ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ว่าด้ วย การรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๙
.......................................................
โดยที่ เ ป็ นการสมควรออกระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การรั บ จ่ า ยเงิ น ในการจั ด การศึ ก ษา ระดั บ
บัณฑิตศึกษา อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘(๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
และข้ อ ๑๔ แห่ ง ข้ อบัง คับมหาวิ ทยาลัยราชภัฏสวนดุสิ ต ว่ าด้ วย การเงิ น และทรั พ ย์ สิ นของมหาวิ ทยาลัย
พ.ศ.๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงออกระเบียบไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย การรับจ่ายเงินในการ
จัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙”
ข้ อ ๒ ระเบียบนี ้ใช้ บงั คับตังแต่
้ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ในระเบียบนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“บัณฑิ ตวิ ทยาลัย” หมายถึง บัณฑิ ตวิ ทยาลัยที่ จัดตัง้ ขึน้ ตามข้ อบังคับมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ว่าด้ วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
ข้ อ ๔ ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ เก็บในลักษณะเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
การศึกษา ดังนี ้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ ง ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
อัตราการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละหลักสูตร ให้ ทาเป็ นประกาศของมหาวิทยาลัย

ข้ อ ๕ ให้ นักศึกษาช าระเงิ นค่าธรรมเนี ยมการศึกษาตามข้ อ ๔ ตามประกาศที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดภายใน ๓๐ วัน นับตัง้ แต่วันเปิ ดภาคเรี ยน เมื่ อพ้ นก าหนดเวลาช าระเงิ นแล้ ว หากมี ความจ าเป็ น
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาขยายเวลาให้ ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้ าได้ อีกไม่เกินอีก ๑๕ วัน โดยจะต้ องเสีย
ค่าปรับ หากพ้ นจากกาหนดแล้ ว นักศึกษาจะถูกพักสภาพการเป็ นนักศึกษา
การที่ได้ รับการผ่อนผันให้ ชาระค่าธรรมเนียมล่าช้ า นักศึกษาจะต้ องเสียค่าปรับในช่วงที่ ขยาย
เวลาวันละ ๕๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ บาท
ข้ อ ๖ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้ เรี ยกเก็บ ดังนี ้
(๑) ค่าใบสมัคร และค่าสมัครสอบคัดเลือก ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
(๒) ค่าเทียบโอนผลการเรี ยน หรื อเทียบโอนความรู้จากประสบการณ์รายวิชาละไม่เกิน ๕,๐๐๐
บาท
(๓) ค่ารักษาสภาพการเป็ นนักศึกษา กรณีลาพักการเรี ยน หรื อถูกพักสภาพการเป็ นนักศึกษา
(ก) นักศึกษาหลักสูตรปริ ญญามหาบัณฑิ ต หลักสูตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรชันสู
้ ง ภาคเรี ยนละ ๒,๐๐๐ บาท
(ข) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ภาคเรี ยนละ ๔,๐๐๐ บาท
(๔) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
อัตราค่าธรรมเนียมตามข้ อ ๖ ให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๗ นักศึกษาที่ ได้ รับเที ยบโอนผลการเรี ยน หรื อเที ยบโอนความรู้ จากประสบการณ์ อัตรา
ค่าธรรมเนียมตามข้ อ ๔ ให้ เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๘ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเรี ยกเก็บจากนักศึกษาไว้ แล้ ว ไม่คืนให้ ไม่วา่ กรณีใดๆ
ข้ อ ๙ ค่าตอบแทนการสอน การควบคุมดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และภาคนิพนธ์ ให้ จ่ายได้ ตาม
ความเหมาะสมและความแตกต่างของลักษณะวิชา ทัง้ นีต้ ้ องไม่เกินร้ อยละ ๕๐ ของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่
จัดเก็ บได้ จากนักศึกษา โดยคณะกรรมการประจ าบัณฑิ ตวิ ทยาลัยเป็ นผู้ก าหนดแล้ วท าเป็ นประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๐ ค่าตอบแทนการบริ หาร และการด าเนิ นงานของบัณฑิ ตวิ ทยาลัย ให้ จ่ายได้ ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด โดยทาเป็ นประกาศของมหาวิทยาลัย ทังนี
้ ้ต้ องไม่เกินร้ อยละ ๓๐ ของเงินรายได้ ที่จดั เก็บจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละโครงการ หรื อทุกโครงการรวมกันตามประเภทของค่าตอบแทน
ข้ อ ๑๑ ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานและการจัดการเพื่อส่งเสริ มคุณภาพการศึกษา
ตามความจาเป็ นให้ จา่ ยได้ ในกรณีตา่ งๆ ต่อไปนี ้
(๑) ค่าสถานที่และค่าบริการอื่นๆ
(๒) ค่าจัดทาเอกสาร ตารา ที่ใช้ ประกอบการสอน

