
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

พ.ศ.๒๕๕๕ 

โดยท่ีเป็นการสมควรออกระเบียบเ ก่ียวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี ภาคปกติ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
และข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  
โดยการประชุมครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงออก
ระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม 
การศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕ ” 

ข้อ ๒  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
บรรดาระเบียบ  ประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ีให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 

ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”    หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 “สภามหาวิทยาลัย”    หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 “ค่าธรรมเนียมการศึกษา”   หมายถึง  ค่าลงทะเบียน ค่าบํารุงการศึกษา  และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆตามท่ี 
มหาวิทยาลัยกําหนด 
 “อธิการบดี”     หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ข้อ ๔  ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้ 
(๑) ค่าลงทะเบียน แบ่งเป็น 

(ก) ค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา 
(ข) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา 

(๒) ค่าบํารุงการศึกษา แบ่งเป็น 
(ก) ค่าวัสดุการศึกษา เรียกเก็บเป็นรายภาคเรียน 
(ข) ค่าลงทะเบียนเรียน เรียกเก็บเป็นรายภาคเรียนแบบเหมาจ่าย 

อัตราการจัดเก็บตาม (๑)(ก) ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
อัตราการจัดเก็บตาม (๑)(ข) และ (๒)(ก)(ข)ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย ๑ 
ค่าบํารุงการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้เรียกเก็บจากนักศึกษาไว้แล้ว  มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้นักศึกษาไม่ว่า

กรณีใดๆ 



 
 
 ข้อ ๕ นักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล เรียนครบหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตร 
แล้วแต่ยังไม่สําเร็จการศึกษา หรือการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนที่ไม่ใช่การลงทะเบียนเรียนตามท่ีมหาวิทยาลัย
จัดให้  ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม ให้จ่ายค่าบํารุงการศึกษาเอกสารแนบท้าย ๒ 
 

ข้อ ๖  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๔ (๑) (ก) (ข) และ ๔ (๑) (ก) (ข) ให้ถือว่าเป็นค่าเล่าเรียนของ
นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาตามระเบียบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาหรือระเบียบกองทุนให้
กู้ยืมของรัฐบาลที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน  
 

ข้อ ๗  ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  
(๑) ค่าออกหนังสือรับรองต่างๆ และใบแทนเอกสารต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเคยออกให้แล้ว  
(๒) ค่าออกใบประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร ใบแสดงผลการเรียน ฉบับภาษาอังกฤษ  
(๓) ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  
(๔) ค่าขอรับใบประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรท่ีล่าช้าเกินกว่าสองปี นับจากวันที่สภา

มหาวิทยาลัยอนุติ   
(๕) ค่าจัดการสอบเพ่ิมเติม ในกรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค  
(๖) ค่าปรับการชําระค่าเล่าเรียนล่าช้ากว่ากําหนด  
(๗) ค่าปรับบริการสารสนเทศ ในกรณีท่ีนักศึกษาส่งคืนหนังสือ หรือสื่อการสอนหลังวันกําหนดส่งคืน  

ให้ปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
(๘) ค่าธรรมเนียมอ่ืนใด 
อัตราเรียกเก็บตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้เป็นตามประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความ

เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 
ข้อ ๘  ให้นักศึกษาชําระเงินค่าบํารุงการศึกษา ตามข้อ ๔(๒) (ก) และ (ข) ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด แต่ท้ังน้ี

ไม่เกินสามสิบวัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียน 
 เม่ือพ้นกําหนดเวลาชําระเงินแล้ว หากมีความจําเป็น  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาผ่อนผันให้ชําระค่าบํารุง
การศึกษาล่าช้าได้อีกไม่เกินสิบวัน  โดยนักศึกษาจะต้องชําระเงินค่าปรับการชําระค่าบํารุงการศึกษาล่าช้ากว่ากําหนด
ตามข้อ ๗(๖) 
 

ข้อ ๙  นักศึกษาผู้ใดไม่ชําระเงินค่าบํารุงการศึกษาเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน  ให้พักสภาพการเป็นนักศึกษาไว้  หาก
นักศึกษาต้องการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาสามารถทําได้โดยชําระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๗(๓) ทั้งน้ีต้องไม่เกิน ๒ 
ภาคเรียนติดต่อกัน หากมีความจําเป็นต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาไว้มากกว่า ๒ ภาคเรียนติดต่อกันให้อยู่ใน
ดุลพินิจของมหาวิทยาลัย 

 
ข้อ ๑๐  การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนฤดูร้อน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

และการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนต้องได้รับอนุมัติจากรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายหรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 
 

 ๒  



 
 
 

 
ข้อ ๑๑ นักศึกษาท่ีกู้เงินตามระเบียบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาหรือระเบียบกองทนให้กู้ยืมของ 

รัฐบาลที่เรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืน หากไม่ลงทะเบียนหรือถอนการลงทะเบียนทุกรายวิชาไปก่อนท่ีจะสิ้นสุดระยะเวลา  
การลงทะเบียนเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไม่ถือว่านักศึกษาได้ก่อหน้ีแต่อย่างใดแต่หากพ้นจากกําหนดระยะเวลา 
ดังกล่าวแล้ว นักศึกษาผู้นั้นต้องรับผิดชอบต่อหนี้ท่ีเกิดขึ้น 

 
ข้อ ๑๒  การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามข้อ ๔(๑) (ก) (ข) และข้อ ๔(๒) (ก) ให้แยกบัญชีไว้ต่างหากเป็น

เงินฝากประเภทถอนคืน 
 

 ข้อ ๑๓  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี และมีอํานาจออกประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือประโยชน์ใน
การปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
 
 ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีตีความและวินิจฉัย  โดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย 
 
 
       ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
 
 

 (นายมานิจ  สุขสมจิตร) 
                   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 
หมายเหตุ : ๑. เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสุตรตามมาตรฐานการ 
อุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่ เกี่ยวข้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงช่ือสาขาวิชา เพ่ิมสาขาวิชา และหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้น 
ใหม่ จึงจําเป็นต้องออกระเบียบนี้ 
      ๒. การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษา ตามระเบียบนี้ไม่มีผลกระทบต่อนักศึกษาเดิม 
      ๓. กรณีท่ีมีความจําเป็น  มหาวิทยาลัยอาจจัดแผนการเรียนแตกต่างจากแผนการเรียนท่ีกําหนดโดย 
อาจเพ่ิมหรือลดหน่วยกิตของแต่ละภาคเรียน หรือจัดการเรียนในภาคฤดูร้อน  มหาวิทยาลัยจะดําเนินการโดยไม่เก็บ 
ค่าบํารุงการศึกษาเพ่ิมเติม 

๓  
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