ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วาดวย การเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ
พ.ศ. ๒๕๕๗
................................................................
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) และ (๑๒) แหงพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มติคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงออกระเบียบ
ไวดังตอไปนี้
ข อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบีย บมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ เทพสตรีวาดว ย การเก็บ เงิ น
คาบํารุงการศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษา ภาคปกติ ที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ตั้งแต ปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป
บรรดาระเบีย บ ข อบั งคับ ประกาศ หรือคําสั่งอื่น ใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี
ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ข อ ๓ ให ย กเลิ ก ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว า ด ว ยการเก็ บ เงิ น ค า บํ า รุ ง
การศึกษา การจัดการศึกาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการเก็บเงิน
คาบํารุงการศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่เขาศึกษาหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป
“หลักสูตร” หมายความวา หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ทั้งนี้ ไมรวมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

“เงินบํารุงการศึกษา” หมายความวา เงินคาธรรมเนียมการศึกษา คาบํารุงศูนยการศึกษา
รวมทั้ ง ค า ธรรมเนี ย ม ค า ลงทะเบี ย นรายวิ ช า ค า สมั ค รสอบ และค า อื่ น ๆ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เรี ย กเก็ บ
ตามระเบียบในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร และผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากเงินบํารุงการศึกษา
“คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย” หมายความวา เงินคาธรรมเนียมการศึกษา
และรวมทั้งคาธรรมเนียมการโอน การเทียบโอนผลการศึกษารายวิชา ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษา
แบบยอดรวมตลอดหลักสูตร
ข อ ๕ ในการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร นั ก ศึ ก ษาต อ งชํ า ระค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาแบบ
เหมาจายใหแกมหาวิทยาลัย ในอัตราดังตอไปนี้
(๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต/ ศึกษาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ๕ ป
(๑.๑) สาขาวิชาดนตรีศึกษา และสาขาครุศาสตรอุตสาหกรรม คาธรรมเนียมการศึกษา
๖๕,๐๐๐ บาท
(๑.๒) สาขาวิชาอื่นๆ คาธรรมเนียมการศึกษา ๕๕,๐๐๐ บาท
(๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
(ก) กรณี ที่ รั บ ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก าตอนปลาย หรือ เที ย บเท า เข า ศึก ษา
คาธรรมเนียมการศึกษา ๔๘,๐๐๐ บาท
(ข) กรณี ที่ รั บ ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา หรื อ เที ย บเท า เข า ศึ ก ษา
คาธรรมเนียมการศึกษา ๓๖,๐๐๐ บาท
(๓) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
(ก) กรณี ที่ รั บ ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก าตอนปลาย หรือ เที ย บเท า เข า ศึก ษา
คาธรรมเนียมการศึกษา ๔๐,๐๐๐ บาท
(ข) กรณี ที่ รั บ ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา หรื อ เที ย บเท า เข า ศึ ก ษา
คาธรรมเนียมการศึกษา ๒๖,๐๐๐ บาท
(๔) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(๔.๑) สาขาวิชาศิลปกรรม คาธรรมเนียมการศึกษา ๔๘,๐๐๐ บาท
(๔.๒) สาขาวิชาอื่นๆ คาธรรมเนียมการศึกษา ๔๐,๐๐๐ บาท
(๕) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(ก) กรณี ที่ รั บ ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก าตอนปลาย หรือ เที ย บเท า เข า ศึ ก ษา
คาธรรมเนียมการศึกษา ๕๖,๐๐๐ บาท
(ข) กรณี ที่ รั บ ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา หรื อ เที ย บเท า เข า ศึ ก ษา
คาธรรมเนียมการศึกษา ๔๘,๐๐๐ บาท
(๖) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(ก) กรณี ที่รั บ ผู สํ า เร็ จ การศึกษาชั้น มัธ ยมศึกษาตอนปลาย หรือเทีย บเทาเขาศึกษา
คาธรรมเนียมการศึกษา ๔๒,๐๐๐ บาท

