
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง   อัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔

___________________________

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๔ แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวย
การจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย
ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงเห็นสมควร
ออกประกาศกําหนดอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว
ดังน้ี

ขอ ๑ ประกาศนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๔ เปนตนไป

ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับ
การศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

บรรดาประกาศ หรือระเบียบ ซึ่งขัดหรือแยงกับประกาศน้ี ใหใชประกาศนี้แทน

ขอ ๓ ในประกาศนี้

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการศึกษา หมายถึง คาธรรมเนียมอื่น ๆ นอกเหนือจากคาธรรมเนียม
การศึกษาท่ีนักศึกษาตองชําระเมื่อนักศึกษาสมัครสอบคัดเลือก ออกบัตรประจําตัวนักศึกษา รักษาสภาพการ
เปนนักศึกษา รวมทั้งคาธรรมเนียมการสอบ คาปรับ คาออกเอกสารตาง ๆ และคาธรรมเนียมเมื่อนักศึกษาตอง
ชําระเมื่อนักศึกษาตองชําระ เมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติใหคืนสถานภาพการเปนนักศึกษา เปลี่ยนแปลงระดับการ
ศึกษา หรือสาขาวิชา หรือแผนการศึกษา หรือระบบการศึกษา การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนผลการ
เรียนอันเกิดจากการขอเปลี่ยนแปลงการศึกษาดังกลาวขางตน

ขอ ๔ อัตราคาธรรมเนียมอื่น ๆ ในขอ ๓ ใหเรียกเก็บ ดังนี้

     ๔.๑ คาสมัครและสอบคัดเลือก ใหเรียกเก็บในอัตรา ดังนี้

           ๔.๑.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใหเรียกเก็บไมเกิน ๒๕๐ บาท ในกรณีเลือก
สอบมากกวาหนึ่งสาขาวิชา ใหเรียกเก็บเงินคาสมัครและสอบคัดเลือกเพ่ิมขึ้นตามจํานวนสาขาวิชา แขนงวิชา
กลุมวิชา ในอัตราสาขาวิชา แขนงวิชา กลุมวิชาละไมเกิน ๑๕๐ บาท

           ๔.๑.๒ ระดับปริญญาโท ใหเรียกเก็บไมเกิน ๕๐๐ บาท ในกรณีเลือกสอบมากกวา
หน่ึงสาขาวิชา ใหเรียกเก็บเงินคาสมัครและสอบคัดเลือกเพิ่มขึ้นตามจํานวนสาขาวิชา แขนงวิชา กลุมวิชา ใน
อัตราสาขาวิชา แขนงวิชา กลุมวิชาละไมเกิน ๒๕๐ บาท

           ๔.๑.๓ ระดับปริญญาเอก ใหเรียกเก็บไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท ในกรณีเลือกสอบ
มากกวาหน่ึงสาขาวิชา ใหเรียกเก็บคาสมัครและสอบคัดเลือกเพิ่มขึ้นตามจํานวนสาขาวิชา ในอัตราสาขาวิชาละ
ไมเกิน ๒,๕๐๐ บาท

     ๔.๒ คาธรรมเนียมการสอบวัดความรูพื้นฐานคอมพิวเตอร ใหเรียกเก็บจากนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสอบ ในอัตราครั้ง ๕๐๐ บาท

     ๔.๓ คาธรรมเนียมการสอบวัดความรูพื้นฐานการสอบวัดความรูภาษาตางประเทศ ให
เรียกเก็บจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สอบ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง กําหนด
อัตราคาลงทะเบียนการอบรมและการสอบภาษาอังกฤษ สําหรับผูเขาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิต ของสถาบันสรางสรรคและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (สสสร.)



