
 

 

 

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 

วาดวย  การเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา  การจัดการศึกษาภาคปกติ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘(๒)  และ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย          

ราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗  มติคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ในคราว

ประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๔ กุมภาพันธ  ๒๕๕๗  และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ในคราว

ประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ  ๒๕๕๗  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงออกระเบียบ

ไวดังตอไปนี้ 

  ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีวาดวย  การเก็บเงิน       

คาบํารุงการศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ  พ.ศ. ๒๕๕๗” 

  ขอ  ๒   ระเบียบนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษา ภาคปกติ ท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ      

เทพสตรี ตั้งแต ปการศึกษา ๒๕๕๗  เปนตนไป 

  บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําสั่งอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี       

ท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 

  ขอ  ๓   ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการเก็บเงินคาบํารุง

การศึกษา การจัดการศึกาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการเก็บเงิน

คาบํารุงการศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  ขอ  ๔   ในระเบียบนี้ 

  “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  “อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  “นักศึกษา”  หมายความวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ีเขาศึกษาหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๗  เปนตนไป 

  “หลักสูตร”  หมายความวา  หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ท้ังนี้  ไมรวมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  



“เงินบํารุงการศึกษา”  หมายความวา  เงินคาธรรมเนียมการศึกษา  คาบํารุงศูนยการศึกษา 

รวมท้ังคาธรรมเนียม  คาลงทะเบียนรายวิชา  คาสมัครสอบ  และคาอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บ             

ตามระเบียบในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร และผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากเงินบํารุงการศึกษา 

“คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย”  หมายความวา  เงินคาธรรมเนียมการศึกษา          

และรวมท้ังคาธรรมเนียมการโอน  การเทียบโอนผลการศึกษารายวิชา ท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษา

แบบยอดรวมตลอดหลักสูตร 

   ขอ  ๕  ในการศึกษาตามหลักสูตร  นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบ        

เหมาจายใหแกมหาวิทยาลัย  ในอัตราดังตอไปนี้ 

   (๑)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต/ ศึกษาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  ๕  ป 

    (๑.๑)  สาขาวิชาดนตรีศึกษา และสาขาครุศาสตรอุตสาหกรรม คาธรรมเนียมการศึกษา 

๖๕,๐๐๐ บาท 

    (๑.๒)  สาขาวิชาอ่ืนๆ คาธรรมเนียมการศึกษา ๕๕,๐๐๐ บาท 

   (๒)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา  

    (ก)  กรณีท่ีรับผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกาตอนปลาย หรือ เทียบเทาเขาศึกษา 

คาธรรมเนียมการศึกษา ๔๘,๐๐๐ บาท 

    (ข)  กรณี ท่ีรับผูสํ า เร็ จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ เ ทียบเทา เขา ศึกษา 

คาธรรมเนียมการศึกษา ๓๖,๐๐๐ บาท 

   (๓)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  ทุกสาขาวิชา   

    (ก)  กรณีท่ีรับผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกาตอนปลาย หรือ เทียบเทาเขาศึกษา 

คาธรรมเนียมการศึกษา ๔๐,๐๐๐ บาท 

    (ข)  กรณี ท่ีรับผูสํ า เร็ จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ เ ทียบเทา เขา ศึกษา 

คาธรรมเนียมการศึกษา ๒๖,๐๐๐ บาท 

   (๔)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   

    (๔.๑)  สาขาวิชาศิลปกรรม คาธรรมเนียมการศึกษา  ๔๘,๐๐๐  บาท 

    (๔.๒)  สาขาวิชาอ่ืนๆ   คาธรรมเนียมการศึกษา  ๔๐,๐๐๐  บาท 

   (๕)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

    (ก)  กรณีท่ีรับผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกาตอนปลาย หรือ เทียบเทาเขาศึกษา 

คาธรรมเนียมการศึกษา ๕๖,๐๐๐ บาท 

    (ข)  กรณี ท่ีรับผูสํ า เร็ จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ เ ทียบเทา เขา ศึกษา 