(ข) กรณี ที่รั บ ผู สํ า เร็ จ การศึกษาระดับ อนุป ริญ ญา หรือเทีย บเทาที่ สําเร็จ การศึกษา
ทางดานบริหารธุรกิจ เขาศึกษา คาธรรมเนียมการศึกษา ๒๖,๐๐๐ บาท
(ค) กรณีที่รับผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเทาที่ไมสําเร็จการศึกษา
ทางดานบริหารธุรกิจ เขาศึกษา คาธรรมเนียมการศึกษา ๓๒,๕๐๐ บาท
(๗) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
(ก) กรณี ที่ รั บ ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก าตอนปลาย หรือ เที ย บเท า เข า ศึก ษา
คาธรรมเนียมการศึกษา ๔๐,๐๐๐ บาท
(ข) กรณี ที่ รั บ ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา หรื อ เที ย บเท า เข า ศึ ก ษา
คาธรรมเนียมการศึกษา ๒๗,๕๐๐ บาท
(๘) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
(ก) กรณี ที่รั บ ผู สํ า เร็ จ การศึกษาชั้น มัธ ยมศึกษาตอนปลาย หรือเทีย บเทาเขาศึกษา
คาธรรมเนียมการศึกษา ๔๕,๕๐๐ บาท
(ข) กรณีที่รับผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเทาเขาศึกษาคาธรรมเนียม
การศึกษา ๒๖,๐๐๐ บาท
(๙) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ๔ ป คาธรรมเนียมการศึกษา ๔๐,๐๐๐ บาท
(๑๐) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ๔ ป คาธรรมเนียมการศึกษา ๕๒,๐๐๐ บาท
(๑๑) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) คาธรรมเนียมการศึกษา ๒๖,๐๐๐
บาท
การเรียกเก็บคาธรรมเนียมเหมาจาย มหาวิทยาลัยอาจเรียกเก็บแบงเปนงวดๆ ตามภาค
การศึกษาก็ได โดยการจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๖ นอกเหนือจากคา ธรรมเนีย มการศึกษาแบบเหมาจายตามขอ ๕ แลว นักศึกษา
ตองชําระคาลงทะเบียนเรียนเปนรายวิชา และคาธรรมเนียมในกรณีตอไปนี้ดวย
(๑) คาลงทะเบียนเปนรายวิชา กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เรียนเพิ่มขึ้น
จากแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว ในอัตรารายวิชาละ ๑,๐๐๐ บาท
(๒) ค า ธรรมเนี ย มการขอคื น สภาพนัก ศึก ษา เนื่ อ งจากการพน สภาพการเป น นัก ศึก ษา
เพราะเหตุไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท
(๓) คาธรรมเนียมการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา
(ก) กรณีลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท
(ข) กรณี ไ ด ชํ า ระค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาแบบเหมาจ า ยครบแล ว และไม สํ า เร็ จ
การศึกษาตามแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท
(๔) ค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา กรณี ล งทะเบี ย นรายวิ ช าในภาคการศึ ก ษาที่ มิ ไ ด มี ก าร
ลงทะเบียนแบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท

(๕) คาบํารุงหนวยจัดการศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรณีที่เขาศึกษา
ที่หนวยจัดการศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาคการศึกษาละ ๒,๐๐๐ บาท
(๖) คาปรับกรณีลงทะเบียนชากวากําหนด วันละ ๒๐ บาท
(๗) คาออกเอกสาร กรณียังไมสําเร็จการศึกษา ฉบับละ ๒๐ บาท
(๘) คาออกเอกสาร กรณีสําเร็จการศึกษาแลว ฉบับละ ๑๐๐ บาท
(๙) คาขึ้นทะเบียนขอรับปริญญา ๕๐๐ บาท
(๑๐) คาเก็บรักษาปริญญาบัตร กรณีไมรับปริญญาบัตรตามกําหนด ๕๐๐ บาท
(๑๑) คาธรรมเนียมอื่นๆ คาปรับ และคาบริการอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๗ มหาวิทยาลัยอาจเรียกเก็บคาใชจายในการทํากิจกรรมเฉพาะเรื่องนอกเหนือจากที่
กําหนดไวในขอ ๕ และขอ ๖ ไดตามความจําเปนและเหมาะสม โดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย และ
ผานความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๘ ใหมหาวิทยาลัยกําหนดวันเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาตามขอ ๕ เปนบางสวน
หรือทั้งหมด กอนหรือหลังวันเปดภาคการศึกษาก็ได แตตองไมเกินสามสิบวัน นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา
โดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๙ มหาวิทยาลัยอาจผอนผันใหนักศึกษาชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจายในแตละ
ภาคการศึกษา เปนบางสวน หรือทั้งหมด ชากวากําหนดได แตตองไมเกินวันสุดทายของ การเรียนการสอน
โดยนักศึกษาตองชําระคาปรับเนื่องจากการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาชากวากําหนดตามขอ ๖(๑๑)
นักศึกษาผูใดไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย ในภาคการศึกษาใด จะตองขออนุญาตลา
พักการศึกษา และตองชําระเงินคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา ตามขอ ๖(๓) ไมชากวาวัน
สิ้น สุ ด ภาคการศึ กษานั้ น หากไม ชํา ระจนพน วัน สิ้น สุดภาคการศึกษาแลว จะถือวาพน สถานภาพการเปน
นักศึกษา
ขอ ๑๐ นักศึกษาที่พนสภาพการเปนนักศึกษา หากประสงคจะขอคืนสถานภาพการเปน
นักศึกษา ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการขอคืนสถานภาพนักศึกษาตามขอ ๖(๒) และชําระคาธรรมเนียมการ
รักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาตามจํานวนภาคการศึกษาที่คางชําระตามขอ ๖(๓)
ขอ ๑๑ เงินที่มหาวิทยาลัยไดรับไวตามระเบียบนี้ จะไมคืนใหกับนักศึกษาไมวากรณีใดๆ
เวนแตกรณีเก็บซ้ําซอน หรือมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเกินกวาอัตราที่กําหนด
ขอ ๑๒ ใหมหาวิทยาลัยกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาตางประเทศ
โดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๑๓ กรณีที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งเขาศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ
กอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการเก็บเงินคาบํารุง
การศึกษาการจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการเก็บ
เงินคาบํารุงการศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

