
 
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บค!าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

---------------------------------------- 
 
เพ่ือให
การจัดเก็บค�าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีเป"นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย     

ราชภัฏเพชรบุรี ว�าด
วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ข
อ 26 เพ่ือเพ่ิมทักษะด
านภาษาและ
ทักษะด
านประกอบวิชาชีพให
สอดคล
องกับสถานการในป5จจุบัน อาศัยอํานาจตามความในมาตราท่ี 31(2) 
แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใน
คราวประชุมครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2560 และมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม 
ประชุมครั้งท่ี 4/2560 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยจึงกําหนดอัตราและวิธีการเก็บ
ค�าธรรมเนียมการศึกษาท่ีนักศึกษาต
องชําระค�าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

ข
อ ๑ ประกาศนี้เรียกว�า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บ            
ค�าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560” 

ข
อ 2 ให
ใช
ประกาศนี้กับนักศึกษาภาคการศึกษาท่ี 2/2557 เป"นต
นไป  
ข
อ 3 ให
ยกเลิก 
  1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราและวิธีการเรียกเก็บค�าบํารุง

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
  2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราและวิธีการเรียกเก็บค�าบํารุง

การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557  
  3) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราและวิธีการเรียกเก็บค�าบํารุง

การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
ข
อ 4 ค�าธรรมเนียมการศึกษาท่ีจัดเก็บครั้งเดียวตลอดหลักสูตร ท่ีนักศึกษาต
องชําระ มีดังนี้ 
  (1) ค�าธรรมเนียมการศึกษาท่ีเรียกเก็บเม่ือแรกเข
า ประกอบด
วย ค�าสมัครสอบ ค�าข้ึน

ทะเบียนนักศึกษา และค�าเอกสารคู�มือ รวม 1,000 บาท 
  (2) ค�าประกันของเสียหาย 500 บาท  

มหาวิทยาลัยจะคืนค�าประกันของเสียหายให
เม่ือนักศึกษาสําเร็จการศึกษา หรือ    
พ
นสภาพจากการเป"นนักศึกษากรณีสําเร็จการศึกษาและมิได
ทําทรัพยGสินของมหาวิทยาลัยเสียหาย นักศึกษา
จะต
องขอคืนภายในเวลาหกเดือนนับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษาหรือพ
นสภาพจากการเป"นนักศึกษากรณีสําเร็จ
การศึกษา โดยขอคืนได
เท�ากับจํานวนเงินท่ีเหลืออยู� แต�หากไม�มารับคืนตามระยะเวลาท่ีกําหนดจะส�งเป"น
รายได
ของมหาวิทยาลัยต�อไป 

 
 

/ข
อ 5 ค�าธรรมเนียม... 
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ข
อ 5 ค�าธรรมเนียมการศึกษาท่ีเก็บแบบเหมาจ�ายเป"นรายภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาต
องชําระ 
มีดังนี้ 

5.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   
 สายวิทยาศาสตรG   
 (1) สาขาวิชาเคมี 11,000 บาท 
 (2) สาขาวิชาชีววิทยา 11,000 บาท 
 (3) สาขาวิชาวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยี 11,000 บาท 
 (4) สาขาวิชาคณิตศาสตรGและคอมพิวเตอรG 11,000 บาท 
 (5) สาขาวิชาเกษตรศาสตรG 11,000 บาท 
 (6) สาขาวิชาคอมพิวเตอรG 16,000 บาท 
 (7) สาขาวิชาคณิตศาสตรG 11,000 บาท 
 สายสังคมศาสตรG   
 (1) สาขาวิชาพลศึกษา 10,000 บาท 
 (2) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 10,000 บาท 
 (3) สาขาวิชาภาษาไทย 10,000 บาท 
 (4) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 10,000 บาท 
 (5) สาขาวิชาศิลปศึกษา 10,000 บาท 
 (6) สาขาวิชาสังคมศึกษา 10,000 บาท 
 (7) สาขาวิชานาฎดุริยางคศาสตรG 10,000 บาท 
5.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
 (1) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 10,000 บาท 
 (2) สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 10,000 บาท 
 (3) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรGและบรรณารักษศาสตรG 10,000 บาท 

