
หมวดที่ ๔ การช าระเงินลงทะเบียน



การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

        

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่           500  บาท
ค่าปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ          700  บาท
ค่าตรวจสุขภาพ          500  บาท
ค่าคู่มือนักศึกษา          500  บาท
ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา          300  บาท
ค่าประกันของเสียหาย        1,000 บาท
ค่าประกันอุบัติเหตุ        1,000  บาท

รวม     4,500  บาท

ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษา 
ท่ี เข้ารับการศึกษา ตั้งแต่ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558



   ๑๑,๐๐๐          -
   ๑๒,๐๐๐       ๑๔,๐๐๐       ๑๓,๐๐๐ 
   ๑๒,๐๐๐       ๑๔,๐๐๐       ๑๓,๐๐๐ 
   ๑๑,๐๐๐       ๑๓,๐๐๐       ๑2,๐๐๐ 
   ๑๑,๐๐๐       ๑๓,๐๐๐       ๑2,๐๐๐ 
   ๑๑,๐๐๐       ๑๓,๐๐๐       ๑2,๐๐๐ 
   ๑๑,๐๐๐       ๑๓,๐๐๐       ๑2,๐๐๐ 
   ๑๑,๐๐๐       ๑๓,๐๐๐       ๑2,๐๐๐ 
   ๑๒,๐๐๐       ๑๔,๐๐๐       ๑๓,๐๐๐ 
   ๑๑,๐๐๐       ๑๓,๐๐๐       ๑2,๐๐๐ 
   ๑๑,๐๐๐       ๑๓,๐๐๐       ๑2,๐๐๐ 
   ๑๑,๐๐๐       ๑๓,๐๐๐       ๑2,๐๐๐ 
   ๑๓,๐๐๐       ๑๕,๐๐๐       ๑4,๐๐๐ 

ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษา
ท่ี เข้ารับการศึกษา ต้ังแต่ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558

 ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย       อตัราค่าลงทะเบียนเรียน (บาท)
   ภาคปกติ   ภาคกศ.พบ.  ภาคกศ.พท.

หลกัสตูรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
หลกัสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
หลกัสตูรนติศิาสตรบัณฑติ (น.บ.)
หลกัสตูรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบัณฑิต (บธ.บ.)
หลกัสตูรบญัชีบัณฑิต (บช.บ.)
หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
หลกัสตูรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
หลกัสตูรศิลปะบัณฑิต (ศล.บ.)
หลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑิต (ศ.บ.)
หลกัสตูรสถาปัตยกรรมบณัฑิต (สถ.บ.)



อัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ส าหรับนักศึกษา
ที่ เข้ารับการศึกษา ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
อัตราค่าธรรมเนียม

ปกติ       กศ.พบ.     กศ.พท.

ค่าออกเอกสาร ที่มหาวิทยาลัยออกให้ขณะเป็นนักศึกษา ได้แก่ 
ใบรายงานผลการศกึษา ใบแทนใบเสรจ็รับเงิน หนงัสือรับรองต่างๆ 
ประกาศนียบตัร ใบแทนเอกสารต่าง ๆ และเอกสารอื่นตามที่
มหาวิทยาลัยออกให้  

ค่าปรับในกรณีลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนด แต่ทั้งนีไ้ม่เกิน ๒๐ 
วัน นับจากวันทีม่หาวิทยาลัยเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการขอรับใบปริญญาบตัร อนุปรญิญาบัตรและ
ปริญญาบตัรเกินกว่า 2 ปี   นับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

ค่าออกเอกสารต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเคยออกให้หลังส าเรจ็
การศกึษาแล้ว หรือทีม่หาวิทยาลัยเคยออกให้แล้ว เช่น ใบรายงาน
ผลการศกึษา ใบแทนใบเสร็จรบัเงิน หนังสือรับรองต่าง ๆ 
ประกาศนียบตัร ปริญญาฉบับภาษาอังกฤษ ใบแทนเอกสารต่าง ๆ 
และเอกสารอื่นตามทีม่หาวิทยาลัยออกให้

ค่าปรับกรณีขอผ่อนผันหรือขยายเวลาการช าระเงิน แต่ทั้งนี้ไม่
เกิน ๒๐ วัน นับจากวนัทีม่หาวิทยาลัยเรียกเกบ็เงนิ

ฉบับละ ๕0 บาท

ฉบับละ ๑๕0 บาท

ฉบับละ ๕๐0 บาท

วันละ ๕๐ บาท

วันละ ๕๐ บาท
                     



ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
อัตราค่าธรรมเนียม

ปกติ       กศ.พบ.     กศ.พท.

