
 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
วาดวย  การรับ  จายเงินในโครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
……………………………………… 

 

 ดวยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  ในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๔๗  เม่ือวันท่ี ๑๘ -๑๙ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗  เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง  วาดวย
การเก็บเงินและจายเงินในโครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒  ใหเหมาะสมกับการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยยิ่งข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘ (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  วาดวยการรับ  จายเงินใน
โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓    ใหยกเลิกระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง  วาดวยการเก็บเงินและการ
จายเงินในโครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
 บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในสวนท่ีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือ
ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ  ๔  ในระเบียบนี้  
“สภามหาวิทยาลัย”     หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
“มหาวิทยาลัย”    หมายความวา   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
“อธิการบดี”     หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

 “การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความวา  การศึกษาท่ีสูงกวาระดับปริญญาตรี 
 “เวลาเรียนปกติ”   หมายความวา  เวลาท่ีจัดการเรียนการสอนในวันจันทรถึง 
                วันศุกร ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
 “นักศึกษา”   หมายความวา  บุคคลท่ีศึกษาอยูในระดับบัณฑิตศึกษา 
 “สารสนเทศ”   หมายความวา  ประมวลความรูท่ีไดรับบริการจากสํานัก 

          วิทยบริการ 
 

/ขอ ๕ . . . 



 ๒ 

 

 ขอ  ๕   ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามอัตราท่ีกําหนด
ดังตอไปนี้ 

(๑)   คาธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก 
 (๑.๑)   คาใบสมัคร และระเบียบการสอบคัดเลือก ชุดละ ๑๐๐  บาท 
 (๑.๒)  คาสมัครสอบคัดเลือก  สาขาวิชาละ ๓๐๐ บาท 

  (๒)  คาธรรมเนียมการศึกษาท่ีเรียกเก็บคร้ังเดียวเม่ือข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
   (๒.๑)  คาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา ๕๐๐ บาท 
   (๒.๒) คาประกันของเสียหาย  ๕๐๐ บาท 
  เงินคาประกันของเสียหายใหแยกบัญชีรับไวตางหาก เปนเงินฝากถอนคืนใหแกนักศึกษา
ในกรณีท่ีนักศึกษามิไดทําใหทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเสียหาย  ใหยื่นคํารองขอเงินคืนภายใน ๖ เดือน 
นับจากวันหมดสภาพการเปนนักศึกษา  หากพนกําหนดใหโอนเงินเขาเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

(๓) คาบํารุงสถาบัน คาบํารุงบริการสารสนเทศ  คาลงทะเบียน  และคาบํารุงอ่ืน ๆ ท่ี
เรียกเก็บเปนรายภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

(๓.๑)   คาบํารุงสถาบัน ๑,๐๐๐  บาท 
(๓.๒)  คาบํารุงส่ือสารนิเทศเพื่อการเรียนรู ภาคเรียนละ ๓๐๐  บาท 
(๓.๓)  คาบํารุงหองพยาบาลและบริการเสริมสุขภาพ ๑๐๐ บาท 
(๓.๔)  คาบํารุงกิจกรรม ๑๐๐ บาท 
(๓.๕)  คาลงทะเบียนรายวิชาบรรยาย /สัมมนา 
 (๓.๕.๑)  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  หนวยกิตละ ๒๐๐ บาท 
 (๓.๕.๒) ระดับปริญญาโท  หนวยกิตละ ๕๐๐ บาท 
(๓.๖)  คาลงทะเบียนรายวิชาท่ีมีภาคปฏิบัติ 
 (๓.๖.๑)  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หนวยกิตละ ๓๐๐ บาท 
 (๓.๖.๒) ระดับปริญญาโท  หนวยกิตละ ๖๐๐ บาท 
(๓.๗)  คาธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาตางชาติ 
 (๓.๗.๑)  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  หนวยกิตละ ๓,๐๐๐ บาท 
 (๓.๗.๒) ระดับปริญญาโท  หนวยกิตละ ๕,๐๐๐  บาท 
(๓.๘)  คาบํารุงคอมพิวเตอรและส่ืออิเล็กทรอนิกส  ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท 

(๔) คาธรรมเนียมการทดสอบภาษาตางประเทศ  การสอบประมวลความรู  คาลงทะเบียน
รายวิชาวิทยานิพนธ  และคาธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ 

(๔.๑)   คาธรรมเนียมการทดสอบภาษาตางประเทศ  คร้ังละ ๓๐๐ บาท 
(๔.๒)  คาธรรมเนียมการสอบประมวลความรู  คร้ังละ ๕๐๐  บาท 
 

/(๔.๓) คาลง . . . 



