
 

 

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

วาดวย  การเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา  การจัดการศึกษาภาคปกติ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

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

 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘(๒)  และ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗  

และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ในคราวประชุมครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี  ๒๒  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๓             

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จึงออกระเบียบไวดังตอไปน้ี 

  ขอ  ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีวาดวย  การเก็บเงิน  คาบํารุงการศึกษา  

การจัดการศึกษาภาคปกติ  พ.ศ. ๒๕๕๓” 

  ขอ  ๒   ระเบียบน้ีใหใชบังคับกับนักศึกษา ภาคปกติ ท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ต้ังแต    

ปการศึกษา ๒๕๕๓  เปนตนไป 

  บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ังอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีท่ีขัดหรือแยงกับ

ระเบียบน้ี  ใหใชระเบียบน้ีแทน 

  ขอ  ๓   ในระเบียบน้ี 

  “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  “อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  “นักศึกษา”  หมายความวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ีเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

ภาคปกติ ต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๓  เปนตนไป 

  “หลักสูตร”  หมายความวา  หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ท้ังน้ี  ไมรวม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  

“เงินบํารุงการศึกษา”  หมายความวา  เงินคาธรรมเนียมการศึกษา  คาบํารุงศูนยการศึกษา รวมท้ัง

คาธรรมเนียม  คาลงทะเบียนรายวิชา  คาสมัครสอบ  และคาอื่นๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บ  ตามระเบียบในการจัดการศึกษาตาม

หลักสูตร และผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากเงินบํารุงการศึกษา 

“คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย”  หมายความวา  เงินคาธรรมเนียมการศึกษา และรวมท้ัง

คาธรรมเนียมการโอน  การเทียบโอนผลการศึกษารายวิชา ท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาแบบยอดรวมตลอดหลักสูตร 

   ขอ  ๔  ในการศึกษาตามหลักสูตร  นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบ  เหมาจายใหแก

มหาวิทยาลัย  ในอัตราดังตอไปน้ี 

 

 

 

 

 



   (๑)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  ๕  ป 

    (ก)  สาขาวิชาดานสังคมศาสตร 

    ๑.  สาขาวิชาดนตรีศึกษา  คาธรรมเนียมการศึกษา ๕๕,๐๐๐  บาท 

    ๒.  สาขาวิชาอื่นๆ   คาธรรมเนียมการศึกษา ๔๒,๐๐๐  บาท 
    (ข)  สาขาวิชาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   คาธรรมเนียมการศึกษา   ๔๘,๐๐๐  บาท 

   (๒)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  ๔  ป  ทุกสาขาวิชา  คาธรรมเนียมการศึกษา  ๓๕,๐๐๐  บาท 

   (๓)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ทุกสาขาวิชา   คาธรรมเนียมการศึกษา   ๔๐,๐๐๐  บาท 

   (๔)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    คาธรรมเนียมการศึกษา   ๓๕,๐๐๐  บาท 

   (๕)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   

    (ก)  สาขาวิชาดนตรี   คาธรรมเนียมการศึกษา ๔๕,๐๐๐  บาท 

    (ข)  สาขาวิชาอื่นๆ   คาธรรมเนียมการศึกษา ๓๕,๐๐๐  บาท 

   (๖)  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  ทุกสาขาวิชา   คาธรรมเนียมการศึกษา   ๓๕,๐๐๐  บาท 

   (๗)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   

    (ก)  กรณีท่ีรับผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาเขาศึกษาคาธรรมเนียม

การศึกษา ๔๘,๐๐๐  บาท 

    (ข)  กรณีท่ีรับผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเทาเขาศึกษาคาธรรมเนียมการศึกษา 

๓๕,๐๐๐  บาท 

   (๘)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

    (ก)  กรณีท่ีรับผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาเขาศึกษา 

     ๑.  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ   คาธรรมเนียมการศึกษา ๓๕,๐๐๐  บาท 

     ๒.  สาขาวิชาอื่นๆ      คาธรรมเนียมการศึกษา ๓๐,๐๐๐  บาท 

    (ข)  กรณีท่ีรับผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเทาเขาศึกษาคาธรรมเนียมการศึกษา 

๒๖,๐๐๐  บาท 

  (๙)  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

    (ก)  กรณีท่ีรับผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาเขาศึกษาคาธรรมเนียม

การศึกษา ๓๐,๐๐๐  บาท 

    (ข)  กรณีท่ีรับผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเทาเขาศึกษาคาธรรมเนียมการศึกษา 

๒๖,๐๐๐  บาท 

  (๑๐)  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

    (ก)  กรณีท่ีรับผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาเขาศึกษาคาธรรมเนียม

การศึกษา ๓๕,๐๐๐  บาท 

    (ข)  กรณีท่ีรับผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเทาเขาศึกษาคาธรรมเนียมการศึกษา 