คาธรรมเนียมการศึกษา ๔๘,๐๐๐ บาท 

   (๖)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   

    (ก)  กรณีท่ีรับผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาเขาศึกษา

คาธรรมเนียมการศึกษา ๔๒,๐๐๐  บาท 



    (ข)  กรณีท่ีรับผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเทาท่ีสําเร็จการศึกษา

ทางดานบริหารธุรกิจ เขาศึกษา คาธรรมเนียมการศึกษา ๒๖,๐๐๐  บาท 

    (ค)  กรณีท่ีรับผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเทาท่ีไมสําเร็จการศึกษา

ทางดานบริหารธุรกิจ เขาศึกษา คาธรรมเนียมการศึกษา ๓๒,๕๐๐  บาท 

   (๗)  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

    (ก)  กรณีท่ีรับผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกาตอนปลาย หรือ เทียบเทาเขาศึกษา 

คาธรรมเนียมการศึกษา ๔๐,๐๐๐ บาท 

    (ข)  กรณี ท่ีรับผูสํ า เร็ จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ เ ทียบเทา เขา ศึกษา 

คาธรรมเนียมการศึกษา ๒๗,๕๐๐ บาท 

   (๘)  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

    (ก)  กรณีท่ีรับผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาเขาศึกษา

คาธรรมเนียมการศึกษา ๔๕,๕๐๐  บาท 

    (ข)  กรณีท่ีรับผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 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  นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายตามขอ ๕ แลว  นักศึกษา

ตองชําระคาลงทะเบียนเรียนเปนรายวิชา  และคาธรรมเนียมในกรณีตอไปนี้ดวย 

   (๑)  คาลงทะเบียนเปนรายวิชา  กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีเรียนเพ่ิมข้ึน

จากแผนการเรียนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว ในอัตรารายวิชาละ  ๑,๐๐๐  บาท 

   (๒)  คาธรรมเนียมการขอคืนสภาพนักศึกษา เนื่องจากการพนสภาพการเปนนักศึกษา  

เพราะเหตุไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา  ๑,๐๐๐  บาท 

   (๓)  คาธรรมเนียมการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา 

       (ก)  กรณีลาพักการศึกษา  ภาคการศึกษาละ  ๑,๐๐๐  บาท 

       (ข)  กรณีไดชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายครบแลว  และไมสําเร็จ

การศึกษาตามแผนการเรียนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ภาคการศึกษาละ  ๑,๐๐๐  บาท 

   (๔)  คาธรรมเนียมการศึกษา กรณีลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาท่ีมิไดมีการ

ลงทะเบียนแบบเหมาจาย  ภาคการศึกษาละ  ๑,๐๐๐  บาท 



   (๕)  คาบํารุงหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  กรณีท่ีเขาศึกษา

ท่ีหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาคการศึกษาละ  ๒,๐๐๐  บาท 

   (๖)  คาปรับกรณีลงทะเบียนชากวากําหนด  วันละ  ๒๐  บาท 

   (๗)  คาออกเอกสาร  กรณียังไมสําเร็จการศึกษา  ฉบับละ  ๒๐  บาท 

   (๘)  คาออกเอกสาร  กรณีสําเร็จการศึกษาแลว  ฉบับละ  ๑๐๐  บาท 

   (๙)  คาข้ึนทะเบียนขอรับปริญญา  ๕๐๐  บาท 

   (๑๐) คาเก็บรักษาปริญญาบัตร  กรณีไมรับปริญญาบัตรตามกําหนด  ๕๐๐  บาท 

   (๑๑)  คาธรรมเนียมอ่ืนๆ  คาปรับ  และคาบริการอ่ืนๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

   ขอ  ๗  มหาวิทยาลัยอาจเรียกเก็บคาใชจายในการทํากิจกรรมเฉพาะเรื่องนอกเหนือจากท่ี

กําหนดไวในขอ ๕ และขอ ๖ ไดตามความจําเปนและเหมาะสม  โดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย  และ

ผานความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

   ขอ  ๘  ใหมหาวิทยาลัยกําหนดวันเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาตามขอ ๕  เปนบางสวน

หรือท้ังหมด  กอนหรือหลังวันเปดภาคการศึกษาก็ได แตตองไมเกินสามสิบวัน นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา 

โดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

   ขอ  ๙  มหาวิทยาลัยอาจผอนผันใหนักศึกษาชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจายในแตละ

ภาคการศึกษา เปนบางสวน หรือท้ังหมด  ชากวากําหนดได  แตตองไมเกินวันสุดทายของ  การเรียนการสอน 

โดยนักศึกษาตองชําระคาปรับเนื่องจากการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาชากวากําหนดตามขอ ๖(๑๑) 

   นักศึกษาผูใดไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย ในภาคการศึกษาใด จะตองขออนุญาตลา

พักการศึกษา และตองชําระเงินคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา  ตามขอ ๖(๓)  ไมชากวาวัน

สิ้นสุดภาคการศึกษานั้น  หากไมชําระจนพนวันสิ้นสุดภาคการศึกษาแลวจะถือวาพนสถานภาพการเปน

นักศึกษา 

     ขอ  ๑๐  นักศึกษาท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษา  หากประสงคจะขอคืนสถานภาพการเปน

นักศึกษา ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการขอคืนสถานภาพนักศึกษาตามขอ ๖(๒) และชําระคาธรรมเนียมการ

รักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาตามจํานวนภาคการศึกษาท่ีคางชําระตามขอ ๖(๓) 

   ขอ  ๑๑  เงินท่ีมหาวิทยาลัยไดรับไวตามระเบียบนี้  จะไมคืนใหกับนักศึกษาไมวากรณีใดๆ 

เวนแตกรณีเก็บซํ้าซอน หรือมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเกินกวาอัตราท่ีกําหนด 

     ขอ  ๑๒  ใหมหาวิทยาลัยกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาตางประเทศ  

โดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

   ขอ  ๑๓  กรณีท่ีนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงเขาศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  ภาคปกติ  

กอนระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการเก็บเงินคาบํารุง

การศึกษาการจัดการศึกษาภาคปกติ  พ.ศ. ๒๕๕๓  และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการเก็บ

เงินคาบํารุงการศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



   ขอ  ๑๔  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  มีอํานาจออกประกาศ หรือคําสั่ง  เพ่ือ

ประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี ้

   ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูตีความ 

วินิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนท่ีสุด 

 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  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 

ท่ีเขาศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคปกต ิ เปนงวด ๆ ตามภาคการศึกษา  ดังนี้ 

  ๑.  ประกาศฉบับนี้ ใหใช กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีท่ีเขาศึกษาระดับ         

ปริญญาตรี  ภาคปกติ  ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป 

 ๒.  ใหนักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยฯ รับเขาศึกษาจากผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย หรือเทียบเทาชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายตอภาคการศึกษาติดตอกัน  ดังตารางตอไปนี ้

หลักสูตร สาขาวิชาดาน 

จํานวน 

ภาค

การศึกษา 

คาธรรมเนียม

การศึกษา 

แบบเหมา 

จายตลอดหลักสูตร 

อัตราคาธรรมเนียม 

ตอภาคการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ๕ ป 

๑. ครุศาสตรบัณฑิต 

 

 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

สาขาวิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาอ่ืนๆ 

 

๑๐  

๑๐   

๑๐   

 

๖๕,๐๐๐  บาท 

๖๕,๐๐๐  บาท 

๕๕,๐๐๐  บาท 

 

๖,๕๐๐ บาท 

๖,๕๐๐ บาท 

๕,๕๐๐ บาท 

ระดับปริญญาตรี ๔ ป 

๑.วิทยาศาสตรบัณฑิต 

ทุกสาขาวิชา ๘ 

 

๔๘,๐๐๐  บาท 

 

