
 
 
 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
เรื่อง  อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
------------------------------------ 

โดยท่ีเป็นการสมควรจัดท าประกาศเกี่ยวกับอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 

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 อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
เป็นต้นไป  

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับลงวันท่ี ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 

 

ข้อ ๔  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประกอบด้วย ค่าลงทะเบียน และค่าบ ารุงการศึกษาอื่นๆ ดังนี้ 
(๑)  หลักสูตรปริญญาตรี การศึกษาภาคปกติ 
  (ก)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)   
   ภาคการศึกษาปกติ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   ๗,๑๕๐ บาท 
   ภาคการศึกษาฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   ๓,๐๐๐ บาท 
  (ข)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)   
   ภาคการศึกษาปกติ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   ๗,๑๕๐ บาท 
   ภาคการศึกษาฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   ๓,๐๐๐ บาท 
  (ค)  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (บช.บ.)   
   ภาคการศึกษาปกติ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   ๗,๑๕๐ บาท 
   ภาคการศึกษาฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   ๓,๐๐๐ บาท 
 

/(ง) หลักสูตร... 



  (ง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)   
   ภาคการศึกษาปกติ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   ๘,๖๕๐ บาท 
   ภาคการศึกษาฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   ๓,๐๐๐ บาท 
  (จ)  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  (อส.บ.)  
   ภาคการศึกษาปกติ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   ๘,๖๕๐ บาท 
   ภาคการศึกษาฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   ๓,๐๐๐ บาท 
 (ฉ)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ.)   

  ภาคการศึกษาปกติ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ           ๑๐,๑๕๐ บาท 
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   ๓,๕๐๐ บาท 
 (ช)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.)  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์      

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาไทย   
  ภาคการศึกษาปกติ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   ๗,๑๕๐ บาท 
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   ๓,๐๐๐ บาท 

 (ซ)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  
   ภาคการศึกษาปกติ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   ๘,๑๕๐ บาท 

  ภาคการศึกษาฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   ๓,๐๐๐ บาท 
 (ฌ)  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  (นศ.บ.)   
  ภาคการศึกษาปกติ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ           ๑๐,๘๐๐ บาท 
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   ๓,๐๐๐ บาท 
 (ญ)  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  (สถ.บ.)   
  ภาคการศึกษาปกติ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ           ๑๐,๘๐๐ บาท 
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   ๓,๐๐๐ บาท 
 (ฎ)  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  (ร.บ.)   
  ภาคการศึกษาปกติ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   ๗,๑๕๐ บาท 
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   ๓,๐๐๐ บาท 
 (ฏ)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (รป.บ.)   
  ภาคการศึกษาปกติ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   ๗,๑๕๐ บาท 
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   ๓,๐๐๐ บาท 
 (ฐ)  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (น.บ.)   
  ภาคการศึกษาปกติ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   ๗,๑๕๐ บาท 
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   ๓,๐๐๐ บาท 
 (ฑ)  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (ส.บ.)   
  ภาคการศึกษาปกติ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ           ๑๒,๘๐๐ บาท 
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   ๓,๐๐๐ บาท 
 
 

/(ฒ)  หลักสูตร... 



 (ฒ)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก   
  ภาคการศึกษาปกติ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ           ๒๑,๘๐๐ บาท 
 

(๒)  หลักสูตรปริญญาตรี การศึกษาภาคพิเศษ 
(ก)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)   
 ภาคการศึกษาปกติ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ           ๑๒,๐๐๐ บาท 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   ๕,๐๐๐ บาท 
(ข)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)   
 ภาคการศึกษาปกติ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ           ๑๒,๐๐๐ บาท 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   ๕,๐๐๐ บาท 
(ค)  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (บช.บ.)   
 ภาคการศึกษาปกติ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ           ๑๒,๐๐๐ บาท 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   ๕,๐๐๐ บาท 
(ง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)   
 ภาคการศึกษาปกติ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ           ๑๒,๐๐๐ บาท 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   ๕,๐๐๐ บาท 
(จ)  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  (อส.บ.)   
 ภาคการศึกษาปกติ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ           ๑๒,๐๐๐ บาท 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   ๕,๐๐๐ บาท 
(ฉ)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ.)   
 ภาคการศึกษาปกติ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ           ๑๒,๐๐๐ บาท 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   ๕,๐๐๐ บาท 
(ช)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.)  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์    

