
  

                                                                                                                                                                   

 

 
ระเบียบมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
วาดวย การจัดเก็บเงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพีและปริญญาตร ี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 

 เพ่ือใหการจัดเกบ็เงินคาธรรมเนยีมและคาบํารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี  
เปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม  จึงเห็นสมควรกําหนดระเบยีบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา-       
พระนครเหนอื วาดวย  การจัดเก็บเงินคาธรรมเนยีมและคาบํารุงการศกึษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพและ 
ปริญญาตร ี
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒  (๑๔)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา   
พระนครเหนอื   พ.ศ. ๒๕๕๑    มติคณะกรรมการนโยบายและแผน  ในการประชุมครั้งที ่   ๘/๒๕๕๑  เมือ่วันที่         
๓  พฤศจิกายน   ๒๕๕๑  และครั้งที่  ๙/๒๕๕๑   เมือ่วันที ่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑   ประกอบกบัมติสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื  ในคราวประชุมครั้งที่   ๑๒/๒๕๕๑   เมื่อวันที่  ๓  ธันวาคม  
๒๕๕๑  จึงใหกําหนดระเบยีบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย  การจัดเก็บเงิน
คาธรรมเนยีมและคาบํารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑  ไวดังนี้ 
 ขอ  ๑   ระเบียบนี้เรยีกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  วาดวย  การจัดเก็บ
เงินคาธรรมเนยีมและคาบํารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี พ.ศ.  ๒๕๕๑” 
 ขอ  ๒   ระเบยีบนี้ใหใชบังคบัต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๒  เปนตนไป  ยกเวน 
      คาใบสมัครและระเบยีบการสมคัร  ตามขอ ๖.๑  และคารับสมคัรสอบคัดเลือกเขาศึกษา ตามขอ ๖.๒  
ใหมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๑  เปนตนไป 
      คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา  ตามขอ  ๘.๑.๕  และขอ ๑๐.๑.๕  และคาประกันอุบัติเหตุ  ตามขอ ๘.๕  
และขอ  ๑๐.๕  ใหมีผลใชบังคับสาํหรับนักศึกษาทีเ่ขาศึกษา  ต้ังแตปการศึกษา  ๒๕๕๒  ยกเวนนกัศึกษาที่เขาศึกษา
กอนปการศึกษา  ๒๕๕๒  ใหจัดเก็บตามระเบยีบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  วาดวย  การจัดเกบ็
เงินคาธรรมเนยีมและคาบํารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  และปริญญา
ตรี  พ.ศ.  ๒๕๓๘  และฉบับทีแ่กไขเพ่ิมเติมโดยอนุโลม  จนกวาจะสําเร็จการศึกษา 
 ขอ ๓   ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื 
 “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 “นักศึกษา”  หมายถึง  ผูเขารับการศึกษาระดับประกาศนยีบัตรในวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และปริญญาตรใีนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 ขอ ๔   ใหยกเลกิ 

(๑) ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การจัดเก็บเงินคาธรรมเนยีม
และคาบํารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  และปริญญาตรี พ.ศ.  ๒๕๓๘ 

(๒) ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การจัดเก็บเงินคาธรรมเนยีม
และคาบํารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  และปริญญาตรี พ.ศ.  ๒๕๓๘  
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 



                                              

  

 

 

 

 
(๓) ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การจัดเก็บเงินคาธรรมเนยีม

และคาบํารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  และปริญญาตรี พ.ศ.  ๒๕๓๘  
(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(๔) ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การจัดเก็บเงินคาธรรมเนยีม
และคาบํารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  และปริญญาตรี พ.ศ.  ๒๕๓๘  
(ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(๕) ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การจัดเก็บเงินคาธรรมเนยีม
และคาบํารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  และปริญญาตรี พ.ศ.  ๒๕๓๘  
(ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(๖) ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การจัดเก็บเงินคาธรรมเนยีม
และคาบํารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  และปริญญาตรี พ.ศ.  ๒๕๓๘  
(ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(๗) ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การจัดเก็บเงินคาธรรมเนยีม
และคาบํารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  และปริญญาตรี พ.ศ.  ๒๕๓๘  
(ฉบับที่ ๗)  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
 ขอ ๕   ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบยีบนี้    และใหมีอํานาจวางหลักเกณฑเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
กรณีมีปญหาในการวินิจฉัยหรอืการตีความเพ่ือปฏิบัติตามระเบยีบนี ้ ใหอธิการบดีเปนผูมอีํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด 
และใหถือเปนที่สดุ  
          การจัดเกบ็เงินรายไดกรณทีี่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี ้ หรือกรณีทีไ่มสามารถปฏิบัติตามขอหนึ่งขอ
ใดในระเบียบนี ้  ใหนําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน  เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอนจัดทําเปนประกาศ
มหาวิทยาลัย    
 

