ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง มาตรการให้การช่วยเหลือนักศึกษา ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓
-------------------------------------ตามที่ ได้เกิดปรากฏสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโรค
โควิด–๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)) ในประเทศไทย ส่งผลกระทบให้วิถีชีวิต ของ
ประชาชนเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการต้องปิดกิจการ หรือปิดชั่วคราว หรือเกิดการเลิก
จ้างแรงงาน หรือลดค่าจ้าง รวมทั้ง ส่งผลต่อความขาดแคลนค่าใช้จ่ายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา ว่าด้วย
การรั บ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้ อ ๑๔ แห่ ง ระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดั บบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการให้
ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด–๑๙
(Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)) มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง มาตรการให้
การช่วยเหลือนักศึกษา ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓
และไม่มีหนี้ค้างชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาก่อนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้
๒.๑ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ และภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
๒.๒ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ
ข้อ ๓ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังต่อไปนี้
๓.๑ ค่าบารุงการศึกษา เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา ให้จ่ายตามรายละเอียด
บัญชีแนบท้ายประกาศนี้
๓.๒ ให้ยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษสาขาวิช า ที่เรียกเก็บเป็นรายภาค
การศึกษาของหลักสูตร ดังต่อไปนี้
(๑) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
(๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
(๓) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(๔) หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมการจั ด การ
อุตสาหกรรม
๓.๓ นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้จ่ายธรรมเนียมการศึกษา
ตามปกติไปก่อน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะดาเนินการคืนส่วนลดค่าบารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมพิเศษ
สาขาวิชาให้ภายในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓
/๓.๔ อัตรา...

๒

๓.๔ อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ๆ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสีมา ว่าด้วย การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๒๓/๒๕๖๓ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๑๓๙๙/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการให้
ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์
ใหม่
ข้อ ๔ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังต่อไปนี้
๔.๑ ค่าบารุงการศึกษา เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา ให้จ่ายตามรายละเอียด
บัญชีแนบท้ายประกาศนี้
๔.๒ นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ศึ ก ษาตั้ ง แต่ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๓ ให้ จ่ า ยค่ า ธรรมเนี ย ม
การศึกษาตามปกติไปก่อน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะดาเนินการคืนส่วนลดค่าบารุ งการศึกษาให้ภายในภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓
๔.๓ อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ๆ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสีมา ว่าด้วย การรับจ่ายเงินค่า ธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๑๖๑/๒๕๕๘ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา สาหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๘๑/๒๕๖๑ เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึ ก ษา ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๖๖๒/๒๕๖๑ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา สาหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๒๐/
๒๕๖๓ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๑๓๙๙/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือแก่
นักศึกษาในภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ มีอานาจออกคาสั่ง หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้
ในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มี
อานาจตีความและวินิจฉัย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์)
อธิการบดี
ที่ ๓๑๔/๒๕๖๓

๓

บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๓๑๔/๒๕๖๓
ค่าบารุงการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓
กรณีเรียกเก็บตามระยะเวลาการศึกษาที่กาหนดในหลักสูตร
หลักสูตร

ค่าบารุง ลดค่าบารุงการศึกษาร้อยละ ๑๐
การศึกษา
กรณี
ปกติ
กรณีจ่ายแบ่งงวด
จ่ายเต็ม
จานวน งวดที่ ๑ งวดที่ ๒
๑๑,๐๐๐
๙,๙๐๐
๔,๙๕๐ ๔,๙๕๐

- ศิลปศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
- บริหารธุรกิจบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
- นิติศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
- นิเทศศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
- บัญชีบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
- รัฐศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
- ครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
๑๒,๐๐๐
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
ทุกสาขาวิชา
- อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
- สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ทุกสาขาวิชา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
(ยกเว้นสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
๑๓,๐๐๐
- วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
๒๔,๕๐๐
การค้าสมัยใหม่
สถานประกอบการในโครงการความร่ วมมื อ ให้
ทุนการศึกษา ๑๗,๑๕๐ บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาให้ทุนการศึกษา ๒,๔๕๐ บาท และ
นั ก ศึ ก ษาจ่ า ยค่ า บ ารุ ง การศึ ก ษาสมทบ ๔,๙๐๐
บาท

