ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการบริการการศึกษา
-------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียม
พ.ศ. 2542 และมติของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั งที 5/2552 เมือวันที 1 พฤษภาคม 2552 จึงให้
ประกาศเก็บเงินค่าธรรมเนียมการบริการการศึกษา ดังนี
ค่าธรรมเนียมระดับ ค่าธรรมเนียมระดับ
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

รายการ

ค่าปรับลงทะเบียนช้า
ค่าปรับการส่งหนังสือห้องสมุดช้า
วันละ
ค่าธรรมเนียมขึนทะเบียนนิสิตใหม่
ค่าธรรมเนียมบัตรประจําตัวนิสิต
ใบละ
ค่าธรรมเนียมย้ายคณะ/สาขาวิชา
ครังละ
ค่าธรรมเนียมขอคืนสถานภาพการเป็นนิสิต
ครังละ
ค่าธรรมเนียมใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
ชุดละ
ค่าธรรมเนียมใบรับรองต่างๆ
ฉบับละ
ค่าธรรมเนียมใบแปลปริญญาบัตรเป็นภาษาอังกฤษ ฉบับละ
ค่าธรรมเนียมใบแปลใบรับรองปริญญาเป็น
ฉบับละ
ภาษาอังกฤษ
11. ค่าธรรมเนียมการออกใบแสดงรายวิชาทีลงทะเบียน ชุดละ
30
30
(ทบ.5) ใหม่
12. ค่าธรรมเนียมส่งหลักฐานการศึกษาภายในประเทศ
- ภายในประเทศ
ครังละ
50
50
- ต่างประเทศ
ครังละ
150
150
1. ค่าปรับลงทะเบียนเรียนช้าระดับบัณฑิตศึกษาให้ใช้ก ับนิสิตทีเข้าศึกษาตังแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
2. ค่าธรรมเนียมขึนทะเบียนนิสิตใหม่
2.1 ระดับบัณฑิตศึกษา ให้ใช้ก ับนิสิตที เข้าศึกษาตังแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
2.2 ระดับปริญญาตรี ให้ใช้กับนิสิตทีเข้าศึกษาตังแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ให้ใช้ประกาศนี ตังแต่บ ัดนีเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552

(ศาสตราจารย์วิรุณ ตังเจริญ )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
(สําหรับนิสิตที เข้าศึกษา ตังแต่ปีการศึกษา 2542 – 2549)
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา
กลุ่ม

คณะ/วิทยาลัย

1

-คณะทันตแพทยศาสตร์
-คณะแพทยศาสตร์
-คณะวิศวกรรมศาสตร์
-คณะเภสัชศาสตร์
-คณะสหเวชศาสตร์
-คณะพยาบาลศาสตร์
-คณะพยาบาลศาสตร์ (สําหรับนิสิตรหัส 49)
-คณะวิทยาศาสตร์
-คณะศิลปกรรมศาสตร์
-คณะพลศึกษา (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา)
-คณะสังคมศาสตร์ (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ,ธุรกิจศึกษา)
-คณะสังคมศาสตร์ (สาขาวิชาภูมิศาสตร์,เศรษฐศาสตร์ )
-คณะศึกษาศาสตร์ (สาขาวิชาศิลปศึกษา ,ดุริยางคศาสตร์ ,
คณิตศาสตร์ ,เคมี,ชีววิทยา,ฟิสิกส์ )
-คณะมนุษยศาสตร์
-คณะพลศึกษา (สาขาวิชานอกเหนือจากกลุ่ม 3)
-คณะสังคมศาสตร์ (สาขาวิชานอกเหนือจากกลุ่ม 3)
-คณะศึกษาศาสตร์ (สาขาวิชานอกเหนือจากกลุ่ม 3)
-คณะทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรผูช้ ่วยทันตแพทย์)
-คณะพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรผูช้ ่วยพยาบาล )
(ภาคต้น/ปลาย และฤดูร้อน)
-วิทยาลัยนานาชาติเพือศึกษาความยังยืน
-สําหรับนิสิตรหัส 49

