
คาบาํรงุมหาวิทยาลัย

อัตราท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

ระดับปรญิญาตรี 2,500 บาท/ภาคการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา 3,200 บาท/ภาคการศึกษา
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สมทบกองทุนสะสมม่ันคง
มหาวิทยาลัย รอยละ 5

งบกลางมหาวิทยาลัย รอยละ 4

งบกลางมหาวิทยาลัยเพ่ือสมทบ
กองทุนพัฒนาบุคลากร รอยละ 1

งบกลางเพ่ือชดใชคาใชจายท่ี
จําเปนตองจายตามขอผูกพันสัญญา
คางชําระ รอยละ 9

สํานักงานอธิการบดี รอยละ 10

กองทุนวิจัยและพัฒนา รอยละ 1

สมทบสาธารณูปโภค รอยละ 10

หนวยงาน-สนับสนุนท่ีไมใชคณะ รอย
ละ 60

การจัดสรร รอยละ

สวนกลาง  รอยละ 40  ประกอบดวย

สมทบกองทุนสะสมมั่นคงมหาวิทยาลัย 5

สมทบงบกลางมหาวิทยาลัย 4

งบกลางมหาวิทยาลัยเพื่อสมทบกองทุนพัฒนา

บุคลากร 

1

งบกลางเพื่อชดใชคาใชจายท่ีจําเปนตองจายตามขอ

ผูกพันสัญญาคางชําระ

9

สํานักงานอธิการบดี 10

กองทุนวิจัยและพัฒนา 1

สมทบคาสาธารณูปโภค 10

รหัส 55 ขึ้นไปจัดสรรไปหนวยงานสนับสนุนท่ีไมใช

คณะ
60

เดิม รหสั 54 ลงมา คณะตนสังกดั รอยละ 60

คาบํารุงมหาวิทยาลยั ตัง้แตนักศึกษารหัส 55 เปนตนไป คณะตนสังกัดจะไมไดรับจัดสรร TDSFAN



คาพัฒนานักศกึษา

คาพัฒนานักศึกษา : เงินสนับสนุนคาใชจายกิจกรรมนักศึกษา,

คาพัฒนาการกีฬา, คาบริการสุขภาพนักศึกษา, คาพัฒนาหองสมุด

คาเทคโนโลยสีารสนเทศ และคาพัฒนาทักษะภาษา

อัตราท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บ 

- ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวน 1,150 บาทตอภาคการศึกษา

(คณะจะไดรับจัดสรรจากสวนกลางเปน “งบพัฒนากิจกรรม

นักศึกษา” จากกองกิจการนักศึกษาตามจํานวนหัวของ

นักศึกษา)

*นโยบายการจัดสรรแตละรายการขึ้นอยูกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยในแตละป

100%

คาพัฒนานักศึกษา 
อัตราเรียกเก็บ 1,150 บาท

สวนกลาง /กองกิจ
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คาธรรมเนียมการศึกษาท่ีเรียกเก็บตามรายวิชา (คาหนวยกิต)

การจัดสรร รอยละ

สวนกลาง  รอยละ 34  ประกอบดวย

สมทบกองทุนสะสมมั่นคงมหาวิทยาลัย 5

สมทบงบกลางมหาวิทยาลัย 4

งบกลางมหาวิทยาลัยเพื่อสมทบกองทุนพัฒนา

บุคลากร 

1

งบกลางเพื่อชดใชคาใชจายท่ีจําเปนตองจาย

ตามขอผูกพันสัญญาคางชําระ

3

สํานักงานอธิการบดี 10

กองทุนวิจัยและพัฒนา 1

สมทบคาสาธารณูปโภค 10

คณะตนสังกดั รอยละ 66

5%
4%

1%
3%

10%

1%

10%

66%

คาหนวยกิต
สมทบกองทุนสะสมมั่นคง
มหาวิทยาลัย รอยละ 5

งบกลางมหาวิทยาลัย รอยละ 4

งบกลางมหาวิทยาลัยเพื่อสมทบ
กองทุนพัฒนาบุคลากร รอยละ 1

งบกลางเพื่อชดใชคาใชจายที่
จําเปนตองจายตามขอผูกพัน
สัญญาคางชําระ รอยละ 3
สํานักงานอธิการบดี รอยละ 10

กองทุนวิจยัและพัฒนา รอยละ 1

สมทบสาธารณูปโภค รอยละ 10

คณะตนสังกัด รอยละ 66

ยกเวน คาหนวยกิตระดบับัณฑิตศึกษา ตองหัก 3% ใหบัณฑิตศึกษา กอน จัดสรร 34 : 66
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คาธรรมเนียมนักศึกษาทดลองเรียน อัตราที่เรียกเก็บ 20,000 บาท

สมทบกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 5,000 

บาท

สํานักงานอธิการบดี 
3,150 บาท

คณะวิทยาศาสตร             
1,575 บาท

คณะศิลปศาสตร            
795 บาท

หนวยงานตนสังกัด               
9,480 บาท

สมทบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 
5,000 บาท

สํานักงานอธิการบดี รอยละ 21

คณะวิทยาศาสตร รอยละ 10.5

คณะศิลปศาสตร รอยละ 5.3

หนวยงานตนสังกัด รอยละ 63.20 

การจัดสรร รอยละ จํานวนเงินที่จัดสรร

สบทบกองทนุพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน 5,000 บาทกอน

สวนท่ีเหลือ 15,000 บาท จัดสรรให

1. สํานักงานอธิการบดี 21 3,150 บาท

2. คณะวิทยาศาสตร 10.50 1,575 บาท

3. คณะศิลปศาสตร 5.30 795 บาท

4. คณะตนสังกัด 63.20 9,480 บาท
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คาธรรมเนียมนักศกึษาทดลองเรียนทีค่ณะ

