
  

 

 

ประกาศมหาวทิยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 

เรื�อง  การเกบ็เงินค่าหน่วยกติและค่าธรรมเนียมการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 เพื�อให้การบริหารงานระดับบัณฑิตศึกษาดาํเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกบ่ ั
วตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

อาศยัอาํนาจตามความมาตรา ๓๑ (๑) (๒) แหงพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั ่ ๒๕๔๗และ
ข้อ ๖ แหง่ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม  วาด้วย  การ่ รับจายเงินเพื�อจดัการศึกษาระดับ่
บณัฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประกอบกบัมติที�ประชุมกรรมการบณัฑิตวิทยาลัย ครังที�;  ๒/๒๕๕๒                     
เมื�อวนัที� ๗  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศการเกบคาหนวยกต็ ่ ่ ิ และ
คาธรรมเนียมการศึกษา่  ระดบับณัฑิตศึกษา ดงันี;  

  ข้อ ๑ ประกาศนีเรียกวา  ; ่ “ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  เรื�อง การเกบเงินคาหนวยกตและ็ ่ ่ ิ
คาธรรมเนียมการศึกษา  ระดบับณั่ ฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒” 

  ข้อ ๒ ประกาศนีให้; มีผลบงัคบัใชใ้นปีการศึกษา ๒๕๕๒  เป็นตน้ไป 

ข้อ  ๓ ในประกาศนี;  
“มหาวทิยาลยั”  หมายความวา มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม่  

“อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม่  

“นกัศึกษา”   หมายความวา  นกัศึกษาระดั่ บบณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

  ภาคปกติ 

ในเวลาราชการ 

ภาคพเิศษ 

นอกเวลาราชการ 

ข้อ  ๔ คาธรรมเนียมการ่ สอบคดัเลือก   

ข้อ  ๕ คาธรรมเนียมการ่ สอบคดัเลือก   

 ๕.๑ คาใบสมคัร่  ๑๐๐  บาท ๑๐๐ บาท 

 ๕.๒ คาธรรมเนียมการ่ สมคัรสอบคดัเลือก ๒๐๐  บาท ๓๐๐ บาท 

ข้อ  ๖       ค่าธรรมเนียมที�เรียกเกบ็ครั2งเดียว  เมื�อขึนทะเบียนเป็น; นกัศึกษากาหนดรายการและอตัราไว ้ํ ดงันี;  
 ๖.๑  คาขึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา่ ; และบตัรนกัศึกษา  ๔๐๐  บาท ๔๐๐  บาท 

 ๖.๒  คาประกนของเสียหาย่ ั  ๕๐๐  บาท ๕๐๐  บาท 

 

 

 



 ๒ 

 

  ภาคปกติ 

ในเวลาราชการ 

ภาคพเิศษ 

นอกเวลาราชการ 

ข้อ  ๗  ค่าธรรมเนียมที�เรียกเกบ็เป็นรายภาคการศึกษา  กาหนดรายการไว ้ ดงันีํ ;  
 ๗.๑  ภาคการศึกษาปกติ   

       ๗.๑.๑  ค่าธรรมเนียมการศึกษา   
                 (๑)  ค่าบํารงมหาวิทยาลยัุ    

                     ๑.๑ ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต ๑,๐๐๐  บาท ๑,๐๐๐  บาท 

                     ๑.๒ ระดบัปริญญาโท ๑,๐๐๐  บาท ๑,๐๐๐  บาท 

                     ๑.๓ ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตชนัสูง;  ๑,๕๐๐  บาท ๑,๕๐๐  บาท 

                     ๑.๔ ระดบัปริญญาเอก ๒,๐๐๐  บาท ๒,๐๐๐  บาท 

 (๒) ค่าบํารงห้องสมดุ ุ  

(๓) ค่าบํารงห้องปฏิบัติการคอุ มพวิเตอร์ 

๕๐๐  บาท 
๓๐๐  บาท 

            ๕๐๐  บาท 
๓๐๐  บาท 

                (๔)  ค่าธรรมเนียมการพฒันาวชิาการ 
                      ๔.๑  สาขาสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์ 
ครุศาสตร์  และวทิยาการจดัการ 
ไมเกนภาคเรียนละ่ ิ  
                        ๔.๒  สาขาวทิยาศาสตร์  และ                  
วทิยาศาสตร์ประยกุต ์ ไมเกนภาคเรียนละ่ ิ  

 

      
 