หมวด ๑ 
 

คาธรรมเนียมทัว่ไปหลักสตูรประกาศนียบัตรวชิาชีพและปริญญาตร ี
 

 ขอ ๖   อัตราคาธรรมเนยีมตาง ๆ ใหเรยีกเก็บดังนี ้
     ๖.๑  คาใบสมคัรและระเบยีบการรับสมัครทุกระดับ  ชุดละ     ๒๐๐   บาท 
     ๖.๒  คารับสมคัรสอบคัดเลือกเขาศึกษา 
       ๖.๒.๑   ระดับประกาศนยีบัตร (ป.วช.)  เก็บคาสมัครสอบเริ่มตนสําหรับการเลือกสาขาอันดับ ๑  
เปนเงนิ  ๓๐๐  บาท  และอนัดับถัดไป  สาขาละ  ๑๐๐  บาท 
       ๖.๒.๒   ระดับปริญญาตรี    เก็บคาสมัครสอบเริ่มตนสําหรับการเลือกสาขาอันดับ ๑  เปนเงนิ  
๔๐๐  บาท  และอันดับถัดไป  สาขาวิชาละ  ๑๐๐  บาท 
     ๖.๓  คาธรรมเนียมสงเอกสารงานทะเบยีนทางไปรษณีย     ครั้งละ ๓๐  บาท 
     ๖.๔  คาตรวจโรค และคาเอกซเรยนักศึกษาใหม    คนละ ๒๕๐  บาท      
 



  

                                                                                                                                                                   

 

 
     ๖.๕  คาธรรมเนียมการขอเอกสารทางการศึกษา  
       ๖.๕.๑  ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)      ฉบับละ               ๔๐  บาท 
       ๖.๕.๒  ใบรับรองสถานภาพทางการศึกษา      ฉบับละ               ๒๐  บาท 
               และใบรับรองอื่น ๆ 
     ๖.๖  คาธรรมเนียมการแปลปรญิญาบัตร   ฉบับละ ๑๐๐  บาท 
     ๖.๗  คาบัตรประจําตัวนักศึกษา                                 ฉบับละ      ๑๐๐  บาท 
     ๖.๘  คาข้ึนทะเบยีนเพ่ือขอรับ 
       ๖.๘.๑  ประกาศนียบัตรวิชาชพี          ๑๕๐  บาท 
       ๖.๘.๒  ปริญญา                                                                ๑,๓๐๐    บาท 
            ในกรณทีี่ผูไดรบัประกาศนียบัตร หรือปรญิญาบัตรไปแลว  เกิดสูญหาย  และมีความประสงคจะ
ใหมหาวิทยาลัยออกใหใหม  ใหเสียคาธรรมเนียมในอัตราเดียวกันนี้  และหากประสงคจะขอรับเข็มวิทยฐานะ และปก
ปริญญาบัตรดวยตองชําระเงินในสวนนี้เพ่ิมเติม 
     ๖.๙  คาเปลี่ยนสาขาวิชาหรือโอนหนวยกิต          ครั้งละ     ๕๐๐ บาท 
 

หมวด ๒ 
 

คาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษาหลักสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
 

 ขอ  ๗   อัตราคาธรรมเนยีมการศกึษาที่เรียกเก็บครั้งเดียวสําหรับนกัศึกษาใหม เมื่อข้ึนทะเบียนเปน
นักศึกษา มีดังนี ้
       ๗.๑  คาข้ึนทะเบยีนเปนนักศกึษาใหม      ๒๐๐ บาท 
       ๗.๒  คาประกันทรัพยสนิเสยีหาย  ๕๐๐ บาท  
 ขอ  ๘   อัตราคาบํารุงและคาธรรมเนยีมการศึกษา  ใหเรียกเก็บดังนี้ 
       ๘.๑  คาบํารุง 
         ๘.๑.๑  คาบํารุงการศึกษา  
                                            ภาคการศึกษาปกติ  ภาคละ ๓๐๐ บาท 
                 ภาคฤดูรอน           ภาคละ     ๖๐๐ บาท 
                              ๘.๑.๒  คาบํารุงระบบสารสนเทศ 
                 ภาคการศึกษาปกติ  ภาคละ      ๘๐๐  บาท 
         ๘.๑.๓  คาบํารุงหองสมุด  
                                            ภาคการศึกษาปกติ  ภาคละ     ๑๐๐ บาท 
                 ภาคฤดูรอน                                 ภาคละ     ๒๐๐ บาท 
         ๘.๑.๔  คาบํารุงสุขภาพ   
                                            ภาคการศึกษาปกติ  ภาคละ     ๑๐๐ บาท 
                 ภาคฤดูรอน                                 ภาคละ     ๒๐๐ บาท 
         ๘.๑.๕  คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา         ภาคละ     ๓๕๐ บาท 
 