ไดรับจัดสรรยอด 9,480 บาท
กองทุนสะสม      

474 บาท คาสาธารณูปโภค 
948 บาท

กองทุนวิจัย 
94.80 บาท

จัดสรรหนวยงาน 
7,963.20 บาท

สมทบกองทุนสะสมม่ันคงมหาวิทยาลัย 
รอยละ 5

สมทบคาสาธารณูปโภค รอยละ 10

สมทบกองทุนวิจัยและพัฒนา รอยละ 1

จัดสรรหนวยงาน รอยละ 84

การจัดสรร รอยละ จํานวนเงินที่จัดสรร

1. กองทุนสะสมมั่นคง

มหาวิทยาลัย

5 474 บาท

2. คาสาธารณูปโภค 10 948 บาท

3. กองทุนวิจัยและพัฒนา 1 94.80 บาท

4. คณะตนสังกัด 84 7,963.20 บาท
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คาบํารุงพิเศษ 

(อัตราตามประกาศที่คณะเรียกเก็บ)

กองทุนสะสม, 5% คาสาธารณูปโภค
10%

กองทุนวิจัย1%

จัดสรรหนวยงาน
, 84%

สมทบกองทุนสะสมมั่นคงมหาวิทยาลัย 
รอยละ 5

สมทบคาสาธารณูปโภค รอยละ 10

สมทบกองทุนวิจัยและพัฒนา รอยละ 1

จัดสรรหนวยงาน รอยละ 84

การจัดสรร รอยละ

สวนกลางมหาวิทยาลัย รอยละ 16 ประกอบดวย

1. กองทุนสะสมมั่นคงมหาวิทยาลัย 5

2. คาสาธารณูปโภค 10

3. กองทุนวิจัยและพัฒนา 1

คณะตนสังกดั 84

คณะพัฒนาการทองเที่ยวไมไดเรียกเก็บ
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เงินเหลือจาย

หลักเกณฑการจัดสรรเงินเหลือจาย 

วาดวยหลักเกณฑการจัดสรรเงินเหลอืจาย พ.ศ.2550

รายการจดัสรร ร้อยละ

สมทบกองทุนคณะ (ใชไ้ดเ้ฉพาะดอกผล) 50

เงนิสะสมเพือ่การจดัหางบลงทุนและการ

พฒันาบุคลากร

25

นําไปตัง้ประมาณการรายจา่ยประจาํปี

ถดัไป

25

สมทบกองทุน
คณะ (ใชได
เฉพาะดอก

ผล)
50%นําไปตั้ง

ประมาณการ
รายจาย
ประจาํป

25%

เงินสะสมเพ่ือ
การจัดหางบ
ลงทุนและ
การพัฒนา
บุคลากร

25%

การจัดสรรเงินเหลือจาย
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เงนิรายไดอ่ืน ๆ 

รายการ จัดสรรคา

สาธารณูปโภค

หนวยงาน

เงินผลประโยชน 

เชน คาเชาสถานท่ี

10 90

เงินจากการฝกอบรม การ

ประชุมสัมมนา 

เชน คาลงทะเบียน *

10 90

เงินจากฟารม 10 90

10

10

10

10

90

90

90

90

เงินผลประโยชน

เงินจากฟารม

เงินจากการฝกอบรม

การประชุมสมัมนา

คาสาธารณูปโภครอยละ 10 หนวยงานตนสังกัด รอยละ 90

* เงินคงเหลือจากการดําเนินการแลว จัดสรร 50 : 50 ดังนี้

มหาวิทยาลัย รอยละ 50

คณะผูจัด รอยละ 50 เพ่ือตั้งจายเปนงบประมาณปถดัไป

เงินคาลงทะเบียน

โครงการคงเหลือ 

(กําไร)

มหาวิทยาลัย รอยละ 50

คณะ รอยละ 50
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- 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 

คาบํารุงมหาวิทยาลัย (2,500)

คาพัฒนานักศึกษา (1,150)

คาหนวยกิตสูงสุดตอเทอม (2,700)

คาบํารุงพิเศษ (ที่คณะเรียกเก็บเพิ่ม) (3000)

คาขึ้นทะเบียนนักศึกษา (300)

คาธรรมเนียมนักศึกษาโควตา (500)

คาประกันของเสียหาย (1,000)

คาประกันอุบัติเหตุ (200)

สรุปจํานวนเงินที่หนวยงานตาง ๆ ไดรับจัดสรร

กองทุนสะสม

งบกลาง ม.

งบกลาง ม. เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร

งบกลาง ม. เพื่อชดใชคาใชจายที่จาํเปนตองจาย

สํานักงานอธิการบดี

กองทุนวิจยั

คาสาธารณูปโภค

คณะ

หนวยงานอื่น

สรุป จํานวนเงินท่ีหนวยงานตาง ๆ ไดรับจัดสรร

จากเงินคาธรรมเนียมท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
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สรุป จํานวนเงินท่ีหนวยงานตาง ๆ ไดรับจัดสรร

จากเงินคาธรรมเนียมนักศึกษาทดลองเรียน

- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 

1.คาธรรมเนียมนักศึกษาทดลองเรยีน 
(20,000)

2.คาธรรมเนียมนักศึกษาทดลองเรยีนสวน
ของคณะ (9,480)

กองทุนพัฒนา ม.

กองทุนสะสม

งบกลาง ม.

งบกลาง ม. เพื่อสมทบ
กองทุนพัฒนาบุคลากร

งบกลาง ม. เพื่อชดใช
คาใชจายท่ีจําเปนตองจาย

สํานักงานอธิการบดี

กองทุนวิจัย

คาสาธารณูปโภค

คณะ

หนวยงานอื่น
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