ค่าธรรมเนียมส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ในกรณีที่นกัศกึษาส่งคนืหนังสือ สื่อการเรียนหลังวนัก าหนด
ส่งให้เป็นไปตามมหาวิทยาลัยก าหนด

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนกัศกึษาภาคการศกึษา
ค่าคืนสภาพการเปน็นกัศกึษา
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนบัณฑิตเมื่อส าเร็จการศึกษา

๗๐0  บาท
๓00  บาท
๑,๐๐๐ บาท

วันละ ๕ บาท

ค่าธรรมเนียมการขอยกเว้นผลการศกึษา

ค่าธรรมเนียมการขอโอนผลการศกึษา

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจ าตัวนักศกึษาให้ใหม่ใน
กรณีบัตรหายหรือช ารุด

หน่วยกิตละ ๕๐ บาท

๕๐๐ บาท

๓๐๐ บาท

๑,๒๐0 บาท
  ๔00  บาท
๑,๐๐๐ บาท

  ๗๐0 บาท
  ๓00 บาท
๑,๐๐๐ บาท

อัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ส าหรับนักศึกษา (ต่อ)
ที่ เข้ารับการศึกษา ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558



การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

        

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่           500      ๑,๐๐๐ 500
ค่าปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ              ๘00      ๑,๐๐๐  ๘00 
ค่าตรวจสุขภาพ ๒00        ๒00  ๒00 
ค่าคู่มือนักศึกษา ๓00        ๓00  ๓00 
ค่าประกันของเสียหาย ๕00        ๕00  ๕00 
ค่าประกันอุบัติเหตุ ๗00          -  ๗00 

รวม         ๓,๐00     ๓,๐00  ๓,๐00

ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษา 
ท่ี เข้ารับการศึกษา ก่อน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
หลักสูตรศิลปะบัณฑิต (ศล.บ.)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต (สถ.บ.)

   ๘,๐๐๐           -              -
   ๙,๐๐๐    ๑๑,๐๐๐       ๑,๐๐๐๐ 
   ๘,๕๐๐    ๑๐,๕๐๐         ๙,๕๐๐ 
   ๘,๐๐๐    ๑๐,๐๐๐         ๙,๐๐๐ 
   ๘,๐๐๐    ๑๐,๐๐๐         ๙,๐๐๐ 
   ๘,๐๐๐    ๑๐,๐๐๐         ๙,๐๐๐ 
   ๘,๐๐๐    ๑๐,๐๐๐         ๙,๐๐๐ 
   ๘,๐๐๐    ๑๐,๐๐๐         ๙,๐๐๐ 
   ๙,๐๐๐    ๑๑,๐๐๐       ๑๐,๐๐๐ 
   ๘,๐๐๐    ๑๐,๐๐๐         ๙,๐๐๐ 
   ๘,๐๐๐    ๑๐,๐๐๐         ๙,๐๐๐ 
   ๘,๐๐๐    ๑๐,๐๐๐         ๙,๐๐๐ 
   ๙,๐๐๐    ๑๑,๐๐๐       ๑๐,๐๐๐ 

ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษา
ท่ี เข้ารับการศึกษา ก่อน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558

 ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย
      อตัราค่าลงทะเบียนเรียน (บาท)
   ภาคปกติ   ภาคกศ.พบ.  ภาคกศ.พท.



ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
อัตราค่าธรรมเนียม

ปกติ       กศ.พบ.     กศ.พท.