 



                                              

  

 

 

 

 
       ๘.๒  คาลงทะเบยีนเรยีนรายวิชา    
         ภาคทฤษฎี  
                                            ภาคการศึกษาปกติ หนวยกิตละ      ๕๐ บาท 
                 ภาคฤดูรอน หนวยกิตละ     ๑๐๐ บาท 
         ภาคปฏิบัติ  
                                            ภาคการศึกษาปกติ หนวยกิตละ     ๑๐๐ บาท 
                 ภาคฤดูรอน หนวยกิตละ     ๒๐๐ บาท 
       ๘.๓  คารักษาสถานภาพนักศกึษา 
                 ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ ๑๕๐  บาท 
                 ภาคฤดูรอน ภาคละ     ๓๐๐  บาท 
               กรณีทีย่ังไมสําเร็จการศกึษา  และไมไดลงทะเบยีนเรยีนรายวิชาตามที่กําหนดในหลักสูตร 
สําหรับภาคการศกึษานั้นไมวากรณีใดก็ตาม   นักศึกษาตองทําการรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกวา
จะสําเรจ็การศึกษา 
       ๘.๔   คาปรับ  
          ๘.๔.๑  คาปรับการลงทะเบยีนรายวิชาชากวากําหนดสัปดาหละ  ๒๐๐  บาท 
แตไมเกิน  ๘๐๐  บาท 
          ๘.๔.๒  คารักษาสถานภาพนักศึกษา   ตามความในขอ ๘.๓  ชากวากําหนด     ครั้งละ  
๑๐๐  บาท 
          ๘.๔.๓  คาคืนสภาพนักศึกษา   ครั้งละ    ๔๐๐   บาท 
       ๘.๕   คาประกันอุบัติเหตุ     ปละ   ๒๕๐  บาท 
 

หมวด ๓ 
 

คาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษาหลักสตูรปริญญาตร ี
 

 ขอ  ๙   อัตราคาธรรมเนยีมการศกึษาที่เรียกเก็บครั้งเดียวสําหรับนกัศึกษาใหม     เมื่อข้ึนทะเบยีนเปน
นักศึกษา มีดังนี ้
       ๙.๑  คาข้ึนทะเบยีนเปนนักศึกษา ๒๐๐  บาท 
       ๙.๒  คาประกันทรัพยสนิเสยีหาย ๕๐๐  บาท 
 ขอ  ๑๐  อัตราคาบํารุงและคาธรรมเนยีมการศึกษา  ใหเรียกเก็บดังนี้ 
        ๑๐.๑   คาบํารุง 
            ๑๐.๑.๑  คาบํารุงการศึกษา     
                                                 ภาคการศึกษาปกติ  ภาคละ ๔๐๐  บาท 
                           ภาคฤดูรอน           ภาคละ     ๘๐๐  บาท  
                                  ๑๐.๑.๒  คาบํารุงระบบสารสนเทศ 
                           ภาคการศึกษาปกติ  ภาคละ      ๘๐๐  บาท 

 



  

                                                                                                                                                                   

 

