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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง  การเก็บเงินบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

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

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)  
ซึ่งส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองและนักศึกษา
ที ่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : 
COVID-19) ประกอบกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื ่อง มาตรการ                 
ให้ความช่วยเหลือผู ้ที ่ได้รับผลกระทบการระบาดของโรคไวรัส โคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 :               
COVID-19) ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ข้อ 2  “ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเรียกเก็บจากนักศึกษา” นั้น 
 เพื ่อให้สอดคล้องกับประกาศมาตรการดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) และ (2)                    
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 
เรื ่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2558 ลงวันที ่ 3 เมษายน                 
พ.ศ. 2558 การเก็บเงินบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 
พ.ศ. 2561 การเก็บเง ินบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับปร ิญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา                   
พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  และมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564               
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564  จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง  การเก็บเงินบำรุง
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื ่อง การเก็บเงินบำรุง
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019   
(Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563” 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ใช้บังคับกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
 ข้อ 3 ให้ปรับลดค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 อัตราร้อยละ 10 จึงกำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ดังนี้ 

/สาขาวิชา... 
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สาขาวิชาในสังกัดคณะครุศาสตร์ 

1. คณิตศาสตร์      ภาคเรียนละ 6,300 บาท 

2. สังคมศึกษา     ภาคเรียนละ 6,300 บาท 

3. การศึกษาปฐมวัย    ภาคเรียนละ 6,300 บาท 

4. พลศึกษา     ภาคเรียนละ 6,300 บาท 

5. การสอนภาษาไทย    ภาคเรียนละ 6,300 บาท 

6. การสอนภาษาอังกฤษ    ภาคเรียนละ 6,300 บาท 

7. การประถมศึกษา    ภาคเรียนละ 6,300 บาท 

8. วิทยาศาสตร์      ภาคเรียนละ 7,200 บาท 

9. คอมพิวเตอร์ศึกษา    ภาคเรียนละ 7,200 บาท 

10. การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย            ภาคเรียนละ 
     /การศึกษาพิเศษ   

6,300 บาท 

 

สาขาวิชาในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. ภาษาอังกฤษ     ภาคเรียนละ 6,300 บาท 

2. รัฐประศาสนศาสตร์    ภาคเรียนละ 7,560 บาท 

3. ศิลปกรรม/ประยุกต์ศิลป์   ภาคเรียนละ 7,200 บาท 

4. ภาษาไทย     ภาคเรียนละ 7,200 บาท 

5. ดนตรี     ภาคเรียนละ 7,650 บาท 

6. ภาษาญี่ปุ่น     ภาคเรียนละ 7,650 บาท 

7. การปกครองท้องถิ่น    ภาคเรียนละ 7,200บาท 

8. นิเทศศาสตร์     ภาคเรียนละ 7,650 บาท 

9. นิติศาสตร์     ภาคเรียนละ 7,650 บาท 

10. ประวัติศาสตร์    ภาคเรียนละ 7,200 บาท 

11. สหวิทยาการอิสลาม    ภาคเรียนละ 6,300 บาท 

12. ศิลปะการแสดง    ภาคเรียนละ 6,300 บาท 

13. ดนตรีสากล     ภาคเรียนละ 8,460 บาท 

/14. ภาษาจีน... 
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14. ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน   ภาคเรียนละ 6,300บาท 

15. การพัฒนาชุมชนและสังคม   ภาคเรียนละ 6,300 บาท 

16. ดนตรีไทย / ดนตรีศึกษา   ภาคเรียนละ 7,650 บาท 

17. สหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา  ภาคเรียนละ 6,300 บาท 
 

สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. เกษตรศาสตร์     ภาคเรียนละ 8,460 บาท 

2. เคม ี      ภาคเรียนละ 8,460 บาท 

3. วิทยาการคอมพิวเตอร์    ภาคเรียนละ 8,460 บาท 

4. คณิตศาสตร์     ภาคเรียนละ 8,460 บาท 

5. สาธารณสุขชุมชน/สาธารณสุขศาสตร์  ภาคเรียนละ 8,460 บาท 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศ    ภาคเรียนละ 8,460 บาท 

7. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ภาคเรียนละ 8,460 บาท 

8. การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ภาคเรียนละ 
   /วิศวกรรมการจัดการ 

8,460 บาท 

9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ภาคเรียนละ 8,460 บาท 

10. วิศวกรรมไฟฟ้า    ภาคเรียนละ 8,460 บาท 

11. จุลชีววิทยา     ภาคเรียนละ 8,460 บาท 

12. คหกรรมศาสตร์    ภาคเรียนละ 8,460 บาท 

13. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   ภาคเรียนละ 8,460 บาท 

14. เทคโนโลยีการผลิตพืช   ภาคเรียนละ 8,460 บาท 

15. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)  ภาคเรียนละ 8,460 บาท 

สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

1. การบัญชี     ภาคเรียนละ 7,200 บาท 

2. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ    ภาคเรียนละ 
   /เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 

7,200 บาท 

3. การจัดการ     ภาคเรียนละ 7,200 บาท 

/4. การบริหาร... 
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4. การบริหารทรัพยากรมนุษย์   ภาคเรียนละ 7,200 บาท 

5. การตลาด     ภาคเรียนละ 7,200 บาท 

6. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    ภาคเรียนละ 7,200 บาท 

7. การจัดการโลจิสติกส์    ภาคเรียนละ 7,200 บาท 

8. การท่องเที่ยว     ภาคเรียนละ 7,200 บาท 

9. ธุรกิจระหว่างประเทศ    ภาคเรียนละ  7,200 บาท 

10. การเป็นผู้ประกอบการ   ภาคเรียนละ 7,200 บาท 

11. การจัดการธุรกิจโรงแรม   ภาคเรียนละ 10,800 บาท 

12. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  ภาคเรียนละ 5,400 บาท 

 
ข้อ 4 ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจสั่งการและรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 

  
 

   ประกาศ ณ วันที่ 20  มกราคม พ.ศ. 2564 
 
 

                                                                                                           
                                                                                          

                       (รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์    ประดับเพ็ชร์) 
                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  