ค่าออกเอกสาร ที่มหาวิทยาลัยออกให้ขณะเป็นนักศึกษา ได้แก่ 
ใบรายงานผลการศกึษา ใบแทนใบเสรจ็รับเงิน หนงัสือรับรองต่างๆ 
ประกาศนียบตัร ใบแทนเอกสารต่าง ๆ และเอกสารอื่นตามที่
มหาวิทยาลัยออกให้  

ค่าปรับในกรณีลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนด แต่ทั้งนีไ้ม่เกิน ๒๐ 
วัน นับจากวันทีม่หาวิทยาลัยเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการขอรับใบปริญญาบตัร อนุปรญิญาบัตรและ
ปริญญาบตัรเกินกว่า 2 ปี   นับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

ค่าออกเอกสารต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเคยออกให้หลังส าเรจ็
การศกึษาแล้ว หรือทีม่หาวิทยาลัยเคยออกให้แล้ว เช่น ใบรายงาน
ผลการศกึษา ใบแทนใบเสร็จรบัเงิน หนังสือรับรองต่าง ๆ 
ประกาศนียบตัร ปริญญาฉบับภาษาอังกฤษ ใบแทนเอกสารต่าง ๆ 
และเอกสารอื่นตามทีม่หาวิทยาลัยออกให้

ค่าปรับกรณีขอผ่อนผันหรือขยายเวลาการช าระเงิน แต่ทั้งนี้ไม่
เกิน ๒๐ วัน นับจากวนัทีม่หาวิทยาลัยเรียกเกบ็เงนิ

ฉบับละ ๓0 บาท

ฉบับละ ๑๐0 บาท

ฉบับละ ๕๐0 บาท

วันละ ๒๐ บาท
แต่ไม่เกิน ๕๐๐ บาท

อัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ส าหรับนักศึกษา
ที่ เข้ารับการศึกษา ก่อน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558



ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
อัตราค่าธรรมเนียม

ปกติ       กศ.พบ.     กศ.พท.

ค่าธรรมเนียมส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ในกรณีที่นกัศกึษาส่งคนืหนังสือ สื่อการเรียนหลังวนัก าหนด
ส่งให้เป็นไปตามมหาวิทยาลัยก าหนด

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนกัศกึษาภาคการศกึษา
ค่าคืนสภาพการเปน็นกัศกึษา
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนบัณฑิตเมื่อส าเร็จการศึกษา

๕๐0 บาท
๒00 บาท
๕๐๐ บาท

วันละ ๕ บาท

ค่าธรรมเนียมการขอยกเว้นผลการศกึษา

ค่าธรรมเนียมการขอโอนผลการศกึษา

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจ าตัวนักศกึษาให้ใหม่ใน
กรณีบัตรหายหรือช ารุด

หน่วยกิตละ ๓๐ บาท

๒๐๐ บาท

๑๐๐ บาท

๑,๐๐0 บาท
๒00 บาท
๕๐๐ บาท

๕๐0 บาท
๒00 บาท
๕๐๐ บาท

อัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ส าหรับนักศึกษา (ต่อ)
ที่ เข้ารับการศึกษา ก่อน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558



นักศึกษาใหม่รายงานตัวช าระเงินลงทะเบียนแล้ว
 แต่ไม่สามารถเรียนได้จะขอรับเงินคืน ได้หรือไม่ ?

    ตอบ มหาวทิยาลัยจะไม่จ่ายคนื เงนิค่าธรรมเนียม 
และค่าลงทะเบยีนใด ๆ ทั้งสิ้น 



การช าระเงินลงทะเบียนเรียน 
ในแต่ละภาคการศึกษา จะผ่อนช าระเป็น

งวด ได้หรือไม่ ?

ตอบ  ไม่สามารถผ่อนช าระเป็นงวดได้ เพราะ
       1. มหาวิทยาลัยได้ก าหนดวิธีการช าระเงินเป็นแบบเหมาจ่ายตลอด
หลักสูตร โดยให้ช าระเต็มจ านวน ในแต่ละภาคการศึกษา
         2. การออกใบเสร็จรับเงินไม่สามารถออกหลายครั้งได้ และจะท าให้เกิด
ความยุ่งยากในการตรวจสอบบัญชี



ใบแจ้งช ำระเงิน หำย  
     จะท ำอย่ำงไร?



การขอช าระค่าลงทะเบียนลา่ช้า 
ท าไมต้องเขียนบันทกึข้อความด้วย?

