ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
วาดวยการรับและจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา
พ.ศ. ๒๕๕๐
……………………………….

เพื่อใหการดําเนินการเกี่ย วกับ การรับ จา ยเงิน คา ธรรมเนีย มการศึก ษาของหลัก สูต รปรัช ญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา เปนไปโดยเรียบรอย ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม
๒๕๕๐ จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการรับและจายเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนีใ้ หใชบังคับ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
“อาจารยประจํา” หมายความวา อาจารยในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
“อาจารยพิเศษ” หมายความวา อาจารยที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มหาวิทยาลัย
เชิญมาบรรยายในรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรนี้
“ที่ปรึกษาหลักสูตร” หมายความวา ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มหาวิทยาลัยเชิญมาเปน
ผูใหคําแนะนําในการบริหารจัดการหลักสูตร
“วิทยากร” หมายความวา ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญที่มหาวิทยาลัยเชิญมาบรรยาย
ใหความรูเสริมแกนักศึกษาในหลักสูตรนี้เปนครั้งคราว
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
“เงินคาธรรมเนียมการศึกษา” หมายความวา คาบํารุงการศึกษา คาสมัคร และ
คาธรรมเนียมตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามระเบียบนี้ รวมถึงผลประโยชนอนั เกิดตอเนื่องจากเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา
/ ใหมหาวิทยาลัย…

-๒-

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 คา บํ า รุง การศึก ษา ใหน ัก ศึก ษาชํ า ระเงิน คา บํ า รุง การศึก ษาแบบเหมาจา ย
ทุกภาคเรียน ภาคเรียนละ ๕๘,๐๐๐ บาท จํานวน ๖ ภาคเรียน รวมคาบํารุงการศึกษาตลอดหลักสูตร
๓๔๘,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ไมรวมคาใชจายในการไปศึกษาดูงานตามขอ ๕.๑๒
๔.๓ คาธรรมเนียม ไดแก
๔.๓.๑ คาธรรมเนียมแรกรับเขาเรียน
(๑) คาธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนักศึกษา
๑,๐๐๐ บาท
(๒) คาประกันของเสียหาย
๑,๐๐๐ บาท
(๓) คาบัตรประจําตัวนักศึกษา
๑๐๐ บาท
๔.๓.๒ คาธรรมเนียมอื่นๆ
(๑) คารักษาสภาพนักศึกษา
ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท
(๒) คาขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา ครั้งละ
๑,๐๐๐ บาท
(๓) คาสอบวัดคุณสมบัติดุษฎีบณ
ั ฑิต ครั้งละ
๓,๐๐๐ บาท
(๔) คาลงทะเบียนบัณฑิต
๑,๐๐๐ บาท
(๕) คาออกใบแสดงผลการศึกษา
ฉบับละ
๒๐๐ บาท
(๖) คาออกใบรับรองตางๆ
ฉบับละ
๒๐๐ บาท
(๗) คาธรรมเนียมการลงทะเบียนลาชากวากําหนด วันละ ๕๐ บาท แต
รวมแลวไมเกินภาคเรียนละ ๑,๕๐๐ บาท
การนับจํานวนวันเพื่อคํานวณคาธรรมเนียมการลงทะเบียนชากวากําหนด ให
นับตั้งแตวันถัดจากวันสุดทายของการชําระเงินลงทะเบียน เศษของวันใหนับเปน ๑ วัน
ขอ ๕ การใชจายเงินคาบํารุงการศึกษาที่เรียกเก็บไดตามระเบียบนี้ ใหใชจายเพื่อกิจการและ
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยใหใชจายไดในอัตรารอยละ ๘๐ ของคาบํารุง
การศึกษาที่เก็บได รายการจายเงินและอัตราการจายเงินมีดังนี้
๕.๑ คาตอบแทนที่ปรึกษาหลักสูตร ใหเหมาจายไมเกินภาคเรียนละ ๓๐,๐๐๐ บาทตอคน
๕.๒ คาตอบแทนประธานและกรรมการบริหารหลักสูตร ใหเหมาจายตอภาคเรียนดังนี้
ประธานหลักสูตร
ไมเกิน
๑๕,๐๐๐ บาท
กรรมการหลักสูตร
คนละไมเกิน ๑๒,๐๐๐ บาท
/ ๕.๓ คาตอบแทนการสอน…

-๓-

๕.๓ คาตอบแทนการสอนอาจารยประจํา และอาจารยพิเศษ ใหเหมาจายไมเกิน
รายวิชาละ ๙๐,๐๐๐ บาท
๕.๔ คาตอบแทนวิทยากรบรรยายพิเศษแกนักศึกษาเปนครั้งคราว ใหเหมาจายครั้งละ
ไมเกิน
๖,๐๐๐
บาท
เบิกไดไมเกิน
๒
ครั้งตอรายวิชา
๕.๕ คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษา ในอัตรา ๒๐๐ บาท ตอนักศึกษาหนึง่ คนตอภาคเรียน
๕.๖ คาตอบแทนการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ กรรมการบริหารหลักสูตร ๕๐๐ บาท
ผูทรงคุณวุฒิ ไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท ตอกรรมการหนึ่งคน
๕.๗ คาตอบแทนการควบคุมวิทยานิพนธ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ๑๐,๐๐๐ บาท
และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ๘,๐๐๐ บาท
๕.๘ คาตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ ประธานการสอบ ครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท และ
กรรมการ ครั้งละ ๑,๕๐๐ บาทตอกรรมการหนึ่งคน
๕.๙ คาตอบแทนการสอบวัดคุณสมบัติดุษฎีบัณฑิต ครั้งละไมเกิน ๑,๐๐๐ บาทตอ
กรรมการหนึ่งคนในการสอบหนึ่งครั้ง
๕.๑๐ คาตรวจสอบความถูกตองภาษาและรูปแบบวิทยานิพนธ ๑,๐๐๐ บาทตอคนตอเรื่อง
๕.๑๑ คาตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในอัตราวันละไมเกิน ๔๐๐ บาท
๕.๑๒คาใชจายในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในและตางประเทศ ใหจัดทําเปน
โครงการและเสนอของบประมาณตอประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาอนุมัติเปนรายกรณี
๕.๑๓ รายจายอื่นที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้ใหเบิกจายตามระเบียบราชการ ที่วาดวย
การนั้น
ขอ ๖ คาธรรมเนียมการศึกษาที่กําหนดไวในระเบียบนี้จะขอรับคืนไมได เวนแตคาประกัน
ของเสียหายที่กําหนดไวในขอ ๔.๓.๑ (๒) ซึ่งจะขอรับคืนไดตามจํานวนคงเหลือ เมื่อไดหักเงินที่ตอง
ชําระจากการทําของเสียหายภายหลังสําเร็จการศึกษา หรือเมื่อพนสภาพการเปนนักศึกษาแลว
ขอ ๗ ใหมหาวิทยาลัยออกประกาศการรับและจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบนี้
และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ขอ ๘ ใหอธิการบดีรกั ษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

(ศาสตราจารยวิจิตร ศรีสอาน)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

