
 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

---------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ือจัดการศึกษา
หลักสูตรระยะสั้น ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และความในข้อ ๑๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมติคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ือจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น พ.ศ. ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
“คณะ” หมายความว่า คณะ หรือส่วนงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  

ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงหรือโดยมติสภามหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในที่มีหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

“คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าคณะ หรือคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือคณะกรรมการของส่วนงานภายในที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืน 

“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรระยะสั้นซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
จัดขึ้นเพ่ือให้ความรู้ ฝึกอบรม สร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะ หรือสมรรถนะด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน       
อันส่งผลถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคคล 

 

/ “หลักสูตรระยะสั้น” ... 
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“หลักสูตรระยะสั้น” หมายความว่า หลักสูตรที่สร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจง      
เป็นเรื่องๆ โดยใช้ระยะเวลาไม่ยาวนานนัก เป็นหลักสูตรที่คณะจัดบริการแก่ผู้ที่สนใจให้มีโอกาสเพ่ิมพูนทักษะ 
สมรรถนะ ความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพได้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพ่ือน าไปพัฒนางานและพัฒนาวิชาชีพอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้บรรจุไว้ในระบบคลังหน่วยกิต           
ของมหาวิทยาลัยที่มีเนื้อหาสาระและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เทียบได้กับรายวิชาหรือส่วนหนึ่งของรายวิชาที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยและมีวิธีการประเมินผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด ซึ่งเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต  

“ผู้เรียน” หมายความว่า บุคคลที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นภายใต้ระบบคลังหน่วยกิต   
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต           
ซึ่งหมายความรวมถึงนักศึกษาระบบคลังหน่วยกิต ด้วย 

“ระบบคลังหน่วยกิต” หมายความว่า ระบบและกลไกในการเทียบโอนความรู้ความสามารถ
และหรือสมรรถนะที่ได้รับจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษา
ตลอดชีวิต และจากประสบการณ์ มาเก็บสะสมไว้ในคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย 

“คลังหน่วยกิต” หมายความว่า ระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิตส าหรับผู้เรียนที่เข้าศึกษา
รายวิชาหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรม หรือหลักสูตรระยะยาวในระดับปริญญาตรีหรือระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยที่จัดไว้ส าหรับการจัดการศึกษา และที่ได้จากการเทียบโอนในระบบคลังหน่วยกิต 
โดยจัดให้มีหลักฐานการสะสมหน่วยกิต อาทิ สมุดสะสมหน่วยกิต แฟ้มสะสมงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
และฝากในคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย 

“การศึกษาในระบบ” หมายความว่า การศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน โดยได้รับ
ประกาศนียบัตร ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือคุณวุฒิทางการศึกษาอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

“การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย 
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จ
การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ   
ของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความว่า การศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตาม
ความสนใจศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ 
หรือแหล่งความรู้อื่นๆ 

“ประสบการณ์บุคคล” หมายความว่า ความสามารถและหรือสมรรถนะของบุคคลที่สั่งสมไว้
จากการศึกษาด้วยตนเอง ประสบการณ์จากการท างาน การฝึกอบรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น  การ
ฝึกอบรมจากการปฏิบัติงาน การฝึกอาชีพ การสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 
 

/ ข้อ ๔ หลักสูตร ... 
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ข้อ ๔  หลักสูตรซึ่งเข้าข่ายการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบนี้  ได้แก่ หลักสูตร   
ระยะสั้น หรือหลักสูตรฝึกอบรม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย         
การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต โดยอาจน ามาจัดการในรูปแบบ การสัมมนา การประชุม การประชุม  
เชิงปฏิบัติการ การสอนในห้องเรียน การสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การฝึกอบรม หรือรูปแบบอ่ืน โดยมีการ
ให้ประกาศนียบัตร เพ่ือแสดงว่าเข้ารับการศึกษาครบถ้วนตามที่หลักสูตรก าหนด หรือประกาศนียบัตรที่
แสดงว่าผ่านการประเมินผลลัพธ์ การเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรก าหนดแล้วแต่กรณี  

ข้อ ๕  หลักเกณฑ์ทั่วไปของการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมของการจัดการศึกษาหลักสูตร   
ระยะสั้น มีลักษณะ ดังนี้ 

(๑)  การก าหนดค่าธรรมเนียมมีปัจจัยเกี่ยวข้อง ทั้งระยะเวลาที่จัด ช่วงเวลาที่จัด ลักษณะ 
และรูปแบบของหลักสูตรที่หลากหลาย ประเภทของผู้เรียน สถานที่ การคิดรวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง 
ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น รวมทั้งกรณีท่ีอาจมีหน่วยงานอื่นร่วมจัดหรือร่วมสนับสนุนด้วย 

