
 
 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
      วาดวย  คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
----------------------------------- 

  
  เพื่อใหการดําเนินการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวยการบริหาร
งบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘(๒)  แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗    และโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ในคราวประชุม คร้ังที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงไดออกระเบียบไว
ดังตอไปนี้ 
   ขอ ๑   ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวย   คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ   พ.ศ. ๒๕๕๑” 

   ขอ  ๒    บรรดาระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศ หรือขอบังคับอ่ืนใด ในสวนที่ขัดหรือแยง
กับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
   ขอ ๓    ในระเบียบนี้ 
        “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   “ระดับบัณฑิตศึกษา”  หมายถึง  การศึกษาหลังปริญญาตรี  ไดแก ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ระดับมหาบัณฑิต  และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
    “คาธรรมเนียมการศึกษา”  หมายถึง  คาบํารุงการศึกษา  คาลงทะเบียน
รายวิชา  และคาธรรมเนียมการศึกษาอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามระเบียบนี้ ผลประโยชนที่
เกิดจากเงินที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามระเบียบนี้  รวมทั้งเงินอื่นใดที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด   
ใหเปนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา 
 



 ๒

   ขอ ๔   ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บคาธรรมเนียมตาง ๆ  ดังนี้ 
   ๔.๑  คาสมัครสอบคัดเลือกเขาเรียน 
    ๔.๑.๑  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาละ ๔๐๐ บาท 
    ๔.๑.๒  ระดับปริญญาโท    สาขาวิชาละ ๔๐๐ บาท 
    ๔.๑.๓  ระดับปริญญาเอก    สาขาวิชาละ ๕๐๐ บาท 
   ๔.๒   คูมือนกัศึกษา       ชุดละ                  ๒๐๐ บาท 
   ๔.๓   คาธรรมเนียมการศึกษา  ที่เรียกเก็บคร้ังเดียว  เพื่อข้ึนทะเบียน
เปนนักศึกษา 
    ๔.๓.๑  คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา  ๕๐๐ บาท 
    ๔.๓.๒  คาประกันของเสียหาย             ๑,๐๐๐ บาท 
   เงินคาประกันของเสียหาย  ใหแยกบัญชีรับไวตางหากเปนเงินฝากถอน
คืน  ใหแกนักศึกษาที่มิไดทําทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเสียหาย  และมายื่นคํารองขอคืน 
ภายใน  ๖  เดือน  นับจากวันที่พนสภาพการเปนนักศึกษา  หากไมมาถอนคืนภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว  ใหโอนเงินเขาเปนรายไดสวนบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
   ๔.๔   คาบํารุงมหาวิทยาลัย  คาบํารุงสํานักวิทยบริการ  และคาบํารุง
อ่ืน ๆ ที่เรียกเก็บเปนรายภาคเรียน  สําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
    ๔.๔.๑  คาบํารุงมหาวิทยาลัย   ๒,๐๐๐ บาท 
    ๔.๔.๒  คาบํารุงสํานักวิทยบริการ      ๗๐๐ บาท 
    ๔.๔.๓  คาบํารุงเทคโนโลยีสารสนเทศ     ๘๐๐ บาท 
    ๔.๔.๔  คาบํารุงหองพยาบาลและบริการสุขภาพ    ๑๐๐ บาท 
    ๔.๔.๕  คาบํารุงกิจกรรมระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และ  
                                                                         ระดับปริญญาโท      ๑๐๐ บาท 
    ๔.๔.๖  คาบํารุงกิจกรรมระดับปริญญาเอก     ๕๐๐ บาท 
   ๔.๕   คาลงทะเบียนเรียนรายวิชา  คาธรรมเนียมพิเศษ  คาบํารุงศูนย
ใหการศึกษา และคาธรรมเนียมอื่น ๆ  ใหมหาวิทยาลัยจัดทําเปนประกาศกําหนดอัตรา  และ
หลักเกณฑการเรียกเก็บ  จําแนกเปนสาขาวิชาที่เปดสอน  แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 
   ๔.๖   คาธรรมเนียมการลงทะเบียนสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษา
คนควาอิสระ  การสอบประมวลความรู  (Comprehensive Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) การทดสอบภาษาตางประเทศ และการทดสอบความสามารถดาน
คอมพิวเตอร 



