
~ ๑ ~ 
 

 

ประกาศ 
หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ จังหวัดจันทบรุี                                              

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เร่ือง กำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

                                                 ------------------------------ 

 เพื่อให้การบริหารจัดการและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตที ่เพิ่มสูงขึ้น จึงสมควร
ปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสม  
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ ๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔ /๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
จึงออกประกาศกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  ภาคการศึกษา
ที่ ๑ ดังนี้ 

 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ชั้นปีที่ ๑ (บรรพชิต) 

รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ก (ตลอดหลักสูตร)  
๑.๑ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ๓๐๐.- 
๑,๒ ค่าบัตรประจำตัวนิสิต (ต่อครั้ง) ๑๕๐.- 
๑.๓ ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดหลักสูตร ๑,๐๐๐- 
๒. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ค (รายภาคการศึกษา)  
๒.๑ ค่าบำรุงการศึกษา ๒,๐๐๐.- 
๒.๒ ค่าบำรุงห้องสมุด ๒๐๐.- 
๓. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ง (รายภาคการศึกษา)  
ค่าลงทะเบียนรายวิชา ค่าโอนและค่าเทียบโอนผลการศึกษา  
๓.๑ ค่าลงทะเบียนรายวิชา (๕๐x๒๒) ๑,๑๐๐.- 

รวมทั้งหมด ๔,๗๕๐.- 
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หมายเหตุ: ค่าเทียบโอนรายวิชาหน่วยกิตละ ๕๐ บาท ให้โอนและชำระภายในภาคการศึกษาที่ ๑ 
เท่านั้น (สำเร็จการศึกษาจาก มจร สาขาอื่นโอนได้ไม่เกิน ๖๐ หน่วยกิต จากสถานศึกษาอื่นโอนได้
ไม่เกิน ๓๐ หน่วยกิต) 

 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ชั้นปีที่ ๑ (คฤหัสถ์) 

รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ก (ตลอดหลักสูตร)  
๑.๑ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ๓๐๐.- 
๑,๒ ค่าบัตรประจำตัวนิสิต (ต่อครั้ง) ๑๕๐.- 
๑.๓ ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดหลักสูตร ๑,๐๐๐- 
๒. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ค (รายภาคการศึกษา)  
๒.๑ ค่าบำรุงการศึกษา ๓,๐๐๐.- 
๒.๒ ค่าบำรุงห้องสมุด ๒๐๐.- 
๓. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ง (รายภาคการศึกษา)  
ค่าลงทะเบียนรายวิชา ค่าโอนและค่าเทียบโอนผลการศึกษา  
๓.๑ ค่าลงทะเบียนรายวิชา (๑๐๐x๒๒) ๒,๒๐๐.- 

รวมทั้งหมด ๖,๘๕๐.- 
หมายเหตุ: ค่าเทียบโอนรายวิชาหน่วยกิตละ ๑๐๐ บาท ให้โอนและชำระภายในภาคการศึกษาที่ ๑ 
เท่านั้น (สำเร็จการศึกษาจาก มจร สาขาอื่นโอนได้ไม่เกิน ๖๐ หน่วยกิต จากสถานศึกษาอื่นโอนได้
ไม่เกิน ๓๐ หน่วยกิต) 

 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ชั้นปีที่ ๒ (บรรพชิต) 

รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ก (ตลอดหลักสูตร)  
๑.๑ ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดหลักสูตร ๑,๐๐๐- 
๒. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ค (รายภาคการศึกษา)  
๒.๑ ค่าบำรุงการศึกษา ๒,๐๐๐.- 
๒.๒ ค่าบำรุงห้องสมุด ๒๐๐.- 
๓. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ง (รายภาคการศึกษา)  
ค่าลงทะเบียนรายวิชา ค่าโอนและค่าเทียบโอนผลการศึกษา  
๓.๑ ค่าลงทะเบียนรายวิชา (๕๐x๒๒) ๑,๑๐๐.- 

รวมทั้งหมด ๔,๓๐๐.- 
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หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ชั้นปีที่ ๓ (บรรพชิต) 
รายการ จำนวนเงิน (บาท) 

๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ก (ตลอดหลักสูตร)  
๑.๑ ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดหลักสูตร ๑,๐๐๐- 
๒. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ค (รายภาคการศึกษา)  
๒.๑ ค่าบำรุงการศึกษา ๒,๐๐๐.- 
๒.๒ ค่าบำรุงห้องสมุด ๒๐๐.- 
๓. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ง (รายภาคการศึกษา)  
ค่าลงทะเบียนรายวิชา ค่าโอนและค่าเทียบโอนผลการศึกษา  
๓.๑ ค่าลงทะเบียนรายวิชา (๕๐x๒๒) ๑,๑๐๐.- 

รวมทั้งหมด ๔,๓๐๐.- 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ชั้นปีที่ ๔ (บรรพชิต) 
รายการ จำนวนเงิน (บาท) 

๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ก (ตลอดหลักสูตร)  
๑.๑ ค่ากิจกรรมนอกสถานที่ (ปฏิบัติศาสนกิจ) ๕๐๐.- 

รวมทั้งหมด ๕๐๐.- 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๑ (บรรพชิต)  
รายการ จำนวนเงิน (บาท) 

๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ก (ตลอดหลักสูตร)  
๑.๑ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ๓๐๐.- 
๑,๒ ค่าบัตรประจำตัวนิสิต (ต่อครั้ง) ๑๕๐.- 
๑.๓ ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดหลักสูตร ๑,๐๐๐- 
๒. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ค (รายภาคการศึกษา)  
๒.๑ ค่าบำรุงการศึกษา ๒,๐๐๐.- 
๒.๒ ค่าบำรุงห้องสมุด ๒๐๐.- 
๓. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ง (รายภาคการศึกษา)  
ค่าลงทะเบียนรายวิชา ค่าโอนและค่าเทียบโอนผลการศึกษา  
๓.๑ ค่าลงทะเบียนรายวิชา (๕๐x๒๒) ๑,๑๐๐.- 

รวมทั้งหมด ๔,๗๕๐.- 



~ ๔ ~ 
 

หมายเหตุ: ค่าเทียบโอนรายวิชาหน่วยกิตละ ๕๐ บาท ให้โอนและชำระภายในภาคการศึกษาที่ ๑ 
เท่านั้น (สำเร็จการศึกษาจาก มจร สาขาอื่นโอนได้ไม่เกิน ๖๐ หน่วยกิต จากสถานศึกษาอื่นโอนได้
ไม่เกิน ๓๐ หน่วยกิต) 

 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๑ (คฤหัสถ์) 

รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ก (ตลอดหลักสูตร)  
๑.๑ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ๓๐๐.- 
๑,๒ ค่าบัตรประจำตัวนิสิต (ต่อครั้ง) ๑๕๐.- 
๑.๓ ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดหลักสูตร ๑,๐๐๐- 
๒. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ค (รายภาคการศึกษา)  
๒.๑ ค่าบำรุงการศึกษา ๓,๐๐๐.- 
๒.๒ ค่าบำรุงห้องสมุด ๒๐๐.- 
๓. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ง (รายภาคการศึกษา)  
ค่าลงทะเบียนรายวิชา ค่าโอนและค่าเทียบโอนผลการศึกษา  
๓.๑ ค่าลงทะเบียนรายวิชา (๑๐๐x๒๒) ๒,๒๐๐.- 

รวมทั้งหมด ๖,๘๕๐.- 
หมายเหตุ: ค่าเทียบโอนรายวิชาหน่วยกิตละ ๑๐๐ บาท ให้โอนและชำระภายในภาคการศึกษาที่ ๑ 
เท่านั้น (สำเร็จการศึกษาจาก มจร สาขาอื่นโอนได้ไม่เกิน ๖๐ หน่วยกิต จากสถานศึกษาอื่นโอนได้
ไม่เกิน ๓๐ หน่วยกิต) 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๒ (บรรพชิต) 
รายการ จำนวนเงิน (บาท) 

๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ก (ตลอดหลักสูตร)  
๑.๑ ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดหลักสูตร ๑,๐๐๐- 
๒. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ค (รายภาคการศึกษา)  
๒.๑ ค่าบำรุงการศึกษา ๒,๐๐๐.- 
๒.๒ ค่าบำรุงห้องสมุด ๒๐๐.- 
๓. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ง (รายภาคการศึกษา)  
ค่าลงทะเบียนรายวิชา ค่าโอนและค่าเทียบโอนผลการศึกษา  
๓.๑ ค่าลงทะเบียนรายวิชา (๕๐x๒๒) ๑,๑๐๐.- 

รวมทั้งหมด ๔,๓๐๐.- 
 



~ ๕ ~ 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๒ (คฤหัสถ์) 
รายการ จำนวนเงิน (บาท) 

๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ก (ตลอดหลักสูตร)  
๑.๑ ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดหลักสูตร ๑,๐๐๐- 
๒. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ค (รายภาคการศึกษา)  
๒.๑ ค่าบำรุงการศึกษา ๓,๐๐๐.- 
๒.๒ ค่าบำรุงห้องสมุด ๒๐๐.- 
๓. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ง (รายภาคการศึกษา)  
ค่าลงทะเบียนรายวิชา ค่าโอนและค่าเทียบโอนผลการศึกษา  
๓.๑ ค่าลงทะเบียนรายวิชา (๑๐๐x๒๒) ๒,๒๐๐.- 

รวมทั้งหมด ๕,๔๐๐.- 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๓ (บรรพชิต) 
รายการ จำนวนเงิน (บาท) 

๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ก (ตลอดหลักสูตร)  
๑.๑ ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดหลักสูตร ๑,๐๐๐- 
๒. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ค (รายภาคการศึกษา)  
๒.๑ ค่าบำรุงการศึกษา ๒,๐๐๐.- 
๒.๒ ค่าบำรุงห้องสมุด ๒๐๐.- 
๓. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ง (รายภาคการศึกษา)  
ค่าลงทะเบียนรายวิชา ค่าโอนและค่าเทียบโอนผลการศึกษา  
๓.๑ ค่าลงทะเบียนรายวิชา (๕๐x๒๒) ๑,๑๐๐.- 

รวมทั้งหมด ๔,๓๐๐.- 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๓ (คฤหัสถ์) 
รายการ จำนวนเงิน (บาท) 

๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ก (ตลอดหลักสูตร)  
๑.๑ ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดหลักสูตร ๑,๐๐๐- 
๒. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ค (รายภาคการศึกษา)  
๒.๑ ค่าบำรุงการศึกษา ๓,๐๐๐.- 
๒.๒ ค่าบำรุงห้องสมุด ๒๐๐.- 
๓. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ง (รายภาคการศึกษา)  



~ ๖ ~ 
 

ค่าลงทะเบียนรายวิชา ค่าโอนและค่าเทียบโอนผลการศึกษา  
๓.๑ ค่าลงทะเบียนรายวิชา (๑๐๐x๒๒) ๒,๒๐๐.- 

รวมทั้งหมด ๕,๔๐๐.- 
 
 
หมายเหตุ: (๑) ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท จ (เฉพาะรายการที่เกิด) 
  ๑.๑ ค่าปรับการลงทะเบียนหลังกำหนด วันละ ๒๐ บาท ทั้งนี้ไม่เกิน ๒๐๐ บาท นับจากวัน
ครบกำหนดวันลงทะเบียนล่าช้า 
     (๒) ค่าลงทะเบียนรายวิชาสามารถปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ ตามรายวิชาที่ลงทะเบียนจริงใน
แต่ละภาคการศึกษา 
     (๓) ในกรณีนิสิตลงทะเบียนเรียนมาแล้วและมาขอถอนการลงทะเบียนรายวิชาหรือขอหยุด

การศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนให้ทุกกรณี 

   ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     

 

                
(พระครูสุจิตกิตติวัฒน์ ดร.) 

ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการฯ จันทบุรี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 


