
 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ว่าดว้ย การรับ - จ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ.๒๕๔๘ 
------------------------------------------ 

 

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การจัดการศึกษา
เป็นไปด้วยการความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัย จึงออกระเบียบไว้ดังนี้ 
 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย การรับ - จ่ายเงินเพ่ือจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘” 
 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้   
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “อธิการบด”ี  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 

 ข้อ ๔ เงินค่าบ ารุงการศึกษาตามระเบียบนี้ หมายถึง ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าลงทะเบียนรายวิชา                  
ค่าบ ารุงกิจกรรมค่าบ ารุงหอสมุด ค่าธรรมเนียมอื่นๆ และผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากเงินบ ารุงการศึกษา 
 

 ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา   ดังนี้ 
๕.๑ ค่าบ ารุงการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตให้เก็บดังนี้     

๕.๑.๑ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก                ภาคปกติ        ภาคพิเศษ 
 ๕.๑.๑.๑ ค่าใบสมัครและคู่มือ         
 ระเบียบการชุดละ    ๒๐๐  ๒๐๐ บาท 
 ๕.๑.๒.๒ ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน 
 สาขาละ      ๓๐๐  ๕๐๐    บาท 
๕.๑.๒  ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ท่ีเรียกเก็บครั้งเดียว เมื่อขึ้นทะเบียน

เป็นนักศึกษา       
 ๕.๑.๒.๑ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  ๕๐๐         ๑,๐๐๐  บาท 
 ๕.๑.๒.๒ ค่าประกันของเสียหาย   ๕๐๐         ๑,๐๐๐  บาท 
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 เงินค่าประกันของเสยีหาย ให้แยกบัญชีรับไว้ต่างหากเป็นเงินฝากถอนคืนให้แก่นักศึกษาที่มิได้ท าทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยเสียหายและมาย่ืนค าร้องขอคืนภายใน ๖ เดือน  นับจากวันสิ้นการเป็นนักศึกษา หากไม่มาถอน
คืนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ให้มหาวิทยาลัยโโอนเงินค่าประกันของเสียหายส่งเข้าเป็นเงินบ ารุงการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

๕.๑.๓  ค่าบ ารุงการศึกษาท่ีเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา แบบเหมาจ่าย  ส าหรับนักศึกษา
ท่ีลงทะเบียนเรียน 

5.1.3.1 ภาคปกติ     ภาคเรียนละ            ๘,๐๐๐   บาท 
5.1.3.2 ภาคพิเศษ   ภาคเรียนละ     ๑๒,๐๐๐ บาท   

๕.๑.๔   ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ท่ีเรียกเก็บตามรายการ 
                    ภาคปกติ     ภาคพิเศษ 

๕.๑.๔.๑ ค่าปรับการลงทะเบียนช้ากว่าก าหนด วันละ     ๕๐        ๕๐   บาท 
   ๕.๑.๔.๒ ค่าออกบัตรประจ าตัวนักศึกษา                     ๕๐          ๕๐   บาท 

 ๕.๑.๔.๓ ค่าออกใบแสดงผลการศึกษา ฉบับละ                ๑๐๐   ๑๐๐ บาท 
 ๕.๑.๔.๔ ค่าออกใบรับรองอื่น ๆ ฉบับละ                      ๕๐     ๕๐ บาท 
 ๕.๑.๔.๕ ค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต                   ๑๐๐๐      ๑๐๐๐ บาท 
 ๕.๑.๔.๖ ค่าใบแทนประกาศนียบัตร           ๑๐๐   ๒๐๐  บาท 
 ๕.๑.๔.๗ ค่าธรรมเนียมการรับโอนผลการเรียน 

   - ผลการเรียนจากสถาบันอื่น ครั้งละ              ๕๐๐    ๘๐๐  บาท 
  - ผลการเรียนจากสถาบันอื่น หน่วยกิตละ         ๒๐๐    ๓๐๐  บาท 

-  ผลการเรียนในสถาบันเดิม หน่วยกิตละ         ๑๐๐    ๒๐๐ บาท 
๕.๑.๔.๘ ค่าปรับการขอประกาศนียบัตรเกินกว่า ๑ ปี  