ขอ ๑๔ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ มีอํานาจออกประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณี ที่มี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บัติ ต ามระเบี ย บนี้ ให ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เป น ผู ตี ความ
วินิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๗

(ศาสตราจารยวิจิตร ศรีสอาน)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เรื่อง การเก็บเงินคาบํารุงการศึกษาเปนงวด การจัดการศึกษาภาคปกติ
พ.ศ. ๒๕๕๗
---------------------------------อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ วรรคสอง และขอ ๑๓ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี วาดวย การเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยฯ
จึงกําหนดอัตราการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจายตลอดหลักสูตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ที่เขาศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เปนงวด ๆ ตามภาคการศึกษา ดังนี้
๑. ประกาศฉบั บ นี้ ใ ห ใ ช กั บ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ที่ เ ข า ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี ภาคปกติ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป
๒. ใหนักศึกษาที่มหาวิ ทยาลั ยฯ รับเข าศึกษาจากผูสํ าเร็ จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเทาชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายตอภาคการศึกษาติดตอกัน ดังตารางตอไปนี้
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ๕ ป
๑. ครุศาสตรบัณฑิต

คาธรรมเนียม
การศึกษา
อัตราคาธรรมเนียม
แบบเหมา
ตอภาคการศึกษา
จายตลอดหลักสูตร

สาขาวิชาดาน

จํานวน
ภาค
การศึกษา

สาขาวิชาดนตรีศึกษา
สาขาวิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม
สาขาวิชาอื่นๆ
ทุกสาขาวิชา

๑๐
๑๐
๑๐
๘

๖๕,๐๐๐
๖๕,๐๐๐
๕๕,๐๐๐
๔๘,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๖,๕๐๐ บาท
๖,๕๐๐ บาท
๕,๕๐๐ บาท
๖,๐๐๐ บาท

๘
๘
๘
๘
๗
๘
๗
๘
๘

๔๐,๐๐๐
๔๘,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๕๖,๐๐๐
๔๒,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๔๕,๕๐๐
๔๐,๐๐๐
๕๒,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๕,๐๐๐ บาท
๖,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๗,๐๐๐ บาท
๖,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๖,๕๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๖,๕๐๐ บาท

ระดับปริญญาตรี ๔ ป
๑.วิทยาศาสตรบัณฑิต
๒.รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
๓.ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาอื่นๆ
๔.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
๕.บริหารธุรกิจบัณฑิต
ทุกสาขาวิชา
๖.บัญชีบัญฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
๗.นิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร
๘.นิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร
๙.อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา

๓. ใหนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯ รับเขาศึกษาจากผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
เทียบเทาชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายตามภาคการศึกษาติดตอกัน ดังตารางตอไปนี้

หลักสูตร
๑.วิทยาศาสตรบัณฑิต
๒.รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
๓.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
๔.บริหารธุรกิจบัณฑิต
๕.บัญชีบัณฑิต
๖.นิเทศศาสตรบัณฑิต
๙.อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาดาน
ทุกสาขาวิชา
ทุกสาขาวิชา
ทุกสาขาวิชา
ผูสําเร็จสายบริหารธุรกิจ
ผูไมไดสําเร็จสายบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชานิเทศศาสตรบัณฑิต
ทุกสาขาวิชา

