ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการบริการการศึกษา
-------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในขอ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการเก็บคาธรรมเนียม
พ.ศ. 2542 และมติของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 จึงให
ประกาศเก็บเงินคาธรรมเนียมการบริการการศึกษา ดังนี้
รายการ

คาธรรมเนียมระดับ คาธรรมเนียมระดับ
ปริญญาตรี (บาท) บัณฑิตศึกษา(บาท)
วันละ 30
ภาคเรียนละ 2,000
5
5
1,200
1,200
100
100
200
2,000
500
1,000
50
50
50
50
50
50
50
50

คาปรับลงทะเบียนชา
วันละ
คาปรับการสงหนังสือหองสมุดชา
คาธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนิสิตใหม
ใบละ
คาธรรมเนียมบัตรประจําตัวนิสิต
ครั้งละ
คาธรรมเนียมยายคณะ/สาขาวิชา
ครั้งละ
คาธรรมเนียมขอคืนสถานภาพการเปนนิสติ
ชุดละ
คาธรรมเนียมใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
ฉบับละ
คาธรรมเนียมใบรับรองตางๆ
คาธรรมเนียมใบแปลปริญญาบัตรเปนภาษาอังกฤษ ฉบับละ
ฉบับละ
คาธรรมเนียมใบแปลใบรับรองปริญญาเปน
ภาษาอังกฤษ
11. คาธรรมเนียมการออกใบแสดงรายวิชาที่ลงทะเบียน ชุดละ
30
30
(ทบ.5) ใหม
12. คาธรรมเนียมสงหลักฐานการศึกษาภายในประเทศ
ครั้งละ
50
50
- ภายในประเทศ
ครั้งละ
150
150
- ตางประเทศ
1. คาปรับลงทะเบียนเรียนชาระดับบัณฑิตศึกษาใหใชกบั นิสิตที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป
2. คาธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนิสิตใหม
2.1 ระดับบัณฑิตศึกษา ใหใชกับนิสิตที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป
2.2 ระดับปริญญาตรี ใหใชกับนิสติ ที่เขาศึกษาตัง้ แตปการศึกษา 2553 เปนตนไป
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ใหใชประกาศนี้ ตั้งแตบัดนีเ้ ปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552

(ศาสตราจารยวิรุณ ตั้งเจริญ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
(สําหรับนิสติ ที่เขาศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2555 - 2556)

คณะ
คณะมนุษยศาสตร

คณะวิทยาศาสตร

คณะสังคมศาสตร

คณะพลศึกษา

คณะศึกษาศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะแพทยศาสตร

สาขาวิชา
- จิตวิทยา/วรรณกรรมสําหรับเด็ก/ปรัชญาและศาสนา/
สารสนเทศศึกษา
- ภาษาตะวันออก/ภาษาอังกฤษ/ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาไทย/
ภาษาเพื่ออาชีพ
- ภาษาไทย (กศ.บ.)/ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)
- คณิตศาสตร/สถิติ/เคมี/คหกรรมศาสตร/ชีววิทยา/ฟสิกส/
จุลชีววิทยา/วัสดุศาสตร/อัญมณีและเครือ่ งประดับ
- วิทยาการคอมพิวเตอร
- คณิตศาสตร (กศ.บ.)/วิทยาศาสตร-ชีววิทยา (กศ.บ.)/
วิทยาศาสตร-เคมี (กศ.บ.)/วิทยาศาสตรทวั่ ไป (กศ.บ.)/
วิทยาศาสตร-ฟสิกส (กศ.บ.)/ชีววิทยา (กศ.บ.)/
เคมี (กศ.บ.)/ฟสิกส (กศ.บ.)
- ประวัติศาสตร/รัฐศาสตร/การบัญชี/การตลาด/การเงิน/
การจัดการทองเที่ยวและการโรงแรม/
ธุรกิจระหวางประเทศ/การพัฒนาชุมชนเมือง
- ภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ
- สังคมศึกษา (กศ.บ.)
- สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา (กศ.บ.)/
สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา (กศ.บ.)/
สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-พลศึกษา (กศ.บ.)/
พลศึกษา (กศ.บ.)/สุขศึกษา (กศ.บ.)/
สุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)/ผูนํานันทนาการ
- วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา/
สาธารณสุขศาสตร
- การประถมศึกษา/จิตวิทยาการแนะแนว/
เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
- พยาบาลศาสตร
- แพทยศาสตร
- แพทยศาสตร
(โครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม)

