
 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
วา่ด้วย การรับจ่ายเงินในการจดัการศกึษา ระดบับณัฑิตศกึษา 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
....................................................... 

 
  โดยท่ีเป็นการสมควรออกระเบียบเก่ียวกับการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษา  ระดับ
บณัฑิตศกึษา  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๑๒) แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  
และข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย           
พ.ศ.๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต จงึออกระเบียบไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 

  ข้อ ๑  ระเบียบนีเ้รียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  ว่าด้วย การรับจ่ายเงินในการ
จดัการศกึษา ระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.๒๕๔๙” 
 

  ข้อ ๒  ระเบียบนีใ้ช้บงัคบัตัง้แตปี่การศกึษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 

  ข้อ ๓  ในระเบียบนี ้
  “มหาวิทยาลยั” หมายถึง มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
  “สภามหาวิทยาลยั” หมายถึง สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
  “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
  “บัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัยท่ีจัดตัง้ขึน้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
สวนดสุิต วา่ด้วย การจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.๒๕๔๘ 
 

  ข้อ ๔  ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ให้เก็บในลกัษณะเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
การศกึษา ดงันี ้

(๑) หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต  ไมเ่กิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู ไมเ่กิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓) หลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต ไมเ่กิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
(๔) หลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต ไมเ่กิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
อตัราการจดัเก็บเงินคา่ธรรมเนียมการศกึษาแตล่ะหลกัสตูร ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลยั 
 



ข้อ ๕  ให้นักศึกษาช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๔  ตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนดภายใน  ๓๐ วัน นับตัง้แต่วันเปิดภาคเรียน  เม่ือพ้นก าหนดเวลาช าระเงินแล้ว  หากมีความจ าเป็น
มหาวิทยาลยัอาจพิจารณาขยายเวลาให้ช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษาล่าช้าได้อีกไม่เกินอีก ๑๕ วนั โดยจะต้องเสีย
คา่ปรับ หากพ้นจากก าหนดแล้ว นกัศกึษาจะถกูพกัสภาพการเป็นนกัศกึษา 

การท่ีได้รับการผ่อนผนัให้ช าระค่าธรรมเนียมล่าช้า  นักศึกษาจะต้องเสียค่าปรับในช่วงท่ีขยาย
เวลาวนัละ ๕๐ บาท แตไ่มเ่กิน ๕๐๐ บาท 

   
ข้อ ๖  คา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ  ให้เรียกเก็บ ดงันี ้
(๑) คา่ใบสมคัร  และคา่สมคัรสอบคดัเลือก ไมเ่กิน ๒,๐๐๐ บาท 
(๒) คา่เทียบโอนผลการเรียน หรือเทียบโอนความรู้จากประสบการณ์รายวิชาละไม่เกิน ๕,๐๐๐ 

บาท 
(๓) คา่รักษาสภาพการเป็นนกัศกึษา กรณีลาพกัการเรียน หรือถกูพกัสภาพการเป็นนกัศกึษา 

(ก) นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และ
หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงู ภาคเรียนละ ๒,๐๐๐ บาท 

(ข) นกัศกึษาหลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต ภาคเรียนละ ๔,๐๐๐ บาท 
(๔) คา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
อตัราคา่ธรรมเนียมตามข้อ ๖  ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยั 
 

ข้อ ๗  นักศึกษาท่ีได้รับเทียบโอนผลการเรียน หรือเทียบโอนความรู้จากประสบการณ์ อัตรา
คา่ธรรมเนียมตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

 

ข้อ ๘  คา่ธรรมเนียมตา่งๆ  ท่ีมหาวิทยาลยัเรียกเก็บจากนกัศกึษาไว้แล้ว  ไมคื่นให้ไมว่า่กรณีใดๆ 
 

ข้อ ๙ ค่าตอบแทนการสอน การควบคมุดษุฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และภาคนิพนธ์ ให้จ่ายได้ตาม
ความเหมาะสมและความแตกต่างของลักษณะวิชา ทัง้นีต้้องไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ี
จัดเก็บได้จากนักศึกษา  โดยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ ก าหนดแล้วท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลยั 

 

ข้อ ๑๐ ค่าตอบแทนการบริหาร และการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ให้จ่ายได้ตามท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด โดยท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลยั ทัง้นีต้้องไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของเงินรายได้ท่ีจดัเก็บจาก
คา่ธรรมเนียมการศกึษาของแตล่ะโครงการ หรือทกุโครงการรวมกนัตามประเภทของคา่ตอบแทน 

 

ข้อ ๑๑ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานและการจัดการเพ่ือส่งเสริมคณุภาพการศึกษา
ตามความจ าเป็นให้จา่ยได้ในกรณีตา่งๆ ตอ่ไปนี ้

(๑) คา่สถานท่ีและคา่บริการอ่ืนๆ 
(๒) คา่จดัท าเอกสาร  ต ารา ท่ีใช้ประกอบการสอน 



(๓) คา่รับรอง 
(๔)   คา่เบีย้เลีย้งในการปฏิบตัริาชการตา่งจงัหวดั ไมต่ ่ากว่า ๖ ชัว่โมง ติดตอ่กนั ให้จ่ายในอตัรา

วันละ ๖๐๐ บาท ส าหรับค่ายานพาหนะ และค่าท่ีพัก ให้จ่ายได้ตามใบส าคัญรับเงิน  แต่ไม่เกินอัตราท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด 