    ฉบับละ            ๒๐๐    ๒๐๐ บาท 
   * นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
 ๕.๑.๔.๙  ค่าปรับการยื่นขอรับประกาศนียบัตรช้ากว่าก าหนด 
    วันละ                     ๒๐      ๒๐ บาท 
 ๕.๑.๔.๑๐ ค่าธรรมเนียมส าหรับนักศึกษาต่างประเทศ 
     ภาคเรียนละ            ๘,๐๐๐    ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๕.๑.๔.๑๑ ค่าธรรมเนียมเอกสารต่าง ๆ นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยจัดให้แล้วเมื่อมา

       ขอใหม่ให้เสียค่าธรรมเนียมอัตรา ฉบับละ           ๕๐      ๕๐ บาท 
 ๕.๑.๔.๑๒ ค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับเกี่ยวกับงานหอสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา

       และการใช้บริการอินเทอร์เน็ตและบริการอื่นๆ ให้เป็นไปตามอัตราที่ 
     มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๕.๑.๔.๑๓ ค่าธรรมเนียมย้ายสาขาวิชา  
     ภาคปกติ   ครั้งละ                   ๕,๐๐๐      ๘,๐๐๐  บาท 
 ๕.๑.๔.๑๔ ค่าธรรมเนียมขอเปลี่ยนช่ือ – สกุล 
     ภาคปกติ  ครั้งละ                       ๒๐     ๒๐  บาท 
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๕.๑.๕  ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษาและการขอคืนสภาพนักศึกษา 
 ๕.๑.๕.๑ ค่ารักษาสภาพนักศึกษา   กรณีการขอลาพักการศึกษา    
   ภาคการศึกษาละ           ๑,๐๐๐       ๑,๕๐๐  บาท 

๕.๑.๕.๒ ค่ารักษาสภาพนักศึกษา กรณีที่ลงทะเบียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วเรียกเก็บ      
           ภาคการศึกษาละ      ๘๐๐       ๑,๒๐๐  บาท 

 ๕.๑.๕.๓ ค่าขอคืนสภาพนักศึกษา  กรณีพ้นสภาพนักศึกษา 
   เรียกเก็บครั้งละ     ๑,๕๐๐       ๒,๐๐๐  บาท 

๕.๒ ค่าบ ารุงการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
ให้เก็บดังน้ี 

             ภาคปกติ     ภาคพิเศษ 
๕.๒.๑  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก 
 ๕.๒.๑.๑ ค่าใบสมัครและคู่มือระเบียบการชุดละ      ๒๐๐        ๒๐๐   บาท 
 ๕.๒.๑.๒ ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน สาขาละ  ๓๐๐          ๕๐๐   บาท 
๕.๒.๒ ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ท่ีเรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อขึ้นทะเบียน 

เป็นนักศึกษา 
 ๕.๒.๒.๑ ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา            ๕๐๐      ๑,๐๐๐  บาท 
 ๕.๒.๒.๒  ค่าประกันของเสียหาย            ๕๐๐      ๑,๐๐๐  บาท 

 เงินค่าประกันของเสยีหายให้แยกบัญชีรับไว้ต่างหาก เป็นเงินฝากถอนคืนให้แก่นักศึกษาที่มิได้ท าทรัพย์สิน
ของสถาบันเสียหายและมาย่ืนค าร้องขอคืนภายใน ๖ เดือน นับจากวันสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หากไม่มาถอนคืน 
ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ให้สถาบันโอนเงินค่าประกันของเสียหายส่งเข้าเป็นเงินบ ารุงการศึกษาขอ ง
มหาวิทยาลัย 

 ๕.๒.๓ ค่าบ ารุงการศึกษาท่ีเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา แบบเหมาจ่าย ส าหรับนักศึกษา
ท่ีลงทะเบียนเรียน 

 ๕.๒.๓.๑ การลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนใดๆ จะเรียกเก็บค่าบ ารุงการศึกษาภาคปกติ
ภาคเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ภาคพิเศษภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

 ๕.๒.๓.๒ ในกรณีที่มีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดๆ การลงทะเบียนสอบวิทยานิพนธ์  
การสอบประมวลความรู้ และ/หรือ การสอบภาษาต่างประเทศ เป็นครั้งที่ ๒ และ/หรือ ครั้งที่ ๓ นักศึกษาต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมการสอบ ครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท   

