
 ๑ 

ประกาศมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  วทิยาเขตพะเยา 
เร่ือง  ค่าลงทะเบียนเรียนการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พทุธศักราช  ๒๕๕๗  ภาคเรียนที ่ ๑   
-------------------------------- 

 เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  วทิยาเขตพะเยา  
ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  และบรรลุวตัถุประสงคต์ามนโยบายของมหาวทิยาลยั 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  
พ.ศ.  ๒๕๔๐  และประกาศมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี  พุทธศกัราช  ๒๕๕๗  จึงออกประกาศก าหนดวนัลงทะเบียนและค่าลงทะเบียนเรียนการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี  พุทธศกัราช  ๒๕๕๗  ภาคเรียนท่ี  ๑  ไวด้งัต่อไปน้ี 

วนัที่  ๑๔ –  ๑๖   เดอืนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 
นิสิต(บรรพชิต)   คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิาพระพุทธศาสนา, สาขาวชิาปรัชญา   ช้ันปีที ่ ๑ 

ค่าหน่วยกิต  ๕๐๐ บาท 

ค่าข้ึนทะเบียนนิสิตใหม่  ๒๐๐ บาท 

ค่าท าบตัรประจ าตวันิสิต  ๑๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงกิจกรรมปฏิบติัธรรม  ๑๕๐ บาท 
ค่าประกนัอุบติัเหตุ  ๓๐๐ บาท 

ค่าประกนัของเสียหาย  ๑๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงการศึกษา  ๕๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงหอ้งสมุด  ๒๐๐ บาท 
ค่าบ ารุงหอ้งพยาบาล  ๓๐ บาท 

ค่านิตยสารและส่ิงพิมพ ์ ๑๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต  ๑๐๐ บาท 

อ่ืน  ๆ   ๕๐๐ บาท 

   รวม        ๒,๗๘๐ บาท 

 
 
 



 ๒ 

นิสิต(บรรพชิต)  คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาสังคมศึกษา  ช้ันปีที ่ ๑ 

ค่าหน่วยกิต  ๖๕๐ บาท 

ค่าข้ึนทะเบียนนิสิตใหม่  ๒๐๐ บาท 

ค่าท าบตัรประจ าตวันิสิต  ๑๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงกิจกรรมปฏิบติัธรรม  ๑๕๐ บาท 
ค่าประกนัอุบติัเหตุ  ๓๐๐ บาท 

ค่าประกนัของเสียหาย  ๑๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงการศึกษา  ๕๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงหอ้งสมุด  ๒๐๐ บาท 
ค่าบ ารุงหอ้งพยาบาล  ๓๐ บาท 

ค่านิตยสารและส่ิงพิมพ ์ ๑๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต  ๑๐๐ บาท 

อ่ืน  ๆ   ๕๐๐ บาท 

   รวม       ๒,๙๓๐ บาท 

 

นิสิต(บรรพชิต)  คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์  ช้ันปีที ่ ๑ 

ค่าหน่วยกิต  ๕๐๐ บาท 

ค่าข้ึนทะเบียนนิสิตใหม่  ๒๐๐ บาท 

ค่าท าบตัรประจ าตวันิสิต  ๑๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงกิจกรรมปฏิบติัธรรม  ๑๕๐ บาท 
ค่าประกนัอุบติัเหตุ  ๓๐๐ บาท 

ค่าประกนัของเสียหาย  ๑๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงการศึกษา  ๕๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงหอ้งสมุด  ๒๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงหอ้งพยาบาล  ๓๐ บาท 

ค่านิตยสารและส่ิงพิมพ ์ ๑๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต  ๑๐๐ บาท 

อ่ืน  ๆ   ๕๐๐ บาท 

   รวม        ๒,๗๘๐ บาท 



 ๓ 

นิสิต(คฤหัสถ์)  คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาสังคมศึกษา  ช้ันปีที ่ ๑ 

ค่าหน่วยกิต  ๑,๖๐๐ บาท 

ค่าข้ึนทะเบียนนิสิตใหม่  ๒๐๐ บาท 

ค่าท าบตัรประจ าตวันิสิต  ๑๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงกิจกรรมปฏิบติัธรรม  ๑๕๐ บาท 
ค่าประกนัอุบติัเหตุ  ๓๐๐ บาท 

ค่าประกนัของเสียหาย  ๑๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงการศึกษา  ๑,๐๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงหอ้งสมุด  ๒๐๐ บาท 
ค่าบ ารุงหอ้งพยาบาล  ๓๐ บาท 

ค่านิตยสารและส่ิงพิมพ ์ ๑๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต  ๑๐๐ บาท 

