
 

 

รายละเอียดการช าระคา่ธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ระดับปรญิญาเอก ทุกหลักสูตร 
- หลักสูตร 3 ปีการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจา่ยแต่ละภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ 1 ปีการศึกษา เรียน 3 ภาคเรียน , ภาคปกติ 1 ปีการศึกษา เรียน 2 ภาคเรียน)  
- นักศึกษาช าระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2,000 บาท และค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท โดยช าระเพียงครั้งเดียวในวันรายงานตัว  
- *กรณีนักศึกษาเรียนรายวชิาครบตามแผนการเรียนแล้ว การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจะไม่สามารถแบ่งช าระเป็น 2 งวดได้ ซึ่งการช าระเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษา  
ที่ลงทะเบียนวทิยานิพนธ์เพียงวชิาเดียว จะช าระเงินในช่วงกลางภาคการศึกษา (ก าหนดการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาจะแจ้งให้นักศึกษาทราบในปฏิทนิการศึกษาทุกภาคการศึกษา) 

สาขาวชิา ภาค 

ปีการศึกษา ที ่1 ปีการศึกษา ที ่2 ปีการศึกษา ที ่3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ช าระ 1 งวด 
ในวันรายงานตัว 

ภาคการศึกษาที่ 2 
แบ่งช าระ 2 งวดได้ 

ภาคการศึกษาที่ 3 
(ภาคฤดูร้อน) 
ช าระ 1 งวด 

ภาคการศึกษาที่ 1  
แบ่งช าระ 2 งวดได้ 
*กรณีที่ยังมีเรียน

รายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 2 
แบ่งช าระ 2 งวดได้ 
*กรณีที่ยังมีเรียน

รายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 3 
(ภาคฤดูร้อน) 
ช าระ 1 งวด 

ภาคการศึกษาที่ 1 
ช าระ 1 งวด 

*นศ. ไม่มีเรียน
รายวิชาแล้ว 

ภาคการศึกษาที่ 2  
ช าระ 1 งวด 

**นศ. ไม่มีเรียน
รายวิชาแล้ว 

ภาคการศึกษาที่ 3 
(ภาคฤดูร้อน)  
ช าระ 1 งวด 

 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พิเศษ 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พิเศษ 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารจัดการสิ่งแวดลอ้ม พิเศษ 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน พิเศษ 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พิเศษ 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต พิเศษ 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 

ปริญญาเอก ทกุสาขาวิชา ปกติ 35,000 35,000 ไม่มีเรยีน 35,000 35,000 ไม่มีเรียน 35,000 35,000 ไม่มีเรียน 
ปริญญาเอก ทกุสาขา ช าระค่าขึ้นทะเบยีน นศ. ใหม่ 
                           และค่าประกันของเสียหาย 

2,000 
1,000 

- - - - - - - - 

ภาคปกติ เรียนวันจนัทร์-ศุกร ์, ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์  (ภาคพิเศษเปิดรับทุกสาขาวชิา ภาคปกติเปิดรับบางสาขาวิชาตามประกาศรับสมัครเรียนในแต่ละปีการศึกษา) 
 

 

 

 



 

 

รายละเอียดการช าระคา่ธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ระดับปรญิญาโท  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
- หลักสูตร 2 ปีการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจา่ยแต่ละภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ 1 ปีการศึกษา เรียน 3 ภาคเรียน , ภาคปกติ 1 ปีการศึกษา เรียน 2 ภาคเรียน)  
- นักศึกษาช าระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2,000 บาท และค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท โดยช าระเพียงครั้งเดียวในวันรายงานตัว 
- *กรณีนักศึกษาเรียนรายวชิาครบตามแผนการเรียนแล้ว การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจะไม่สามารถแบ่งช าระเป็น 2 งวดได้ ซึ่งการช าระเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษา  
ที่ลงทะเบียนวทิยานิพนธ์เพียงวชิาเดียว จะช าระเงินในช่วงกลางภาคการศึกษา (ก าหนดการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาจะแจ้งให้นักศึกษาทราบในปฏิทนิการศึกษาทุกภาคการศึกษา) 

สาขาวิชา ภาค 

ปีการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา ที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ช าระ 1 งวด 
ในวันรายงานตัว 