      ๕,๐๐๐  บาท 

 

๖,๐๐๐  บาท        

 

 

 

๕,๐๐๐  บาท 

 

๖,๐๐๐  บาท 

       ๗.๑.๒  ค่าลงทะเบียนเรียนรายวชิาบรรยาย  
หนวยกตละ                   ่ ิ  

  

                 (๑)  ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต ๓๐๐  บาท ๕๕๐  บาท 

                 (๒)  ระดบัปริญญาโท ๘๐๐  บาท ๑,๒๐๐  บาท 

                 (๓)  ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตชนัสูง;  ๘๐๐  บาท         ๑,๒๐๐  บาท 

                 (๔)  ระดบัปริญญาเอก ๓,๐๐๐  บาท ๔,๐๐๐  บาท 

        ๗.๑.๓  ค่าลงทะเบียนเรียนรายวชิาปฏิบัติการ  
หนวยกตละ่ ิ  

  

                 (๑)  ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต ๖๕๐  บาท ๘๕๐  บาท 

                 (๒)  ระดบัปริญญาโท ๑,๐๐๐  บาท ๑,๕๐๐  บาท 

                 (๓)  ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตชนัสูง;  ๑,๐๐๐  บาท ๑,๕๐๐  บาท 

                 (๔)  ระดบัปริญญาเอก ๔,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐  บาท 

 



 ๓ 

 

  ภาคปกติ 

ในเวลาราชการ 

ภาคพเิศษ 

นอกเวลาราชการ 

       ๗.๑.๔  ค่าลงทะเบียนเรียนรายวชิาวทิยานิพนธ์

และการค้นคว้าอสิระ  หนวยกตละ่ ิ  

  

                 (๑)  ระดบัปริญญาโท ๑,๐๐๐  บาท ๑,๕๐๐  บาท 

                 (๒) ระดบัปริญญาเอก ๔,๐๐๐  บาท ๕,๐๐๐  บาท 

      ๗.๑.๕  ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความร้   ู    

                 ครังละ  ;  ๕๐๐  บาท ๕๐๐  บาท 

      ๗.๑.๖  ค่าธรรมเนียมการสอบวดัคณสมบัติุ   
                 ครังละ;  

 
๒,๐๐๐  บาท 

 
๒,๐๐๐  บาท 

      ๗.๑.๗  ค่าธรรมเนียมสอบเค้าโครงและสอบ                          

วทิยานิพนธ์ และการค้นคว้าอสิระ  ครังละ  ;  

  

                 (๑)  ระดบัปริญญาโท ๕๐๐  บาท ๕๐๐  บาท 

                 (๒) ระดบัปริญญาเอก ๑,๐๐๐  บาท ๑,๐๐๐  บาท 

 ๗.๒  ภาคการศึกษาฤดร้อนู    

      ๗.๒.๑  คาบาํรุงมหาวทิยาลยั่  ๕๐๐  บาท - 
      ๗.๒.๒  คาบาํรุงหอ้งสมุด่  ๒๕๐  บาท - 
      ๗.๒.๓  คาธรรมเนียมอื�นๆ เรียกเกบเชนเดียวกบภาคการศึกษาปกติ่ ็ ่ ั  
ข้อ  ๘   ค่าธรรมเนียมที�เรียกเกบ็ตามรายการทกครั2งุ   กาหนดรายการและอตัราไว้ํ  ดงันี;  
    ๘.๑  คาปรับลงทะเบียนเรียนชา้  วนัละ่  ๕๐  บาท ๕๐  บาท 

             ไมเกน  ่ ิ ๑,๐๐๐  บาท   
    ๘.๒  คายา้ยคณะหรือสาขาวชิา่  ๑,๐๐๐  บาท ๑,๐๐๐  บาท 

    ๘.๓  คาบตัรประจาํตวันกัศึกษา  บตัรละ่   
            (ในกรณีบตัรหาย) 

 

๑๐๐  บาท 

 