(๓) ค่ารับรอง
(๔) ค่าเบี ้ยเลี ้ยงในการปฏิบตั ริ าชการต่างจังหวัด ไม่ต่ากว่า ๖ ชัว่ โมง ติดต่อกัน ให้ จ่ายในอัตรา
วันละ ๖๐๐ บาท ส าหรั บค่ ายานพาหนะ และค่ าที่ พัก ให้ จ่ า ยได้ ตามใบส าคัญ รั บ เงิ น แต่ ไ ม่ เ กิ น อัต ราที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
(๕) ค่าก ากับการสอบคัดเลื อก สอบสัมภาษณ์ ให้ จ่ายได้ ไม่เกิ นคนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อวัน
สาหรับวันหยุดตามประกาศของทางราชการให้ จ่ายได้ ไม่เกินคนละ ๒,๐๐๐ บาทต่อวัน
(๖) ค่าตอบแทนการออกข้ อสอบ ตรวจข้ อสอบ ของการสอบประมวลความรู้ สอบวัดคุณสมบัติ
สอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ให้ จา่ ยได้ ไม่เกินคนละ ๒๐,๐๐๐ บาทต่อรายวิชา
(๗) ค่า ตอบแทนกรรมการประเมิ นผลเพื่ อ การเที ย บโอนความรู้ เพื่ อเข้ า ศึก ษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้ จา่ ยได้ ไม่เกินคนละ ๒,๐๐๐ บาทต่อการประชุม ๑ ครัง้
ข้ อ ๑๒ ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าใช้ จ่ายตามข้ อ ๑๑ และค่าตอบแทนตามระเบียบนี ้ ซึ่ง
เป็ นประโยชน์ตอ่ กิจการของมหาวิทยาลัย และเป็ นประโยชน์โดยตรงต่อโครงการนันๆ
้ ให้ จ่ายได้ ไม่เกินวงเงินที่เรี ยก
เก็บตามระเบียบนี ้ โดยอธิการบดีเป็ นผู้อนุมตั ิ
ข้ อ ๑๓ ค่าใช้ จ่ ายต่างๆ ตามข้ อ ๙ ข้ อ ๑๐ และข้ อ ๑๑ ให้ จ่ายได้ ไ ม่ เกิ นร้ อยละ ๘๐ ของ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละหลักสูตรการศึกษา
ข้ อ ๑๔ เงิ นค่าธรรมเนี ยมต่ างๆ ที่ เรี ยกเก็ บจากนักศึ กษาตามระเบี ยบนี ้ ให้ ม หาวิ ทยาลัย
ดาเนินการต่อไปนี ้
(๑) นาฝากธนาคารพาณิชย์ที่มนั่ คง หรื อธนาคารออมสินในนามของมหาวิทยาลัย และให้ นา
ดอกผลที่เกิดจากเงินฝากนี ้สมทบเข้ าเป็ นเงินประเภทเดียวกัน
(๒) จัดสรรเงินเพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายในการจัดการศึกษาอื่นของมหาวิทยาลัย
(๓) เมื่อเลิกโครงการหากมีเงินเหลือ ให้ โอนเข้ าเป็ นเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๕ ให้ อธิการบดี หรื อรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็ นผู้อนุมตั ิและก่อหนี ้ผูกพันเงิน
รายได้ ตามระเบียบนี ้ ภายในวงเงินที่เรี ยกเก็บ และเงินดอกผลที่ได้ จากเงินรายได้ ที่เรี ยกเก็ บ
ข้ อ ๑๖ ให้ อธิการบดี หรื อผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย และเจ้ าหน้ าที่การเงินที่อธิการบดีแต่งตัง้ รวม
๒ คน เป็ นผู้ลงนามในเช็คสัง่ จ่ายเงินรายได้ ตามระเบียบนี ้
ข้ อ ๑๗ มหาวิทยาลัยอาจนาเงินค่าธรรมเนียมหรื อเงินรายได้ อื่นไปลงทุน เพื่อให้ เกิดประโยชน์ได้
ภายในขอบเขต ดังนี ้
(๑) ซื ้อพันธบัตรรัฐบาล
(๒) ซื ้อพันธบัตร หรื อหุ้นกู้ของรัฐวิสาหกิจ
(๓) ซื ้อตัว๋ เงินคลัง

(๔) ซื ้อตัว๋ สัญญาใช้ เงินจากบริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่มีฐานะมั่นคง และมี
ธนาคารเชื่อถือได้ อาวัล
(๕) ฝากธนาคารประเภทฝากประจา หรื อประเภทออมทรัพย์ไว้ กบั ธนาคารที่เป็ นรัฐวิสาหกิจ หรื อ
ธนาคารพาณิชย์ที่มนั่ คง
(๖) ฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ ประเภทฝากประจา หรื อประเภทออมทรัพย์
(๗) ลงทุนในกิจการอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
ทังนี
้ ้ โดยได้ รับการอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย และให้ มหาวิทยาลัยรายงานฐานะการลงทุนต่อ
สภามหาวิทยาลัย ทุกรอบระยะเวลา ๑ ปี
ข้ อ ๑๘ การซื ้อ การจ้ าง ตลอดจนการดาเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินนี ้ ให้ เป็ นไปตาม
ข้ อบังคับ หรื อระเบียบของมหาวิทยาลัย
การใดที่ไม่ได้ กาหนดไว้ ในระเบียบนี ้ ให้ นาระเบียบของทางราชการที่ว่าด้ วยการนันมาใช้
้
โดย
อนุโลม
ข้ อ ๑๙ ให้ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลการดาเนิ นงาน พร้ อมทัง้ การรั บ
จ่ายเงินตามระเบียบต่อมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยทราบทุกสิ ้นปี การศึกษา
ข้ อ ๒๐ ให้ อธิการบดีรักษาการให้ เป็ นไปตามระเบียบนี ้ และมีอานาจตีความ และวินิจฉัยชี ้ขาด
ปั ญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี ้ รวมทังมี
้ อานาจในการออกประกาศและคาสัง่ ที่ไม่ขดั หรื อแย้ งกับระเบียบ
นี ้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๙

(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

