
ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
เรื�อง   อตัราคา่ธรรมเนยีมเกี�ยวกบัการศกึษา สําหรับนักศกึษาระดบั

บณัฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐
___________________________

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๔ แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการจัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่
๙/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงเห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

ขอ ๑ ประกาศน้ี เรียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐"

ขอ ๒ ใหยกเลิก

๒.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการศึกษา สําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔

๒.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการศึกษา สําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) ลงวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕

๒.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการศึกษา สําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

และใหใชประกาศฉบับนี้แทน

ขอ ๓ ในประกาศน้ี

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการศึกษา หมายถึง คาธรรมเนียมอื่น ๆ นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษาที่
นักศึกษาตองชําระเมื่อนักศึกษาสมัครสอบคัดเลือก ออกบัตรประจําตัวนักศึกษา รักษาสภาพการเปนนักศึกษา รวมทั้ง
คาธรรมเนียมการสอบ คาปรับ คาออกเอกสารตาง ๆ และคาธรรมเนียมเมื่อนักศึกษาตองชําระเมื่อนักศึกษาตองชําระ
เม่ือนักศึกษาไดรับอนุมัติใหคืนสถานภาพการเปนนักศึกษา เปล่ียนแปลงระดับการศึกษา หรือสาขาวิชา หรือแผนการ



ศึกษา หรือระบบการศึกษา การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนผลการเรียนอันเกิดจากการขอเปลี่ยนแปลงการ
ศึกษาดังกลาวขางตน

ขอ ๔ อัตราคาธรรมเนียม ๆ ในขอ ๓ ใหเรียกเก็บ ดังนี้

๔.๑ คาสมัครและสอบคัดเลือก ใหเรียกเก็บในอัตรา ดังนี้

๔.๑.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใหเรียกเก็บไมเกิน ๒๕๐ บาท ในกรณีเลือกสอบมากกวา
หน่ึงสาขาวิชา ใหเรียกเก็บเงินคาสมัครและสอบคัดเลือกเพ่ิมขึ้นตามจํานวนสาขาวิชา แขนงวิชา กลุมวิชา ในอัตรา
สาขาวิชา แขนงวิชา กลุมวิชาละไมเกิน ๑๕๐ บาท

๔.๑.๒ ระดับปริญญาโท ใหเรียกเก็บไมเกิน ๕๐๐ บาท ในกรณีเลือกสอบมากกวาหนึ่งสาขาวิชา
ใหเรียกเก็บเงินคาสมัครและสอบคัดเลือกเพ่ิมขึ้นตามจํานวนสาขาวิชา แขนงวิชา กลุมวิชา ในอัตราสาขาวิชา แขนง
วิชา กลุมวิชาละไมเกิน ๒๕๐ บาท

๔.๑.๓ ระดับปริญญาเอก ใหเรียกเก็บไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท ในกรณีเลือกสอบมากกวาหนึ่งสาขา
วิชา ใหเรียกเก็บคาสมัครและสอบคัดเลือกเพ่ิมขึ้นตามจํานวนสาขาวิชา ในอัตราสาขาวิชาละไมเกิน ๒,๕๐๐ บาท

๔.๒ คาธรรมเนียมการสอบวัดความรูพื้นฐานคอมพิวเตอร ใหเรียกเก็บจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ท่ีสอบ ในอัตราครั้ง ๕๐๐ บาท

๔.๓ คาธรรมเนียมการสอบวัดความรูพื้นฐานการสอบวัดความรูภาษาตางประเทศ ใหเรียกเก็บจาก
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสอบ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง กําหนดอัตราคาลงทะเบียน
การอบรมและการสอบภาษาอังกฤษ สําหรับผูเขาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ของสถาบัน
สรางสรรคและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (สสสร.)

