ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘
................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
อาศัยอ�ำนาจตามความ ในมาตรา ๑๗ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีมติให้ออก
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ อัตราค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีส�ำหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีทเี่ ข้าศึกษาตัง้ แต่ปกี ารศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ให้เรียกเก็บตามบัญชี ๑ แนบท้ายระเบียบนี้
และส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทเี่ ข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้เรียกเก็บตามบัญชี ๒ แนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ นอกจากทีก่ �ำหนดไว้ในข้อ ๔ ให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มอี �ำนาจ
พิจารณาก�ำหนดประเภทและอัตราโดยจัดท�ำเป็นประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แล้วรายงานให้สภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบ
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติการเรียกคืนเงินที่เก็บตามข้อ ๔
หรือ ๕ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๗ ในกรณีมีเหตุสมควรเว้นการเรียกเก็บค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี ให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โดยความเห็นชอบสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มีอ�ำนาจออกประกาศเพื่อยกเว้นการเรียกเก็บได้
ข้อ ๘ ให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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บัญชี ๑
อัตราการเรียกเก็บค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
(บัญชี ๑) แนบท้ายระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
ล�ำดับที่
รายการ
๑. ค่าบ�ำรุงการศึกษา
  ๑.๑  ภาคการศึกษาละ
  ๑.๒  ภาคฤดูร้อน
๒. ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ
๓. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   ๓.๑   ค่าสมัครสอบคัดเลือก
   ๓.๒   ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
   ๓.๓   ค่าใบรับรองผลการศึกษา ชุดละ
   ๓.๔   ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
   ๓.๕   ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ
   ๓.๖   ค่าเปลี่ยน เพิ่ม ลดรายวิชา ครั้งละ
   ๓.๗   ค่าลงทะเบียนเรียนช้ากว่าก�ำหนด วันละ
           (แต่ไม่เกิน ๕๐๐ บาท ไม่นับวันหยุดราชการ)
   ๓.๘   ค่าท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาใหม่
   ๓.๙   ค่าคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่
   ๓.๑๐ ค่าหนังสือรับรอง ฉบับละ
   ๓.๑๑ ค่าออกใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับละ
   ๓.๑๒ ค่าใบแทนปริญญา ฉบับละ
   ๓.๑๓ ค่าบ�ำรุงห้องสมุด ปีการศึกษาละ
   ๓.๑๔ ค่าประกันของเสียหาย
   ๓.๑๕ ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษาละ
   ๓.๑๖ ค่าบ�ำรุงห้องพยาบาล บริการสุขภาพ ปีการศึกษาละ
   ๓.๑๗ ค่ากิจกรรม ภาคการศึกษาละ
   ๓.๑๘ ค่าคู่มือนักศึกษา เล่มละ
   ๓.๑๙ ค่าเทียบโอนผลการเรียน หน่วยกิตละ
   ๓.๒๐ ค่าย้ายสาขาวิชา/คณะ/ห้องเรียนเครือข่าย ครั้งละ
   ๓.๒๑ ค่าเอกสารแปลปริญญาบัตร หนังสือรับรองต่างๆ ฉบับละ
   ๓.๒๒ ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนปริญญา
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บัญชี ๒
อัตราการเรียกเก็บค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
(บัญชี ๒) แนบท้ายระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
ล�ำดับที่
รายการ
๑. ค่าบ�ำรุงการศึกษา
  ๑.๑  ภาคการศึกษาละ
  ๑.๒  ภาคฤดูร้อน
๒. ค่าลงทะเบียน
  ๒.๑  หน่วยกิตบรรยาย หน่วยกิตละ
  ๒.๒  หน่วยกิตปฏิบัติ หน่วยกิตละ
๓. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   ๓.๑   ค่าระเบียบการและใบสมัครสอบคัดเลือก
   ๓.๒   ค่าสมัครสอบคัดเลือก
   ๓.๓   ค่าตรวจโรคและเอ็กซเรย์
   ๓.๔   ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา
   ๓.๕   ค่าสอบพิเศษ ลักษณะวิชาละ
   ๓.๖   ค่าใบรับรองผลการศึกษา ชุดละ
   ๓.๗   ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
   ๓.๘   ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ
   ๓.๙   ค่าเปลี่ยน เพิ่ม ลดรายวิชา ครั้งละ
   ๓.๑๐ ค่าลงทะเบียนเรียนช้ากว่าก�ำหนด วันละ
          (แต่ไม่เกิน ๕๐๐ บาท ไม่นับวันหยุดราชการ)
   ๓.๑๑ ค่าท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาใหม่
   ๓.๑๒ ค่าคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่
   ๓.๑๓ ค่าหนังสือรับรอง ฉบับละ
   ๓.๑๔ ค่าออกใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับละ
   ๓.๑๕ ค่าใบแทนปริญญา ฉบับละ
   ๓.๑๖ ค่าบ�ำรุงห้องสมุด ปีการศึกษาละ
   ๓.๑๗ ค่าประกันของเสียหาย
   ๓.๑๘ ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษาละ
   ๓.๑๙ ค่ากิจกรรม ภาคการศึกษาละ
   ๓.๒๐ ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนปริญญา
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