
 
 

 
 
 

                                                 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
       วาดวยการรับและจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต  

สาขาการจัดการเพ่ือการพัฒนา   
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

………………………………. 
 

 เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา  เปนไปโดยเรียบรอย  ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๐ เม่ือวันท่ี ๒๗ ตุลาคม  
๒๕๕๐  จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 ขอ  ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการรับและจายเงิน 
คาธรรมเนียมการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต  สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา  พ.ศ. ๒๕๕๐” 

ขอ  ๒ ระเบียบนีใ้หใชบังคับ  ตั้งแตวันถัดจากวนัประกาศเปนตนไป  
ขอ  ๓ ในระเบียบนี ้ 

 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
 “อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
 “อาจารยประจํา”  หมายความวา  อาจารยในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
 “อาจารยพิเศษ”  หมายความวา  อาจารยที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มหาวิทยาลัย
เชิญมาบรรยายในรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรนี้ 
 “ที่ปรึกษาหลักสูตร” หมายความวา ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มหาวิทยาลัยเชิญมาเปน
ผูใหคําแนะนําในการบริหารจัดการหลักสูตร 
 “วิทยากร”  หมายความวา  ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญที่มหาวิทยาลัยเชิญมาบรรยาย
ใหความรูเสริมแกนักศึกษาในหลักสูตรนี้เปนคร้ังคราว 
 “นักศึกษา”  หมายความวา  นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
 “เงินคาธรรมเนียมการศกึษา”  หมายความวา  คาบํารุงการศึกษา  คาสมัคร และ
คาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามระเบียบนี้ รวมถึงผลประโยชนอันเกิดตอเนื่องจากเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา   
 / ใหมหาวิทยาลัย… 
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ขอ ๔ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา  ดังตอไปนี้  

 ๔.๑ คาสมัครสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกเขาศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ
เพื่อการพัฒนา  ไดแก 
  ๔.๑.๑  คาใบสมัครและระเบียบการ  ไมเกินชุดละ  ๔๐๐  บาท 

  ๔.๑.๒  คาธรรมเนียมการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกเขาศึกษา  ไมเกินรายละ 
๕๐๐  บาท 
 ๔.๒ คาบํารุงการศึกษา  ใหนักศึกษาชําระเงินคาบํารุงการศึกษาแบบเหมาจาย        
ทุกภาคเรียน  ภาคเรียนละ  ๕๘,๐๐๐  บาท  จํานวน  ๖  ภาคเรียน  รวมคาบํารุงการศึกษาตลอดหลักสูตร 
๓๔๘,๐๐๐ บาท  ท้ังนี้ไมรวมคาใชจายในการไปศึกษาดูงานตามขอ ๕.๑๒ 

๔.๓ คาธรรมเนียม  ไดแก 
 ๔.๓.๑ คาธรรมเนียมแรกรับเขาเรียน 

 (๑) คาธรรมเนียมข้ึนทะเบียนนกัศึกษา ๑,๐๐๐ บาท 
 (๒) คาประกันของเสียหาย                           ๑,๐๐๐ บาท 
 (๓) คาบัตรประจําตัวนักศึกษา                                ๑๐๐ บาท 

            ๔.๓.๒ คาธรรมเนียมอ่ืนๆ 

 (๑) คารักษาสภาพนักศึกษา            ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท 
 (๒) คาขอคืนสภาพการเปนนกัศึกษา   คร้ังละ  ๑,๐๐๐ บาท 
 (๓) คาสอบวัดคุณสมบัติดุษฎีบัณฑิต คร้ังละ  ๓,๐๐๐ บาท 
 (๔) คาลงทะเบียนบัณฑิต                      ๑,๐๐๐ บาท 
 (๕) คาออกใบแสดงผลการศึกษา       ฉบับละ     ๒๐๐ บาท 
 (๖) คาออกใบรับรองตางๆ                ฉบับละ     ๒๐๐ บาท 
 (๗) คาธรรมเนียมการลงทะเบียนลาชากวากําหนด  วันละ ๕๐  บาท  แต
รวมแลวไมเกนิภาคเรียนละ  ๑,๕๐๐  บาท 
 การนับจํานวนวันเพื่อคํานวณคาธรรมเนียมการลงทะเบียนชากวากําหนด  ให
นับต้ังแตวันถัดจากวันสุดทายของการชําระเงินลงทะเบียน  เศษของวนัใหนับเปน  ๑  วัน 
 ขอ  ๕ การใชจายเงินคาบํารุงการศึกษาที่เรียกเก็บไดตามระเบียบนี้ ใหใชจายเพื่อกิจการและ  
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยใหใชจายไดในอัตรารอยละ ๘๐ ของคาบํารุง
การศึกษาท่ีเก็บได  รายการจายเงินและอัตราการจายเงินมีดังนี้ 

