ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2551
.......................................................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(2)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับ
ข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การเก็บและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุจ์ ึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สาหรับการศึกษาภาคปกติดังนี้
1.1 สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ที่ลงทะเบียนตามแผนการเรียนให้ชาระค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท (ยกเว้นวิชาเอก
คอมพิวเตอร์ศึกษาและวิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้ชาระค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท )
1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ลงทะเบียนตามแผนการเรียนให้ชาระค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายภาค
การศึกษาละ 6,000 บาท
1.3 กรณีที่นักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนตามแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้ชาระเงินแบบเหมาจ่าย
ดังนี้
1.3.1 สาขาวิ ชาการศึ กษา สาขาวิ ชาศิ ลปศาสตร์ สาขาวิ ชารั ฐประศาสนศาสตร์ และ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ยกเว้นวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษาและวิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ในกรณีที่ลงทะเบียนไม่เกิน 10 หน่วยกิตภาคการศึกษาละ 2,500 บาท
ในกรณีที่ลงทะเบียนมากกว่า 10หน่วยกิตภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
1.3.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขา
บริหารธุรกิจวิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ในกรณีที่ลงทะเบียนไม่เกิน 10 หน่วยกิต ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
ในกรณีที่ลงทะเบียนมากกว่า 10 หน่วยกิตขึ้นไปภาคการศึกษาละ 6,000 บาท
ข้อ 2 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายสาหรับการศึกษาเพื่อปวงชน ดังนี้
2.1 สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ ที่ลงทะเบียนตามแผนการเรียนให้ชาระค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท
(ยกเว้นวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษาและวิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้ชาระค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ7,000 บาท )

2.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ลงทะเบียนตามแผนการเรียนให้ชาระค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายภาค
การศึกษาละ 7,000 บาท
2.3 กรณีที่นักศึกษามิได้ลงทะเบียนตามแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้ชาระเงินแบบเหมา
จ่ายดังนี้
2.3.1 สาขาวิ ชาการศึ กษา สาขาวิ ชาศิ ลปศาสตร์ สาขาวิ ชารั ฐประศาสนศาสตร์ และ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ยกเว้นวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษาและวิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ในกรณีที่ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 10 หน่วยกิต ภาคการศึกษาละ 3,000บาท
ในกรณีที่ลงทะเบียนมากกว่า 10 หน่วยกิตขึ้นไป ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท
2.3.2 สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สาขาวิ ช าการศึ ก ษาวิ ช าเอกคอมพิ ว เตอร์ ศึ ก ษา
สาขาบริหารธุรกิจวิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ในกรณีที่ลงทะเบียนไม่เกิน 10 หน่วยกิต ภาคการศึกษาละ 3,500 บาท
ในกรณีที่ลงทะเบียนมากกว่า 10 หน่วยกิตขึ้นไป ภาคการศึกษาละ 7,000 บาท
ข้อ3 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดังนี้
3.1 ค่ารักษาสภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาละ
500 บาท
3.2 ค่าธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษา
700 บาท
3.3 ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร
500 บาท
3.4 ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
500 บาท
3.5 ค่าขึ้นทะเบียนประกาศนียบัตร
300 บาท
3.6 ค่าธรรมเนียมขอจบการศึกษา
100 บาท
3.7 ค่าออกใบรับรองผลการศึกษา ฉบับละ
100 บาท
3.8 ค่าออกใบรับรองอื่นๆ ฉบับละ
100 บาท
3.9 ค่ารับโอนเข้าเป็นนักศึกษาจากสถาบันอื่น
500 บาท
3.10 ค่าธรรมเนียมในการโอนผลการเรียน
100 บาท
3.11 ค่าเทียบโอนประสบการณ์หรือรายวิชา หน่วยกิตละ
20
บาท
3.12 ค่าธรรมเนียมการย้ายวิชาเอก
300 บาท
3.13 ค่าปรับลงทะเบียนช้ากว่ากาหนด ตามอัตราที่กาหนดแต่ไม่เกิน
1,000 บาท
3.13.1 ครั้งที่ 1 ชาระภายในสัปดาห์ที่ 6-9 ชาระค่าปรับ
300 บาท
3.13.2 ครั้งที่ 2 ชาระภายในสัปดาห์ที่ 10-12 ชาระค่าปรับ
600 บาท
3.13.3 ครั้งที่ 3 ชาระภายในสัปดาห์ที่ 13- 15 ชาระค่าปรับ
1,000 บาท

