
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
เร่ือง     การเรียกเก็บค่าบ ารุงการศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

--------------------------------------------- 
     ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางได้เปิดและปรับปรุงหลักสูตรเพ่ิมเติม และเพ่ือให้การเรียกเก็บค่าบ ารุง
การศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปด้วยความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับปัจจุบัน อาศัย
อ านาจตามข้อ ๕ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การรับจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษาเพ่ือจัดการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางจึงเห็นควร
ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การเรียกเก็บค่าบ ารุงการศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ และออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การเรียกเก็บ
ค่าบ ารุงการศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังนี้ 
  ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับส าหรับนักศึกษาท่ีเข้ารับการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่ใช้บังคับเดิม 
  ข้อ ๒ ในประกาศฉบับนี้ 
   “นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันท าการปกติของ 
        มหาวิทยาลัยและให้หมายความรวมถึงนักศึกษา 
        โครงการอื่นที่ศึกษาในวันท าการปกติทั้งในและ 
        นอกเวลาราชการที่มีระยะเวลาศึกษาตาม 
        หลักสูตรเทียบได้กับเวลาของนักศึกษาภาคปกติ 
   “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในระบบการจัดการศึกษาเพ่ือ 
        ปวงชนโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากร 
        ประจ าการ และให้หมายความรวมถึง นักศึกษา 
        ที่ศึกษาในระบบการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 
        โครงการอื่น ๆ ที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่ 
        นักศึกษาภาคปกติ 
   “นักศึกษาต่างชาติ” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางที่มิใช่ 
        สัญชาติไทย 
  ข้อ ๓ ค่าบ ารุงการศึกษาท่ีเรียกเก็บเม่ือแรกเข้า 
   ๓.๑ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ คนละ ๕๐๐ บาท 
   ๓.๒ ค่าประกันของเสียหาย คนละ ๕๐๐ บาท  
   เงินค่าประกันของเสียหาย ให้แยกบัญชีรับไว้ต่างหาก เป็นเงินฝากถอนคืนให้แก่นักศึกษาที่มิได้
ท าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเสียหายและมายื่นค าร้องขอคืนภายใน ๙๐ วัน นับจากวันส าเร็จการศึกษาหรือสิ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษา หากนักศึกษาไม่มายื่นค าร้องขอคืนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้มหาวิทยาลัยโอนเงินค่าประกันของ
เสียหายเป็นค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิตหรือเข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

 



๒ 
 

  ข้อ ๔ ค่าบ ารุงการศึกษาท่ีเรียกเก็บเป็นรายครั้ง 
   ๔.๑ ค่าสมัครเข้าศึกษา ครั้งละ ๓๐๐ บาท 
   ๔.๒ ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท 
   ๔.๓ ค่าขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ต้องช าระค่ารักษาสภาพ
การเป็นนักศึกษาในภาคเรียนที่หยุดเรียนให้ครบทุกภาคเรียน 
   ๔.๔ ค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาหลังก าหนด วันละ ๓๐ บาท รวมแล้วไม่เกิน   
๕๐๐ บาท ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ และวันละ ๕๐ บาท รวมแล้วไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
   ๔.๕ ค่าปรับการใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 
   ๔.๖ ค่าโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ครั้งละ ๕๐๐ บาท 
   ๔.๗ ค่าขอโอนประสบการณ์หน่วยกิตละ ๑๐๐ บาท 
   ๔.๘ ค่าขอย้ายสาขาวิชา ครั้งละ ๕๐๐ บาท 
   ๔.๙ ค่าขอโอนสภาพนักศึกษา ครั้งละ ๕๐๐ บาท 
   ๔.๑๐ ค่าขอย้ายสถานศึกษา ครั้งละ ๕๐๐ บาท 
   ๔.๑๑ ค่าออกหลักฐานต่าง ๆ  
    ๔.๑๑.๑ ใบรายงานผลการศึกษา หนังสือรับรองต่าง ๆ ส าเนาใบเสร็จรับเงิน ใบแทน 
ขณะก าลังศึกษาอยู่ ฉบับละ ๓๐ บาท และหลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
    ๔.๑๑.๒ บัตรประจ าตัวนักศึกษา ครั้งละ ๑๐๐ บาท 
   ๔.๑๒ ค่าขอรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร และปริญญาบัตร นานเกินกว่าระยะเวลา    
๓ เดือน นับจากวันที่มหาวิทยาลัยประกาศให้รับ ชุดละ ๕๐๐ บาท 
   ๔.๑๓ ค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต คนละ ๕๐๐ บาท 
   ๔.๑๔ ค่าบ ารุงการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง นอกเหนือจากที่ก าหนดในข้อ ๔.๑ – ๔.๑๓ 
ให้จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ข้อ ๕ ค่าบ ารุงการศึกษาท่ีเรียกเก็บในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา 
   ๕.๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาละ ๗,๕๐๐ บาท ยกเว้น สาขาวิชา  
วิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาละ 
๘,๐๐๐ บาท 
   ๕.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาละ ๗,๕๐๐ บาท ยกเว้น สาขาวิชาดนตรี 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาการท่องเที่ยว ภาคการศึกษาละ ๘,๐๐๐ บาท 
   ๕.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาละ ๘,๐๐๐ บาท 
   ๕.๔ หลักสูตรบริหารธุ รกิจบัณฑิต ภาคการศึกษาละ ๗,๕๐๐ บาท ยกเว้นสาขา               
วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ภาคการศึกษาละ ๘,๐๐๐ บาท 
   ๕.๕ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภาคการศึกษาละ ๘,๐๐๐ บาท 
   ๕.๖ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาละ ๘,๐๐๐ บาท 
   ๕.๗ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาคการศึกษาละ ๘,๐๐๐ บาท 
   ๕.๘ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาละ ๗,๕๐๐ บาท 
   ๕.๙ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาละ ๗,๕๐๐ บาท 
   ๕.๑๐ หลักสูตรศิลปบัณฑิต ภาคการศึกษาละ ๘,๐๐๐ บาท 



๓ 
 

   ๕.๑๑ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาละ ๘,๐๐๐ บาท 
   ๕.๑๒ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาละ ๘,๐๐๐ บาท 
   ๕.๑๓ ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาละ ๘,๕๐๐ บาท 
   ๕.๑๔ ค่าบ ารุงศูนย์ให้การศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ให้จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ข้อ ๖ ค่าบ ารุงการศึกษาส าหรับการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ ให้เป็นไปตามประกาศของ 
มหาวิทยาลัยเฉพาะโครงการพิเศษนั้น ๆ  
  ข้อ ๗ ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้และมีอ านาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ 
   
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
  
    ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๐   ตลุาคม  ๒๕๖๐     

 
                                     

      
 

                             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ ์ สมุทธารักษ์)                                                                       
            รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 