อ่ืน  ๆ   ๕๐๐ บาท 

   รวม       ๔,๓๘๐ บาท 

 

นิสิต(บรรพชิต)   คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิาพระพุทธศาสนา, สาขาวชิาปรัชญา  ช้ันปีที ่ ๒ 

ค่าหน่วยกิต  ๔๐๐ บาท 
ค่าบ ารุงกิจกรรมปฏิบติัธรรม  ๑๕๐ บาท 

ค่าประกนัอุบติัเหตุ  ๓๐๐ บาท 

ค่าประกนัของเสียหาย  ๑๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงการศึกษา  ๕๐๐ บาท 
ค่าบ ารุงหอ้งสมุด  ๒๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงหอ้งพยาบาล  ๓๐ บาท 

ค่านิตยสารและส่ิงพิมพ ์ ๑๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต  ๑๐๐ บาท 
อ่ืน  ๆ   ๕๐๐ บาท 

   รวม       ๒,๓๘๐  บาท 



 ๔ 

นิสิต(บรรพชิต)   คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิาพระพุทธศาสนา  ช้ันปีที ่ ๔ 

ค่าหน่วยกิต  ๕๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงกิจกรรมปฏิบติัธรรม  ๑๕๐ บาท 

ค่าประกนัอุบติัเหตุ  ๓๐๐ บาท 

ค่าประกนัของเสียหาย  ๑๐๐ บาท 
ค่าบ ารุงการศึกษา  ๕๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงหอ้งสมุด  ๒๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงหอ้งพยาบาล  ๓๐ บาท 

ค่านิตยสารและส่ิงพิมพ ์ ๑๐๐ บาท 
ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต  ๑๐๐ บาท 

อ่ืน  ๆ   ๕๐๐ บาท 

   รวม        ๒,๔๘๐ บาท 

 

นิสิต(บรรพชิต)   คณะครุศาสตร์  สาขาวชิาการสอนภาษาไทย, สาขาวชิาสังคมศึกษา  ช้ันปีที ่ ๒ 

ค่าหน่วยกิต  ๖๒๕ บาท 

ค่าบ ารุงกิจกรรมปฏิบติัธรรม  ๑๕๐ บาท 
ค่าประกนัอุบติัเหตุ  ๓๐๐ บาท 

ค่าประกนัของเสียหาย  ๑๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงการศึกษา  ๕๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงหอ้งสมุด  ๒๐๐ บาท 
ค่าบ ารุงหอ้งพยาบาล  ๓๐ บาท 

ค่านิตยสารและส่ิงพิมพ ์ ๑๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต  ๑๐๐ บาท 

อ่ืน  ๆ   ๕๐๐ บาท 

   รวม       ๒,๖๐๕  บาท 

 

 



 ๕ 

นิสิต(บรรพชิต)   คณะครุศาสตร์  สาขาวชิาการสอนภาษาไทย , สาขาวชิาสังคมศึกษา   ช้ันปีที ่ ๓ 

ค่าหน่วยกิต  ๖๒๕ บาท 

ค่าบ ารุงกิจกรรมปฏิบติัธรรม  ๑๕๐ บาท 

ค่าประกนัอุบติัเหตุ  ๓๐๐ บาท 

ค่าประกนัของเสียหาย  ๑๐๐ บาท 
ค่าบ ารุงการศึกษา  ๕๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงหอ้งสมุด  ๒๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงหอ้งพยาบาล  ๓๐ บาท 

ค่านิตยสารและส่ิงพิมพ ์ ๑๐๐ บาท 
ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต  ๑๐๐ บาท 

อ่ืน  ๆ   ๕๐๐ บาท 

   รวม       ๒,๖๐๕  บาท 

 

นิสิต(บรรพชิต)   คณะครุศาสตร์  สาขาวชิาการสอนภาษาไทย  ช้ันปีที ่ ๔ 

ค่าหน่วยกิต  ๕๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงกิจกรรมปฏิบติัธรรม  ๑๕๐ บาท 
ค่าประกนัอุบติัเหตุ  ๓๐๐ บาท 

ค่าประกนัของเสียหาย  ๑๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงการศึกษา  ๕๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงหอ้งสมุด  ๒๐๐ บาท 
ค่าบ ารุงหอ้งพยาบาล  ๓๐ บาท 

ค่านิตยสารและส่ิงพิมพ ์ ๑๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต  ๑๐๐ บาท 

อ่ืน  ๆ   ๕๐๐ บาท 

   รวม        ๒,๔๘๐  บาท 

 

 



 ๖ 

นิสิต(บรรพชิต)   คณะครุศาสตร์  สาขาวชิาการสอนภาษาไทย, สาขาวชิาสังคมศึกษา   ช้ันปีที ่ ๕ 