ภาคการศึกษาละ
(บาท)
12,000
14,000
13,000
16,000
20,000
14,000

12,000

13,000
13,000
13,000

14,000
13,000
28,000
20,000
150,000

คณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะศิลปกรรมศาสตร

คณะทันตแพทยศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะสหเวชศาสตร
วิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย

สํานักวิชาเศรษฐศาสตรและ
นโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษา
ความยัง่ ยืน

สาขาวิชา
- วิศวกรรมเคมี/วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมไฟฟา/
วิศวกรรมโยธา/วิศวกรรมอุตสาหการ/
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
- วิศวกรรมชีวการแพทย
- ศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง/
ศิลปะการแสดง-การแสดงและกํากับการแสดง/
ศิลปะการแสดง-นาฏศิลปไทย/
ศิลปะการแสดง-นาฏศิลปสากล/
ทัศนศิลป-ศิลปะจินตทัศน/ทัศนศิลป-เซรามิกส/
ทัศนศิลป-ศิลปวัฒนธรรม
- การออกแบบทัศนศิลป-การออกแบบสื่อสาร/
การออกแบบทัศนศิลป-การออกแบบแฟชัน่ /
การออกแบบทัศนศิลป-ศิลปะเครื่องประดับ/
การออกแบบทัศนศิลป-การออกแบบผลิตภัณฑ
- ดุริยางคศาสตรสากล
- ศิลปกรรมศาสตรศึกษา-ทัศนศิลปศึกษา (กศ.บ.)/
ศิลปกรรมศาสตรศึกษา-ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)/
ศิลปกรรมศาสตรศึกษา-ศิลปะการแสดงศึกษา (กศ.บ.)/
ศิลปศึกษา (กศ.บ.)/ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)/นาฎศิลป (กศ.บ.)
- ทันตแพทยศาสตร
- เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ/การบริบาลทางเภสัชกรรม/
วิทยาศาสตรเภสัชกรรม
- กายภาพบําบัด
- การสงเสริมสุขภาพ
- การจัดการภูมิสังคม/
ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
การจัดการภูมิวัฒนธรรม
- เศรษฐศาสตร
- เศรษฐศาสตร (หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
- เศรษฐศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ)
- การทองเที่ยวอยางยั่งยืน
: การจัดการภาคบริการและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ/
: การจัดการภาคบริการและนันทนาการ/
การจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

ภาคการศึกษาละ
(บาท)
16,000

25,000
12,000

15,000

25,000
13,000

24,000
20,000
20,000
15,000
12,000

12,000
30,000
40,000
50,000

คณะ

สาขาวิชา

ภาคการศึกษาละ
(บาท)
40,000

- นวัตกรรมสือ่ สารสังคม
: การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมิเดีย/
: การจัดการธุรกิจไซเบอร/
: คอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสาร
- ภาพยนตรและสื่อดิจิตอล
: การผลิตภาพยนตรและสื่อดิจิตอล/
: การแสดงและกํากับการแสดงผานสื่อ/
: การออกแบบเพื่องานภาพยนตรและสื่อดิจิตอล/
: การแสดงและกํากับการแสดงภาพยนตร
- นวัตกรรมการสื่อสาร
: การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม/
: การสื่อสารเพื่อการทองเทีย่ ว/
: การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม - วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ/
17,500
ผลิตภัณฑการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑการเกษตร/
เทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดลอม
- เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
16,000
และการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
- นวัตกรรมการจัดการการทองเที่ยวแบบบูรณาการ
18,000
หมายเหตุ
1. ใหเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียม ดังนี้
1.1 คาธรรมเนียมการศึกษา เรียกเก็บปละ 2 ภาคการศึกษา ตามจํานวนปของหลักสูตรแตละคณะ
1.2 ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา ในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนิสิต
ระดับปริญญาตรีในกรณีดังตอไปนี้
1.2.1 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเกินภาคการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตร
1.2.2 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาฤดูรอน
วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม

1.2.3 บุคคลภายนอกที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียนในบางรายวิชา ทัง้ นี้ไมเกิน
ภาคเรียนละ 6 หนวยกิต
2. สําหรับนิสิตตางชาติ คิดคาธรรมเนียมการศึกษาเพิม่ ขึ้นรอยละ 20
3. นิสิตที่ลาพักการเรียนใหเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนิสิต จํานวน 500 บาทตอภาคการศึกษา
4. นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับ
มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมที่ไปเรียนทีม่ หาวิทยาลัยนอตติงแฮม ใหชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมรวมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กําหนด
-------------------------------------------

คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
(สําหรับนิสติ ที่เขาศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2557 - 2558)

คณะ
คณะมนุษยศาสตร

หลักสูตร/สาขาวิชา
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวรรณกรรมสําหรับเด็ก/ปรัชญาและศาสนา/
สารสนเทศศึกษา
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาตะวันออก (วิชาเอกภาษาเกาหลี,ภาษาจีน,

ภาคการศึกษาละ
(บาท)
12,000

14,000

ภาษาเขมร,ภาษาเวียดนาม,ภาษาญี่ปุน)

คณะวิทยาศาสตร

คณะสังคมศาสตร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาเพื่ออาชีพ
สาขาวิชาภาษาไทย (ภาษาและวรรณคดีไทย,ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสารมวลชน)
สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
-การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร/สถิติ/เคมี/คหกรรมศาสตร/ชีววิทยา/
ฟสิกส/จุลชีววิทยา/อัญมณีและเครือ่ งประดับ
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
-การศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร /ชีววิทยา/เคมี/ฟสิกส/
วิทยาศาสตรทั่วไป
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร/การพัฒนาชุมชนเมือง
-รัฐศาสตรบัณฑิต
-บัญชีบัณฑิต
-บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม/
วิชาเอกการตลาด/การเงิน/ธุรกิจระหวางประเทศ
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ
-การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

40,000
13,000
16,000

20,000
14,000

12,000

13,000
13,000

คณะ
คณะพลศึกษา

คณะศึกษาศาสตร

คณะแพทยศาสตร

หลักสูตร/สาขาวิชา
-การศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา/สุขศึกษา/สุขศึกษาและพลศึกษา
-ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูนํานันทนาการ
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย/
สาธารณสุขศาสตร
-การศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา/จิตวิทยาการแนะแนว/
เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา/การศึกษาปฐมวัย
-แพทยศาสตรบัณฑิต
-แพทยศาสตรบัณฑิต

ภาคการศึกษาละ
(บาท)
13,000
13,000
15,000

13,000

28,000
150,000

(โครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม)

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะศิลปกรรมศาสตร

-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี/วิศวกรรมเครื่องกล/
วิศวกรรมไฟฟา/วิศวกรรมโยธา/วิศวกรรมอุตสาหการ
-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย/วิศวกรรมคอมพิวเตอร
-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส
(หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
-ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
(วิชาเอกนาฏศิลปไทย, นาฏศิลปสากล,
การออกแบบเพื่อการแสดง,การแสดงและกํากับการแสดง)
สาขาวิชาทัศนศิลป
(วิชาเอกศิลปะจินตทัศน, เซรามิกส, ศิลปวัฒนธรรม)
-ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป
(วิชาเอกการออกแบบสื่อสาร, การออกแบบทัศนศิลป/

19,000

25,000
40,000

12,000

15,000

การออกแบบแฟชั่น,การออกแบบเครื่องประดับ,
การออกแบบผลิตภัณฑ)

-ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุรยิ างคศาสตรสากล
-การศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา/ดนตรีศึกษา/นาฏศิลป

25,000
13,000

คณะ
คณะพยาบาลศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะสหเวชศาสตร
วิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย
สํานักวิชาเศรษฐศาสตรและ
นโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษา
ความยัง่ ยืน
วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม

หลักสูตร/สาขาวิชา
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (รหัส57)
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (รหัส58)
- เภสัชศาสตรบัณฑิต
(วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม, วิทยาศาสตรเภสัชกรรม)
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม/การจัดการภูมิวัฒนธรรม
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (รหัส57)
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (รหัส58)
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม
(วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมิเดีย,
การจัดการธุรกิจไซเบอร, คอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสาร)
สาขาวิชาภาพยนตรและสื่อดิจิตอล
(วิชาเอกการผลิตภาพยนตรและสื่อดิจิตอล,

ภาคการศึกษาละ
(บาท)
28,000
24,000
28,000
20,000
15,000
20,000
12,000
12,000
15,000
50,000
40,000

