงินของเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดทําบัญชีภาครัฐที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
 

ประกาศ  ณ วันที่  2  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2554 
 
  ลงนาม      สุเมธ  แย้มนุ่น 

(นายสุเมธ  แย้มนุ่น) 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 