(4) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรGและสารสนเทศศาสตรG 10,000 บาท 
 (5) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 10,000 บาท 
 (6) สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรม

ท�องเท่ียว 
10,000 บาท 

       (7)  สาขาวิชาการท�องเท่ียวและการโรงแรม 10,000 บาท 
 (8) สาขาวิชาภาษาจีน 
  (ยกเว
นนักศึกษาชั้นปMท่ี3 ท่ีศึกษาในโครงการความ

ร�วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนให
เก็บค�าธรรมเนียมการศึกษาเหมา
จ�ายปMการศึกษาละ 50,000 บาท) 

10,000 บาท 

 (9) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวและบริการ 
ระหว�างประเทศ 

15,000 บาท 

   
   
 /5.3 หลักสูตร... 
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5.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
 (1) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรG 10,000 บาท 
5.4 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   
 (1) สาขาวิชานิติศาสตรG 10,000 บาท 
5.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   
 (1) สาขาวิชาการจัดการ 10,500 บาท 
 (2) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยG 10,500 บาท 
 (3) สาขาวิชาการตลาด 10,500 บาท 
 (4) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค
าปลีก 10,500 บาท 

(5)  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 10,500 บาท 
 (6) สาขาวิชาการบัญชี 10,500 บาท 
 (7) สาขาวิชาคอมพิวเตอรGธุรกิจ 13,000 บาท 
 (8) สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 13,000 บาท 
5.6 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต   
 (1) สาขาวิชานิเทศศาสตรG 13,000 บาท 
5.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
 (1) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกตG 11,000 บาท 
 (2) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรG 11,000 บาท 
 (3) สาขาวิชาวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยี 11,000 บาท 
 (4) สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 20,000 บาท 
 (5) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12,000 บาท 
 (6) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟPา 12,000 บาท 
 (7) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรGอิเล็กทรอนิกสG 12,000 บาท 
 (8) สาขาวิชาเกษตรศาสตรG 12,000 บาท 
 (9) สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวGน้ํา 12,000 บาท 
 (10) สาขาวิชาสัตวศาสตรG 12,000 บาท 
 (11) สาขาวิชาวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยีอาหาร 12,000 บาท 
 (12) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรG 14,000 บาท 
 (13) สาขาวิชาความม่ันคงคอมพิวเตอรGและไซเบอรG 16,000 บาท 
 (14) สาขาวิชาคอมพิวเตอรGประยุกตG 16,000 บาท 
 (15) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรGสํานักงาน 16,000 บาท 
 (16) สาขาวิชาบูรณาการสารสนเทศอัจฉริยะ (นานาชาติ) 20,000 บาท 
 (17) สาขาวิชาสุขภาพและความงาม 20,000 บาท 
5.8 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   
 (1) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 18,000 บาท 
 (2) สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 15,000 บาท 
 /(3) สาขาวิชา... 
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 (3) สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 15,000 บาท 
 (4) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 15,000 บาท 
 (5) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟPา 15,000 บาท 
5.9 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 10,500 บาท 
5.10 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   
 (1) สาขาวิชาพยาบาลศาสตรG 50,000 บาท 
5.11 หลักสูตรแพทย9แผนไทยบัณฑิต   
 (1) สาขาวิชาการแพทยGแผนไทย 15,000 บาท 
5.12 หลักสูตรสถาป=ตยกรรมศาสตรบัณฑิต   
 (1) สาขาวิชาสถาป5ตยกรรมภายใน 12,000 บาท 
5.13 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   
 (1) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรG 11,000 บาท 

  สําหรับสาขาวิชาอ่ืนท่ีเปSดสอนหลังประกาศนี้ ให
มหาวิทยาลัยประกาศเก็บค�าธรรมเนียม
การศึกษาในอัตราเดียวกับสาขาวิชาท่ีมีลักษณะใกล
เคียงกับสาขาวิชาตามประกาศนี้ 

ข
อ 6 กรณีจัดการศึกษานอกเวลาปกติ ให
เก็บค�าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ิมภาคการศึกษาละ 
2,000 บาท และค�าธรรมเนียมการศึกษาหน�วยเรียนรู
นอกท่ีตั้ง ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท 

ข
อ 7 กรณีเป"นนักศึกษาต�างชาตินอกโครงการร�วมมือให
เก็บค�าธรรมเนียมการศึกษาตามข
อ 5 
เพ่ิมเป"น 2 เท�าต�อภาคการศึกษา 