ตอบ  การให้เขียนบันทึกข้อความเป็นการให้โอกาสนักศึกษาชี้แจง
เหตุผลในการขอช าระเงินล่าช้า และการอนุมัติให้ช าระเงินได้หรือไม่ได้ 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของปัญหาและเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการใน
เวลาได้ (มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นรายกรณี)



ช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ไม่ทันตามวันที่ก าหนดจะท าอย่างไร?

 ตอบ 1) ก าหนดวันช าระเงนิจะก าหนดไว้เปน็ 3 ช่วง คือ 
           - ช่วงที่ 1 ช าระเงินโดยไม่เสียค่าปรับ
           - ช่วงที่ 2  การช าระเงินล่าช้า  โดยเสียค่าปรบั
           - ช่วงที่ 3 การขอผ่อนผนัช าระเงินและเสียค่าปรับ
        2)  กรณีช าระเงินไม่ทัน ใน 3 ช่วงเวลาดังกล่าว ให้

นักศึกษาท าการรักษาสถานภาพนักศึกษาให้
แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ก่อนสอบ



ช าระเงนิลงทะเบยีนเรยีน

ตามวนัที่ก าหนด 

แต่ท าไมเกรด ออกชา้มาก ? 

ทุกรายวิชา  อาจารย์ผู้สอนต้องส่งผลการเรียนในระบบออนไลน์ ตามวนัที่มหาวิทยาลัยก าหนด และส่ง
เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลก่อน นักศึกษาจึงสามารถดูเกรดในระบบ 
Internet ได้

***   สาเหตุอื่นๆ  ***  อาจเกิดจาก..... 
         -  ถ้ารายวิชานั้น นักศึกษาไม่ทราบผลการเรียนทั้งหมู่เรียน แสดงว่าอาจารย์ผู้สอน
            ยังไม่ส่งผลการเรียน
         - แต่ถ้าเป็นรายบุคคล ใหต้ิดตอ่อาจารย์ผู้สอน



ตอบ  ให้นักศึกษาประสานงานกับ หน่วยงานกองทุนนักศึกษา (อาคาร 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) เพ่ือน าข้อมูลนักศึกษาเข้าในระบบและปรับ
สถานภาพนักศึกษาเป็นสถานภาพนักศึกษาเงินกู้ ในกรณีที่ผ่านขั้นตอน
การอนุมัติแล้วเพียงรอการโอนเงินเท่านั้น นักศึกษามีสิทธิ์เท่ากับ
นักศึกษาช าระเงินทุกประการ

นักศึกษาเงินกู้ (กยศ.) ต้องรอเงินโอน (ล่าช้า) 
นักศึกษาจะต้องท าอย่างไร ?



ท าไม ? ไม่มีชื่อในระบบการ
ส่งผลการเรียนออนไลน์?

   ตอบ  1) ไม่ไดล้งทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นตามขัน้ตอนที่ถูกต้อง
          2) ลงรายวิชาหรือ section ผิด
          3) ไม่ได้ช าระเงินตามก าหนดเวลา



ค้างช าระเงินลงทะเบียน 1 หรือ 2 
ภาคการศึกษา จะสามารถลงทะเบียนเรียน 

ในภาคการศึกษาถัดไปได้หรือไม่

ตอบ  1) ไม่ได้..เพราะนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ ต้องไม่ค้างช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาก่อนหน้าและไม่สามารถเพ่ิม-ถอน
รายวิชาได้
         ๒) ไม่ช าระเงินตามวันที่ก าหนด และไม่รักษาสถานภาพจะพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา



นักศึกษาเข้าเรียนตามปกติ ในภาคการศึกษานั้นๆ  แต่ไม่ช าระเงินลงทะเบียน  
และต้องการ 
  - รักษาสถานภาพนักศึกษาไว้ก่อน  และน าเงินมาช าระค่าลงทะเบียนภายหลัง
  - จะขอยกเลิกการรักษาสถานภาพ  เพ่ือให้มีผลการเรียนในภาคการศึกษา   
    ท่ีได้รักษาสถานภาพไว้ จะได้หรือไม่?

ตอบ  ไม่สามารถกระท าได้  เพราะรายวิชาทั้งหมดในภาคการศึกษาที่    
     นักศึกษารักษาสถานภาพไว้นั้น  จะถูกยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียน
     ทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นๆ และจะไม่มีผลการเรียน