๕.๑ คาตอบแทนท่ีปรึกษาหลักสูตร  ใหเหมาจายไมเกินภาคเรียนละ  ๓๐,๐๐๐  บาทตอคน  
 ๕.๒ คาตอบแทนประธานและกรรมการบริหารหลักสูตร ใหเหมาจายตอภาคเรียนดังนี ้
 ประธานหลักสูตร ไมเกิน ๑๕,๐๐๐  บาท 
 กรรมการหลักสูตร   คนละไมเกนิ   ๑๒,๐๐๐  บาท   
 

/ ๕.๓  คาตอบแทนการสอน… 
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 ๕.๓ คาตอบแทนการสอนอาจารยประจํา  และอาจารยพิเศษ  ใหเหมาจายไมเกิน
รายวิชาละ ๙๐,๐๐๐  บาท 
 ๕.๔ คาตอบแทนวิทยากรบรรยายพิเศษแกนักศึกษาเปนคร้ังคราว ใหเหมาจายคร้ังละ  
ไมเกิน  ๖,๐๐๐  บาท  เบิกไดไมเกิน  ๒  คร้ังตอรายวิชา 
      ๕.๕ คาตอบแทนอาจารยท่ีปรึกษา ในอัตรา ๒๐๐ บาท ตอนกัศึกษาหนึง่คนตอภาคเรียน 
              ๕.๖ คาตอบแทนการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ กรรมการบริหารหลักสูตร ๕๐๐ บาท
ผูทรงคุณวุฒิ  ไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท ตอกรรมการหน่ึงคน 
 ๕.๗ คาตอบแทนการควบคุมวิทยานิพนธ ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ๑๐,๐๐๐ บาท  
และกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม  ๘,๐๐๐ บาท 
 ๕.๘ คาตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ ประธานการสอบ คร้ังละ  ๒,๐๐๐  บาท  และ
กรรมการ  คร้ังละ  ๑,๕๐๐  บาทตอกรรมการหนึ่งคน 
 ๕.๙ คาตอบแทนการสอบวัดคุณสมบัติดุษฎีบัณฑิต คร้ังละไมเกิน ๑,๐๐๐ บาทตอ
กรรมการหนึ่งคนในการสอบหนึ่งคร้ัง 
 ๕.๑๐ คาตรวจสอบความถูกตองภาษาและรูปแบบวิทยานพินธ  ๑,๐๐๐ บาทตอคนตอเร่ือง 
 ๕.๑๑ คาตอบแทนเจาหนาท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ในอัตราวันละไมเกิน ๔๐๐ บาท 
 ๕.๑๒ คาใชจายในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ท้ังในและตางประเทศ ใหจัดทําเปน
โครงการและเสนอของบประมาณตอประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาอนุมัติเปนรายกรณี 

 ๕.๑๓ รายจายอ่ืนท่ีไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้ใหเบิกจายตามระเบียบราชการ ท่ีวาดวย
การนั้น 

ขอ  ๖ คาธรรมเนียมการศึกษาท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้จะขอรับคืนไมได เวนแตคาประกัน
ของเสียหายท่ีกําหนดไวในขอ  ๔.๓.๑ (๒)  ซ่ึงจะขอรับคืนไดตามจํานวนคงเหลือ  เม่ือไดหักเงินท่ีตอง
ชําระจากการทําของเสียหายภายหลังสําเร็จการศึกษา  หรือเม่ือพนสภาพการเปนนักศึกษาแลว 
 ขอ  ๗ ใหมหาวิทยาลัยออกประกาศการรับและจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบนี้ 
และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 ขอ  ๘ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี ้
 

 ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๒๗   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  
 
 

             (ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน) 
                         นายกสภามหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร 


