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ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม 
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

ของการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2562 

................................. 

  โดยทีเ่ป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม
การศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ของการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม  
ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2562  เมื่อวันที่ 13 
ธันวาคม พ.ศ. 2562 จึงให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าหน่วยกิต  
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ของการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒” 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแตภ่าคการศึกษาที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  
 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนมท่ีเข้าศึกษาก่อนระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ หรือ                       
ก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้เก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามแบบเดิมไปจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

 ข้อ ๓  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรือค าสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
ให้ใช้ระเบยีบนี้แทน 

 ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยนครพนม 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยนครพนม 
 “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 
 “คณะกรรมการบริหาร”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม 
 “คณะกรรมการประจ าคณะ”  หมายความว่า  คณะกรรมการตามมาตรา ๓๔ และ 
มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการ 
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ปฏิบัติหน้าที่เหมือนกับคณะกรรมการประจ าคณะ  
 “นักศึกษา”  หมายความว่า  นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม  

 ข้อ ๕  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศ หรือค าสั่ง 
เพ่ือวางหลักเกณฑ์การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 ในกรณีท่ีมีปัญหาการตีความหรือปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดี                
เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย 
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 ในกรณีทีร่ะเบียบนี้ไม่ได้ก าหนดไว้ ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ค าวินิจฉัยของ 
สภามหาวิทยาลัยให้เป็นที่สุด 

 ข้อ ๖  การเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ของ                  
การศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษา ให้จัดเก็บตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้  
 กรณีท่ีมีหลักสูตรเกิดใหม่ภายหลังจากท่ีระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ ให้อธิการบดีมีอ านาจ                 
ในการออกประกาศเพ่ิมเติมบัญชีแนบท้ายเป็นการเฉพาะกรณี แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นพิเศษ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยมีอ านาจในการออกประกาศลดหย่อน หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือ                      
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ของการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ตามช่วงเวลาที่ก าหนด ให้แก่นักศึกษา 
เป็นการทั่วไป แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นที่สมควรลดหย่อน หรือยกเว้น หรือจัดเก็บเงิน 
ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ของการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  
ที่แตกต่างไปจากท่ีก าหนดในระเบียบนี้ ให้แก่นักศึกษารายใดหรือกลุ่มใด ให้คณะกรรมการประจ าคณะมีหน้าที่ 
เสนอเรื่อง เพ่ือขอรับการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะกรณี หากคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ให้อธิการบดีมีอ านาจในการออกประกาศลดหย่อน หรือยกเว้น หรือ  
จัดเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ของการศึกษาระดับปริญญาตรีและ 
บัณฑิตศึกษา ที่แตกต่างไปจากท่ีก าหนดในระเบียบนี้ ให้แก่นักศึกษาเป็นการเฉพาะกรณ ีแล้วให้น าเสนอ                          
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 ข้อ ๗  การเก็บเงินค่าหน่วยกิต ให้นับจ านวนหน่วยกิตสุดท้าย ภายหลังจากท่ีนักศึกษา                  
เพ่ิมถอนรายวิชาในก าหนดเวลา ๑๕ วัน นับจากเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือในก าหนดเวลา ๗ วัน นับจาก                    
เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน  
 กรณีนักศึกษาช าระเงินค่าหน่วยกิตแล้ว และท าการเพิ่มถอนรายวิชาในก าหนดเวลา ๑๕ วัน  
นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือในก าหนดเวลา ๗ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน แล้วมีผล 
ท าให้จ านวนเงินค่าหน่วยกิตที่ต้องช าระ มากกว่าที่ได้ช าระไว้แล้วให้เรียกเก็บเพ่ิม แต่หากมีผลท าให้จ านวนเงิน 
ค่าหน่วยกิตท่ีต้องช าระ น้อยกว่าที่ได้ช าระไว้แล้วให้คืนเงินส่วนเกินแก่นักศึกษา 

 ข้อ ๘  นักศึกษาท่ีมีผลการศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์ และมหาวิทยาลัยออกประกาศให้พ้นสภาพ 
การเป็นนักศึกษาก่อนภาคเรียนใด แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและช าระเงินในภาคเรียนนั้นแล้ว ให้นักศึกษามีสิทธิ์ 
ขอรับเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ของการศึกษาระดับปริญญาตรีและ 
บัณฑิตศึกษา ของภาคเรียนนั้นคืนได้ โดยให้เสนอเรื่องผ่านงานทะเบียนต้นสังกัด และให้อธิการบดีมีอ านาจ 
พิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป 
 นักศึกษาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนและช าระเงินแล้ว และในช่วงก าหนดเวลา ๑๕ วัน นับจาก          
เปิดภาคการศึกษาปกติ หรือในก าหนดเวลา ๗ วัน นับจากเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ได้ประสบอุบัติเหตุรุนแรง 
หรือเจ็บป่วย จนได้รับค าสั่งแพทย์ให้ต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาเกินกว่า ๔ สัปดาห์ ในช่วงภาคการศึกษาปกติ 
หรือเกินกว่า ๒ สัปดาห์ ในช่วงภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้มีสิทธิ์ขอรับเงินค่าหน่วยกิตคืน โดยให้ผู้ปกครอง หรือ 
ผู้แทนนักศึกษาเสนอเรื่องผ่านงานทะเบียนต้นสังกัด และให้อธิการบดีมีอ านาจพิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป  
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 ข้อ ๙  กรณนีักศึกษาชาวต่างประเทศที่เข้ามาศึกษาตามระบบการรับเข้าปกติ ให้เก็บเงิน 
ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ของการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  
เช่นเดียวกับนักศึกษาชาวไทย 
 กรณีนักศึกษาชาวต่างประเทศท่ีเข้ามาศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนหรือตามข้อตกลงกับ 
มหาวิทยาลัย ให้เก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในโครงการฯ 
หรือข้อตกลงฯ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 
(ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  บุญญาธิการ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
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บัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม 
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าหนว่ยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

ของการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2562 

 

 

ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนฤดรู้อน

ระดับปริญญาเอก
วชิาความรู้พ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาเอก     —     — ๓,๐๐๐ 
สถาบันนวตักรรมธุรกิจและการบัญชี บัญชดีษุฎบัีณฑิต ๕๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

ระดับปริญญาโท
วชิาความรู้พ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาโท     —     — ๑,๕๐๐ 
คณะครุศาสตร์ ค.ม. (การบริหารและพัฒนาการศึกษา) ๑๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑,๕๐๐ 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.ม. (การบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐาน) ๒๕,๐๐๐ ๑๒,๕๐๐ ๒,๐๐๐ 

สถาบันนวตักรรมธุรกิจและการบัญชี บัญชมีหาบัณฑิต ๒๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

ระดับปริญญาตรี
วชิาในหลักสูตรศึกษาทั่วไปส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี     —     — ๔๐๐ 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ทุกหลักสูตร ๔,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๔๐๐ 
คณะวทิยาการจัดการและเทคโนโลยสีารสนเทศ บธ.บ. (การจัดการกีฬา) ๔,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๔๐๐ 

นศ.บ. (นิเทศศาสตรดจิิทัล) ๔,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๔๐๐ 
วทิยาลัยการบินนานาชาติ บธ.บ. (การจัดการการบิน) ๑๘,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔๐๐ 
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ทุกหลักสูตร ๔,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๔๐๐ 
คณะครุศาสตร์ ทุกหลักสูตร ๔,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๔๐๐ 
สถาบันนวตักรรมธุรกิจและการบัญชี ทุกหลักสูตร ๔,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๔๐๐ 

กลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ทุกหลักสูตร ๕,๐๐๐ ๒,๕๐๐ ๔๐๐ 
คณะเกษตรและเทคโนโลยี ทุกหลักสูตร ๔,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๔๐๐ 
วทิยาลัยธาตพุนม วศ.บ. (วศิวกรรมพลังงาน) ๕,๕๐๐ ๒,๗๕๐ ๔๐๐ 
คณะวทิยาการจัดการและเทคโนโลยสีารสนเทศ วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) ๕,๐๐๐ ๒,๕๐๐ ๔๐๐ 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ ทุกหลักสูตร ๕,๕๐๐ ๒,๗๕๐ ๔๐๐ 
คณะวทิยาศาสตร์ ทุกหลักสูตร ๔,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๔๐๐ 

กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ
คณะพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พยาบาลศาสตรบัณฑิต ๑๕,๐๐๐ ๗,๕๐๐ ๕๐๐ 

ระดบัการศึกษา / คณะ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าหน่วยกิตหลักสูตร
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ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการ 

   ๑.  ค่าประกันของเสียหาย  ๑,๐๐๐ บาท 
   ๒. ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา (เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา)     ๕๐๐ บาท 
   ๓. ค่าคู่มือการศึกษา    ๑๐๐ บาท 
   ๔. ค่าบัตรนักศึกษา    400 บาท 
   ๕. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ ปีละ    200 บาท 
   ๖. ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา  
   - ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาละ     ๕๐๐ บาท 
   - ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาละ 2,5๐๐ บาท 
   ๗. ค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษา  
   - ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาละ     ๕๐๐ บาท 
   - ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาละ ๒,๕๐๐ บาท 
   ๘.  ค่าธรรมเนียมการคืนสถานภาพนักศึกษา  
   - ระดับปริญญาตรี ครั้งละ     ๕๐๐ บาท 
   - ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งละ  ๒,๕๐๐ บาท 
   ๙. ค่าธรรมเนียมย้ายสถานศึกษา-ย้ายคณะ  
   - ระดับปริญญาตรี ครั้งละ     ๕๐๐ บาท 
   - ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท 
 ๑๐. ค่าธรรมเนียมย้ายสาขาวิชา     
   - ระดับปริญญาตรี ครั้งละ     ๓๐๐ บาท 
   - ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งละ    ๕๐๐ บาท 
 ๑๑. ค่าธรรมเนียมเทียบโอนรายวิชา 
   - ค่ายื่นค าร้อง    ๑๐๐ บาท 
   - รายวิชาระดับปริญญาตรี หน่วยกิตละ      ๕๐ บาท 
   - รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา หน่วยกิตละ    200 บาท 
 ๑๒. ค่าธรรมเนียมออกเอกสารรับรอง-รายงานส าหรับนักศึกษา 
   - ระดับปริญญาตรี ฉบับละ      50 บาท 
   - ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับละ    100 บาท 
 ๑๓. ค่าธรรมเนียมออกเอกสารรับรอง-รายงาน 
  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ฉบับละ    ๑๐๐ บาท 
 ๑๔. ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร  ๑,๐๐๐ บาท 
 
 