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาไทย   
 ภาคการศึกษาปกติ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ           ๑๒,๐๐๐ บาท 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   ๕,๐๐๐ บาท 
(ซ)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  
 ภาคการศึกษาปกติ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ           ๑๒,๐๐๐ บาท 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   ๕,๐๐๐ บาท 
(ฌ)  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  (นศ.บ.)   
 ภาคการศึกษาปกติ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ           ๑๒,๐๐๐ บาท 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   ๕,๐๐๐ บาท 
(ญ)  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  (สถ.บ.)   
 ภาคการศึกษาปกติ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ           ๑๒,๐๐๐ บาท 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   ๕,๐๐๐ บาท 
 

/(ฎ) หลักสูตร... 



(ฎ)  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  (ร.บ.)   
 ภาคการศึกษาปกติ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ           ๑๒,๐๐๐ บาท 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   ๕,๐๐๐ บาท 
(ฏ)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (รป.บ.)   
 ภาคการศึกษาปกติ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ           ๑๒,๐๐๐ บาท 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   ๕,๐๐๐ บาท 
(ฐ)  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (น.บ.)   
 ภาคการศึกษาปกติ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ           ๑๒,๐๐๐ บาท 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   ๕,๐๐๐ บาท 
(ฑ)  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (ส.บ.)   
 ภาคการศึกษาปกติ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ           ๑๕,๐๐๐ บาท 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   ๕,๐๐๐ บาท 
 

ข้อ ๕  ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เพื่อเป็นค่าบ ารุงการศึกษา เก็บครั้งเดียวแรกเข้า  
๑,๐๐๐  บาท ดังน้ี 

(๑)  ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่                                         ๒๐๐ บาท 
(๒)  ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                                                ๓๕๐ บาท 
(๓)  ค่าตรวจโรค และเอ็กซเรย์                                                ๒๐๐ บาท 
(๔)  ค่าท าบัตรนักศึกษาบัตรแรกจ านวน ๑ ใบ                              ๑๐๐ บาท 
(๕)  ค่าคู่มือนักศึกษา                                                           ๑๕๐ บาท 
 

ข้อ ๖  ค่าประกันของเสียหายเก็บครั้งเดียวแรกเข้า  ๑,๐๐๐  บาท นักศึกษาจะได้รับเงินคืนเต็มจ านวน
โดยไม่รวมดอกเบี้ยเมื่อพ้นสภาพนักศึกษา ท้ังนี้จะต้องไม่มีรายงานของเสียหายในระหว่างท่ีเป็นนักศึกษาอยู่ 
 หากมีรายงานของเสียหายนักศึกษาจะต้องถูกหักค่าประกันของเสียหายในราคาประเมินตามความเป็นจริง 
และถ้าราคาประเมินสูงเกินกว่าจ านวนเงินประกันของเสียหาย นักศึกษาจะต้องช าระเงินเพิ่มให้ครบตามราคา
ประเมินนั้น 
 

 ข้อ ๗  ในกรณีท่ีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและช าระเงินครบภาคการศึกษาตามแผนการเรียนแล้ว แต่ยัง
มีรายวิชาท่ีต้องลงทะเบียนอีก ให้เรียกเก็บเฉพาะค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย ดังนี ้
 (๑)  การศึกษาภาคปกติ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ    ๒,๐๐๐ บาท 
 (๒)  การศึกษาภาคพิเศษ  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ    ๓,๐๐๐ บาท 
 ส่วนภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เหมาจ่ายตามข้อ ๔ (๑) หรือ (๒) 
 

 ข้อ ๘  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกงาน หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้เรียก
เก็บดังนี ้

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

/ข้อ ๙  การลง.... 