๕ .๒.๔ ภาคเรียนใดท่ีไม่มีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดๆ การลงทะเบียนสอบ
วิทยานิพนธ์ การสอบประมวลความรู้และ/หรือการสอบภาษาต่างประเทศ ครั้งท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ และ/หรือครั้งท่ี 
๓ นักศึกษาต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท 
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๕.๒.๕  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ท่ีเรียกเก็บตามรายการ 
      ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

   ๕.๒.๕.๑  ค่าปรับการลงทะเบียนช้ากว่าก าหนด 
    วันละ         ๕๐     ๕๐  บาท 
   ๕.๒.๕.๒  ค่าออกบัตรประจ าตัวนักศึกษา          ๕๐     ๕๐  บาท 
   ๕.๒.๕.๓  ค่าออกใบแสดงผลการศึกษา 
    ฉบับละ                ๑๐๐             ๑๐๐  บาท 
   ๕.๒.๕.๔  ค่าออกใบรับรองอื่น  ๆ  ฉบับละ        ๕๐              ๕๐  บาท 
   ๕.๒.๕.๕ ค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต    ๑,๐๐๐          ๑,๐๐๐  บาท 
   ๕.๒.๕.๖ ค่าใบแทนประกาศนียบัตรหรือปรญิญาบัตร   ๑๐๐      ๒๐๐  บาท
    ๕.๒.๕.๗  ค่าธรรมเนียมการรับโอนผลการเรียน 
    - ผลการเรียนจากสถาบันอื่น  ครั้งละ    ๕๐๐    ๘๐๐  บาท
    - ผลการเรียนจากสถาบันอื่น  หน่วยกิตละ    ๒๐๐    ๓๐๐  บาท
    - ผลการเรียนในสถาบันเดมิ  หน่วยกิตละ    ๑๐๐    ๒๐๐  บาท
   ๕.๒.๕.๘  ค่าปรับการขอรับประกาศนียบัตรหรอืปริญญาบัตรเกินกว่า ๑ ป ี
      ฉบับละ       ๒๐๐    ๒๐๐   บาท
    * นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ
   ๕.๒.๕.๙ ค่าปรับการยื่นขอรับปริญญาบัตรช้ากว่าก าหนด 
     วันละ         ๒๐     ๒๐  บาท 
   ๕.๒.๕.๑๐ ค่าธรรมเนียมส าหรับนักศึกษาต่างประเทศ   
       ภาคเรียนละ             ๘,๐๐๐        ๑๐,๐๐๐  บาท 

๕.๒.๕.๑๑ ค่าธรรมเนียมเอกสารต่าง ๆ นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยจัดให้แล้ว                   
              เมื่อมาขอใหม่ให้เสียค่าธรรมเนียมอัตรา ฉบับละ      
              ๕๐     ๕๐  บาท 

   ๕.๒.๕.๑๒  ค่าธรรมเนียมหรือค่าปรบัเกี่ยวกับงานหอสมดุ  ศูนย์ภาษาและการใช้บริการ
อินเตอร์เน็ต  ให้เป็นไปตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

   ๕.๒.๕.๑๓ ค่าธรรมเนียมย้ายสาขาวิชา   ครั้งละ    ๕,๐๐๐         ๘,๐๐๐  บาท 
   ๕.๒.๕.๑๔ ค่าธรรมเนียมขอเปลี่ยนช่ือ – สกุล ครั้งละ   ๒๐    ๒๐  บาท 
   ๕.๒.๕.๑๕ ค่าปรับเนื่องจากส่งเล่มวิทยานิพนธ์ล่าช้า  
       วันละ         ๓๐    ๓๐  บาท 
  ๕.๒.๖  ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษาและการขอคืนสภาพนักศึกษา  
   ๕.๒.๖.๑ ค่ารักษาสภาพนักศึกษา  กรณีการขอลาพักการศึกษา   