ข้อ4 การชาระเงินตามข้อ 1 หรือข้อ 2 จะชาระครั้งเดียวในวันที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ ตามกาหนดการเก็บ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
(นายสหัส หาญสินธุ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี
....................................................
ข้อ1 การชาระเงินลงทะเบียนจะชาระครัง้ เดียวภายในวันที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ หากช้ากว่ากาหนดจะต้อง
ชาระค่าปรับในการลงทะเบียนเรียนช้า โดยในการปรับจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้
1.1 การชาระเงินค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย(โดยไม่เสียค่าปรับ) ภายในสัปดาห์ที่ 3 - 5 นับตั้งแต่
วันเปิดภาคการศึกษา
1.2 การชาระเงินค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย (โดยเสียค่าปรับ) ภายในสัปดาห์ที่ 6 - 15 นับตั้งแต่วัน
เปิดภาคการศึกษา
ครั้งที่ 1 ชาระภายในสัปดาห์ที่ 6-9
ชาระค่าปรับ
300 บาท
ครั้งที่ 2 ชาระภายในสัปดาห์ที่ 10-12
ชาระค่าปรับ
600 บาท
ครั้งที่ 3 ชาระภายในสัปดาห์ที่ 13- 15 ชาระค่าปรับ
1,000 บาท
ข้อ 2 ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนวิชาเรียน
ในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาแต่ละภาคเรียน นักศึกษาจาเป็นต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
แผนการเรียนหรือรายวิชาที่ตนเองจะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนอย่างถูกต้อง โดยการชี้แจงของอาจารย์ที่
ปรึกษาในวันเปิดภาคเรียน และนักศึกษาต้องปฏิบตั ิการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ตามกาหนดการของ
มหาวิทยาลัยฯอย่างเคร่งครัด โดยมีขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียนดังนี้

นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาในวันเปิ ดภาค
เรียนเพื่อรับทราบแผนการเรียนและรายวิชา

1. ติดต่อรับใบการลงทะเบียนวิชาเรียน
(ทบ.20 ) จากฝ่ ายทะเบียน

ให้ นกั ศึกษาตรวจสอบวิชาที่จะลงทะเบียนตามแผนการเรียน
หากจาเป็ นต้ องแก้ ไข ให้ นาใบ ทบ.20 ติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อแก้ ไข
และออกใบ ทบ.20 ใหม่

2. นาใบลงทะเบียนเรียน ( ทบ.20)ไปชาระ
ค่าธรรมเนียม ที่ฝ่ายการเงิน

ชาระเงินตามจานวนที่ระบุไว้ ในใบ ทบ. 20

นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อตนเอง กับอาจารย์
ผู้สอนในใบรายชื่อนักศึกษาประจารายวิชา
(ทบ. 1)

ข้อ 3

ฝ่ ายทะเบียนฯออกใบ ทบ.1 ให้ ผ้ สู อนตรวจรายชื่อแต่ละวิชา หาก
ไม่มีรายชื่อนักศึกษาต้ องนาหลักฐานแจ้ งฝ่ ายทะเบียน

การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและการคืนสภาพนักศึกษา
3.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
3.1.1 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษาตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา จะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและชาระค่าธรรมเนียมค่ารักษา
สภาพการเป็นนักศึกษา ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.1.2 นักศึกษาที่เรียนได้จานวนหน่วยกิตครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้วและได้แต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.81 แต่ไม่ถึง 2.11ให้เลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถงึ 2.11
ทั้งนี้จะต้องอยูใ่ นระหว่างเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดว่าด้วยการสาเร็จการศึกษา
3.2 นักศึกษาไม่สามารถที่จะลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาแรกของการเป็นนักศึกษาได้
3.3 การยื่นคาร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาให้ยื่นในภาคเรียนที่ต้องการลาพักการศึกษา โดย
กระทาได้ครั้งละไม่เกิน 2 ภาคเรียนติดต่อกัน

3.4 ในการยื่นคาร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์
ก่อนสอบปลายภาคนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน
3.5 การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาจะดาเนินการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อไม่ได้
ชาระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคเรียนทีม่ ีความประสงค์จะลาพักการศึกษา ดังนั้นนักศึกษา
จะต้องชาระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาย้อนหลังในภาคเรียนที่ไม่ได้ชาระค่าลงทะเบียนเรียน และชาระ
ค่าธรรมเนียมของคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