     ๔.๔ คาบัตรนักศึกษา SMART PURSE ๓๐๐ บาท

     ๔.๕ คาธรรมเนียมรักษาสภาพการเปนนักศึกษาเฉพาะนักศึกษาไทย ระดับปริญญาโท
ภาคเรียนละ ๒,๐๐๐ บาท ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนท่ีละ ๑๐,๐๐๐ บาท และคาธรรมเนียมการคืนสภาพ
การเปนนักศึกษา ครั้งละ ๒,๕๐๐ บาท

     ๔.๖ คาปรบัชําระคาลงทะเบยีนลาชากวากําหนด วนัละ ๑๐๐ บาท แตไมเกนิ ๒,๐๐๐ บาท

     ๔.๗ คาธรรมเนียมการเปล่ียนแผนการศึกษา ๕๐๐ บาท

     ๔.๘ คาธรรมเนียมการยายสาขาวิชา หรือแขนงวิชา ๕๐๐ บาท

     ๔.๙ คาธรรมเนียมการเปล่ียนระดับการศึกษา ๕๐๐ บาท

     ๔.๑๐ คาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน ยกเวนผลการเรียนชุดวิชาหรือรายวิชา
และคาธรรมเนียมการเทียบโอนความรู ระดับปริญญาเอก ใหเรียกเก็บหนวยกิตละ ๒,๕๐๐ บาท และระดับ
ปริญญาโท ใหเรียกเก็บหนวยกิตละ ๑,๕๐๐ บาท

     ๔.๑๑ คาปรับการดําเนินการเทียบโอนลาชา รวมทุกวิชา ๕๐๐ บาท

     ๔.๑๒ นักศึกษาที่มาสมบทตางมหาวิทยาลัย ชําระคาลงทะเบียนรายวิชา

     ๔.๑๓ นักศึกษาที่มาสมบทตางมหาวิทยาลัย ใหชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตาง ๆ ตาม
ปกติท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บ และชําระคาธรรมเนียมการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอื่นเรียกเก็บ

     ๔.๑๔ คาธรรมเนียมการชําระเงินผานทางธนาคาร หรือเคานเตอรเซอรวิส ใหจายตาม
อัตราท่ีธนาคาร หรือเคานเตอรเซอรวิสกําหนด

     ๔.๑๕ คาธรรมเนียมการสอบประมวลความรู ครั้งที่ 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 ใบรับรองการ
เปนนักศกึษา หนังสอืรบัรองเรยีนครบหลักสตูร ใบแทนใบรบัรองคณุวฒุ ิใบรบัรองรายวิชาเรยีน ใบรบัรองหนวยกติ
คาใบแทนใบเสร็จรับเงิน อัตราฉบับละ ๑๐๐ บาท

     ๔.๒๐ คาใบแทนใบปริญญาบัตร อัตราฉบับละ ๒๐๐ บาท

     ๔.๒๑ คาธรรมเนียมการตรวจสอบรับรองวุฒิการศึกษาตางประเทศ ใหชําระคา
ธรรมเนียมการตรวจรับรองวุฒิตามหนังสือจากกระทรวงการตางประเทศ

     ๔.๒๒ คาธรรมเนยีมการลงทะเบยีนบณัฑติ ๙๐๐ บาท และคาสมาชกิสมาคมศษิยเกา
สวนสนัุนทา ในพระบรมราชินูปถัมภ ๓๐๐ บาท

     ๔.๒๓ คาธรรมเนียมขอรับใบปริญญาบัตรหลังจากวันที่กําหนดรับพระราชทานปริญญา
บัตรแลวเกินกวา ๒ ป อัตราฉบับละ ๕๐๐ บาท

ขอ ๕ อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรใหเปนไปตามประกาศของแตละปการ
ศึกษา

ขอ ๖ เงินคาธรรมเนียมระดับบัณฑิตศึกษา และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการศึกษาที่ชําระแลว
ตามอัตราการเรียกเก็บท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ จะขอรับคืนไมได

ขอ ๗ การปฏิบัติการใด ๆ ฉบับนี้มีปญหาใหอยูในดุลพินิจของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
 
 

   ประกาศ ณ  วันที่   ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔
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