๑๐๐  บาท 

    ๘.๔  คาใบประมวลผลการศึกษา  ฉบบัละ่  ๑๐๐  บาท ๑๐๐  บาท 

    ๘.๕  คาใบรับรองคุณวุฒิ  ฉบบัละ่  ๑๐๐  บาท ๑๐๐  บาท 

    ๘.๖  คาใบรับรองเป็นนกัศึกษา   ฉบบัละ่  ๑๐๐  บาท ๑๐๐  บาท 

    ๘.๗  คาใบรับรองอื�น  ๆ  ฉบบัละ่  ๑๐๐  บาท ๑๐๐  บาท 

    ๘.๘  คาใบปริญญา่ ภาษาตางประเทศ่   ฉบบัละ ๑๐๐  บาท ๑๐๐  บาท 

    ๘.๙  คาใบแทนปริญญาบตัร  ฉบั่ บละ ๑,๐๐๐  บาท ๑,๐๐๐  บาท 

    ๘.๑๐  คาขึนทะเบียนปริญญา่ ; บตัร ๕๐๐  บาท ๕๐๐  บาท 

    ๘.๑๑  คาเขม็วทิยฐานะ  อนัละ่  ๑๐๐  บาท ๑๐๐  บาท 



 ๔ 

 

  ภาคปกติ 

ในเวลาราชการ 

ภาคพเิศษ 

นอกเวลาราชการ 

    ๘.๑๒  คาธรรมเนียมสงหลกัฐานการศึกษาภายใน่ ่  
              ประเทศทางไปรษณีย ์ ครังละ;  

 

๕๐  บาท 

 

๕๐  บาท 

    ๘.๑๓  คาธรรมเนียมการขอเปลี�ยนแปลงแกไข่ ้      
             รายการในเอกสารลงทะเบียน  รายการละ 

 

๕๐  บาท 

 

๕๐ บาท 

    ๘.๑๔  คาธรรมเนียมการโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนระดบับณัฑิตศึกษา  ่  
ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  เรื�อง  การโอนผลการเรียนและ 

การเทียบโอนผลการเรียนระดบับณัฑิตศึกษา 
ข้อ  ๙ คาธรรมเนียมรักษาสภาพนกัศึกษา่   

กรณีลาพกัการเรียน   ภาคเรียนละ   
 

๑,๕๐๐  บาท 

 

๑,๕๐๐  บาท 

ข้อ  ๑๐ คาธรรมเนียมการศึกษาเรียกเกบรายภาคเรียน  กรณี่ ็
เรียนรายวชิาผานครบหลกัสูตร  แตยงัไมได้่ ่ ่ อนุมติั
การสาํเร็จการศึกษา      ภาคเรียนละ 

 

 

๑,๕๐๐  บาท 

 

 

๑,๕๐๐  บาท 

ข้อ ๑๑ คาธรรมเนียมการคืนสภาพการเป็นนกัศึกษา ่  ๒,๐๐๐  บาท ๒,๐๐๐  บาท 

ข้อ  ๑๒ การเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย  ตามคาธรรมเนียมในขอ้  ่ ๖  และ  ๗   
เพื�อความเหมาะสมตอการบริหารจดัการ่ หลกัสูตรแตละหลกัสูตรอาจเรียกเกบคาธรรมเนียม่ ็ ่  

แบบเหมาจายของแตละสาขาวชิา  ดงันี่ ่ ;  
รายการ ภาคปกติ 

ในเวลาราชการ 

ภาคพเิศษ 

นอกเวลาราชการ 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
๑. วชิาชีพครู 

๒. การบริหารการศึกษา 

๓. การศึกษาพิเศษ 

๔. หลกัสูตรการเรียนการสอน 

 

๓๐,๐๐๐  บาท 

๓๐,๐๐๐  บาท 

๓๐,๐๐๐  บาท 

๓๐,๐๐๐  บาท 

 

๓๒,๐๐๐  บาท 

๓๒,๐๐๐  บาท 

๓๒,๐๐๐  บาท 

๓๒,๐๐๐  บาท 

ระดับปริญญาโท 
  หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  (ค.ม.) 

๑. การบริหารการศึกษา 

๒. คณิตศาสตรศึกษา 

๓. วจิยัและประเมินผลการศึกษา 

๔. หลกัสูตรและการสอน 

 

 

๖๕,๐๐๐  บาท 

๖๕,๐๐๐  บาท 

๖๕,๐๐๐  บาท 

๖๕,๐๐๐  บาท 

 

 

๘๐,๐๐๐  บาท 

๘๐,๐๐๐  บาท 

๘๐,๐๐๐  บาท 

๘๐,๐๐๐  บาท 



 ๕ 

 

รายการ ภาคปกติ 

ในเวลาราชการ 

ภาคพเิศษ 

นอกเวลาราชการ 
๕. การศึกษาพิเศษ 

๖. การสงเสริมสุขภาพ่  

๗. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
   ๘. เทคโนโลยแีละสื�อสารการศึกษา 

