-๑-

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๔๘
*****************************************************

เพื่อให้การจัดการศึกษาภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา ๑๘ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการรับและจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
“ศูนย์ให้การศึกษา” หมายความว่า ศูนย์บริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้งให้กาหนด
นโยบายและกากับดูแลการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคพิเศษ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
“คณะกรรมการดาเนินงาน” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินงานจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคพิเศษ
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาภาคพิเศษระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
“เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความว่า ค่าบารุงมหาวิทยาลัย ค่าลงทะเบียนรายวิชา
ค่าชดเชยหรือค่าปรับ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาตามระเบียบ ข้อบังคับ
หรือประกาศของมหาวิทยาลัย
“ภาคพิเศษ” หมายความว่า การจัดการศึกษาที่จัดขึ้นนอกเวลาราชการ
/ข้อ ๔ ให้มหาวิทยาลัย…
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ข้อ ๔ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังต่อไปนี้
๔.๑ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า เป็นนักศึกษาใหม่ คนละ
๕๐๐ บาท
๔.๒ ค่าบารุงมหาวิทยาลัย ภาคเรียนละ
๑,๐๐๐ บาท
๔.๓ ค่าบารุงคณะ ภาคเรียนละ ไม่เกิน
๑,๐๐๐ บาท
๔.๔ ค่าลงทะเบียนรายวิชา
๔.๔.๑ รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละไม่เกิน
๓๐๐
บาท
๔.๔.๒ รายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ หน่วยกิตละไม่เกิน
๔๐๐
บาท
๔.๕ ค่าบารุงสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียนละ
๕๐๐ บาท
๔.๖ ค่าบารุงกีฬา ภาคเรียนละ
๑๐๐
บาท
๔.๗ ค่าบารุงกิจกรรมนักศึกษา ภาคเรียนละ
๒๐๐ บาท
๔.๘ ค่าบารุงห้องพยาบาลและบริการสุขภาพ ภาคเรียนละ
๑๐๐
บาท
๔.๙ ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้าเรียน
๓๐๐
บาท
๔.๑๐ ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา
๑๐๐
บาท
๔.๑๑ ค่าออกเอกสารหลักฐานแสดงผลการศึกษา ฉบับละ
๑๐๐
บาท
ค่าส่งภายในประเทศ ฉบับละ
๑๐๐ บาท
ค่าส่งต่างประเทศ ฉบับละ
๓๐๐
บาท
๔.๑๒ ค่าออกใบแทนเอกสารต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเคยออกให้แล้ว
ฉบับละ
๑๐๐
บาท
๔.๑๓ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนช้ากว่ากาหนด วันละ
๒๐
บาท
แต่รวมแล้วไม่เกินภาคเรียนละ
๑,๐๐๐
บาท
การนับจานวนวันเพื่อคานวณค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนช้ากว่ากาหนด ให้นับ
ตั้งแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของการชาระเงินลงทะเบียน เศษของวันให้นับเป็น ๑ วัน
๔.๑๔ ค่าธรรมเนียมการขอรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร และปริญญาบัตร
ช้ากว่ากาหนดเกิน ๒ ปี นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการศึกษา ฉบับละ ๕๐๐ บาท
๔.๑๕ ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา
ต้องชาระก่อนวันเริ่มสอบปลายภาคของภาคเรียนนั้น ๆ ภาคเรียนละ
๕๐๐ บาท
๔.๑๖ ค่าโอนเข้าเป็นนักศึกษาจากสถาบันอื่น
๕๐๐ บาท
๔.๑๗ ค่าธรรมเนียมฝึกทักษะ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๔.๑๘ ค่าบารุงศูนย์ให้การศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๔.๑๙ ค่าประกันของเสียหาย
๕๐๐ บาท

/เงินค่าประกันของเสียหาย…
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เงิ นค่ า ประกั นของเสียหายให้แยกบัญชีไ ว้ต่างหาก เป็นเงินฝากถอนคืนให้แก่
นักศึกษาที่มิได้ทาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเสียหาย และต้องมายื่นคาร้องขอคืนภายใน ๖ เดือน นับจาก
วันที่ พ้ นสภาพการเป็ นนั ก ศึ ก ษา หากนัก ศึก ษาไม่มาถอนคืนภายในก าหนดดังกล่าว ให้มหาวิทยาลั ย
โอนเงินเข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
๔.๒๐ ค่าลงทะเบียนบัณฑิต
๕๐๐ บาท
ข้อ ๕ นอกจากค่าธรรมเนียมตามข้อ ๔ แล้ว ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจาก
นักศึกษาได้ตามรายการดังต่อไปนี้
๕.๑ ค่าเรียนห้องปรับอากาศ และบริการสาธารณูปโภค
ภาคเรียนละไม่เกิน
๕๐๐ บาท
๕.๒ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย
ข้อ ๖ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เรี ย กเก็ บ เงิ น ตามข้ อ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๔.๕ ๔.๖ ๔.๗ ๔.๘ ๔.๙
๔.๑๖ ๔.๑๗ ๔.๑๘ และ ๔.๑๙ ในวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิด
ภาคเรียน
ข้อ ๗ ให้ อ ธิก ารบดี ผ่อ นผัน การช าระเงิ น ตามข้อ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๔.๕ ๔.๖ ๔.๗ ๔.๘
๔.๙ ๔.๑๖ ๔.๑๗ ๔.๑๘ และ ๔.๑๙ ช้ากว่าที่มหาวิทยาลัยกาหนดได้ แต่ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับจาก
วันที่ครบกาหนดตามข้อ ๖ และต้องชาระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๔.๑๓ อธิการบดีอาจกาหนดให้มีการ
ชาระเงินหรือผ่อนผันการชาระเงิน โดยแบ่งการชาระเงินเป็นงวด ๆ ได้
ข้อ ๘ นักศึกษาผู้ใดไม่ชาระเงินเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค
ให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ ในกรณีที่นักศึกษาขอถอน หรือเปลี่ยนรายวิชาเรียน ต้องกระทาภายใน ๑๕ วัน นับแต่
วันเปิดภาคเรียน ให้มหาวิทยาลัยอนุมัติจ่ายเงินลงทะเบียนรายวิชาคืนได้
ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาขอลาออกจากมหาวิท ยาลั ย ภายใน ๑๕ วั น นั บจากวั นเปิด ภาคเรี ย น
ให้มหาวิทยาลัยอนุมัติจ่ายเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาคืนได้
ข้อ ๑๐ ค่าดาเนินการในการจัดการศึกษา ต่อไปนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๐.๑ ค่าตอบแทนการสอน
๑๐.๒ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
๑๐.๓ ค่าประสานงานการสอน
๑๐.๔ ค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามมติของคณะกรรมการบริหาร
ข้อ ๑๑ ให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ ๘๐ จากเงินที่เก็บได้ในการนาเสนอเพื่อขออนุมัติครั้งแรก
และในครั้งต่อไปต้องไม่เกินร้อยละ ๘๐ จากเงินที่เหลือ
/ข้อ ๑๒ ให้มหาวิทยาลัย…
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ข้อ ๑๒ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินตามระเบียบนี้โดยใช้ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๓ เงิ น ที่ เ รี ย กเก็ บ ตามระเบี ย บนี้ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น กิ จ การของ
มหาวิทยาลัยและตามข้อ ๑๐
ข้อ ๑๔ การใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้นาระเบียบปฏิบัติทางการเงินของกระทรวง
การคลังมาใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๑๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจออกประกาศ
คาสั่ง เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

(ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