ค่าหน่วยกิต  ๑๒๕ บาท 

ค่าบ ารุงกิจกรรมปฏิบติัธรรม  ๑๕๐ บาท 

ค่าประกนัอุบติัเหตุ  ๓๐๐ บาท 

ค่าประกนัของเสียหาย  ๑๐๐ บาท 
ค่าบ ารุงการศึกษา  ๕๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงหอ้งสมุด  ๒๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงหอ้งพยาบาล  ๓๐ บาท 

ค่านิตยสารและส่ิงพิมพ ์ ๑๐๐ บาท 
ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต  ๑๐๐ บาท 

อ่ืน  ๆ   ๕๐๐ บาท 

   รวม        ๒,๑๐๕  บาท 

 

นิสิต(คฤหัสถ์)   คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา  ช้ันปีที ่ ๒ 

ค่าหน่วยกิต  ๑,๕๕๐ บาท 

ค่าบ ารุงกิจกรรมปฏิบติัธรรม  ๑๕๐ บาท 
ค่าประกนัอุบติัเหตุ  ๓๐๐ บาท 

ค่าประกนัของเสียหาย  ๑๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงการศึกษา  ๑,๐๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงหอ้งสมุด  ๒๐๐ บาท 
ค่าบ ารุงหอ้งพยาบาล  ๓๐ บาท 

ค่านิตยสารและส่ิงพิมพ ์ ๑๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต  ๑๐๐ บาท 

อ่ืน  ๆ   ๕๐๐ บาท 

   รวม       ๔,๐๓๐  บาท 

 

 



 ๗ 

นิสิต(คฤหัสถ์)   คณะครุศาสตร์  สาขาวชิาสังคมศึกษา   ช้ันปีที ่ ๓ 

ค่าหน่วยกิต  ๑,๒๕๐ บาท 

ค่าบ ารุงกิจกรรมปฏิบติัธรรม  ๑๕๐ บาท 

ค่าประกนัอุบติัเหตุ  ๓๐๐ บาท 

ค่าประกนัของเสียหาย  ๑๐๐ บาท 
ค่าบ ารุงการศึกษา  ๑,๐๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงหอ้งสมุด  ๒๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงหอ้งพยาบาล  ๓๐ บาท 

ค่านิตยสารและส่ิงพิมพ ์ ๑๐๐ บาท 
ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต  ๑๐๐ บาท 

อ่ืน  ๆ   ๕๐๐ บาท 

   รวม       ๓,๗๓๐  บาท 

 

นิสิต(บรรพชิต)  คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์  ช้ันปีที ่ ๒ 

ค่าหน่วยกิต  ๔๗๕ บาท 

ค่าบ ารุงกิจกรรมปฏิบติัธรรม  ๑๕๐ บาท 
ค่าประกนัอุบติัเหตุ  ๓๐๐ บาท 

ค่าประกนัของเสียหาย  ๑๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงการศึกษา  ๕๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงหอ้งสมุด  ๒๐๐ บาท 
ค่าบ ารุงหอ้งพยาบาล  ๓๐ บาท 

ค่านิตยสารและส่ิงพิมพ ์ ๑๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต  ๑๐๐ บาท 

อ่ืน  ๆ   ๕๐๐ บาท 

   รวม       ๒,๔๕๕ บาท 

 

 



 ๘ 

นิสิต(บรรพชิต)  คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์  ช้ันปีที ่ ๓ 

ค่าหน่วยกิต  ๕๕๐ บาท 

ค่าบ ารุงกิจกรรมปฏิบติัธรรม  ๑๕๐ บาท 

ค่าประกนัอุบติัเหตุ  ๓๐๐ บาท 

ค่าประกนัของเสียหาย  ๑๐๐ บาท 
ค่าบ ารุงการศึกษา  ๕๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงหอ้งสมุด  ๒๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงหอ้งพยาบาล  ๓๐ บาท 

ค่านิตยสารและส่ิงพิมพ ์ ๑๐๐ บาท 
ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต  ๑๐๐ บาท 

อ่ืน  ๆ   ๕๐๐ บาท 

   รวม        ๒,๕๓๐ บาท 

 

นิสิต(บรรพชิต)  คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์  ช้ันปีที ่ ๔ 

ค่าหน่วยกิต  ๔๒๕ บาท 

ค่าบ ารุงกิจกรรมปฏิบติัธรรม  ๑๕๐ บาท 
ค่าประกนัอุบติัเหตุ  ๓๐๐ บาท 

ค่าประกนัของเสียหาย  ๑๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงการศึกษา  ๕๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงหอ้งสมุด  ๒๐๐ บาท 
ค่าบ ารุงหอ้งพยาบาล  ๓๐ บาท 

