
 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
เรื่อง  อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๐  
------------------------------------ 

โดยที่เป็นการสมควรจัดท าประกาศเกี่ยวกับอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านการเงินของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐  เมื่อ
วันที่  ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกประกาศไว้ ดังนี้ 

 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๐” 

 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๐ ฉบับลงวันท่ี ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้
ประกาศฉบับนี้แทน 

 

ข้อ ๔  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประกอบด้วย ค่าลงทะเบียน และค่าบ ารุงการศึกษาอ่ืน ๆ ดังนี้ 
(๑)  หลักสูตรระดับปริญญาตรี การศึกษาภาคปกติ (มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ้ืนที่ในเมือง) 

(ก)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ภาคการศึกษาปกติ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๗,๑๕๐  บาท 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๒,๘๐๐  บาท 

(ข)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
ภาคการศึกษาปกติ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๘,๖๕๐ บาท 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท 

(ค)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
ภาคการศึกษาปกติ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ         ๑๐,๑๕๐ บาท 

/ภาคการ… 



ภาคการศึกษาฤดูร้อน  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๓,๕๐๐ บาท 
(ง)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

ภาคการศึกษาปกติ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ         ๒๑,๘๐๐ บาท 
(๒)  หลักสูตรระดับปริญญาตรี การศึกษาภาคพิเศษหรือภาคสมทบเดิม (มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

พ้ืนที่ในเมือง) 
  (ก)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

ภาคการศึกษาปกติ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ         ๑๒,๐๐๐ บาท 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๔,๐๐๐ บาท 

(๓) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๗ (มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ พื้นที่นามน) 

(ก)  สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ ที่ลงทะเบียนตามแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ภาคการศึกษาปกติ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๕,๐๐๐ บาท 
ภาคการศึกษาพิเศษ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๖,๐๐๐ บาท 

(ข)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาการศึกษาวิชาเอกสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ลงทะเบียนตามแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ภาคการศึกษาปกติ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๖,๐๐๐ บาท 
ภาคการศึกษาพิเศษ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๗,๐๐๐ บาท 

(ค)  กรณีที่นักศึกษาภาคการศึกษาปกติที่มิได้ลงทะเบียนตามแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  

๑. สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

 ในกรณีท่ีลงทะเบียนไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   
๒,๕๐๐ บาท 
 ในกรณีที่ลงทะเบียนเกิน  ๑๐  หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ      
๕,๐๐๐ บาท 

๒. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาการศึกษาวิชาเอกสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจวิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 ในกรณีท่ีลงทะเบียนไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ    
๓,๐๐๐ บาท 

ในกรณีที่ลงทะเบียนเกิน  ๑๐  หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ     
๖,๐๐๐ บาท 

(ง)  กรณีที่นักศึกษาภาคการศึกษาพิเศษที่มิได้ลงทะเบียนตามแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  

/๑. สาขาวิชา... 



๑. สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

 ในกรณีท่ีลงทะเบียนไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ    
๓,๐๐๐ บาท 

ในกรณีที่ลงทะเบียนเกิน  ๑๐  หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ     
๖,๐๐๐ บาท 

๒. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาการศึกษาวิชาเอกสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจวิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 ในกรณีท่ีลงทะเบียนไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ    
๓,๕๐๐ บาท 

ในกรณีที่ลงทะเบียนเกิน  ๑๐  หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ     
๗,๐๐๐ บาท 

 (จ)  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
 ในกรณีที่ลงทะเบียนไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 

๕,๐๐๐ บาท 
ในกรณีที่ลงทะเบียนเกิน  ๑๐  หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 

๑๐,๐๐๐ บาท 
 (ฉ)  คณะสาธารณสุขศาสตร์  

๑.  การศึกษาภาคปกติ  
ภาคการศึกษาปกติ เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ    ๑๒,๐๐๐ บาท 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๖,๐๐๐ บาท 

