ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา
แบบเหมาจ่าย ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา แบบเหมาจ่าย ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
การรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี เรื่ อ ง อั ต ราการเก็ บ เงิ น ค่ า บำรุ ง
การศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา แบบเหมาจ่า ย ในการจัด
การศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓
(๒) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี เรื่ อ ง อั ต ราการเก็ บ เงิ น ค่ า บำรุ ง
การศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา แบบเหมาจ่าย ในการจัด
การศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
ข้อ ๓ อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา แบบเหมาจ่าย
มีดังต่อไปนี้
๓.๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์
๓.๑.๑ ภาคการศึกษาปกติ
๓.๑.๒ ภาคการศึกษาฤดูร้อน
๓.๑.๓ ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา
ภาคพิเศษ (แรกเข้า)
๓.๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๓.๒.๑ ภาคการศึกษาปกติ
๓.๒.๒ ภาคการศึกษาฤดูร้อน
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๓๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
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๑๕,๐๐๐
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-๒๓.๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะศิลปกรรมศาสตร์
๓.๓.๑ ภาคการศึกษาปกติ
ภาคละ ๔๐,๐๐๐
๓.๓.๒ ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาคละ ๒๐,๐๐๐
๓.๔ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
๓.๔.๑ ภาคการศึกษาปกติ
ภาคละ ๓๕,๐๐๐
๓.๔.๒ ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาคละ ๒๐,๐๐๐
๓.๕ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
๓.๕.๑ สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน
๑) ภาคการศึกษาปกติ
ภาคละ ๒๕,๐๐๐
๒) ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาคละ ๑๒,๕๐๐
๓.๕.๒ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๑) ภาคการศึกษาปกติ
ภาคละ ๓๐,๐๐๐
๒) ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาคละ ๑๐,๐๐๐
๓.๕.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
๑) ภาคการศึกษาปกติ
ภาคละ ๔๕,๐๐๐
๒) ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาคละ ๒๒,๕๐๐
๓.๖ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ
๓.๖.๑ ภาคการศึกษาปกติ
ภาคละ ๔๐,๐๐๐
๓.๖.๒ ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาคละ ๒๐,๐๐๐
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ข้อ ๔ ค่าธรรมเนียมการศึกษา มีดงั ต่อไปนี้
๔.๑ ค่าสมัครสอบคัดเลือก
๕๐๐ บาท
๔.๒ ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
๒,๐๐๐ บาท
๔.๓ ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา
๒๐๐ บาท
๔.๔ ค่าสอบวัดคุณสมบัติ ต่อครั้งหรือต่อชุดวิชา
๓,๐๐๐ บาท
๔.๕ ใบแสดงผลการศึกษาหรือหนังสือรับรอง
๔.๕.๑ นักศึกษา
(๑) ไม่เกิน ๓ ฉบับ ต่อภาคการศึกษา
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
(๒) มากกว่า ๓ ฉบับ ต่อภาคการศึกษา
ฉบับละ ๑๐๐ บาท
๔.๕.๒ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการศึกษาแล้ว ฉบับละ ๑๐๐ บาท
๔.๖ ค่าลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนด วันละ ๑๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
๔.๗ ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ต่อภาคการศึกษา
๑,๐๐๐ บาท
๔.๘ ค่าคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา ต่อภาคการศึกษา
๑,๐๐๐ บาท

-๓๔.๙ ค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต
๔.๑๐ ค่าใบแทนปริญญาบัตรภาษาอังกฤษ
๔.๑๑ ค่าโอนย้ายสาขาวิชาหรือวิชาเอก
๔.๑๒ ค่าเทียบโอนรายวิชา รายวิชาละ
๔.๑๓ ค่าบำรุงห้องสมุดและบริการอินเตอร์เน็ต
๔.๑๓.๑ ภาคการศึกษาปกติ
๔.๑๓.๒ ภาคฤดูร้อน
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ข้ อ ๕ 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 ามารถสำเร็ จ การศึ ก ษาได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ ให้ ช ำระค่ า ธรรมเนี ย มรัก ษาสภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษา
ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท และค่าบำรุงการศึกษาอีก ภาคการศึกษาละ ๕,๐๐๐ บาทจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา แล้วแต่กรณี
ประกาศ ณ วันที่

๑๖

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสอาด)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