๖,๐๐๐ บาท 

 

๒.รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ๘ ๔๐,๐๐๐  บาท ๕,๐๐๐ บาท 

๓.ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชาอ่ืนๆ 

๘ 

๘ 

๔๘,๐๐๐  บาท 

๔๐,๐๐๐  บาท 

๖,๐๐๐ บาท 

๕,๐๐๐ บาท 

๔.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ๘ ๕๖,๐๐๐  บาท ๗,๐๐๐ บาท 

๕.บริหารธุรกิจบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ๗ ๔๒,๐๐๐  บาท ๖,๐๐๐ บาท 

๖.บัญชีบัญฑิต สาขาวิชาการบัญชี ๘ ๔๐,๐๐๐  บาท ๕,๐๐๐  บาท 

๗.นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ๗ ๔๕,๕๐๐  บาท ๖,๕๐๐  บาท 

๘.นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร ๘ ๔๐,๐๐๐  บาท ๕,๐๐๐  บาท 

๙.อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ๘ ๕๒,๐๐๐  บาท ๖,๕๐๐  บาท 



 ๓.  ใหนักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยฯ รับเขาศึกษาจากผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ

เทียบเทาชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายตามภาคการศึกษาติดตอกัน  ดังตารางตอไปนี้ 

 

หลักสูตร สาขาวิชาดาน 

จํานวน 

ภาค

การศึกษา 

คาธรรมเนียม

การศึกษา 

แบบเหมาจาย

ตลอดหลักสูตร 

อัตราคาธรรมเนียม 

ตอภาคการศึกษา 

๑.วิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ๖ ๓๖,๐๐๐  บาท ๖,๐๐๐  บาท 

๒.รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ๔ ๒๖,๐๐๐  บาท ๖,๕๐๐  บาท 

๓.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ๖ ๔๘,๐๐๐  บาท ๘,๐๐๐  บาท 

๔.บริหารธุรกิจบัณฑิต ผูสําเร็จสายบริหารธุรกิจ 

ผูไมไดสําเร็จสายบริหารธุรกิจ 

๔ 

๕ 

๒๖,๐๐๐  บาท 

๓๒,๕๐๐  บาท 

๖,๕๐๐  บาท 

๖,๕๐๐  บาท 

๕.บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ๕ ๒๗,๕๐๐  บาท ๕,๕๐๐  บาท 

๖.นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรบัณฑิต ๔ ๒๖,๐๐๐  บาท ๖,๕๐๐  บาท 

๙.อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ๔ ๒๖,๐๐๐  บาท ๖,๕๐๐  บาท 

 

  ๔. ใหนักศึกษาชําระคาบํารุงศูนยการศึกษา  ภาคการศึกษาละ ๒,๐๐๐ บาท  กรณี

นักศึกษาเขาศึกษาท่ีหองเรียน ณ ศูนยการศึกษาฯ นอกมหาวิทยาลัยฯ 

  ๕. กรณีนักศึกษาสําเร็จการศึกษากอนกําหนดระยะเวลา ตองชําระคาธรรมเนียม

การศึกษาใหครบตลอดหลักสูตร 

 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 

  (รองศาสตราจารย ดร.นันทนา แจงสวุรรณ) 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 

วาดวย  การรับ – จายเงิน การจัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

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

 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘(๒)  และ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช

ภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗  และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี      

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) ท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓  เปนตนไป 

  บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําสั่งอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีท่ีขัด

หรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 

  ขอ  ๓   ในระเบียบนี้ 

  “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  “อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  “นักศึกษา”  หมายความวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ีเขาศึกษาหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓  เปนตนไป 

  “หลักสูตร”  หมายความวา  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

“เงินบํารุงการศึกษา”  หมายความวา  เงินคาธรรมเนียมการศึกษา  คาบํารุงศูนย

การศึกษา  รวมท้ังคาธรรมเนียม  คาลงทะเบียนรายวิชา  คาสมัครสอบ  และคาอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บ  

ตามระเบียบในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร และผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากเงินบํารุงการศึกษา 



“คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย”  หมายความวา  เงินคาธรรมเนียมการศึกษา 

และรวมท้ังคาธรรมเนียมการโอน  การเทียบโอนผลการศึกษารายวิชา  ท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษา

แบบยอดรวมตลอดหลักสูตร 

   ขอ  ๔  ในการศึกษาตามหลักสูตร  นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบ  เหมา

จายใหแกมหาวิทยาลัยจํานวน  ๑๗๕,๐๐๐  บาท 

   การเรียกเก็บคาธรรมเนียมเหมาจาย  มหาวิทยาลัยอาจเรียกเก็บแบงเปนงวดๆ  ตามภาค

การศึกษาก็ได  โดยการจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

   ขอ  ๕  นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายตามขอ ๔ แลว  นักศึกษา

ตองชําระคาลงทะเบียนเรียนเปนรายวิชา  และคาธรรมเนียมในกรณีตอไปนี้ดวย 

   (๑)  คาลงทะเบียนเปนรายวิชา  กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเพ่ิมข้ึนจาก

แผนการเรียนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวตลอดหลักสูตร  ในอัตรารายวิชาละ  ๑,๐๐๐  บาท 

   (๒)  คาธรรมเนียมการขอคืนสภาพนักศึกษา   เนื่องจากการพนสภาพการเปนนักศึกษา  

เพราะเหตุไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา  ๑,๐๐๐  บาท 

   (๓)  คาธรรมเนียมการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา 

       (ก)  กรณีลาพักการศึกษา  ภาคการศึกษาละ  ๑,๐๐๐  บาท 

       (ข)  กรณีไดชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายครบแลว  และไมสําเร็จ

การศึกษาตามแผน   การเรียนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ภาคการศึกษาละ  ๑,๐๐๐  บาท 

   (๔)  คาธรรมเนียมการศึกษา กรณีลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาท่ีมิไดมีการ

ลงทะเบียนแบบเหมาจาย  ภาคการศึกษาละ  ๑,๐๐๐  บาท 

   (๕)  คาบํารุงศูนยการศึกษา  กรณีท่ีเขาศึกษาท่ีศูนยการศึกษาฯ นอกมหาวิทยาลัย  ภาค

การศึกษาละ  ๒,๐๐๐  บาท 

   (๖)  คาธรรมเนียมอ่ืนๆ  คาปรับ  และคาบริการอ่ืนๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

   ขอ  ๖  มหาวิทยาลัยอาจเรียกเก็บคาใชจายในการทํากิจกรรมเฉพาะเรื่องนอกเหนือจากท่ี

กําหนดไวในขอ ๔ และขอ ๕ ไดตามความจําเปนและเหมาะสม  โดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย  โดย

ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

   ขอ  ๗  ใหมหาวิทยาลัยกําหนดวันเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาตามขอ ๔  เปนบางสวน

หรือท้ังหมด  กอนหรือหลังวันเปดภาคการศึกษาก็ได แตตองไมเกินสามสิบวัน นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา  

โดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

   ขอ  ๘  มหาวิทยาลัยอาจผอนผันใหนักศึกษาชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจายในแตละ

ภาคการศึกษา เปนบางสวน หรือท้ังหมด  กอนหรือชากวากําหนดได  แตตองไมเกินหกสิบวันนับตั้งแตวันเปด

ภาคการศึกษา  โดยนักศึกษาตองชําระคาปรับเนื่องจากการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาชากวากําหนดตามขอ 

๕(๖) 



   นักศึกษาผูใดไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย ในภาคการศึกษาใด จะตองขอ

อนุญาตลาพักการศึกษา และตองชําระเงินคาธรรมเนียมการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา  ตามขอ ๕(๓)  ไม

ชากวาวันสิ้นสุดภาคการศึกษานั้น  หากไมชําระจนพนวันสิ้นสุดภาคการศึกษาแลวจะถือวาพนสถานภาพการ

