ประกาศมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
เรื่ อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการบริ การการศึกษา
-------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียม
พ.ศ. 2542 และมติของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 จึงให้
ประกาศเก็บเงินค่าธรรมเนียมการบริ การการศึกษา ดังนี้
ค่ าธรรมเนียมระดับ ค่ าธรรมเนียมระดับ
ปริญญาตรี (บาท) บัณฑิตศึกษา(บาท)
วันละ 30
ภาคเรี ยนละ 2,000
5
5
1,200
1,200
100
100
200
2,000
500
1,000
50
50
50
50
50
50
50
50

รายการ

ค่าปรับลงทะเบียนช้า
ค่าปรับการส่ งหนังสื อห้องสมุดช้า
วันละ
ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่
ค่าธรรมเนียมบัตรประจําตัวนิสิต
ใบละ
ค่าธรรมเนียมย้ายคณะ/สาขาวิชา
ครั้งละ
ค่าธรรมเนียมขอคืนสถานภาพการเป็ นนิสิต
ครั้งละ
ค่าธรรมเนียมใบแสดงผลการเรี ยน (Transcript)
ชุดละ
ค่าธรรมเนียมใบรับรองต่างๆ
ฉบับละ
ค่าธรรมเนียมใบแปลปริ ญญาบัตรเป็ นภาษาอังกฤษ ฉบับละ
ค่าธรรมเนียมใบแปลใบรับรองปริ ญญาเป็ น
ฉบับละ
ภาษาอังกฤษ
11. ค่าธรรมเนียมการออกใบแสดงรายวิชาที่ลงทะเบียน ชุดละ
30
30
(ทบ.5) ใหม่
12. ค่าธรรมเนียมส่ งหลักฐานการศึกษาภายในประเทศ
- ภายในประเทศ
ครั้งละ
50
50
- ต่างประเทศ
ครั้งละ
150
150
1. ค่าปรับลงทะเบียนเรี ยนช้าระดับบัณฑิตศึกษาให้ใช้กบั นิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็ นต้นไป
2. ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่
2.1 ระดับบัณฑิตศึกษา ให้ใช้กบั นิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็ นต้นไป
2.2 ระดับปริ ญญาตรี ให้ใช้กบั นิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็ นต้นไป
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ให้ใช้ประกาศนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552

(ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริ ญ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ค่ าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
(สํ าหรับนิสิตทีเ่ ข้ าศึกษา ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2555 เป็ นต้ นไป)
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะสั งคมศาสตร์

คณะพลศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์

สาขาวิชา
- จิตวิทยา/วรรณกรรมสําหรับเด็ก/ปรัชญาและศาสนา/
สารสนเทศศึกษา
- ภาษาตะวันออก/ภาษาอังกฤษ/ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาไทย/
ภาษาเพื่ออาชีพ
- ภาษาไทย (กศ.บ.)/ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)
- คณิ ตศาสตร์/สถิติ/เคมี/คหกรรมศาสตร์/ชีววิทยา/ฟิ สิ กส์/
จุลชีววิทยา/วัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่ องประดับ)
- วิทยาการคอมพิวเตอร์
- คณิ ตศาสตร์ (กศ.บ.)/วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (กศ.บ.)/
วิทยาศาสตร์-เคมี (กศ.บ.)/วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป (กศ.บ.)/
วิทยาศาสตร์-ฟิ สิ กส์ (กศ.บ.)
- ประวัติศาสตร์/รัฐศาสตร์/การบัญชี/การตลาด/การเงิน/
การจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการโรงแรม/
การพัฒนาชุมชนเมือง
- ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
- สังคมศึกษา (กศ.บ.)
- สุ ขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา (กศ.บ.)/
สุ ขศึกษาและพลศึกษา : สุ ขศึกษา (กศ.บ.)/
สุ ขศึกษาและพลศึกษา : สุ ขศึกษา-พลศึกษา (กศ.บ.)/
ผูน้ าํ นันทนาการ
- วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬา/
สาธารณสุ ขศาสตร์
- การประถมศึกษา/จิตวิทยาการแนะแนว/
เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
- พยาบาลศาสตร์
- แพทยศาสตร์
- แพทยศาสตร์
(โครงการความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม)