2

3

4

5
6
7

นิสิตภาคปกติ

โครงการพิเศษ

ภาคต้น /ปลาย

ภาคต้น /ปลาย

15,000
15,000
15,000
13,000
13,000
13,000
13,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000

นิสิตภาคสมทบ
ภาคต้น/ปลาย

ฤดูร้อน

18,000

9,000

25,000
30,000

25,000
15,000

15,000

7,500

50,000
50,000

7,000
4,000
4,000
4,000
4,000
3,500
23,000
40,000
50,000

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับบุคคลภายนอก ให้เรียกเก็บในอัตราครึ งหนึ งของอัตราทีมหาวิทยาลัย
ประกาศเรียกเก็บจากนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน
ภาคเรียนละ 6 หน่วยกิต

3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตต่างชาติ ให้เรียกเก็บในอัตราตามประกาศเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4. นิสิตภาคปกติและโครงการพิเศษ ให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ดังนี
4.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา เรียกเก็บปีละ 2 ภาคการศึกษา ตามจํานวนปีของหลักสูตรแต่ละคณะ
4.2 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ในอัตราครึงหนึงของอัตราทีเรียกเก็บตามข้อ 1 ในกรณี
ดังต่อไปนี
4.2.1 นิสิตที ลงทะเบียนเรียนเกินภาคการศึกษาที กําหนดไว้ในหลักสูตร
4.2.2 นิสิตที ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน
5. นิสิตโครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ ทีต้องไปเรียนทีมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม
ให้ช ําระค่าธรรมเนียมการศึก ษาตามอัตราทีมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กําหนด
6. นิสิตภาคสมทบ ให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ดังนี
6.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา เรียกเก็บปีละ 3 ภาคการศึกษา ตามจํานวนภาคการศึกษาของหลักสูตร
แต่ละคณะ
6.2 นิสิตที ลงทะเบียนเรียนเกินภาคการศึกษาที กําหนดไว้ในหลักสูตร ให้ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในอัตราครึงหนึงของอัตราทีเรียกเก็บตามข้อ 1
7. นิสิตที ลาพักการเรียนให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม เพือรักษาสภาพนิสิต จํานวน 500 บาทต่อภาคการศึกษา
8. ในกรณีทีมีเหตุผลความจําเป็นอย่างยิงทีไม่อาจปฏิบ ัตติ ามประกาศนี ให้อ ยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี หรือ
ผู้ทอธิ
ี การบดีมอบหมาย เป็นผู้วินิจฉัย หรือพิจารณาสั งการตามทีเห็นสมควร การวินิจฉัยและสังการให้
ถือเป็นที สุด
-------------------------------------------

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
(สําหรับนิสิตที เข้าศึกษา ตังแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้น ไป)
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา
นิสิตภาคปกติ

โครงการพิเศษ

ภาคต้น /ปลาย

ภาคต้น /ปลาย

กลุ่ม

คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา

1
2

-คณะมนุษยศาสตร์
-คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ )
-คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาอืนๆ)
-คณะสังคมศาสตร์ (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ,ภูมิศาสตร์,
ประวัติศาสตร์,สังคมศึก ษา )
-คณะสังคมศาสตร์ (สาขาวิชารัฐศาสตร์ ,การพัฒนาชุมชนเมือง)
-คณะพลศึกษา (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์,วิทยาศาสตร์

