ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง อัตราค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา
แบบเหมาจ่าย ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดอัตราค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่ า สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษา แบบเหมาจ่ า ย ในการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท ภาค พิ เ ศษ
เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
การรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ข้ อ ๒ อั ตราค่ าบ ารุ งการศึ กษา ค่ าลงทะเบี ยน ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา และค่ าสนั บสนุ น
การจัดการศึกษา แบบเหมาจ่าย ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีดังต่อไปนี้
๑. ค่าบารุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน
๑.๑ ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ
๓๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคละ
๒๐,๐๐๐ บาท
๒. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
๒.๑ ค่าสมัครสอบคัดเลือก
๕๐๐ บาท
๒.๒ ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
๑,๐๐๐ บาท
๒.๓ ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษา
๒๐๐ บาท
๒.๔ ค่าสอบวัดคุณสมบัติ ต่อครั้งหรือต่อชุดวิชา
๓,๐๐๐ บาท
๒.๕ ค่าใบแสดงผลการศึกษา ฉบับละ
๑๐๐ บาท
๒.๖ ค่าลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากาหนด วันละ
๑๐๐ บาท
แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท (ไม่นับวันหยุดราชการ)
๒.๗ ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ
๑,๐๐๐ บาท
๒.๘) ค่าคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา
๑,๐๐๐ บาท
๒.๙ ค่าหนังสือรับรอง ฉบับละ
๑๐๐ บาท
๒.๑๐ ค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต
๒,๐๐๐ บาท
๒.๑๑ ค่าขอแก้ไขหลักฐานการศึกษา รายการละ
๑๐๐ บาท
๒.๑๒ ค่าโอนย้ายสาขาวิชาหรือวิชาเอก
๒,๐๐๐ บาท
๒.๑๓ ค่าเทียบโอนรายวิชา รายวิชาละ
๒๐๐ บาท
๒.๑๔ ค่าบารุงห้องสมุดและบริการอินเทอร์เน็ต
๒.๑๔.๑ ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ
๒,๐๐๐ บาท
๒.๑๔.๒ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคละ
๑,๐๐๐ บาท

-๒๓. ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (แรกเข้า)

๒๐,๐๐๐ บาท

ข้ อ ๓ อั ตราค่ าบ ารุ งการศึ กษา ค่ าลงทะเบี ยน ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา และค่ าสนั บสนุ น
การจัดการศึกษา แบบเหมาจ่าย ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีดังต่อไปนี้
๑. ค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา
๑.๑ ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ
๓๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคละ
๑๕,๐๐๐ บาท
๒. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
๒.๑ ค่าสมัครสอบคัดเลือก
๕๐๐ บาท
๒.๒ ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
๑,๐๐๐ บาท
๒.๓ ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษา
๒๐๐ บาท
๒.๔ ค่าสอบวัดคุณสมบัติ ต่อครั้งหรือต่อชุดวิชา
๓,๐๐๐ บาท
๒.๕ ค่าใบแสดงผลการศึกษา ฉบับละ
๑๐๐ บาท
๒.๖ ค่าลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากาหนด วันละ
๑๐๐ บาท
แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท (ไม่นับวันหยุดราชการ)
๒.๗ ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ
๑,๐๐๐ บาท
๒.๘ ค่าคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา
๑,๐๐๐ บาท
๒.๙ ค่าหนังสือรับรอง ฉบับละ
๑๐๐ บาท
๒.๑๐ ค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต
๒,๐๐๐ บาท
๒.๑๑ ค่าใบแทนปริญญาบัตร
๑,๐๐๐ บาท
๒.๑๒ ค่าขอแก้ไขหลักฐานการศึกษา รายการละ
๑๐๐ บาท
๒.๑๓ ค่าโอนย้ายสาขาวิชาหรือวิชาเอก
๒,๐๐๐ บาท
๒.๑๔ ค่าเทียบโอนรายวิชา รายวิชาละ
๒๐๐ บาท
๒.๑๕ ค่าบารุงห้องสมุดและบริการอินเทอร์เน็ต
๒.๑๕.๑ ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ
๒,๕๐๐ บาท
๒.๑๕.๒ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคละ
๑,๒๕๐ บาท
ข้ อ ๔ อั ตราค่ าบ ารุ งการศึ กษา ค่ าลงทะเบี ยน ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา และค่ าสนั บสนุ น
การจัดการศึกษา แบบเหมาจ่าย ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีดังต่อไปนี้
๑. ค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา
๑.๑ ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ
๔๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคละ
๒๐,๐๐๐ บาท
๒. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
๒.๑ ค่าสมัครสอบคัดเลือก
๕๐๐ บาท
๒.๒ ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
๑,๐๐๐ บาท
๒.๓ ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษา
๒๐๐ บาท
๒.๔ ค่าสอบวัดคุณสมบัติ ต่อครั้งหรือต่อชุดวิชา
๓,๐๐๐ บาท
๒.๕ ค่าใบแสดงผลการศึกษา ฉบับละ
๑๐๐ บาท
๒.๖ ค่าลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากาหนด วันละ
๑๐๐ บาท
แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท (ไม่นับวันหยุดราชการ)