๔.๔ คาออกบัตรประจําตัวนักศึกษา ๑๐๐ บาท

๔.๕ คาธรรมเนียมรักษาสภาพการเปนนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนละ ๒,๐๐๐ บาท และคา
ธรรมเนียมการคืนสภาพการเปนนักศึกษา ครั้งละ ๒,๕๐๐ บาท

๔.๖ คาปรบัชําระคาลงทะเบียนลาชากวากําหนด วนัละ ๑๐๐ บาท แตไมกนิ ๒,๐๐๐ บาท

๔.๗ คาธรรมเนียมการเปล่ียนแผนการศึกษา ๕๐๐ บาท

๔.๘ คาธรรมเนียมการยายสาขาวิชา หรือแขนงวิชา ๕๐๐ บาท

๔.๙ คาธรรมเนียมการเปล่ียนระดับการศึกษา ๕๐๐ บาท

๔.๑๐ คาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน ยกเวนผลการเรียนชุดวิชาหรือรายวิชา และคา
ธรรมเนียมการเทียบโอนความรู ระดับปริญญาเอก ใหเรียกเก็บหนวยกิตละ ๒,๕๐๐ บาท และระดับปริญญาโท ให
เรียกเก็บหนวยกิตละ ๑,๕๐๐ บาท



๔.๑๑ คาปรับการดําเนินการเทียบโอนลาชา รวมทุกวิชา ๕๐๐ บาท

๔.๑๒ นักศึกษาที่มาสมบทตางมหาวิทยาลัย ชําระคาลงทะเบียนรายวิชา

๔.๑๓ นักศึกษาที่มาสมบทตางมหาวิทยาลัย ใหชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตาง ๆ ตามปกติที่
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ และชําระคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยอื่นเรียกเก็บ

๔.๑๔ คาธรรมเนียมการชําระเงินผานทางธนาคาร หรือเคานเตอรเซอรวิส ใหจายตามอัตราที่ธนาคาร
หรือเคานเตอรเซอรวิสกําหนด

๔.๑๕ คาธรรมเนียมการสอบประมวลความรู ครั้งท่ี ๒ (กรณีครั้งแรกสอบไมผาน) ๑,๐๐๐ บาท

๔.๑๖ คาธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ ๒ (กรณีครั้งแรกสอบไมผาน) ๑,๐๐๐ บาท

๔.๑๗ คาธรรมเนียมการตรวจบทคัดยอภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอก ๑,๐๐๐ บาท

๔.๑๘ คาธรรมเนียมการตรวจบทคัดยอภาษาอังกฤษระดับปริญญโท ๖๐๐ บาท

๔.๑๙ คาออกหนังสือสําคัญทางการศึกษา ไดแก ใบรายงานผลการเรียน ใบรับรองการเปนนกัศกึษา
หนังสอืรับรองเรยีนครบหลกัสตูร ใบแทนใบรบัรองคณุวฒุ ิใบรบัรองรายวชิาเรยีน ใบรบัรองหนวยกติ คาใบแทนใบเสร็จ
รับเงิน อัตราฉบับละ ๑๐๐ บาท

๔.๒๐ คาใบแทนใบปริญญาบัตร อัตราฉบับละ ๒๐๐ บาท

๔.๒๑ คาธรรมเนียมการตรวจสอบรับรองวุฒิการศึกษาตางประเทศ ใหชําระคาธรรมเนียมการตรวจ
รับรองวุฒิตามหนังสือจากกระทรวงการตางประเทศ

๔.๒๒ คาธรรมเนียมการลงทะเบยีนบณัฑติ ๙๐๐ บาท และคาสมาชกิสมาคมศษิยเกาสวนสนุนัทา ใน
พระบรมราชินูปถัมภ ๑๐๐ บาท

๔.๒๓ คาธรรมเนียมขอรับประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร และปริญญาบัตรหลังจากที่มหาวิทยาลัย
ไดอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาในระดับนั้น ๆ แลวเกินกวา ๒ ป อัตราฉบับละ ๕๐๐ บาท

ขอ ๕ อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรใหเปนไปตามประกาศของแตละปการศึกษา

ขอ ๖ เงินคาธรรมเนียมระดับบัณฑิตศึกษา และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการศึกษาที่ชําระแลว ตามอัตราการ
เรียกเก็บท่ีกําหนดไวในประกาศน้ี จะขอรับคืนไมได

ขอ ๗ การปฏิบัติการใด ๆ ฉบับนี้มีปญหาใหอยูในดุลพินิจของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 



  ประกาศ ณ  วนัที�   ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 (รศ.ดร.ฤๅเดช เกดิวชิยั)
อธกิารบดี
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