จํานวน
ภาค
การศึกษา
๖
๔
๖
๔
๕
๕
๔
๔

คาธรรมเนียม
การศึกษา
แบบเหมาจาย
ตลอดหลักสูตร
๓๖,๐๐๐ บาท
๒๖,๐๐๐ บาท
๔๘,๐๐๐ บาท
๒๖,๐๐๐ บาท
๓๒,๕๐๐ บาท
๒๗,๕๐๐ บาท
๒๖,๐๐๐ บาท
๒๖,๐๐๐ บาท

อัตราคาธรรมเนียม
ตอภาคการศึกษา
๖,๐๐๐
๖,๕๐๐
๘,๐๐๐
๖,๕๐๐
๖,๕๐๐
๕,๕๐๐
๖,๕๐๐
๖,๕๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๔. ใหนักศึกษาชําระคาบํารุงศูนยการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๒,๐๐๐ บาท กรณี
นักศึกษาเขาศึกษาที่หองเรียน ณ ศูนยการศึกษาฯ นอกมหาวิทยาลัยฯ
๕. กรณี นั กศึ ก ษาสํ า เร็จ การศึก ษาก อนกํา หนดระยะเวลา ต องชํา ระค าธรรมเนี ย ม
การศึกษาใหครบตลอดหลักสูตร

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย ดร.นันทนา แจงสุวรรณ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วาดวย การรับ – จายเงิน การจัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พ.ศ. ๒๕๕๓
................................................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) และ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และมติส ภามหาวิ ทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่ อวั น ที่
๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีวาดวย การรับ – จายเงิน
การจัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไป
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่เขาศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไป
“หลักสูตร” หมายความวา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
“เงิน บํา รุง การศึกษา”
หมายความวา เงิน คาธรรมเนีย มการศึกษา คา บํา รุง ศูน ย
การศึกษา รวมทั้งคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนรายวิชา คาสมัครสอบ และคาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
ตามระเบียบในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร และผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากเงินบํารุงการศึกษา

“คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย” หมายความวา เงินคาธรรมเนียมการศึกษา
และรวมทั้งคาธรรมเนียมการโอน การเทียบโอนผลการศึกษารายวิชา ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษา
แบบยอดรวมตลอดหลักสูตร
ขอ ๔ ในการศึกษาตามหลักสูตร นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบ เหมา
จายใหแกมหาวิทยาลัยจํานวน ๑๗๕,๐๐๐ บาท
การเรียกเก็บคาธรรมเนียมเหมาจาย มหาวิทยาลัยอาจเรียกเก็บแบงเปนงวดๆ ตามภาค
การศึกษาก็ได โดยการจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๕ นอกเหนือจากคา ธรรมเนีย มการศึกษาแบบเหมาจายตามขอ ๔ แลว นักศึกษา
ตองชําระคาลงทะเบียนเรียนเปนรายวิชา และคาธรรมเนียมในกรณีตอไปนี้ดวย
(๑) คาลงทะเบีย นเปน รายวิช า กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิ ชาเพิ่มขึ้นจาก
แผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวตลอดหลักสูตร ในอัตรารายวิชาละ ๑,๐๐๐ บาท
(๒) ค าธรรมเนีย มการขอคืน สภาพนักศึกษา เนื่องจากการพนสภาพการเปนนักศึกษา
เพราะเหตุไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท
(๓) คาธรรมเนียมการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา
(ก) กรณีลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท
(ข) กรณี ไ ด ชํ า ระค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาแบบเหมาจ า ยครบแล ว และไม สํ า เร็ จ
การศึกษาตามแผน การเรียนที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท
(๔) ค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา กรณี ล งทะเบี ย นรายวิ ช าในภาคการศึ ก ษาที่ มิ ไ ด มี ก าร
ลงทะเบียนแบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท
(๕) คาบํารุงศูนยการศึกษา กรณีที่เขาศึกษาที่ศูนยการศึกษาฯ นอกมหาวิทยาลัย ภาค
การศึกษาละ ๒,๐๐๐ บาท
(๖) คาธรรมเนียมอื่นๆ คาปรับ และคาบริการอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๖ มหาวิทยาลัยอาจเรียกเก็บคาใชจายในการทํากิจกรรมเฉพาะเรื่องนอกเหนือจากที่
กําหนดไวในขอ ๔ และขอ ๕ ไดตามความจําเปนและเหมาะสม โดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย โดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๗ ใหมหาวิทยาลัยกําหนดวันเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาตามขอ ๔ เปนบางสวน
หรือทั้งหมด กอนหรือหลังวันเปดภาคการศึกษาก็ได แตตองไมเกินสามสิบวัน นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา
โดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๘ มหาวิทยาลัยอาจผอนผันใหนักศึกษาชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจายในแตละ
ภาคการศึกษา เปนบางสวน หรือทั้งหมด กอนหรือชากวากําหนดได แตตองไมเกินหกสิบวันนับตั้งแตวันเปด
ภาคการศึกษา โดยนักศึกษาตองชําระคาปรับเนื่องจากการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาชากวากําหนดตามขอ
๕(๖)