๖๕,๐๐๐  บาท 

๖๕,๐๐๐  บาท 

๖๕,๐๐๐  บาท 

๖๕,๐๐๐  บาท 

๘๐,๐๐๐  บาท 

๘๐,๐๐๐  บาท 

๑๐๐,๐๐๐บาท 

๘๐,๐๐๐  บาท 

  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  (ศศ.ม.) 
๑. ภาษาไทย 

๒. บรรณารักษศ์าสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 

๕๖,๖๐๐  บาท 

๕๖,๖๐๐  บาท 

 

๘๓,๔๐๐  บาท 

๘๓,๔๐๐  บาท 

       ๓.  ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารในงานอาชีพ ๕๖,๖๐๐  บาท ๘๓,๔๐๐  บาท 
       ๔.  สังคมศาสตร์เพื�อการพฒันา ๕๖,๖๐๐  บาท   ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

   หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  (รป.ม.) 
       รัฐประศาสนศาสตร์ 

 

๖๘,๗๐๐  บาท 

 

๘๘,๒๐๐  บาท 

   หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต  (ร.ม.) ๕๖,๖๐๐  บาท ๑๒๐,๐๐๐  บาท 

   หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  (วท.ม.) 
๑. เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพื�อการศึกษา 

๒. วทิยาศาสตร์ศึกษา  (กลุมเคมี่ ) 

 

๕๖,๖๐๐  บาท  
๕๖,๖๐๐  บาท 

 

๑๐๐,๐๐๐  บาท 

 ๘๗,๐๐๐  บาท 

   หลกัสูตรบริหารธุรกจ  ิ (บธ.ม.) 
        บริหารธุรกจิ  

 

๙๐,๐๐๐  บาท 

 

๑๒๐,๐๐๐  บาท 

   หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (วท.ม.) 

       เทคโนโลยกีารเกษตร 

 

๕๐,๐๐๐  บาท 

 

   ๘๐,๐๐๐  บาท 

ระดับปริญญาเอก 
   หลกัสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต  (ค.ด.) 
         การบริหารจดัการการศึกษา 

 

 

๑๕๐,๐๐๐  บาท 

 

 

๓๕๐,๐๐๐  บาท 
   หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  (ปร.ด.) 
         ยทุธศาสตร์การพฒันาภูมิภาค 

 

๒๖๐,๐๐๐  บาท 

 

๓๐๐,๐๐๐  บาท 
 

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 ๖ 

 

ข้อ ๑๓ การจายคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายใหด้าํเนินการดงันี่ ่ ่ ;  
๑๓.๑ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   ๑๓.๑.๑  สาขาวชิาที�เรียน ๒ ภาคเรียน ทุกภาคเรียนให้จายอตัราเทากน่ ่ ั  
   ๑๓.๑.๒ สาขาวชิาที�เรียน ๓ ภาคเรียน ภาคเรียนที� ๑ และ ๒ ใหจ้ายอตัราเทากน่ ่ ั  
                 ที�เหลือใหจ้ายในภาคเรียนที� ่ ๓ 
๑๓.๒ ระดับปริญญาโท 
   ๑๓.๒.๑ สาขาวชิาที�เรียน ๓ ภาคเรียน ภาคเรียนที� ๑ และ ๒ ใหจ้ายอตัราเทากน่ ่ ั  
                 ที�เหลือใหจ้ายในภาคเรียนที� ่ ๓ 
   ๑๓.๒.๒ สาขาวชิาที�เรียน ๔ ภาคเรียน ภาคเรียนที� ๑ , ๒ และ ๓ ใหจ้ายอตัราเทากน่ ่ ั  
                 ที�เหลือใหจ้ายในภาคเรียนที� ่ ๔ 
   ๑๓.๒.๓ สาขาวชิาที�เรียน ๕ ภาคเรียน ภาคเรียนที� ๑ , ๒ ,๓ และ ๔ ใหจ้ายอตัราเทากน่ ่ ั  
                 ที�เหลือใหจ้ายในภาคเรียน่ ที� ๕ 
๑๓.๓ ระดับปริญญาเอก 
   ๑๓.๓.๑ สาขาวชิาที�เรียน ๔ ภาคเรียน ภาคเรียนที� ๑ , ๒ และ ๓ ใหจ้ายอตัราเทากน่ ่ ั  
                 ที�เหลือใหจ้ายในภาคเรียนที� ่ ๔ 
   ๑๓.๓.๒ สาขาวชิาที�เรียน ๕ ภาคเรียน ภาคเรียนที� ๑ , ๒ ,๓ และ ๔ ใหจ้ายอตัราเทากน่ ่ ั  
                 ที�เหลือใหจ้ายในภาคเรียนที� ่ ๕ 
   ๑๓.๓.๓ สาขาวชิาที�เรียน ๖ ภาคเรียน ภาคเรียนที� ๑ , ๒,๓,๔ และ๕ ใหจ้ายอตัราเทากน่ ่ ั  
                 ที�เหลือใหจ้ายในภาคเรียนที� ่ ๖ 
  ๑๓.๓.๔ สาขาวชิาที�เรียน ๗ ภาคเรียน ภาคเรียนที� ๑ , ๒,๓,๔,๕ และ ๖ ใหจ้ายอตัราเทากน่ ่ ั  
                 ที�เหลือใหจ้ายในภาคเรียนที� ่ ๗ 
๑๓.๔  กาํหนดการจ่ายและอัตราการจ่ายเงินตามข้อ ๑๓.๑ , ๑๓.๒ และ ๑๓.๓ ให้เป็นไปตาม 