 ๓ 

 
   (๔.๓)  คาลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ  หนวยกิตละ ๕๐๐ บาท 
   (๔.๔)  คาธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ  คร้ังละ ๑,๕๐๐ บาท 

(๕) ค าธรรมเนี ยมการทดสอบภาษาต างประเทศ   การสอบประมวลความรู  
คาลงทะเบียนรายวิชานิพนธ  และคาธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ 

(๕.๑)   คาปรับการลงทะเบียนชากวากําหนด วันละ ๕๐ บาท       ท้ังนี้จะปรับ
ไมเกิน ๑,๕๐๐ บาท 

(๕.๒) คาออกบัตรประจําตัวนักศึกษา ๑๕๐  บาท 
(๕.๓)  คาออกใบแสดงผลการศึกษาท่ีเคยออกใหแลว ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๕.๔)  คาออกใบรับรองอ่ืน ๆ ฉบับละ ๕๐  บาท 
(๕.๕)  คาข้ึนทะเบียนปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร  ๕๐๐  บาท 
(๕.๖)   คาธรรมเนียมการขอรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรเกิน ๓ เดือน  

นับจากวันท่ีมหาวิทยาลัยประกาศกําหนดใหรับ  ฉบับละ ๕๐๐ บาท  
(๕.๗)  คาธรรมเนียมการรับโอนผลการเรียน  หนวยกิตละ ๑๐๐ บาท 

(๖) คาธรรมเนียมรักษาสภาพการเปนนักศึกษาและการขอคืนสภาพนักศึกษา 
(๖.๑)  คารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษากรณีลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาละ 

๑,๐๐๐ บาท 
(๖.๒)  คาขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา  กรณีท่ีพนสภาพไมเกิน ๒ ป คร้ังละ 

๑,๐๐๐ บาท   และตองชําระคารักษาสถานสภาพการเปนนักศึกษาของภาคการศึกษาท่ียังคางชําระ 
(๗) คาธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ  คาธรรมเนียมการใชอินเตอรเน็ต  คาธรรมเนียม

การใชศูนยคอมพิวเตอร  คาธรรมเนียมการใชหองปรับอากาศ  คาธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนา
สาขาวิชา  คาธรรมเนียมการฝกประสบการณวิชาชีพ  คาเอกสารลงทะเบียน  คาเอกสารการสอน  คาคูมือ
นักศึกษา  และคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ  ใหกําหนดอัตราและเกณฑการเก็บ  โดยจัดทําเปนประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ขอ ๖  ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนนอกเวลาเรียนปกติ  หรือในภาคเรียนฤดูรอนใหมหาวทิยาลัย
เรียกเก็บคาธรรมเนียม ในขอ ๕ (๔), (๖), (๓.๑), (๓.๕), (๓.๖), (๓.๗)  เพิ่มเปนสองเทาของอัตราปกติ 

ขอ ๗  การกําหนดวันและเวลาเรียกชําระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามขอ  (๒), (๓), (๗), (๔.๓)  
ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
 

/ขอ ๘ . . . 
 

 



