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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วย  การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  พ.ศ.๒๕6๓ 

--------------------------------- 

  โดยที่เป็นการสมควรให้ออกระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๘  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  
ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ในคราวประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๒๙  
มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วย  การเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  พ.ศ.๒๕6๓” 

 ข้อ  ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ที่เข้าเรียนตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

ข้อ  ๓  บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือค าสั่งอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยในส่วนที่
ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ  ๔  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “คณะ”  หมายความว่า  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย” หมายความว่า  ค่าธรรมเนียมที่รวมเงินค่าบ ารุง 
มหาวิทยาลัย  ค่าหน่วยกิต  ค่าธรรมเนียมพิเศษ  ค่าบ ารุงหอพัก  ค่าวัสดุการศึกษา  ค่าบ ารุงห้องสมุด  ค่าบ ารุง
ห้องพยาบาล  ค่ากิจกรรม  ค่าบ ารุงกีฬา  ค่าบ ารุงเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าธรรมเนียม พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ  และค่าประกันอุบัติเหตุ  แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเป็นรายครั้งใน
กรณีอ่ืนๆ 
  “นักศึกษาที่ ไม่ ถือสัญชาติ ไทย” หมายความว่า  นั กศึกษาที่ ไม่ ได้สัญชาติ ไทยตาม
พระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ. ๒๕๐๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ข้อ  5  ให้มหาวิทยาลัยเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  ดังนี้   
   ๕.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร  400,000  บาท  โดยแยก
ช าระเป็น  8  ภาคการศึกษาปกติ  และ  2  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ดังนี้  
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ชั้นปี/ภาคการศึกษา ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ชั้นปี 1 45,000 45,000 - 

ชั้นปี 2 45,000 45,000 20,000 

ชั้นปี 3 45,000 45,000 20,000 

ชั้นปี 4 45,000 45,000 - 

   ๕.๒ นักศึกษาที่ศึกษาเกินระยะเวลา  หรือศึกษาเพ่ิมเติมนอกเหนือตามที่แผนการ
ศึกษาก าหนดไว้ในหลักสูตรที่ผ่านอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและสภาการพยาบาล  โดยให้นับรวมระยะเวลา
การพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาของหลักสูตรตามแผนการศึกษา  หากนักศึกษาประสงค์จะลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาปกติหรือภาคการศึกษาฤดูร้อน  ให้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษารายวิชาที่เปิดสอนในภาค
การศึกษานั้นๆ ตามข้อ ๕.๒.1 หรือข้อ ๕.๒.2  

  ๕.๒.๑ ภาคการศึกษาปกติ 
หลักสูตร/สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษา (บาท/ภาคการศึกษา) 

จ านวนหน่วยกิต 
1-6 7-15 16-22 มากกว่า 22 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 6,200 7,700 8,500 9,000 

  ๕.2.๒ ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
หลักสูตร/สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษา (บาท/ภาคการศึกษา) 

จ านวนหน่วยกิต 
1-6 7-12 13-15 มากกว่า 15 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 7,700 9,300 10,000 10,500 

 ๕.๓ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาที่ไม่ถือสัญชาติ
ไทยเพ่ิม   ภาคการศึกษาละ  ๑๕,๐๐๐  บาท 

 ๕.๔ ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้เรียกเก็บดังนี้ 
  ๕.๔.๑ ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  ภาคการศึกษาละ  ๕๐๐  บาท 
  ๕.๔.๒ ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากหมดสภาพการเป็น

นักศึกษาเพราะเหตุไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  ครั้งละ  200  บาท  ทั้งนี้ต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษา
สภาพการเป็นนักศึกษาอีกภาคการศึกษาละ  500  บาท  ให้ครบทุกภาคการศึกษาที่หยุดการศึกษา  

  ๕.๔.๓ ค่าปรับช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังก าหนด  วันละ  20  บาท  
ทั้งนี้ไม่เกิน  500  บาท  

  ๕.๔.๔ ค่าโอนผลการเรียนคนละ  200  บาท  
  ๕.๔.๕ ค่ายกเว้นการเรียนรายวิชาจากการศึกษาในระบบ  หน่วยกิตละ  50  บาท  
  ๕.๔.๖ ค่าออกหนังสือรับรองต่างๆ ฉบับละ  100  บาท 
  ๕.๔.๗ ค่าลงทะเบียนบัณฑิต  500  บาท  
  ๕.๔.๘ ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน ให้ออกประกาศมหาวิทยาลัย 
  ๕.๔.๙ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเมื่อแรกเข้า 
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   ก. ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่  200  บาท 
   ข. ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 100 บาท 
   ค. ค่าประกันของเสียหาย 300 บาท  หากนักศึกษาที่ไม่ได้ท า

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเสียหาย  จะยื่นค าร้องขอคืนได้เต็มจ านวนภายใน  6  เดือนนับตั้งแต่วันส าเร็จ
การศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเพราะเหตุ อ่ืนๆ เมื่อพ้นก าหนด  6  เดือนแล้วให้ถือว่านักศึกษาสละ
สิทธิ์ที่จะขอคืน  ให้มหาวิทยาลัยโอนเงินค่าประกันของเสียหายส่งเข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 

  ๕.๔.๑๐ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ  ครั้งละ  
๑,๐๐๐  บาท 

ข้อ  ๖  ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ทั้งนี้
ต้องไม่เกิน  ๓๐  วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา 

ข้อ  ๗  นักศึกษาที่ไม่ได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
อธิการบดีอาจใช้ดุลพินิจผ่อนผันการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่าที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้ตามเหตุอัน
ควร  โดยนักศึกษาต้องช าระค่าปรับการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังก าหนด  ตามข้อ  ๕.๔.๓ 

ส าหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  ตามที่ได้รับการอนุญาตให้ผ่อนผัน
การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่าที่มหาวิทยาลัยก าหนดแล้ว   ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอขยาย
ระยะเวลาการช าระเงินได้อีกไม่เกิน  30  วันนับจากวันที่ได้ขอผ่อนผันไว้  โดยนักศึกษาต้องยื่นค าร้องภายใน
วันที่มหาวิทยาลัยก าหนด  หากนักศึกษาไม่ยื่นค าร้องภายในวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด  นักศึกษาต้องช าระ
ค่าปรับวันละ  100  บาท  นับจากวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ยื่นค าร้อง  

ข้อ  ๘  นักศึกษาที่งดเว้นการลงทะเบียนเรียน  และไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาค
การศึกษาใดๆ ต้องร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมค่ารักษาสภาพการเป็นตามข้อ  
๕.๔.๑  ก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค  

ข้อ  ๙  นักศึกษาผู้ใดไม่ช าระเงินเพ่ือรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค
โดยปราศจากหลักฐานการขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง  ให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  

ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพ่ือพิจารณาเหตุแห่งการขาดแคลนทุน
ทรัพย์อย่างแท้จริงของนักศึกษาตามวรรคแรกก็ได้  

ข้อ  ๑๐  เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บจะไม่คืนให้แก่นักศึกษา  เว้นแต่กรณีที่มีการ
เก็บ  หรือช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาผิดพลาด  ขาดหรือเกิน 

ข้อ  ๑๑  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจค าสั่ง  เพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้อธิการบดีเป็นผู้มี
อ านาจวินิจฉัยชี้ขาด  การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นที่สุด  

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

   (รองศาสตราจารย์โสรีช์  โพธแิก้ว) 
   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 