           ที�มหาวิทยาลยักาํหนด 
๑๓.๕  การจ่ายค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ใหน้กัศึกษาจายคารักษาสภาพการเป็นนกัศึกษา่ ่  
           เริม� ตั;งแตภาคเรียนที�่ ถดัจากภาคเรียนสุดทา้ยที�จาย่ คา่ ธรรมเนียมแบบเหมาจาย เป็นตน้ไป่  
           ถึงภาคเรียนที�สาํเร็จการศึกษา 
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๑๓.๖  การลงทะเบียนเรียนรายวชิาที�ได้ผลการเรียนตํ�ากว่าเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาระดั

บัณฑิตศึกษา การลงทะเบียนเรียนซาํ การลงทะเบียนเรี; ยนแทน การลงทะเบียนเพื�อเปลี�ยนระดั
คะแนนเฉลี�ยสะสม การลงทะเบียนขอสอบประมวลความรู้ ครังที� ; ๒ หรือ ๓ การลงทะเบียนสอบ
วดัคุณสมบติัครังที� ; ๒ หรือ ๓  การลงทะเบียนสอบเคา้โครง การคน้ควา้อิสระ หรือวิทยานิพนธ์
ครังที� ; ๒ หรือ ๓ การลงทะเบียนสอบการคน้ควา้อิสระหรือวทิยานิพนธ์ครังที� ; ๒ หรือ ๓ แลว้แต่
กรณีใหด้าํเนินการดงันี;  
   ๑๓.๖.๑ กรณีการลงทะเบียนตามขอ้ ๑๓.๖ ในภาคเรียนที�ตอ้งชาํระคาธรรมเนียมการศึกษาเหมา่
จายใหน้กัศึกษาจายทงัคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย และคาลงทะเบียนตามอตัราที�กาหนด่ ่ ่ ่ ่ ํ;  
แลว้แตกรณีดว้ย่  
  ๑๓.๖.๒ กรณีการลงทะเบียนตามขอ้ ๑๓.๖ ตงัแตภาคเรียนที�สินสุดการชาํระเงินคาธรรมเนียม; ่ ่;
แบบเหมาจายแลว้ให้นกัศึกษาจายทงัคาธรรมเนียมการรักษาสภาพเป็นนกัศึกษาและคาธรรมเนียม่ ่ ่ ่;
การลงทะเบียนตามอตัราที�กาหนดแลว้แตกรณีดว้ยํ ่  

ข้อ  ๑๔ กรณีนกัศึกษาตางประเทศ  ใหเ้รียกเกบไมเกนอตัรา่ ็ ่ ิ   ๒  เทา  ของคาหนวยกตและคาธรรมเนียม่ ่ ่ ิ ่
การศึกษาในหลกัสูตรนนั;  ตามอตัราที�มหาวทิยาลยักาหนดํ  

ข้อ  ๑๕ ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศนี  กรณีมีปัญหาตีความเกยวกบประกาศนี  ใหอ้ธิการบดี; ;ี� ั
เป็นผูว้นิิจฉยัชีขาด  และถือเป็นที�สุด;  
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        (รองศาสตราจารย ์ดร. สมเจตน์  ภูศรี) 
                    อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

 