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
คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสั ชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่ อสารสั งคม

สาขาวิชา
- วิศวกรรมเคมี/วิศวกรรมเครื่ องกล/วิศวกรรมไฟฟ้ า/
วิศวกรรมโยธา/วิศวกรรมอุตสาหการ
- วิศวกรรมชีวการแพทย์
- ศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง/
ศิลปะการแสดง-การแสดงและกํากับการแสดง/
ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ ไทย/
ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ สากล/
ทัศนศิลป์ -ศิลปะจินตทัศน์/ทัศนศิลป์ -เซรามิกส์
- การออกแบบทัศนศิลป์ -การออกแบบสื่ อสาร/
การออกแบบทัศนศิลป์ -การออกแบบแฟชัน่ /
การออกแบบทัศนศิลป์ -ศิลปะเครื่ องประดับ/
การออกแบบทัศนศิลป์ -การออกแบบผลิตภัณฑ์
- ดุริยางคศาสตร์สากล
- ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา-ทัศนศิลปศึกษา (กศ.บ.)/
ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา-ดนตรี ศึกษา (กศ.บ.)/
ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา-ศิลปะการแสดงศึกษา (กศ.บ.)/
- ทันตแพทยศาสตร์
- เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์/การบริ บาลทางเภสัชกรรม
- กายภาพบําบัด
- การส่ งเสริ มสุ ขภาพ
- นวัตกรรมสื่ อสารสังคม
: การออกแบบสื่ อปฏิสมั พันธ์และมัลติมิเดีย/
: การจัดการธุรกิจไซเบอร์/
: คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่ อสาร
- ภาพยนตร์และสื่ อดิจิตอล
: การผลิตภาพยนตร์และสื่ อดิจิตอล/
: การแสดงและกํากับการแสดงผ่านสื่ อ/
: การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่ อดิจิตอล
- นวัตกรรมการสื่ อสาร
: การสื่ อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม/
: การสื่ อสารเพื่อการท่องเที่ยว/
: การสื่ อสารเพื่อสุ ขภาพ

ภาคการศึกษาละ
(บาท)
16,000
25,000
12,000

15,000

25,000
13,000

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

คณะ

สาขาวิชา

- การจัดการภูมิสงั คม/
ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
(การจัดการภูมิวฒั นธรรม)
สํ านักวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
- เศรษฐศาสตร์
นโยบายสาธารณะ
- เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
- เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยนานาชาติเพือ่ ศึกษา - การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
ความยัง่ ยืน
: การจัดการภาคบริ การและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์/
: การจัดการภาคบริ การและนันทนาการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม - วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/ เทคโนโลยีชีวภาพ
ผลิตภัณฑ์ การเกษตร
เทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์
วิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย

ภาคการศึกษาละ
(บาท)
12,000

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

17,500

หมายเหตุ
1. ให้เรี ยกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ดังนี้
1.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา เรี ยกเก็บปี ละ 2 ภาคการศึกษา ตามจํานวนปี ของหลักสูตรแต่ละคณะ
1.2 ให้เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ในอัตราครึ่ งหนึ่งของอัตราที่มหาวิทยาลัยเรี ยกเก็บจากนิสิต
ระดับปริ ญญาตรี ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1.2.1 นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนเกินภาคการศึกษาที่กาํ หนดไว้ในหลักสูตร
1.2.2 นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนภาคการศึกษาฤดูร้อน
1.2.3 บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรี ยนในบางรายวิชา ทั้งนี้ไม่เกิน
ภาคเรี ยนละ 6 หน่วยกิต
2. สําหรับนิสิตต่างชาติ คิดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิม่ ขึ้นร้อยละ 20
3. นิสิตที่ลาพักการเรี ยนให้เรี ยกเก็บเงินค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนิสิต จํานวน 500 บาทต่อภาคการศึกษา
4. นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒกับ
มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมที่ไปเรี ยนที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ให้ชาํ ระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมร่ วมกับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ กําหนด

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