 
๑๐.๑.๓  คาบํารงุหองสมุด    

                                                 ภาคการศึกษาปกติ  ภาคละ     ๔๐๐  บาท 
                           ภาคฤดูรอน                                 ภาคละ     ๒๐๐  บาท 
            ๑๐.๑.๔   คาบํารุงสุขภาพ        
                                                 ภาคการศึกษาปกติ  ภาคละ     ๑๐๐  บาท 
                                ภาคฤดูรอน                                 ภาคละ     ๒๐๐  บาท 
            ๑๐.๑.๕   คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา ภาคละ ๓๕๐ บาท 
        ๑๐.๒ คาลงทะเบยีนเรยีนรายวิชา    
            ภาคทฤษฎี  ภาคการศึกษาปกติ หนวยกิตละ      ๑๐๐  บาท 
                      ภาคฤดูรอน หนวยกิตละ     ๒๐๐  บาท 
            ภาคปฏิบัติ  ภาคการศึกษาปกติ หนวยกิตละ     ๒๐๐  บาท 
                      ภาคฤดูรอน หนวยกิตละ     ๔๐๐  บาท 
         ๑๐.๓ คารักษาสถานภาพนักศึกษา 
                      ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ ๒๕๐  บาท 
                      ภาคฤดูรอน ภาคละ     ๕๐๐  บาท 
        กรณทีี่ยังไมสําเร็จการศึกษา และไมไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามที่กําหนดในหลักสูตรสําหรับ
ภาคการศึกษานัน้ไมวากรณีใดกต็าม  นักศึกษาตองทําการรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกวาจะสําเร็จ
การศึกษา 
        ๑๐.๔  คาปรับ   
            ๑๐.๔.๑  คาปรับการลงทะเบียนรายวิชา ชากวากําหนด สัปดาหละ     ๒๐๐   บาท 
แตไมเกิน   ๘๐๐  บาท 
            ๑๐.๔.๒  คารักษาสถานภาพนักศึกษา ตามความในขอ ๑๐.๓  ชากวากําหนด     
ครั้งละ  ๒๐๐  บาท 
            ๑๐.๔.๓  คาคืนสภาพนักศกึษา  ครั้งละ  ๔๐๐  บาท 
        ๑๐.๕  คาประกันอุบัติเหตุ  ปละ   ๒๕๐   บาท 
 

หมวด ๔ 
 

การชําระเงินและการคืนเงิน 
 

 ขอ  ๑๑  นักศึกษาตองชําระเงินคาธรรมเนยีม   คาลงทะเบยีน และคาบํารุงการศกึษาตาง ๆ ภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด เมื่อชําระแลวมหาวิทยาลัยจะไมคนืเงินใหเวนแตกรณ ีดังตอไปนี ้
        ๑๑.๑   เงินคาประกันทรัพยสินเสียหายตามความในขอ ๗.๒ และขอ ๙.๒    มหาวิทยาลัยจะคืนให
เมื่อนักศึกษาพนสภาพการเปนนกัศึกษาแลวภายหลงัการหักชดใชหนี้สินหรือภาระที่ตองรับผิดชอบ  ชดใชแลว      
หากนักศึกษาไมแสดงความประสงคขอรับคนืภายใน   ๖  เดือน  นบัจากวันพนสถานภาพการเปนนกัศึกษา    ใหถือวา
เงินคาประกันทรพัยสินเสยีหายตกเปนเงนิรายไดของมหาวิทยาลัย 
 
 



                                              

  

 

 

 

 
        ๑๑.๒  มหาวิทยาลัยประกาศปดทําการสอนรายวิชานั้น ๆ  
                        ๑๑.๓  นักศึกษาที่ไดรับพิจารณาจากมหาวิทยาลัยใหรับทนุการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ใหยกเวน 
คาบํารุงการศึกษา คาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบยีนเรยีนรายวิชา 
 ขอ  ๑๒   การลงทะเบยีนเพ่ือเพ่ิม เปล่ียน หรือถอนรายวิชา 
        ๑๒.๑  การเพิ่ม และหรอืเปลีย่นรายวิชา 
                 กรณีนักศึกษาเพิ่มและถอนรายวิชาในเวลาเดียวกัน  นักศึกษาตองชําระคาหนวยกิต 
รายวิชาที่ขอเพ่ิม  จะนําไปหักกลบลบกันกับรายวชิาที่ถอนไมได 
        ๑๒.๒  การถอนรายวิชา    
                  มหาวิทยาลัยไมคนืเงนิคาหนวยกิตให  เวนแตกรณีมหาวิทยาลัยประกาศปดทําการสอน
รายวิชานั้น  
 ขอ  ๑๓   นักศึกษาที่ไดลงทะเบียนเรยีนครบหนวยกิตตามหลักสูตรแลว     แตยังขาดทํางานคนควาทดลอง
ปริญญานิพนธ   หรือโครงงานตาง ๆ  ซึ่งตองทําในภาคการศึกษาปกติ  หรือภาคการศึกษาฤดูรอน  นักศึกษาตอง
ชําระคาบํารุงตามความในขอ  ๘.๑  และขอ  ๑๐.๑  แหงระเบียบนี ้
 

                        ประกาศ  ณ วันที ่  ๒๖   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

       (ลงชื่อ)       เกษม  สุวรรณกุล 
 

                       (ศาสตราจารย ดร.เกษม  สุวรรณกุล) 
                      นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