๒.  การศึกษาภาคพิเศษ  
กรณีเรียน ๒ ปี (เทียบโอนหน่วยกิต) เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ    ๑๒,๐๐๐ บาท  
กรณีเรียน ๔ ปี (เทียบโอนหน่วยกิต) เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ    ๑๒,๐๐๐ บาท  

(๔) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 
(มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ้ืนที่นามน) 

 (ก)  คณะครุศาสตร์ (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม  
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  สาขาวิชากระบวนการยุติธรรม   สาขาวิชา
นิติศาสตร์   สาขาวิชาการปกครอง) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)  และคณะ
บริหารธุรกิจ (สาขาวิชาบัญชี  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป) 

ภาคการศึกษาปกติ เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๕,๘๐๐ บาท 
ในกรณีที่ลงทะเบียนไม่เกิน  ๑๐  หน่วยกิต  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๓,๓๐๐ บาท 

/ภาคการ... 



ภาคการศึกษาพิเศษ เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๖,๘๐๐ บาท 
ในกรณีที่ลงทะเบียนไม่เกิน  ๑๐  หน่วยกิต  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๓,๘๐๐ บาท 

(ข) คณะครุศาสตร์ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์) คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเคมี สาขาวิชา
ชีววิทยา) และคณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

ภาคการศึกษาปกติ เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๖,๘๐๐ บาท 
ในกรณีที่ลงทะเบียนไม่เกิน  ๑๐  หน่วยกิต  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๓,๘๐๐ บาท 
ภาคการศึกษาพิเศษ เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๗,๘๐๐ บาท 
ในกรณีที่ลงทะเบียนไม่เกิน  ๑๐  หน่วยกิต  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๔,๓๐๐ บาท 

(ค)  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และเกม สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม) 

ภาคการศึกษาปกติ เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๑๐,๘๐๐ บาท 
ในกรณีที่ลงทะเบียนไม่เกิน  ๑๐  หน่วยกิต  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ  ๕,๘๐๐ บาท 
ภาคการศึกษาพิเศษ เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๑๐,๘๐๐ บาท 
ในกรณีที่ลงทะเบียนไม่เกิน  ๑๐  หน่วยกิต  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๕,๘๐๐ บาท 

(ง)  คณะสาธารณสุขศาสตร์ (สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน) 
ภาคการศึกษาปกติ เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๑๒,๘๐๐ บาท 
ในกรณีที่ลงทะเบียนไม่เกิน  ๑๐  หน่วยกิต  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ  ๖,๘๐๐ บาท 
ภาคการศึกษาพิเศษ เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๑๒,๘๐๐ บาท 

 ในกรณีที่ลงทะเบียนไม่เกิน  ๑๐  หน่วยกิต  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ  ๖,๘๐๐ บาท 
 

ข้อ ๕  ค่าประกันของเสียหายนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ้ืนที่ในเมือง ทุกหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เก็บครั้งเดียวแรกเข้า ๑,๐๐๐ บาท) นักศึกษาจะได้รับเงินคืน
เต็มจ านวนโดยไม่รวมดอกเบี้ยเมื่อพ้นสภาพนักศึกษา ทั้งนี้จะต้องไม่มีรายงานของเสียหายในระหว่างที่เป็น
นักศึกษาอยู่ 

หากมีรายงานของเสียหายนักศึกษาจะต้องถูกหักค่าประกันของเสียหายในราคาประเมินตามความ
เป็นจริง และถ้าราคาประเมินสูงเกินกว่าจ านวนเงินประกันของเสียหาย นักศึกษาจะต้องช าระเงินเพ่ิมให้ครบ
ตามราคาประเมินนั้น 

 

ข้อ ๖  ในกรณีที่นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ้ืนที่ในเมืองที่ลงทะเบียนเรียนและช าระเงินครบ
ภาคการศึกษาตามแผนการเรียนแล้ว แต่ยังมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนอีก ให้เรียกเก็บเฉพาะค่าลงทะเบียน
เหมาจ่าย ดังนี้ 

(๑)  การศึกษาภาคปกติ   เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ  ๒,๐๐๐ บาท 
(๒)  การศึกษาภาคพิเศษ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ  ๓,๐๐๐ บาท 
ส่วนภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เหมาจ่ายตามข้อ ๔ (๑) หรือ (๒) 

/ข้อ ๗  การ... 