การออกแบบเพื่องานภาพยนตรและสื่อดิจิตอล,
การแสดงและกํากับการแสดงภาพยนตร)

สาขาวิชานวัตกรรมการสือ่ สาร
(วิชาเอกการสื่อสารเพือ่ การจัดการนวัตกรรม,
การสื่อสารเพื่อการทองเที่ยว, การสื่อสารเพื่อสุขภาพ)

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม -วิทยาศาสตรบัณฑิต
ผลิตภัณฑการเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ/
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑการเกษตร
(หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดลอม
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
และการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการทองเทีย่ วแบบบูรณาการ

17,500

40,000

16,000
18,000

หมายเหตุ
1. ใหเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียม ดังนี้
1.1 คาธรรมเนียมการศึกษา เรียกเก็บปละ 2 ภาคการศึกษา ตามจํานวนปของหลักสูตรแตละคณะ
1.2 ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา ในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนิสิต
ระดับปริญญาตรีในกรณีดังตอไปนี้
1.2.1 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเกินภาคการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตร
1.2.2 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาฤดูรอน
1.2.3 บุคคลภายนอกที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียนในบางรายวิชา ทัง้ นี้ไมเกิน
ภาคเรียนละ 6 หนวยกิต
2. สําหรับนิสิตตางชาติ คิดคาธรรมเนียมการศึกษาเพิม่ ขึ้นรอยละ 20
3. นิสิตที่ลาพักการเรียนใหเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนิสิต จํานวน 500 บาทตอภาคการศึกษา
4. นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับ
มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมที่ไปเรียนทีม่ หาวิทยาลัยนอตติงแฮม ใหชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมรวมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กําหนด
-------------------------------------------

คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
(สําหรับนิสติ ที่เขาศึกษา ปการศึกษา 2559)

คณะ
คณะมนุษยศาสตร

หลักสูตร/สาขาวิชา
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวรรณกรรมสําหรับเด็ก/ปรัชญาและศาสนา/
สารสนเทศศึกษา/ภาษาอังกฤษ/ภาษาฝรั่งเศส/
สาขาวิชาภาษาตะวันออก (วิชาเอกภาษาเกาหลี,ภาษาจีน,

ภาคการศึกษาละ
(บาท)
15,000
15,000

ภาษาเขมร,ภาษาเวียดนาม,ภาษาญี่ปุน)/
สาขาวิชาภาษาไทย (ภาษาและวรรณคดีไทย,ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสารมวลชน)

คณะวิทยาศาสตร

คณะสังคมศาสตร

-การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร/สถิติ/เคมี/คหกรรมศาสตร/ชีววิทยา/
ฟสิกส/จุลชีววิทยา/อัญมณีและเครือ่ งประดับ
-การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา/เคมี
-การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส/วิทยาศาสตรทั่วไป
-การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
-บัญชีบัณฑิต
-บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม/
สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม
วิชาเอกการตลาด/การเงิน/ธุรกิจระหวางประเทศ
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ
-รัฐศาสตรบัณฑิต
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร/การพัฒนาชุมชนเมือง
-การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

15,000
40,000
24,000
20,000

18,000
17,000
16,000
20,000

20,000
15,000

15,000

คณะ
คณะพลศึกษา

คณะศึกษาศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะแพทยศาสตร

หลักสูตร/สาขาวิชา
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย/
สาธารณสุขศาสตร
-การศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา/สุขศึกษา/สุขศึกษาและพลศึกษา
-ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูนํานันทนาการ
-การศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา/การศึกษาปฐมวัย
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต
-แพทยศาสตรบัณฑิต
-แพทยศาสตรบัณฑิต

ภาคการศึกษาละ
(บาท)
20,000

15,000
15,000
15,000
28,000
28,000
150,000

(โครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม)

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะศิลปกรรมศาสตร

-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี/วิศวกรรมเครื่องกล/
วิศวกรรมไฟฟา/วิศวกรรมโยธา/วิศวกรรมอุตสาหการ/
วิศวกรรมชีวการแพทย/วิศวกรรมคอมพิวเตอร
-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส
(หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
-ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุรยิ างคศาสตรสากล
-ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
(วิชาเอกนาฏศิลปไทย, นาฏศิลปสากล,
การออกแบบเพื่อการแสดง,การแสดงและกํากับการแสดง)
สาขาวิชาทัศนศิลป
(วิชาเอกศิลปะจินตทัศน, เซรามิกส, ศิลปวัฒนธรรม)
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป
(วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น,การออกแบบเครื่องประดับ,
การออกแบบผลิตภัณฑ)
สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร
-การศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา/ดนตรีศึกษา/นาฏศิลป