ภาคการศึกษาที่ 2 
แบ่งช าระ 2 งวดได้ 

 

ภาคการศึกษาที่ 3 
(ภาคฤดูร้อน) 
ช าระ 1 งวด 

ภาคการศึกษาที่ 1 
แบ่งช าระ 2 งวดได้ 
*กรณีที่ยังมีเรียน

รายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 2  
ช าระ 1 งวด 

**นศ. ไม่มีเรียน
รายวิชาแล้ว 

ภาคการศึกษาที่ 3  
(ภาคฤดูร้อน) 
ช าระ 1 งวด 

 

สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
ยื่นขอรับใบประกอบวิชาชีพผู้บรหิาร เง่ือนไขตามที่คุรุสภาก าหนด 

พิเศษ 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พิเศษ 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พิเศษ 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา พิเศษ 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 

สาขาวิชาคณติศาสตรศึกษา พิเศษ 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 

สาขาวิชาภาษาไทย พิเศษ 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเปน็ภาษาต่างประเทศ พิเศษ 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 

สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ พิเศษ 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พิเศษ 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ พิเศษ 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 

ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา ปกติ 12,000 12,000 ไม่มเีรียน 12,000 12,000 ไม่มเีรียน 
ปริญญาโท ทุกสาขา ช าระค่าขึ้นทะเบียน นศ. ใหม ่

และค่าประกันของเสยีหาย 
2,000 
1,000 

- - - - - 

ภาคปกติ เรียนวันจนัทร์-ศุกร์ , ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์  (ภาคพิเศษเปิดรับทุกสาขาวชิา ภาคปกติเปิดรับบางสาขาวิชาตามประกาศรับสมัครเรียนในแต่ละปีการศึกษา) 



 

 

รายละเอียดการช าระคา่ธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ระดับปรญิญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
- หลักสูตร 2 ปีการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจา่ยแต่ละภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ 1 ปีการศึกษา เรียน 3 ภาคเรียน , ภาคปกติ 1 ปีการศึกษา เรียน 2 ภาคเรียน)  
- นักศึกษาช าระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2,000 บาท และค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท โดยช าระเพียงครั้งเดียวในวันรายงานตัว 
- *กรณีนักศึกษาเรียนรายวชิาครบตามแผนการเรียนแล้ว การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจะไม่สามารถแบ่งช าระเป็น 2 งวดได้ ซึ่งการช าระเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษา  
ที่ลงทะเบียนวทิยานิพนธ์เพียงวชิาเดียว จะช าระเงินในช่วงกลางภาคการศึกษา (ก าหนดการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาจะแจ้งให้นักศึกษาทราบในปฏิทนิการศึกษาทุกภาคการศึกษา) 

สาขาวิชา ภาค 

ปีการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา ที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ช าระ 1 งวด 
ในวันรายงานตัว 

ภาคการศึกษาที่ 2 
แบ่งช าระ 2 งวดได้ 

 

ภาคการศึกษาที่ 3 
(ภาคฤดูร้อน) 
ช าระ 1 งวด 

ภาคการศึกษาที่ 1 
แบ่งช าระ 2 งวดได้ 
*กรณีที่ยังมีเรียน

รายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 2  
ช าระ 1 งวด 

**นศ. ไม่มีเรียน
รายวิชาแล้ว 

ภาคการศึกษาที่ 3 
(ภาคฤดูร้อน)  
ช าระ 1 งวด 

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา พิเศษ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม พิเศษ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวตักรรมดิจิทัล พิเศษ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต พิเศษ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา ปกติ 12,000 12,000 ไม่มเีรียน 12,000 12,000 ไม่มเีรียน 
ปริญญาโท ทุกสาขา ช าระค่าขึ้นทะเบียน นศ. ใหม ่

และค่าประกันของเสยีหาย 
2,000 
1,000 

- - - - - 

ภาคปกติ เรียนวันจนัทร์-ศุกร์ , ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์  (ภาคพิเศษเปิดรับทุกสาขาวชิา ภาคปกติเปิดรับบางสาขาวิชาตามประกาศรับสมัครเรียนในแต่ละปีการศึกษา) 

 

 