8,000
12,000
8,000
9,000

-คณะพลศึกษา (สาขาวิชาผู้น ํานันทนาการ,สุขศึกษา ,

6,000

-คณะพลศึกษา (สาขาวิชาผู้น ํานันทนาการ,สุขศึกษา ,

10,000

-คณะพลศึกษา (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา)
-คณะศึกษาศาสตร์
-คณะพยาบาลศาสตร์
-คณะพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรผูช้ ่วยพยาบาล )
-คณะแพทยศาสตร์ (สําหรับรหัส 50 - 53)
-คณะแพทยศาสตร์ (สําหรับรหัส 54)
-คณะวิศวกรรมศาสตร์
-คณะวิศวกรรมศาสตร์
(สาขาวิชาวิศวกรรมชี วการแพทย์ สําหรับรหัส 51)
-คณะวิศวกรรมศาสตร์
(สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สําหรับรหัส 52 - 54)
-คณะศิลปกรรมศาสตร์
-คณะทันตแพทยศาสตร์
-คณะทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์)
-คณะเภสัชศาสตร์
-คณะสหเวชศาสตร์
-วิทยาลัยนานาชาติเพือศึกษาความยังยืน
-วิทยาลัยนวัตกรรมสือสารสังคม
-วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

9,000
7,000
15,000
23,000
20,000
20,000
16,000
16,000

3
4

การออกกําลังกายและกีฬา)

พลศึกษา,สุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับรหัส 50-52)
พลศึกษา,สุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับรหัส 53-54)

5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

นิสิตภาคสมทบ
ภาคต้น/ปลาย

ฤดูร้อน

15,000

7,500

30,000

15,000

18,000

9,000

4,000
12,000

25,000
12,000
20,000
3,500
15,000
15,000
50,000
40,000
12,000

60,000
120,000

กลุ่ม
16

17

คณะ/วิทยาลัย

นิสิตภาคปกติ

โครงการพิเศษ

ภาคต้น /ปลาย

ภาคต้น /ปลาย

-สํานักวิช าเศรษฐศาสตร์ และนโยบายสาธารณะ
(หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

30,000

-สํานักวิช าเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
(หลักสูตรภาษาไทย สําหรับรหัส 51 )

9,000

-สํานักวิช าเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
(หลักสูตรภาษาไทย สําหรับรหัส 52 เป็นต้นไป)

12,000

-คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
-คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
(สําหรับรหัส 54 )

8,000
17,500

นิสิตภาคสมทบ

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับบุคคลภายนอก ให้เรียกเก็บในอัตราครึ งหนึ งของอัตราทีมหาวิทยาลัย
ประกาศเรียกเก็บจากนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน
ภาคเรียนละ 6 หน่วยกิต
3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตต่างชาติ ให้เรียกเก็บในอัตราตามประกาศเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4. นิสิตภาคปกติและโครงการพิเศษ ให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ดังนี
4.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา เรียกเก็บปีละ 2 ภาคการศึกษา ตามจํานวนปีของหลักสูตรแต่ละคณะ
4.2 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ในอัตราครึงหนึงของอัตราทีเรียกเก็บตามข้อ 1 ในกรณี
ดังต่อไปนี
4.2.1 นิสิตที ลงทะเบียนเรียนเกินภาคการศึกษาที กําหนดไว้ในหลักสูตร
4.2.2 นิสิตที ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน
5. นิสิตโครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ ทีต้องไปเรียนทีมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม
ให้ช ําระค่าธรรมเนียมการศึก ษาตามอัตราทีมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กําหนด
6. นิสิตภาคสมทบ ให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ดังนี
6.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา เรียกเก็บปีละ 3 ภาคการศึกษา ตามจํานวนภาคการศึกษาของหลักสูตร
แต่ละคณะ
6.2 นิสิตที ลงทะเบียนเรียนเกินภาคการศึกษาที กําหนดไว้ในหลักสูตร ให้ช ําระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในอัตราครึงหนึงของอัตราทีเรียกเก็บตามข้อ 1
7. นิสิตที ลาพักการเรียนให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม เพือรักษาสภาพนิสิต จํานวน 500 บาทต่อภาคการศึกษา
8. ในกรณีทีมีเหตุผลความจําเป็นอย่างยิงทีไม่อาจปฏิบ ัตติ ามประกาศนี ให้อ ยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี หรือ
ผู้ทอธิ
ี การบดีมอบหมาย เป็นผู้วินิจฉัย หรือพิจารณาสั งการตามทีเห็นสมควร การวินิจฉัยและสังการให้
ถือเป็นที สุด
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