ส่วนลด

๑,๑๐๐

๑๐,๘๐๐

๕,๔๐๐

๕,๔๐๐

๑,๒๐๐

๑๑,๗๐๐

๕,๘๕๐

๕,๘๕๐

๑,๓๐๐

๔,๔๑๐

-

-

๔๙๐

๔

บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๓๑๔/๒๕๖๓
ค่าบารุงการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓
กรณีเรียกเก็บผู้ไม่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาที่กาหนดในหลักสูตร
หลักสูตร
- ศิลปศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
- บริหารธุรกิจบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
- นิติศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
- นิเทศศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
- บัญชีบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
- รัฐศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
- ครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
ทุกสาขาวิชา
- อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
- สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
(ยกเว้นสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ค่าบารุง
การศึกษา
ครึ่งหนึ่งของปกติ
๕,๕๐๐

ลดค่าบารุง
การศึกษา
ร้อยละ ๑๐
๔,๙๕๐

๖,๐๐๐

๕,๔๐๐

๖๐๐

๖,๕๐๐

๕,๘๕๐

๖๕๐

ส่วนลด
๕๕๐

๕

บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๓๑๔/๒๕๖๓
ค่าบารุงการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓
กรณีเรียกเก็บตามระยะเวลาการศึกษาที่กาหนดในหลักสูตร
ระดับ

หลักสูตร

ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต
บัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู เข้าศึกษาปี
การศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
- รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต
(เฉพาะสาวิชาการบริหาร
การศึกษา)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาธารณสุขศาสตร
มหาบัณฑิต
ดุษฎีบัณฑิตทุกสาขาวิชา

ลดค่าบารุงการศึกษา
ร้อยละ ๑๐
ค่าบารุง
ประเภท
การศึกษา กรณี
ส่วนลด
นักศึกษา
กรณีจ่ายแบ่งงวด
ปกติ จ่ายเต็ม
จานวน งวดที่ ๑ งวดที่ ๒
ปกติ ๑๒,๐๐๐ ๑๐,๘๐๐ ๕,๔๐๐ ๕,๔๐๐ ๑,๒๐๐
พิเศษ ๑๘,๐๐๐ ๑๖,๒๐๐ ๘,๑๐๐ ๘,๑๐๐ ๑,๘๐๐
พิเศษ ๑๕,๐๐๐ ๑๓,๕๐๐ ๖,๗๕๐ ๖,๗๕๐ ๑,๕๐๐
ปกติ ๑๒,๐๐๐ ๑๐,๘๐๐ ๕,๔๐๐ ๕,๔๐๐ ๑,๒๐๐
พิเศษ ๑๘,๐๐๐ ๑๖,๒๐๐ ๘,๑๐๐ ๘,๑๐๐ ๑,๘๐๐
ปกติ ๑๕,๐๐๐ ๑๓,๕๐๐ ๖,๗๕๐ ๖,๗๕๐ ๑,๕๐๐
พิเศษ ๒๑,๐๐๐ ๑๘,๙๐๐ ๙,๔๕๐ ๙,๔๕๐ ๒,๑๐๐
ปกติ ๑๒,๐๐๐ ๑๐,๘๐๐ ๕,๔๐๐ ๕,๔๐๐ ๑,๒๐๐
พิเศษ ๒๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๒,๐๐๐
ปกติ ๓๕,๐๐๐ ๓๑,๕๐๐ ๑๕,๗๕๐ ๑๕,๗๕๐ ๓,๕๐๐
พิเศษ ๔๕,๐๐๐ ๔๐,๕๐๐ ๒๐,๒๕๐ ๒๐,๒๕๐ ๔,๕๐๐

๖

บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๓๑๔/๒๕๖๓
ค่าบารุงการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓
กรณีเรียกเก็บผู้ไม่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาที่กาหนดในหลักสูตร

ระดับ

ทุกระดับ

หลักสูตร

ทุกหลักสูตร

ประเภท
นักศึกษา

ค่าบารุง
การศึกษา
ปกติ

ปกติ/พิเศษ

๔,๐๐๐

ลดค่าบารุง
การศึกษา
ร้อยละ ๑๐

ส่วนลด

ให้จ่ายเต็ม
จานวน
๓,๖๐๐

๔๐๐