เปนนักศึกษา 

    ขอ  ๙  นักศึกษาท่ีพนสถานภาพการเปนนักศึกษา  หากประสงคจะขอคืนสถานภาพการเปน

นักศึกษา    ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการขอคืนสถานภาพนักศึกษาตามขอ ๕(๒) และชําระคาธรรมเนียม

การรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาตามจํานวนภาคการศึกษาท่ีคางชําระตามขอ ๕(๓) 

   ขอ  ๑๐  เงินท่ีมหาวิทยาลัยไดรับไวตามระเบียบนี้  จะไมคืนใหกับนักศึกษาไมวากรณีใดๆ 

ท้ังสิ้น  เวนแตกรณีเก็บซํ้าซอน หรือมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเกินกวาอัตราท่ีกําหนด 

     ขอ  ๑๑  ใหมหาวิทยาลัยกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาตางประเทศ  

โดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

   ขอ  ๑๒  การจัดสรรเงินบํารุงการศึกษา  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 

บริหารจัดการและดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามการจัดทํางบประมาณและการบริหาร

งบประมาณ  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย  ราชภัฎเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 

   ขอ  ๑๓  คาตอบแทนการสอน  ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรใหแกผูสอนนักศึกษาท่ี

มหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษ และทําหนาท่ีสอน โดยใชภาษาอังกฤษ อัตราคาบละไมเกิน ๑,๕๐๐ บาท 

   ขอ  ๑๔  คาใชจายในการจัดกิจกรรมนักศึกษาภายในประเทศ ใหจายในโครงการท่ีไดรับ

อนุมัติจากมหาวิทยาลัย  ตามท่ีไดจายจริง  ในอัตรา  ดังตอไปนี้ 

   (๑)   คาพาหนะในการเดินทางจายในอัตราคาโดยสารรถประจําทาง 

   (๒) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  ไมเกินม้ือละ  ๔๐  บาท/คน 

   (๓) คาอาหาร  ไมเกินวันละ  ๓๐๐  บาท/คน 

   (๔) คาท่ีพัก  ไมเกินวันละ  ๔๐๐  บาท/คน 

   (๕) คาตอบแทนนักศึกษาชวยปฏิบัติงาน  ไมเกินวันละ  ๒๐๐  บาท/คน 

   (๖) คาตอบแทนวิทยากร  อัตราคาบละไมเกิน  ๕๐๐  บาท/คน 

   (๗) คาใชจายอ่ืนๆ ในอัตราท่ีไดรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย   

   ขอ  ๑๕  คาใชจายในการจัดกิจกรรมนักศึกษาในตางประเทศ ใหจายในโครงการท่ีไดรับ

อนุมัติจากมหาวิทยาลัย  ในลักษณะเหมาจาย  อัตราคนละไมเกิน  ๒๐,๐๐๐  บาท 

   ขอ  ๑๖  คาหนังสือในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร  ใหจายตามท่ีจายจริง ไมเกินรายวิชาละ  

๓๐๐  บาท 

   ขอ  ๑๗  กรณีรายจายในระเบียบนี้ท่ีกําหนดอัตราการจาย  “ไมเกิน”  ไว  การจายครั้งละ

เทาไร  ใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

 



   ขอ  ๑๘  กรณีท่ีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ซ่ึงเขาศึกษาตามหลักสูตรกอน

ระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหดําเนินการตามระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการเก็บเงินคาบํารุง

การศึกษาและคาธรรมเนียมการศึกษา  ภาคปกติ  ของสถาบันราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ.๒๕๔๐  และระเบียบสภา

ประจําสถาบันราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการกําหนดประเภทรายจายและอัตราคาใชจายจากเงินรายไดของ

สถาบันราชภัฏเทพสตรี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๔ 

   ขอ  ๑๙  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  มีอํานาจออกประกาศ หรือคําสั่ง  เพ่ือ

ประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี ้

   ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูตีความ 

วินิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนท่ีสุด 

 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๒  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 

         (ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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