 ๔ 

 ขอ ๘  นักศึกษาอาจยื่นคํารองขอผอนผันการชําระเงิน  ตามขอ ๕(๓), (๔), (๗)  ชากวากําหนดได 
ท้ังนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดีท่ีจะผอนผันได  แตตองไมเกิน ๓๐ วัน  นับตั้งแตวันท่ีครบกําหนด
ตามขอ ๗ 
 ขอ ๙  นักศึกษาท่ีไมลงทะเบียน และไมชําระเงินคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา ภายใน ๖๐ วัน  
นับต้ังแตวันเปดภาคการศึกษา นั้น ๆ ใหถือวานักศึกษาผูนั้นพนจากสถานภาพการเปนนักศึกษา 
 ขอ ๑๐  ในกรณีท่ีนักศึกษาขอถอน เพิ่ม หรือเปล่ียนรายวิชาเรียน   ซ่ึงจะกระทําไดภายใน ๑๕ วัน  
นับต้ังแตวันเปดภาคการศึกษา  ใหมหาวิทยาลัยอนุมัติจายคาลงทะเบียนรายวิชาคืนได  และกรณีท่ี
นักศึกษาขอลาออกจากมหาวิทยาลัยภายใน ๑๕ วัน  นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาปกติ  ใหมหาวิทยาลัย
อนุมัติจายเงินคาบํารุงมหาวิทยาลัยตามขอ ๕(๗), (๓.๕), (๓.๖), (๓.๗) คืนได  ยกเวนคาเอกสาร
ลงทะเบียนคาเอกสารการสอบ และคาคูมือนักศึกษา 
 กรณีจายคาธรรมเนียมซํ้าซอน  ใหมหาวิทยาลัยจายคาธรรมเนียมคืนได  ท้ังนี้ตองกระทําภายใน 
๑๕ วัน  นับต้ังแตวันท่ีชําระคาธรรมเนียมซํ้าซอน  ถึงวันท่ียื่นเร่ืองตอมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๑๑  การใชจายเงินท่ีเรียกเก็บจากระเบียบนี้  ใหใชจายเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  และเพื่อการดําเนินการของมหาวิทยาลัยโดยท่ัวไป   ท้ังนี้โดยใหมหาวิทยาลัยจัดทําคําขอต้ัง
งบประมาณรายจายประจําป  ในวงเงินไมเกินรอยละ ๘๐  ของเงินท่ีเรียกเก็บ  เสนอขออนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือถือจายตอไป 
 เงินรายไดนอกเหนือจากท่ีจัดสรรเปนงบประมาณจายประจําป  และเงินงบประมาณเหลือจายเม่ือ
ส้ินปงบประมารใหเปนเงินคงคลัง 
 การจายเงินคงคลัง  ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 ขอ ๑๒  กรณีจาย  ใหจายเงินบํารุงการศึกษาเปนคาตอบแทนการดําเนินการตาง ๆ ไดตามกรอบ
วัตถุประสงคของเงินท่ีเรียกตามระเบียบนี้   หลักเกณฑการจายคาตอบแทนใหทําเปนประกาศ
มหาวิทยาลัย  ท้ังนี้ตองไมเกินรอยละแปดสิบของเงินท่ีเรียกเก็บนั้น ๆ 
 ขอ ๑๓  การกําหนดหมวดรายจาย  การถัวเฉล่ียระหวางหมวดรายจายใหดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  ยกเวนสภามหาวิทยาลัยจะกําหนดเปนอยางอ่ืน 
 การเปล่ียนแปลงรายการ  การโอนหมวดรายจาย  และการกันเงินงบประมาณไวจายเหล่ือมปให
เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
 ขอ ๑๔  ใหอธิการบดี หรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย มีอํานาจอนุมัติและกอหนี้ผูกพัน
เงินรายไดตามระเบียบนี้  ไดไมเกินวงเงินท่ีไดรับอนุมัติตามรายการในขอ ๑๑ 
 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนเรงดวน  ท่ีจะตองจัดสรรเงินเพื่อใหเปนคาใชจายในการบริหารการจัดการ
พัฒนาหรือการดําเนินงานใด ๆ ในสวนท่ีเปนเงินท่ีกันไว รอยละ ๒๐ ใหเสนอขออนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย  ท้ังนี้ตองไมเกินวงเงินท่ีสวนท่ีกันไวรอยละ ๒๐ ของรายไดประจําปงบประมาณนั้น ๆ 
 

/ขอ ๑๕ . . . 



 ๕ 

 
 

 ขอ ๑๕  เงินคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเรียกเก็บจากนักศึกษา ตามระเบียบนี้  ใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
  ๑๕.๑  นําฝากเงินธนาคารพาณิชย  หรือธนาคารออมสินในนามมหาวิทยาลัย และใหนํา
ดอกผลที่เกิดจากเงินฝากนี้สมทบเขาเปนเงินประเภทเดียวกัน 
  ๑๕.๒  ใหเจาหนาท่ีฝายการเงิน  คนหน่ึงเปนผูรับผิดชอบลงนามในเช็คส่ังจายเงินรายได
ตามระเบียบนี้รวมกับอธิการบดี  หรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
  ๑๕.๓  ใหใชใบเสร็จเงินบํารุงการศึกษาเปนใบเสร็จรับเงิน  ตามระเบียบนี้  ยกเวนสภา
มหาวิทยาลัยจะกําหนดใหเปนอยางอ่ืน 
 ขอ ๑๖  การซ้ือ  การจาง  ตลอดจนการดําเนินการอ่ืนใด  เกี่ยวกับการเบิกจายเงินนี้ใหเปนไปตาม
ระเบียบทางราชการที่วาดวยการน้ีใชบังคับอยูในปจจุบัน  นอกจากสภามหาวิทยาลัยจะไดกําหนดเปน
อยางอ่ืน 
 ขอ  ๑๒ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้  และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ี
เกิดปญหาจากการใชระเบียบนี ้
 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๙  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗ 
 
 
 
 
     (รองศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสุมณฑา      พรหมบุญ) 
              นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
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