๒๖,๐๐๐  บาท 

   (๑๑)  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    คาธรรมเนียมการศึกษา   ๓๕,๐๐๐  บาท 

   การเรียกเก็บคาธรรมเนียมเหมาจาย  มหาวิทยาลัยอาจเรียกเก็บแบงเปนงวดๆ ตามภาคการศึกษาก็ได  โดย

การจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

 

 



   ขอ  ๕  นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายตามขอ ๔ แลว  นักศึกษาตองชําระ

คาลงทะเบียนเรียนเปนรายวิชา  และคาธรรมเนียมในกรณีตอไปน้ีดวย 

   (๑)  คาลงทะเบียนเปนรายวิชา  กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีเรียนเพ่ิมข้ึนจากแผนการเรียนท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดไว ในอัตรารายวิชาละ  ๑,๐๐๐  บาท 

   (๒)  คาธรรมเนียมการขอคืนสภาพนักศึกษา   เน่ืองจากการพนสภาพการเปนนักศึกษา  เพราะเหตุไมชําระ

คาธรรมเนียมการศึกษา  ๑,๐๐๐  บาท 

   (๓)  คาธรรมเนียมการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา 

       (ก)  กรณีลาพักการศึกษา  ภาคการศึกษาละ  ๑,๐๐๐  บาท 

       (ข)  กรณีไดชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายครบแลว  และไมสําเร็จการศึกษาตามแผนการ

เรียนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ภาคการศึกษาละ  ๑,๐๐๐  บาท 

   (๔)  คาธรรมเนียมการศึกษา กรณีลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาท่ีมิไดมีการลงทะเบียนแบบเหมาจาย  

ภาคการศึกษาละ  ๑,๐๐๐  บาท 

   (๕)  คาบํารุงศูนยการศึกษา  กรณีท่ีเขาศึกษาท่ีศูนยการศึกษาฯ นอกมหาวิทยาลัย  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)  คาธรรมเนียมอื่นๆ  คาปรับ  และคาบริการอ่ืนๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

   ขอ  ๖  มหาวิทยาลัยอาจเรียกเก็บคาใชจายในการทํากิจกรรมเฉพาะเร่ืองนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในขอ ๔ 

และขอ ๕ ไดตามความจําเปนและเหมาะสม  โดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

   ขอ  ๗  ใหมหาวิทยาลัยกําหนดวันเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาตามขอ ๔  เปนบางสวนหรือท้ังหมด  

กอนหรือหลังวันเปดภาคการศึกษาก็ได แตตองไมเกินสามสิบวัน นับต้ังแตวันเปดภาคการศึกษา โดยจัดทําเปนประกาศ

มหาวิทยาลัย 

   ขอ  ๘  มหาวิทยาลัยอาจผอนผันใหนักศึกษาชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจายในแตละภาคการศึกษา 

เปนบางสวน หรือท้ังหมด  กอนหรือชากวากําหนดได  แตตองไมเกินวันสุดทายของ  การเรียนการสอน โดยนักศึกษาตองชําระ

คาปรับเน่ืองจากการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาชากวากําหนดตามขอ ๕(๑๑) 

   นักศึกษาผูใดไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย ในภาคการศึกษาใด จะตองขออนุญาตลาพักการศึกษา และ

ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา  ตามขอ ๕(๓)  ไมชากวาวันส้ินสุดภาคการศึกษาน้ัน  หากไมชําระจน

พนวันส้ินสุดภาคการศึกษาแลวจะถือวาพนสถานภาพการเปนนักศึกษา 

     ขอ  ๙  นักศึกษาท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษา  หากประสงคจะขอคืนสถานภาพการเปนนักศึกษา ตองชําระ

เงินคาธรรมเนียมการขอคืนสถานภาพนักศึกษาตามขอ ๕(๒) และชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาตาม

จํานวนภาคการศึกษาท่ีคางชําระตามขอ ๕(๓) 

   ขอ  ๑๐  เงินท่ีมหาวิทยาลัยไดรับไวตามระเบียบน้ี  จะไมคืนใหกับนักศึกษาไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  เวนแต

กรณีเก็บซํ้าซอน หรือมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเกินกวาอัตราท่ีกําหนด 
 
 



     ขอ  ๑๑  ใหมหาวิทยาลัยกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาตางประเทศ  โดยจัดทําเปน

ประกาศมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

   ขอ  ๑๒  กรณีท่ีนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงเขาศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  ภาคปกติ  กอนระเบียบน้ีใช

บังคับ  ใหดําเนินการตามระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา  และคาธรรมเนียมการ

จัดการศึกษาภาคปกติ  ของสถาบันราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๔๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

   ขอ  ๑๓  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี  มีอํานาจออกประกาศ หรือคําส่ัง  เพ่ือประโยชนในการ

ปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

   ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี  ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูตีความ วินิจฉัยช้ีขาด และให

ถือเปนท่ีสุด 

 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๒  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๓ 

 

 

         (ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