(๕)   ค่าก ากับการสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ให้จ่ายได้ไม่เกินคนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อวัน 
ส าหรับวนัหยดุตามประกาศของทางราชการให้จ่ายได้ไมเ่กินคนละ ๒,๐๐๐ บาทตอ่วนั 

(๖)   คา่ตอบแทนการออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ ของการสอบประมวลความรู้ สอบวดัคณุสมบตั ิ 
สอบภาษาองักฤษระดบับณัฑิตศกึษา ให้จา่ยได้ไมเ่กินคนละ ๒๐,๐๐๐ บาทตอ่รายวิชา 

(๗) ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลเพ่ือการเทียบโอนความรู้ เพ่ือเข้าศึกษาในระดับ
บณัฑิตศกึษา ให้จา่ยได้ไมเ่กินคนละ ๒,๐๐๐ บาทตอ่การประชมุ ๑ ครัง้ 

 

ข้อ ๑๒ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๑ และค่าตอบแทนตามระเบียบนี ้ซึ่ง
เป็นประโยชน์ตอ่กิจการของมหาวิทยาลยั และเป็นประโยชน์โดยตรงตอ่โครงการนัน้ๆ ให้จ่ายได้ไม่เกินวงเงินท่ีเรียก
เก็บตามระเบียบนี ้โดยอธิการบดีเป็นผู้อนมุตัิ 

 

ข้อ ๑๓ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามข้อ ๙  ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของ
คา่ธรรมเนียมการศกึษาของแตล่ะหลกัสตูรการศกึษา 

 

ข้อ ๑๔ เงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเรียกเก็บจากนักศึกษาตามระเบียบนี ้ให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการตอ่ไปนี ้

(๑) น าฝากธนาคารพาณิชย์ท่ีมัน่คง หรือธนาคารออมสินในนามของมหาวิทยาลยั และให้น า
ดอกผลท่ีเกิดจากเงินฝากนีส้มทบเข้าเป็นเงินประเภทเดียวกนั 

(๒) จดัสรรเงินเพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการจดัการศกึษาอ่ืนของมหาวิทยาลยั 
(๓) เม่ือเลิกโครงการหากมีเงินเหลือ  ให้โอนเข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลยั 
 

ข้อ ๑๕ ให้อธิการบดี หรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย เป็นผู้อนมุตัิและก่อหนีผ้กูพนัเงิน
รายได้ตามระเบียบนี ้ภายในวงเงินท่ีเรียกเก็บ  และเงินดอกผลท่ีได้จากเงินรายได้ท่ีเรียกเก็บ 

 

ข้อ ๑๖ ให้อธิการบดี หรือผู้ ท่ีอธิการบดีมอบหมาย และเจ้าหน้าท่ีการเงินท่ีอธิการบดีแตง่ตัง้ รวม 
๒ คน เป็นผู้ลงนามในเช็คสัง่จ่ายเงินรายได้ตามระเบียบนี ้

 

ข้อ ๑๗ มหาวิทยาลยัอาจน าเงินคา่ธรรมเนียมหรือเงินรายได้อ่ืนไปลงทนุ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ได้
ภายในขอบเขต ดงันี ้

(๑) ซือ้พนัธบตัรรัฐบาล 
(๒) ซือ้พนัธบตัร หรือหุ้นกู้ของรัฐวิสาหกิจ 
(๓) ซือ้ตัว๋เงินคลงั 



(๔) ซือ้ตัว๋สญัญาใช้เงินจากบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีมีฐานะมั่นคง  และมี
ธนาคารเช่ือถือได้อาวลั 

(๕) ฝากธนาคารประเภทฝากประจ า หรือประเภทออมทรัพย์ไว้กบัธนาคารท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ  หรือ
ธนาคารพาณิชย์ท่ีมัน่คง 

(๖) ฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ ประเภทฝากประจ า หรือประเภทออมทรัพย์ 
(๗) ลงทนุในกิจการอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลยั 
ทัง้นี ้โดยได้รับการอนมุตัิจากสภามหาวิทยาลยั และให้มหาวิทยาลยัรายงานฐานะการลงทุนต่อ

สภามหาวิทยาลยั ทกุรอบระยะเวลา ๑ ปี 
 

ข้อ ๑๘ การซือ้ การจ้าง ตลอดจนการด าเนินการอ่ืนใดเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินนี ้ให้เป็นไปตาม
ข้อบงัคบั หรือระเบียบของมหาวิทยาลยั  

การใดท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี ้ ให้น าระเบียบของทางราชการท่ีว่าด้วยการนัน้มาใช้โดย
อนโุลม 

 

ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมทัง้การรับ
จา่ยเงินตามระเบียบตอ่มหาวิทยาลยั และสภามหาวิทยาลยัทราบทกุสิน้ปีการศกึษา 

 

ข้อ ๒๐ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี ้และมีอ านาจตีความ และวินิจฉัยชีข้าด
ปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบตัติามระเบียบนี ้ รวมทัง้มีอ านาจในการออกประกาศและค าสัง่ท่ีไม่ขดัหรือแย้งกบัระเบียบ
นี ้
 
                 ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๐  มิถนุายน  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

   
                   (คณุหญิงกลัยา  โสภณพนิช)         
            นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 
 
 
 