เรียกเก็บภาคการศึกษาละ          ๑๐๐๐         ๑,๕๐๐  บาท 
   ๕.๒.๖.๒  ค่ารักษาสภาพนักศึกษา  กรณีที่ลงทะเบียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว
เรียกเก็บ ภาคการศึกษาละ                          ๘๐๐         ๑,๒๐๐  บาท 
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   ๕.๒.๖.๓ ค่าขอคืนสภาพนักศึกษา กรณีที่พ้นสภาพนักศึกษาจะเรียกเก็บครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท
และค่าบ ารุงการศึกษาของภาคการศึกษาที่ยังค้างช าระ 

  
 ข้อ ๖ มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินตามข้อ ๕.๑.๒ และ ๕.๒.๒ ในวันที่นักศึกษารายงานตัวเข้าศึกษาและ

ตามข้อ ๕.๑.๓, ๕.๑.๔, ๕.๒.๓, และ ๕.๒.๔ ในวันที่ลงทะเบียนวิชาเรียนวันอื่นได้ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้
ต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา   

 

 ข้อ ๗ กรณีที่จ าเป็นนักศึกษาอาจยื่นค าร้องขอผ่อนผันการช าระเงินตามข้อ ๕.๑.๓, ๕.๑.๔ , ๕.๒.๓ และ 
๕.๒.๔ ช้ากว่าก าหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีที่ผอ่นผันได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ครบ
ก าหนดตามข้อ ๕ และจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๕.๑.๓ ,๕.๑.๔ ,๕.๒.๓ และ ๕.๒.๔ แล้วแต่กรณีเมื่อพ้น
ระยะเวลาผ่อนผันตามวรรคแรก นักศึกษาผู้นั้นไม่มีสิทธ์ิเรียนในภาคเรียนนั้น 

 

 ข้อ ๘ ในกรณีที่นักศึกษาขอถอนหรือขอเปลี่ยนวิชาเรียน ซึ่งได้กระท าภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันเปิดภาค
การศึกษา ให้มหาวิทยาลัยอนุมัติจ่ายค่าลงทะเบียนรายวิชาคืนและกรณีที่นักศึกษาขอลาออกจากมหาวิทยาลัย
ภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา ให้มหาวิทยาลัยอนุมัติจ่ายเงินค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยตามข้อ 
๕.๑.๓,๕.๑.๔,๕.๒.๓ และ ๕.๒.๔ คืนได ้

 

 ข้อ ๙ การเก็บเงินตามระเบียบนี้ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินบ ารุงการศึกษา 
 

 ข้อ ๑๐ ค่าตอบแทนการสอน ค่าด าเนินการ ค่านิเทศและค่าใช้จ่ายอื่น ให้เป็นไปตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

 

 ข้อ ๑๑ เงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เรียกเก็บจากนักศึกษาตามระเบียบนี้  ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

 ๑๑.๑ น าฝากธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารออมสิน ในนามของมหาวิทยาลัย และให้น าดอกผลที่เกิดจาก
เงินฝากนี้สมทบเข้าเป็นเงินประเภทเดียวกัน 

 ๑๑.๒ เมื่อเลิกโครงการ เงินที่เหลือให้โอนเข้าเป็นเงินบ ารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 ๑๑.๓ ให้อธิการบดี แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินหนึ่งคน เป็นผู้รับผิดชอบลงนามในเช็คสั่งจ่ายเงินรายได้ตาม

ระเบียบนี้ ร่วมกับอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
 

 ข้อ ๑๒ การซื้อ การจ้าง ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบทาง
ราชการที่ว่าด้วยการนั้นที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน นอกจากสภามหาวิทยาลัยจะก าหนดให้เป็นอย่างอื่น 

 

 ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการด าเนินการบัณฑิตศึกษารายงานผลการด าเนินงานแต่ละโครงการพร้อมทั้งรับ
จ่ายเงินตามระเบียบนี้เสนอมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ทุกสิ้นปีการศึกษา 

 

 ข้อ ๑๔ การเรียกเก็บเงินอื่นๆ ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและแจ้ง
ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

 



-๖- 
 

 ข้อ ๑๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดในกรณีทีเกิดปัญหา
จากการใช้ระเบียบนี้ 
 

 ข้อ ๑๖ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป     
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๔๘ 
 

       
      ( นายจิโรจน์   โชติพันธ์ุ ) 
               ปฏิบัติหน้าที่  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 
  
    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