25,000

40,000

30,000
23,000

20,000

คณะ
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะสหเวชศาสตร
วิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย
สํานักวิชาเศรษฐศาสตรและ
นโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษา
ความยัง่ ยืน
วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม

หลักสูตร/สาขาวิชา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
- เภสัชศาสตรบัณฑิต
(วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม, วิทยาศาสตรเภสัชกรรม)
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม/การจัดการภูมิวัฒนธรรม
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(หลักสูตรนานาชาติ)
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม
(วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมิเดีย,
การจัดการธุรกิจไซเบอร, คอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสาร)
สาขาวิชาภาพยนตรและสื่อดิจิตอล
(วิชาเอกการผลิตภาพยนตรและสื่อดิจิตอล,

ภาคการศึกษาละ
(บาท)
28,000
30,000
25,000
21,000
15,000
20,000
50,000
60,000

40,000

การออกแบบเพื่องานภาพยนตรและสื่อดิจิตอล,
การแสดงและกํากับการแสดงภาพยนตร)

สาขาวิชานวัตกรรมการสือ่ สาร
(วิชาเอกการสื่อสารเพือ่ การจัดการนวัตกรรม,
การสื่อสารเพื่อการทองเที่ยว, การสื่อสารเพื่อสุขภาพ)

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม -วิทยาศาสตรบัณฑิต
ผลิตภัณฑการเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ/
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑการเกษตร
(หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดลอม
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
และการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการทองเทีย่ วแบบบูรณาการ
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร

21,000

40,000

22,000
20,000

หมายเหตุ
1. ใหเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียม ดังนี้
1.1 คาธรรมเนียมการศึกษา เรียกเก็บปละ 2 ภาคการศึกษา ตามจํานวนปของหลักสูตรแตละคณะ
1.2 ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา ในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนิสิต
ระดับปริญญาตรีในกรณีดังตอไปนี้
1.2.1 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเกินภาคการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตร
1.2.2 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาฤดูรอน
1.2.3 บุคคลภายนอกที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียนในบางรายวิชา ทัง้ นี้ไมเกิน
ภาคเรียนละ 6 หนวยกิต
2. สําหรับนิสิตตางชาติ คิดคาธรรมเนียมการศึกษาเพิม่ ขึ้นไมนอยกวารอยละ 20 แตไมเกินรอยละ 50 ของ
นิสิตชาวไทย
3. นิสิตที่ลาพักการเรียน ใหเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนิสิต จํานวน 500 บาทตอ
ภาคการศึกษา
4. นิสิตที่จะสําเร็จการศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาใหครบตามภาคเรียนของแตละหลักสูตร

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

คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี

(สําหรับนิสติ ที่เขาศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2560 เปนตนไป)
คณะ
คณะมนุษยศาสตร

หลักสูตร/สาขาวิชา

ภาคการศึกษาละ
(บาท)

-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวรรณกรรมสําหรับเด็ก/ปรัชญาและศาสนา/
สารสนเทศศึกษา/ภาษาอังกฤษ/ภาษาฝรั่งเศส/
สาขาวิชาภาษาตะวันออก (วิชาเอกภาษาเกาหลี,ภาษาจีน,

15,000
15,000

-การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
(หลักสูตรสองภาษา)
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร/สถิติ/เคมี/คหกรรมศาสตร/ชีววิทยา/
ฟสิกส/จุลชีววิทยา/อัญมณีและเครือ่ งประดับ
-การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา/เคมี
-การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส/วิทยาศาสตรทั่วไป
-การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
-บัญชีบัณฑิต
-บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม/
สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม
วิชาเอกการตลาด/การเงิน/ธุรกิจระหวางประเทศ
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ
-รัฐศาสตรบัณฑิต
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร/การพัฒนาชุมชนเมือง
-การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

15,000
40,000

ภาษาเขมร,ภาษาเวียดนาม,ภาษาญี่ปุน)/
สาขาวิชาภาษาไทย (ภาษาและวรรณคดีไทย,ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสารมวลชน)