 ๓

    ๔.๖.๑  คาธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ  หรือการศึกษา
คนควาอิสระ 
               -  ระดับปริญญาโท  คร้ังละ ๓,๐๐๐ บาท 
               -  ระดับปริญญาเอก  คร้ังละ ๖,๐๐๐ บาท 
    ๔.๖.๒  คาธรรมเนียมการสอบประมวลความรู   คร้ังละ   ๕๐๐ บาท 
    ๔.๖.๓  คาธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ คร้ังละ ๑,๐๐๐ บาท 
    ๔.๖.๔  คาธรรมเนียมการทดสอบภาษาตางประเทศ 
                -  ระดับปริญญาโท  คร้ังละ    ๕๐๐ บาท 
               -  ระดับปริญญาเอก  คร้ังละ    ๕๐๐ บาท 
    ๔ .๖ .๕   คาธรรมเนียมการทดสอบความสามารถด าน
คอมพิวเตอร  คร้ังละ  ๕๐๐  บาท 
   ๔.๗   คาธรรมเนียมอื่น ๆ  ที่เรียกเก็บตามรายการ 
    ๔.๗.๑  คาปรับการลงทะเบียนชากวากําหนด  วันละ ๕๐ บาท  แต
ทั้งนี้ไมเกิน  ๒,๐๐๐  บาท 
    ๔.๗.๒  คาออกบัตรประจําตัวนักศึกษา      ๒๐๐  บาท 
    ๔.๗.๓  คาออกใบแสดงผลการศึกษาที่เคยออกใหแลว  ฉบับละ
๑๐๐  บาท 
    ๔.๗.๔  คาออกใบรับรองอื่น ๆ ฉบับละ         ๕๐   บาท 
    ๔.๗.๕  คาขึ้นทะเบียนปริญญาบัณฑิตศึกษา  ดุษฎีบัณฑิต  
                                                                         หรือประกาศนียบัตร          ๖๐๐  บาท 
    ๔.๗.๖  คาธรรมเนียมการรับโอนผลการเรียน 
                                                                         -  ผลการเรียนจากมหาวิทยาลัย  หนวยกิตละ ๒๐๐   บาท 
                                                                         -  ผลการเรียนจากสถาบันการศึกษา อ่ืน ๆ หนวยกิตละ
คร่ึงหนึ่งของคาหนวยกิตที่ เรียกเก็บในหลักสูตรนั้น ๆ คาปรับการขอรับปริญญาบัตร   หรือ
ประกาศนียบัตร   เกินกวา  ๑  ป  นับจากวันที่รับปริญญา  ฉบับละ   ๕๐๐  บาท 
   ๔.๘   คาธรรมเนียมการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา และการขอคืน
สภาพนักศึกษา 
    ๔.๘.๑  คารักษาสภาพการเปนนักศึกษา     กรณีการขอลาพัก
การศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท   ภาคเรียนละ   ๒,๐๐๐  บาท  
ระดับปริญญาเอก  ภาคเรียนละ  ๕,๐๐๐  บาท 