-๓๒.๗ ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ
๒.๘ ค่าคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา
๒.๙ ค่าหนังสือรับรอง ฉบับละ
๒.๑๐ ค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต
๒.๑๑ ค่าใบแทนปริญญาบัตร
๒.๑๒ ค่าขอแก้ไขหลักฐานการศึกษา รายการละ
๒.๑๓ ค่าโอนย้ายสาขาวิชาหรือวิชาเอก
๒.๑๔ ค่าเทียบโอนวิชา รายวิชาละ
๒.๑๕ ค่าบารุงห้องสมุดและบริการอินเทอร์เน็ต
๒.๑๕.๑ ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ
๒.๑๕.๒ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคละ

๑,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๑๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๑๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๒๐๐ บาท
๒,๕๐๐ บาท
๑,๒๕๐ บาท

ข้ อ ๕ อั ตราค่ าบ ารุ งการศึ กษา ค่ าลงทะเบี ยน ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา และค่ าสนั บสนุ น
จัดการศึกษา แบบเหมาจ่าย ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีดังต่อไปนี้
๑. ค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา
๑.๑ สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน
๑.๑.๑ ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ
๒๕,๐๐๐ บาท
๑.๑.๒ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคละ
๑๒,๕๐๐ บาท
๑.๒ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๑.๒.๑ ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ
๓๕,๐๐๐ บาท
๑.๒.๒ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคละ
๑๗,๕๐๐ บาท
๑.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
๑.๓.๑ ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ
๔๕,๐๐๐ บาท
๑.๓.๒ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคละ
๒๒,๕๐๐ บาท
๒. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
๒.๑ ค่าสมัครสอบคัดเลือก
๕๐๐ บาท
๒.๒ ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
๑,๐๐๐ บาท
๒.๓ ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษา
๒๐๐ บาท
๒.๔ ค่าสอบวัดคุณสมบัติ ต่อครั้งหรือต่อชุดวิชา
๓,๐๐๐ บาท
๒.๕ ค่าใบแสดงผลการศึกษา ฉบับละ
๑๐๐ บาท
๒.๖ ค่าลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากาหนด วันละ
๑๐๐ บาท
แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท (ไม่นับวันหยุดราชการ)
๒.๗ ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ
๑,๐๐๐ บาท
๒.๘ ค่าคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา
๑,๐๐๐ บาท
๒.๙ ค่าหนังสือรับรอง ฉบับละ
๑๐๐ บาท
๒.๑๐ ค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต
๒,๐๐๐ บาท
๒.๑๑ ค่าใบแทนปริญญาบัตร
๑,๐๐๐ บาท
๒.๑๒ ค่าขอแก้ไขหลักฐานการศึกษา รายการละ
๑๐๐ บาท
๒.๑๓ ค่าโอนย้ายสาขาวิชาหรือวิชาเอก
๒,๐๐๐ บาท
๒.๑๔ ค่าเทียบโอนรายวิชา รายวิชาละ
๒๐๐ บาท

-๔๒.๑๕ ค่าบารุงห้องสมุดและบริการอินเทอร์เน็ต
๒.๑๕.๑ ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ
๒.๑๕.๒ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคละ

๒,๕๐๐ บาท
๑,๒๕๐ บาท

ข้อ ๖ การลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนคราวเดียวหรือแบ่งลงทะเบียนก็ได้
ตามแผนการศึกษาที่กาหนดในหลักสูตร
ข้ อ ๗ นั ก ศึ ก ษาซึ่ ง ลงทะเบี ย นเรี ย นครบหน่ ว ยกิ ต ตามแผนการศึ ก ษาในหลั ก สู ต รแล้ ว
แต่ ยั ง ไม่ ส ามารถส าเร็ จ การศึ ก ษาได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ ให้ ช าระค่ า ธรรมเนี ย มรั ก ษาสภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษา
ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท และค่าบารุงการศึกษาอีก ภาคการศึกษาละ ๕,๐๐๐ บาทจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา แล้วแต่กรณี
ประกาศ ณ วันที่
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เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสอาด)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