คณะวิทยาศาสตร

คณะสังคมศาสตร

40,000
24,000
20,000
18,000
17,000
16,000
20,000

20,000
15,000
15,000

คณะ
คณะพลศึกษา

คณะศึกษาศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะแพทยศาสตร

หลักสูตร/สาขาวิชา
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย/
สาธารณสุขศาสตร
-การศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา/สุขศึกษา/สุขศึกษาและพลศึกษา
-ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูนํานันทนาการ
-การศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา/การศึกษาปฐมวัย
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต
-แพทยศาสตรบัณฑิต
-แพทยศาสตรบัณฑิต

ภาคการศึกษาละ
(บาท)
20,000

15,000
15,000
15,000
28,000
28,000
150,000

(โครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม)

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะศิลปกรรมศาสตร

-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี/วิศวกรรมเครื่องกล/
วิศวกรรมไฟฟา/วิศวกรรมโยธา/วิศวกรรมอุตสาหการ/
วิศวกรรมชีวการแพทย/วิศวกรรมคอมพิวเตอร
-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส
(หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
-ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุรยิ างคศาสตรสากล
-ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
(วิชาเอกนาฏศิลปไทย, นาฏศิลปสากล,
การออกแบบเพื่อการแสดง,การแสดงและกํากับการแสดง)
สาขาวิชาทัศนศิลป
(วิชาเอกศิลปะจินตทัศน, เซรามิกส, ศิลปวัฒนธรรม)
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป
(วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น,การออกแบบเครื่องประดับ,
การออกแบบผลิตภัณฑ)
สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร
-การศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา/ดนตรีศึกษา/นาฏศิลป

25,000

40,000

30,000
23,000

20,000

คณะ
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะเภสัชศาสตร

หลักสูตร/สาขาวิชา

- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
- เภสัชศาสตรบัณฑิต
(วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม, วิทยาศาสตรเภสัชกรรม)
คณะกายภาพบําบัด
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ
วิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม/การจัดการภูมิวัฒนธรรม
คณะเศรษฐศาสตร
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษา -ศิลปศาสตรบัณฑิต
ความยัง่ ยืน
สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยนวัตกรรม
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สื่อสารสังคม
สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม
(วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมิเดีย,
การจัดการธุรกิจไซเบอร, คอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสาร)
สาขาวิชาภาพยนตรและสื่อดิจิตอล
การผลิตภาพยนตรและสื่อดิจิตอล,
การออกแบบเพื่องานภาพยนตรและสื่อดิจิตอล
การแสดงและกํากับการแสดงภาพยนตร
สาขาวิชานวัตกรรมการสือ่ สาร
(วิชาเอกการสื่อสารเพือ่ การจัดการนวัตกรรม,
การสื่อสารเพื่อการทองเที่ยว, การสื่อสารเพื่อสุขภาพ)
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม -วิทยาศาสตรบัณฑิต
ผลิตภัณฑการเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ/
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑการเกษตร
(หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดลอม
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
และการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการทองเทีย่ วแบบบูรณาการ
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร

ภาคการศึกษาละ
(บาท)
28,000
30,000
25,000
21,000
15,000
20,000
50,000
60,000

40,000

21,000

40,000

22,000
20,000

หมายเหตุ
1. ใหเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียม ดังนี้
1.1 คาธรรมเนียมการศึกษา เรียกเก็บปละ 2 ภาคการศึกษา ตามจํานวนปของหลักสูตรแตละคณะ
1.2 ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา ในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนิสิต
ระดับปริญญาตรีในกรณีดังตอไปนี้
1.2.1 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเกินภาคการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตร
1.2.2 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาฤดูรอน
1.2.3 บุคคลภายนอกที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียนในบางรายวิชา ทัง้ นี้ไมเกิน
ภาคเรียนละ 6 หนวยกิต
2. สําหรับนิสิตตางชาติ คิดคาธรรมเนียมการศึกษาเพิม่ ขึ้นไมนอยกวารอยละ 20 แตไมเกินรอยละ 50 ของ
นิสิตชาวไทย
3. นิสิตที่ลาพักการเรียน ใหเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนิสิต จํานวน 500 บาทตอ
ภาคการศึกษา
4. นิสิตที่จะสําเร็จการศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาใหครบตามภาคเรียนของแตละหลักสูตร

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