ค่านิตยสารและส่ิงพิมพ ์ ๑๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต  ๑๐๐ บาท 

อ่ืน  ๆ   ๕๐๐ บาท 

   รวม        ๒,๔๐๕ บาท 

 

 



 ๙ 

นิสิต(บรรพชิต)  คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการเชิงพุทธ  ช้ันปีที ่ ๓   (พระสังฆาธิการ) 

ค่าบ ารุงกิจกรรมปฏิบติัธรรม  ๑๕๐ บาท 

ค่าประกนัอุบติัเหตุ  ๓๐๐ บาท 

ค่าประกนัของเสียหาย  ๑๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงการศึกษา  ๒,๐๐๐ บาท 
ค่าบ ารุงหอ้งสมุด  ๒๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงหอ้งพยาบาล  ๓๐ บาท 

ค่านิตยสารและส่ิงพิมพ ์ ๑๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต  ๑๐๐ บาท 
อ่ืน  ๆ   ๕๐๐ บาท 

   รวม        ๓,๔๘๐ บาท 

 

วนัที่  ๒๐ - ๒๓   เดอืนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

นิสิต(คฤหัสถ์)   คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์  ช้ันปีที ่ ๑ 

ค่าบ ารุงการศึกษา  ๕,๐๐๐ บาท 

 รวม        ๕,๐๐๐ บาท 

 

นิสิต(คฤหัสถ์)   คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์  ช้ันปีที ่ ๑ (เทยีบโอนหน่วยกติ) 

ค่าบ ารุงการศึกษา  ๕,๐๐๐ บาท 

ค่าเทียบโอนหน่วย  ๑,๖๐๐ บาท 
 รวม        ๖,๖๐๐ บาท 

 

หมายเหตุ  นิสิตคฤหัสถ์   ทีส่ าเร็จการศึกษาตั้งแต่  ปวส,  อนุปริญญา,  ปริญญาตรี   
                  ให้น าส าเนาเอกสารวุฒิการศึกษา เพือ่ยื่นค าร้องขอเทยีบโอนผลการศึกษา   
                   ต่อเจ้าหน้าทีท่ะเบียนนิสิต  ส านักวชิาการ. 

 
 



 ๑๐ 

 
นิสิต(คฤหัสถ์)   คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์  ช้ันปีที ่ ๒    

ค่าหน่วยกิต  ๑,๑๕๐ บาท 

ค่าบ ารุงกิจกรรมปฏิบติัธรรม  ๑๕๐ บาท 
ค่าประกนัอุบติัเหตุ  ๓๐๐ บาท 

ค่าประกนัของเสียหาย  ๑๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงการศึกษา  ๑,๐๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงหอ้งสมุด  ๒๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงหอ้งพยาบาล  ๓๐ บาท 

ค่านิตยสารและส่ิงพิมพ ์ ๑๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต  ๑๐๐ บาท 

อ่ืน  ๆ   ๕๐๐ บาท 

   รวม        ๓,๖๓๐ บาท 

 

นิสิต(คฤหัสถ์)   คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์  ช้ันปีที ่ ๓ 

ค่าหน่วยกิต  ๑,๒๐๐ บาท 
ค่าบ ารุงกิจกรรมปฏิบติัธรรม  ๑๕๐ บาท 

ค่าประกนัอุบติัเหตุ  ๓๐๐ บาท 

ค่าประกนัของเสียหาย  ๑๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงการศึกษา  ๑,๐๐๐ บาท 
ค่าบ ารุงหอ้งสมุด  ๒๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงหอ้งพยาบาล  ๓๐ บาท 

ค่านิตยสารและส่ิงพิมพ ์ ๑๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต  ๑๐๐ บาท 

อ่ืน  ๆ   ๕๐๐ บาท 

   รวม        ๓,๖๘๐ บาท 



 ๑๑ 

 

ค่าลงทะเบียนเรียนช้า   ปรับวนัละ  ๒๐  บาท  ทั้งนี ้  ต้องไม่เกนิ  ๔๕  วนั  (เว้นวนัหยุดราชการ)    
ปรับสูงสุด  ๙๐๐  บาท      

ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี ้ เป็นต้นไป 

 ประกาศ  ณ  วันที ่    ๑๒     เดือนพฤษภาคม    พุทธศักราช      ๒๕๕๗  
        

                                                                                                            
                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                     (พระราชปริยติั) 
                                                                                            ผูอ้  านวยการส านกัวชิาการ 
                                                                                มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั     
                                                                                                      วทิยาเขตพะเยา          
 


