เรื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
การเรียกเก็บค่าบารุงการศึกษา สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐
---------------------------------------------

ด้ว ยมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ ล าปางได้เปิดและปรับปรุงหลั กสู ตรเพิ่มเติม และเพื่อให้ การเรียกเก็บค่าบารุ ง
การศึกษา สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปด้วยความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับปัจจุบัน อาศัย
อานาจตามข้อ ๕ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ว่าด้วย การรับจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษาเพื่อจัดการศึกษา
สาหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางจึง เห็นควร
ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เรื่อง การเรียกเก็บค่าบารุงการศึกษา สาหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ และออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เรื่อง การเรียกเก็บ
ค่าบารุงการศึกษา สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับสาหรับนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่ใช้บังคับเดิม
ข้อ ๒ ในประกาศฉบับนี้
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันทาการปกติของ
มหาวิทยาลัยและให้หมายความรวมถึงนักศึกษา
โครงการอื่นที่ศึกษาในวันทาการปกติทั้งในและ
นอกเวลาราชการที่มีระยะเวลาศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบได้กับเวลาของนักศึกษาภาคปกติ
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในระบบการจัดการศึกษาเพื่อ
ปวงชนโครงการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากร
ประจาการ และให้หมายความรวมถึง นักศึกษา
ที่ศึกษาในระบบการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน
โครงการอื่น ๆ ที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่
นักศึกษาภาคปกติ
“นักศึกษาต่างชาติ”
หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางที่มิใช่
สัญชาติไทย
ข้อ ๓ ค่าบารุงการศึกษาที่เรียกเก็บเมื่อแรกเข้า
๓.๑ ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ คนละ ๕๐๐ บาท
๓.๒ ค่าประกันของเสียหาย คนละ ๕๐๐ บาท
เงินค่าประกันของเสียหาย ให้แยกบัญชีรับไว้ต่างหาก เป็นเงินฝากถอนคืนให้แก่นักศึกษาที่มิได้
ทาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเสียหายและมายื่นคาร้องขอคืนภายใน ๙๐ วัน นับจากวันสาเร็จการศึกษาหรือสิ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษา หากนักศึกษาไม่ มายื่นคาร้องขอคืนภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้มหาวิทยาลัยโอนเงินค่าประกันของ
เสียหายเป็นค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตหรือเข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

๒
ข้อ ๔ ค่าบารุงการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง
๔.๑ ค่าสมัครเข้าศึกษา ครั้งละ ๓๐๐ บาท
๔.๒ ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท
๔.๓ ค่าขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ต้องชาระค่ารักษาสภาพ
การเป็นนักศึกษาในภาคเรียนที่หยุดเรียนให้ครบทุกภาคเรียน
๔.๔ ค่าปรั บ การช าระเงินค่าบารุงการศึกษาหลั งกาหนด วันละ ๓๐ บาท รวมแล้ ว ไม่เกิ น
๕๐๐ บาท สาหรับนักศึกษาภาคปกติ และวันละ ๕๐ บาท รวมแล้วไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
๔.๕ ค่าปรับการใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 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 สาเนาใบเสร็ จรับเงิน ใบแทน
ขณะกาลังศึกษาอยู่ ฉบับละ ๓๐ บาท และหลังจากสาเร็จการศึกษาแล้ว ฉบับละ ๑๐๐ บาท
๔.๑๑.๒ บัตรประจาตัวนักศึกษา ครั้งละ ๑๐๐ บาท
๔.๑๒ ค่าขอรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร และปริญญาบัตร นานเกินกว่าระยะเวลา
๓ เดือน นับจากวันที่มหาวิทยาลัยประกาศให้รับ ชุดละ ๕๐๐ บาท
๔.๑๓ ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต คนละ ๕๐๐ บาท
๔.๑๔ ค่าบารุงการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง นอกเหนือจากที่กาหนดในข้อ ๔.๑ – ๔.๑๓
ให้จัดทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ ค่าบารุงการศึกษาที่เรียกเก็บในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา
๕.๑ หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต ภาคการศึ ก ษาละ ๗,๕๐๐ บาท ยกเว้ น สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์ทั่ว ไป สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเคมี สาขาวิช าฟิสิ กส์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาละ
๘,๐๐๐ บาท
๕.๒ หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาละ ๗,๕๐๐ บาท ยกเว้น สาขาวิช าดนตรี
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาการท่องเที่ยว ภาคการศึกษาละ ๘,๐๐๐ บาท
๕.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาละ ๘,๐๐๐ บาท
๕.๔ หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ภาคการศึ ก ษาละ ๗,๕๐๐ บาท ยกเว้ น สาขา
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 ค่าบารุงศูนย์ให้การศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ให้จัดทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๖ ค่ า บ ารุ ง การศึ ก ษาส าหรั บ การจั ด การศึ ก ษาโครงการพิ เ ศษ ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยเฉพาะโครงการพิเศษนั้น ๆ
ข้อ ๗ ให้อธิการบดี เป็นผู้ รักษาการให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้และมีอานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