(๒)  การก าหนดค่าธรรมเนียมอาจก าหนดเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร หรือรายหน่วยกิต หรือ   
เหมาจ่ายเป็นชุดวิชา หรือกลุ่มรายวิชา หรือรายวิชา หรือรายชั่วโมง ทั้งนี้ตามลักษณะของแต่ละหลักสูตร 

(๓)  การก าหนดค่าธรรมเนียม อาจก าหนดอัตราที่แตกต่างกันได้ในกรณีผู้เรียนที่ประสงค์       
จะสะสมหน่วยกิตกับผู้เรียนที่ไม่ประสงค์จะสะสมหน่วยกิต หรือกรณีผู้เรียนซึ่งเป็นนักศึกษาหรือบุคลากร     
หรือศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยกับผู้เรียนซึ่งเป็นบุคคลทั่วไป หรือกรณีผู้เรียนซึ่งเป็นนักศึกษาภายใต้โครงการ  
หรือกิจกรรม ตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานคู่ความร่วมมืออ่ืน หรือตามโครงการอ่ืน     
หรือกรณีการจัดการศึกษาในเวลาท าการกับนอกเวลาท าการของมหาวิทยาลัย หรือจากเงื่อนไขวิธีการจัด
การศึกษาท่ีแตกต่างกันออกไป 

(๔) การก าหนดค่าธรรมเนียม มหาวิทยาลัยอาจให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมแก่ผู้สมัครที่ช าระ
ค่าธรรมเนียมเร็วกว่าที่ก าหนด หรือผู้สมัครเป็นกลุ่มในคราวเดียวกัน หรือผู้สมัครที่สามารถแนะน าผู้สมัคร
รายอืน่ หรือกรณีอ่ืนที่ก าหนดในแต่ละโครงการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตร 

(๕) กรณีที่มีหน่วยงานหรือองค์กรเอกชนหรือองค์การต่างประเทศจ้างให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรให้แก่พนักงานหรือลูกค้าของตน โดยมิให้เก็บค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าร่วม
หลักสูตร การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเช่นว่านี้  ให้จัดเก็บในอัตราเหมาจ่ายทั้งหลักสูตรก็ได้ ทั้งนี้ตามอัตรา             
ที่หน่วยงานหรือองคก์รเอกชนผู้ว่าจ้างก าหนดหรือตามท่ีคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนด แล้วแต่กรณี 

(๖) กรณีที่มีหน่วยงานหรือองค์กรเอกชนหรือองค์กรต่างประเทศให้การสนับสนุนด้าน
การเงินแก่การจัดหลักสูตรและหน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าวได้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมไว้แล้ว และเป็น
กรณีที่คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรสมัครใจเข้าร่วมจัด ก็ให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาหลักสูตร
ตามท่ีหน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าวนั้นก าหนดได ้
 
 

/ (๗) การก าหนด ... 
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(๗) การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ให้คณะพิจารณาถึงความคุ้มทุนและหรือความคุ้มค่า     
ของการจัดการศึกษาตามหลักสูตร และให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ต้องจัดสรรรายได้จากค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ให้แก่มหาวิทยาลัยและคณะที่หลักสูตรสังกัดรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เก่ียวข้องด้วย 

(๘)  หลักเกณฑ์อ่ืนโดยความเห็นชอบของอธิการบดี  

ข้อ ๖  ภายใต้หลักเกณฑ์ตามข้อ ๕ ให้คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ  
ให้ความเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมของแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะอาจก าหนดเงื่อนไข
เกี่ยวกับระยะเวลาหรือเงื่อนเวลาในการใช้อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว หรือเงื่ อนไขอ่ืนในการก าหนด
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวด้วยก็ได ้

เมื่อคณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้
เสนออธิการบดีผ่านกองคลังเพ่ือออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดี    
อาจสั่งให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาทบทวนการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวก็ได้ 

ข้อ ๗  การช าระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๖ แต่ละหลักสูตร อาจก าหนดให้ผู้ เรียนช าระ
ค่าธรรมเนียมทัง้หมดในคราวเดียว หรือแบ่งช าระภายในเวลาหรือตามเงื่อนไขที่แต่ละหลักสูตรก าหนด 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นที่ผู้เรียนไม่สามารถช าระค่าธรรมเนียมภายในก าหนดเวลา     
ตามวรรคหนึ่ง ให้คณบดีที่รับผิดชอบหลักสูตรเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป 

อัตราค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระแล้วไม่สามารถขอคืนได้ เว้นแต่กรณีเหตุสุดวิสัยที่มิได้เกิดจาก
การกระท าของผู้เรียนหรือมีเหตุผลและความจ าเป็นอ่ืน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๘  ในกรณีที่มีการปรับปรุงหลักสูตร และยังมิได้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับ
หลักสูตรที่ปรับปรุง ให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมตามข้อ ๖ ไปพลางก่อนได้ โดยอนุโลม  

ข้อ ๙  ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รักษาการตามระเบียบนี้     
และมีอ านาจวินิจฉัยและตีความปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ค าวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๙   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
 (ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ) 
 ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน 
 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 
 

 