 ๔

    ๔.๘.๒  คารักษาสภาพการเปนนักศึกษา  กรณีที่ลงทะเบียน
รายวิชาครบตามหลักสูตรแลว   ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  และระดับปริญญาโท    ภาคเรียน
ละ  ๒,๐๐๐  บาท  ระดับปริญญาเอก  ภาคเรียนละ  ๕,๐๐๐  บาท 
    ๔.๘.๓  คาขอคืนสภาพการเปนนักศึกษากรณีที่พนสภาพ 
การเปนนักศึกษาเพราะเหตุไมชําระคาบํารุงการศึกษาตามกําหนด  หรือ เนื่องจากการลาออก  
คร้ังละ  ๕๐๐  บาท  และตองชําระคารักษาสภาพการเปนนักศึกษาภาคเรียนที่คางชําระทั้งหมด 
  ขอ ๕   คาธรรมเนียมการศึกษาที่กําหนดไวในระเบียบนี้  เมื่อชําระเงินแลวจะ
ขอรับคืนไมไดนอกจาก 
   ๕.๑   คาประกันของเสียหายที่กําหนดไวในขอ ๔.๓.๒  ซึ่งจะขอรับคืน
ไดตามจํานวนคงเหลือ   เมื่อไดหักเงินที่ตองชําระจากการทําของเสียหายภายหลังสําเร็จการศึกษา
หรือพนสภาพการเปนนักศึกษา 
   ๕.๒   คาลงทะเบียนที่กําหนดไวในขอ ๔.๕  จะขอรับคืนไดเมื่อ
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาหรือสาขาวิชาประกาศงดหรือยกเลิกการเรียนในรายวิชานั้น 
  ขอ ๖   ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินตามขอ ๔.๓  และ ๔.๔  ในวันที่นักศึกษา
รายงานตัวเขาศึกษา  สวนคาธรรมเนียมขอ ๔.๕  ใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยเปนราย 
ภาคเรียน  ทั้งนี้ตองไมเกิน  ๓๐  วัน   นับแตวันเปดภาคเรียน 
  ขอ ๗   กรณีที่จํา เปน   นักศึกษาอาจยื่นคํารองขอผอนผันการชําระเงิน 
ตามขอ ๔.๔ และ ๔.๕   ชากวากําหนด   ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะผอนผันได  แต
ตองไมเกิน  ๑๕  วัน  นับแตวันที่ครบกําหนด ตามขอ ๖  และจะตองชําระคาธรรมเนียม 
ตามขอ ๔.๗.๑   
  เมื่อพนระยะเวลาผอนผันตามวรรคแรก  นักศึกษาผูนั้นไมมีสิทธิ์เรียนในภาคเรียน
นั้น 
  ขอ  ๘   นักศึกษาที่ไมลงทะเบียนเรียนและไมชําระเงินคารักษาสภาพการเปน
นักศึกษาภายใน   ๔๕ วัน  นับแตวันเปดภาคเรียนนั้น ๆ  ใหถือวานักศึกษาผูนั้นพนสภาพการเปน
นักศึกษา   
  ขอ  ๙  ในกรณีที่นักศึกษาขอถอนหรือขอเปล่ียนวิชาเรียน  ซึ่งไดกระทําภายใน  
๒๐  วันนับแตวันเปดภาคเรียน   ใหมหาวิทยาลัยอนุมัติจายคาลงทะเบียนรายวิชาคืนได   และ
กรณีที่นักศึกษาขอลาออกจากมหาวิทยาลัยภายใน   ๒๐   วัน   นับแตวันเปดภาคเรียน 
ใหมหาวิทยาลัยอนุมัติจายคาธรรมเนียมตามขอ ๔.๔  และ ๔.๕  คืนได  และกรณีที่มหาวิทยาลัย 
มีเหตุจําเปนอยางใดอยางหนึ่งทําใหไมสามารถเปดสอนในสาขาที่เปดรับสมัครใหผูสมัครขอรับเงิน
คาสมัครคืนได 



 ๕

  ขอ ๑๐  มหาวิทยาลัยอาจเรียกเก็บเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
เปนระบบเหมาจายได   ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ขอ ๑๑  การเก็บคาธรรมเนียมตามระเบียบนี้   ใหใชใบเสร็จเงินบํารุงการศึกษา
ตามแบบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด    กรณีที่ยังมิไดกําหนดใหใชใบเสร็จรับเงินตามที่
มหาวิทยาลัยใชอยูตามปกติ 
  ขอ ๑๒ เงินคาธรรมเนียมตาง  ๆ  ที่ เ รียกเก็บจากนักศึกษาตามระเบียบนี้     
ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการดังตอไปนี้ 
         ๑๒.๑ นําเงินฝากธนาคารออมสินหรือธนาคารอื่นในนามของ
มหาวิทยาลัยและนําดอกผลที่เกิดจากเงินฝากนี้สมทบเขาเปนเงินประเภทเดียวกัน 
         ๑๒.๒ เมื่อเลิกโครงการ  หากมีเงินเหลือใหโอนเขาสมทบเปนเงินบํารุง
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 
         ๑๒.๓ ใหหัวหนากลุมงานการเงิน  เปนผู รับผิดชอบลงนามในเช็ค 
ส่ังจายเงินรายไดตามระเบียบนี้รวมกับอธิการบดี  หรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย 
          ๑๒.๔ ใหใชใบเสร็จรับเงินบํารุงการศึกษาเปนใบเสร็จรับเงินตาม
ระเบียบนี้ยกเวนสภามหาวิทยาลัยจะกําหนดใหเปนแบบอื่น 
  ขอ ๑๓ เงินคาธรรมเนียมการศึกษา  ที่เรียกเก็บตามระเบียบนี้  ใหใชจายในการ
ดําเนินการจัด การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอ 
  ขอ ๑๔ ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจประกาศเกี่ยวกับ
วิธีปฏิบัติ  ซึ่งไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 
  ขอ ๑๕ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  
   

        ประกาศ  ณ  วันที่              มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
                                                
 
 

(นายอารีย  วงศอารยะ) 
นายกสภามหาวทิยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 