ข
อ 8 กรณีหลักสูตรกําหนดให
มีการฝUกทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือศึกษา                  
ในต�างประเทศให
สามารถเรียกเก็บค�าธรรมเนียมการศึกษาได
ไม�เกินจํานวนท่ีสถานประกอบการนั้น ๆ                 
เรียกเก็บ 

ข
อ 9 กรณีเป"นนักศึกษาพิการให
เก็บค�าธรรมเนียมพิเศษ ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท 
ข
อ 10 ค�าธรรมเนียมการศึกษาท่ีจ�ายเฉพาะกรณี 
  (1) ค�าธรรมเนียมหอพัก เป"นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  (2) ค�าออกเอกสารต�าง ๆ เช�น ใบรายงานผลการศึกษา หนังสือรับรองต�าง ๆ หรือใบ

แทนเอกสารท่ีมหาวิทยาลัยเคยออกให
แล
ว ฉบับละ 50 บาท 
  (3) ค�าปรับการชําระค�าธรรมเนียมการศึกษาช
ากว�ากําหนดอัตราวันละ 50 บาท แต�ไม�

เกิน 1,000 บาท ต�อภาคการศึกษา 
  (4) ค�ารักษาสภาพการเป"นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท 
  (5) ค�าขอคืนสภาพการเป"นนักศึกษาจากการพ
นสภาพการเป"นนักศึกษา ครั้งละ 500 

บาท และต
องชําระเงินค�าธรรมเนียมการรักษาสภาพเป"นนักศึกษาให
ครบทุกภาคท่ีหยุดการศึกษา 
  (6) ค�าธรรมเนียมการศึกษาการเปลี่ยนย
ายคณะ/สาขาวิชา ครั้งละ 500 บาท 
  (7) ค�าเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาท้ังในและนอกระบบการศึกษา และ

การศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งละ 100 บาท และชําระค�าเทียบโอนเป"นหน�วยกิต หน�วยกิตละ 200 บาท 
  (8) ค�าปรับขอรับใบประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ปริญญาบัตร เกินกว�า 3 เดือน 

จากวันท่ีมหาวิทยาลัยให
มารับ ฉบับละ 500 บาท 
 

/(9) ค�าข้ึนทะเบียน… 
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  (9) ค�าข้ึนทะเบียนบัณฑิต 600 บาท 
   สําหรับนักศึกษาท่ีเข
าศึกษาต้ังแต�ปMการศึกษา 2560 ให
ชําระค�าลงทะเบียนบัณฑิต

คนละ 1,000 บาท 
  (10) ค�าสมาคมศิษยGเก�า 100 บาท 
ข
อ 11 กรณีท่ีนักศึกษายังไม�สําเร็จการศึกษา แต�ได
จ�ายค�าธรรมเนียมการศึกษาตามข
อ 5 ครบ

ตามเกณฑGข้ันตํ่าของหลักสูตรแล
ว ให
นักศึกษาชําระค�าธรรมเนียมภาคการศึกษาละ  2,000 บาท 
ข
อ 12 กรณีนักศึกษาไม�ต
องชําระค�าธรรมเนียมการศึกษาตามข
อ 5 จะต
องชําระเงินเพ่ือรักษา

สภาพการเป"นนักศึกษาตามข
อ 10 (4) ก�อนวันสอบปลายภาคการศึกษา 2 สัปดาหG นักศึกษาผู
ใดไม�ชําระเงิน
ตาม  ข
อ 10 (4) ให
ถือว�านักศึกษาผู
นั้นพ
นสภาพการเป"นนักศึกษา 

ข
อ 13 ค�าธรรมเนียมต�าง ๆ ท่ีนักศึกษาชําระแล
วนักศึกษาจะขอคืนมิได
 
ข
อ 14 ให
อธิการบดีเป"นผู
รักษาการให
เป"นไปตามประกาศนี้ และเป"นผู
วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ี

เกิดป5ญหาจากการใช
ประกาศฉบับนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   28   พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕60 

        
(ผู
ช�วยศาสตราจารยG ดร.เสนาะ   กลิ่นงาม) 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

 
กองนโยบายและแผน 
 