นั กศึ กษาผู ใดไม ชํ า ระค า ธรรมเนี ย มการศึกษาเหมาจ าย ในภาคการศึก ษาใด จะตอ งขอ
อนุญาตลาพักการศึกษา และตองชําระเงินคาธรรมเนียมการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา ตามขอ ๕(๓) ไม
ชากวาวันสิ้นสุดภาคการศึกษานั้น หากไมชําระจนพนวันสิ้นสุดภาคการศึกษาแลวจะถือวาพนสถานภาพการ
เปนนักศึกษา
ขอ ๙ นักศึกษาที่พนสถานภาพการเปนนักศึกษา หากประสงคจะขอคืนสถานภาพการเปน
นักศึกษา ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการขอคืนสถานภาพนักศึกษาตามขอ ๕(๒) และชําระคาธรรมเนียม
การรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาตามจํานวนภาคการศึกษาที่คางชําระตามขอ ๕(๓)
ขอ ๑๐ เงิ นที่ มหาวิ ทยาลัยไดรับไวตามระเบียบนี้ จะไมคืนใหกับนักศึกษาไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น เวนแตกรณีเก็บซ้ําซอน หรือมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเกินกวาอัตราที่กําหนด
ขอ ๑๑ ใหมหาวิทยาลัยกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาตางประเทศ
โดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๑๒ การจัดสรรเงินบํารุงการศึกษา เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร
บริ ห ารจั ด การและดํ าเนิ น กิ จ การของมหาวิทยาลัย ใหเปน ไปตามการจัดทํางบประมาณและการบริห าร
งบประมาณ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฎเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอ ๑๓ คาตอบแทนการสอน ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรใหแกผูสอนนักศึกษาที่
มหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษ และทําหนาที่สอน โดยใชภาษาอังกฤษ อัตราคาบละไมเกิน ๑,๕๐๐ บาท
ขอ ๑๔ คาใชจายในการจัดกิจกรรมนักศึกษาภายในประเทศ ใหจายในโครงการที่ไดรับ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัย ตามที่ไดจายจริง ในอัตรา ดังตอไปนี้
(๑) คาพาหนะในการเดินทางจายในอัตราคาโดยสารรถประจําทาง
(๒) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ไมเกินมื้อละ ๔๐ บาท/คน
(๓) คาอาหาร ไมเกินวันละ ๓๐๐ บาท/คน
(๔) คาที่พัก ไมเกินวันละ ๔๐๐ บาท/คน
(๕) คาตอบแทนนักศึกษาชวยปฏิบัติงาน ไมเกินวันละ ๒๐๐ บาท/คน
(๖) คาตอบแทนวิทยากร อัตราคาบละไมเกิน ๕๐๐ บาท/คน
(๗) คาใชจายอื่นๆ ในอัตราที่ไดรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๕ คาใชจายในการจัดกิจกรรมนักศึกษาในตางประเทศ ใหจายในโครงการที่ไดรับ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัย ในลักษณะเหมาจาย อัตราคนละไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๑๖ คาหนังสือในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ใหจายตามที่จายจริง ไมเกินรายวิชาละ
๓๐๐ บาท
ขอ ๑๗ กรณีรายจายในระเบียบนี้ที่กําหนดอัตราการจาย “ไมเกิน” ไว การจายครั้งละ
เทาไร ใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย

ขอ ๑๘ กรณีที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งเขาศึกษาตามหลักสูตรกอน
ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตามระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏเทพสตรี วาดวยการเก็บเงินคาบํารุง
การศึกษาและคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ ของสถาบันราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๔๐ และระเบียบสภา
ประจําสถาบันราชภัฏเทพสตรี วาดวยการกําหนดประเภทรายจายและอัตราคาใชจายจากเงินรายไดของ
สถาบันราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๔
ขอ ๑๙ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ มีอํานาจออกประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณี ที่มี ป ญหาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ตามระเบี ย บนี้ ให ส ภามหาวิท ยาลั ย เป น ผู ตี ความ
วินิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(ศาสตราจารยวิจิตร ศรีสอาน)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