 ข้อ ๙  การลงทะเบียนในรายวิชาสหกิจศึกษาหรือรายวิชาที่คล้ายคลึงกันท่ีลงทะเบียนเพียงรายวิชาเดียว
ในภาคการศึกษาปกติ ให้เรียกเก็บเฉพาะค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ  ๗,๕๐๐  บาท ยกเว้นหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ให้เรียกเก็บเฉพาะค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายภาค
การศึกษาละ ๒๒,๔๐๐ บาท 
 

 ข้อ ๑๐  ค่าบ ารุงการศึกษาอื่น ๆ ให้หักจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายรายภาค เฉพาะภาค
การศึกษาปกติตามข้อ ๔ (๑) และ (๒) ประกอบด้วยรายการดังต่อไปน้ี 
 (๑)  ค่าบ ารุงห้องสมุด                                                            ๒๐๐ บาท   
 (๒)  ค่าใช้คอมพิวเตอร์และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ             ๒๐๐ บาท 
 (๓)  ค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา                                                  ๒๐๐ บาท 
 (๔)  ค่าบ ารุงกิจกรรมกีฬา                                                     ๒๐๐ บาท 
 (๕)  ค่าบ ารุงดา้นสุขภาพและอนามัย                                        ๑๐๐ บาท 
 ส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการท่องเท่ียว ให้เรียกเก็บค่าบ ารุงการศึกษา
เพิ่มเติมจากรายภาคการศึกษาปกติ นอกเหนือจาก (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) อีกภาคการศึกษาละ  ๓,๙๐๐  บาท 
เพื่อน าไปใช้ในการฝึกอบรมการเป็นมัคคุเทศก์ตามหลักสูตร 
 

 ข้อ ๑๑  ค่าประกันอุบัติเหตุต่อปีการศึกษาตามความสมัครใจ       ๒๐๐ บาท 
 

 ข้อ ๑๒  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้เรียกเก็บเพิ่มตามรายการ และอัตราดังต่อไปน้ี  
 (๑)  ค่าระเบียบการและใบสมัครสอบคัดเลือก  ชุดละ       ๑๐๐ บาท 
 (๒)  ค่าสมัครสอบคัดเลือก    ชุดละ       ๒๐๐ บาท 
 (๓)  ค่าปรับลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนด   วันละ           ๕๐ บาท 
  แต่ไม่เกิน ๕๐๐ บาท (ไม่นับวันหยุดราชการ)  
 (๔)  ค่าเพิ่ม - ลด รายวิชา    ครั้งละ           ๕๐ บาท 
 (๕)  ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา   ภาคการศึกษาละ      ๓๐๐ บาท 
 (๖)  ค่าคืนสภาพกลับเข้าไปเป็นนักศึกษาใหม่  ครั้งละ                 ๓๐๐ บาท   
 (๗)  ค่าสอบพิเศษ     หน่วยกิตละ         ๓๐ บาท 
 (๘)  ค่าใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  ฉบับละ                 ๒๐ บาท 
 (๙)  ค่าออกใบรับรองอื่น ๆ    ฉบับละ            ๒๐ บาท 
 (๑๐)  ค่าใบรับรองผลการศึกษา    ฉบับละ       ๑๐๐ บาท 
 (๑๑)  ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา   ใบละ        ๑๐๐ บาท 
 (๑๒)  ค่ารับโอนเข้าเป็นนักศึกษาจากสถาบันอื่น        ๕๐๐ บาท 
 (๑๓)  ค่าธรรมเนียมในการโอนผลการเรียน         ๑๐๐ บาท 
 (๑๔)  ค่าเทียบโอนประสบการณ์หรือรายวิชา  หน่วยกิตละ        ๒๐ บาท 
 (๑๕)  ค่าธรรมเนียมการย้ายคณะ และหรือการเปลี่ยนสาขาวิชา      ๓๐๐ บาท 
 (๑๖)  ค่าปัจฉิมนิเทศ (จ่ายพร้อมการขอส าเร็จการศึกษา)       ๒๐๐ บาท 
 (๑๗)  ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต       ๑,๐๐๐ บาท 

/ข้อ ๑๓  นักศึกษา... 
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