ข้อ ๗  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกงาน หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษาฤดูร้อน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ้ืนที่ในเมือง ให้เรียกเก็บเฉพาะค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย ดังนี้ 

(๑)  การศึกษาภาคปกติ   เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ  ๒,๐๐๐ บาท 
(๒)  การศึกษาภาคพิเศษ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ  ๓,๐๐๐ บาท 
 

ข้อ ๘  การลงทะเบียนในรายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาที่คล้ายคลึงกันที่ลงทะเบียนเพียงรายวิชา
เดียวในภาคการศึกษาปกติส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ้ืนที่ ในเมือง ให้เรียกเก็บเฉพาะ
ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๗,๕๐๐ บาท ยกเว้นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจค้าปลีก ให้เรียกเก็บเฉพาะค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๒๒,๔๐๐ บาท  

 

ข้อ ๙  ค่าบ ารุงการศึกษาอ่ืน ๆ ให้หักจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายรายภาค เฉพาะภาค
การศึกษาปกติตามข้อ ๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค่าบ ารุงห้องสมุด                                                         ๒๐๐ บาท 
(๒) ค่าใช้คอมพิวเตอร์และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            ๒๐๐ บาท 
(๓) ค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา                                                ๒๐๐ บาท 
(๔) ค่าบ ารุงกิจกรรมกีฬา                                                    ๒๐๐ บาท 
(๕) ค่าบ ารุงด้านสุขภาพและอนามัย                                       ๑๐๐ บาท 
 

ข้อ ๑๐  ค่าประกันอุบัติเหตุต่อปีการศึกษาตามความสมัครใจ              ๒๐๐ บาท 
 

ข้อ ๑๑  ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ให้เรียกเก็บเพิ่มตามรายการ และอัตราดังต่อไปนี้  
(๑) ค่าปรับลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนด   วันละ                     ๕๐ บาท 
 แต่ไม่เกิน ๕๐๐ บาท (ไม่นับวันหยุดราชการ)    
(๒) ค่าเพ่ิม-ลด รายวิชา    ครั้งละ                   ๕๐ บาท 
(๓) ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา   ภาคการศึกษาละ       ๓๐๐ บาท 
(๔) ค่าคืนสภาพกลับเข้าไปเป็นนักศึกษาใหม่  ครั้งละ                ๓๐๐ บาท 
(๕) ค่าสอบพิเศษ     หน่วยกิตละ                  ๓๐ บาท 
(๖) ค่าใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  ฉบับละ                       ๒๐ บาท 
(๗) ค่าออกใบรับรองอ่ืน ๆ    ฉบับละ        ๒๐ บาท 
(๘) ค่าใบรับรองผลการศึกษา    ฉบับละ               ๑๐๐ บาท 
(๙) ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา   ใบละ                ๑๐๐ บาท 
(๑๐) ค่ารับโอนเข้าเป็นนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน        ๕๐๐ บาท 
(๑๑) ค่าธรรมเนียมในการโอนผลการเรียน        ๑๐๐ บาท 
(๑๒) ค่าเทียบโอนประสบการณ์หรือรายวิชา  หน่วยกิตละ       ๒๐ บาท 
(๑๓) ค่าธรรมเนียมการย้ายคณะ และหรือการเปลี่ยนสาขาวิชา     ๓๐๐ บาท 
(๑๔) ค่าปัจฉิมนิเทศ (จ่ายพร้อมการขอส าเร็จการศึกษา)      ๒๐๐ บาท 
(๑๕)  ค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต       ๑,๐๐๐ บาท 

/ข้อ ๑๒  นักศึกษา... 
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