ประกาศมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
เรื่ อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการบริ การการศึกษา
-------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียม
พ.ศ. 2542 และมติของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 จึงให้
ประกาศเก็บเงินค่าธรรมเนียมการบริ การการศึกษา ดังนี้
รายการ

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

ค่าปรับลงทะเบียนช้า
ค่าปรับการส่ งหนังสื อห้องสมุดช้า
วันละ
ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่
ค่าธรรมเนียมบัตรประจาตัวนิสิต
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

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
(สาหรับนิสิตทีเ่ ข้ าศึกษา ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2550 - 2554)
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา
กลุ่ม
คณะ/วิทยาลัย/สานักวิชา
1
2
3
4

8

9
10
11
12
13
14
15

ภาคต้ น/ปลาย

ภาคต้ น/ปลาย

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

-คณะพลศึกษา (สาขาวิชาผูน้ านันทนาการ,สุ ขศึกษา,

6,000

-คณะพลศึกษา (สาขาวิชาผูน้ านันทนาการ,สุ ขศึกษา,

10,000

-คณะพลศึกษา (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา)
-คณะศึกษาศาสตร์
-คณะพยาบาลศาสตร์
-คณะพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรผูช้ ่วยพยาบาล)
-คณะแพทยศาสตร์ (สาหรับรหัส 50 - 53)
-คณะแพทยศาสตร์ (สาหรับรหัส 54)
-คณะวิศวกรรมศาสตร์
-คณะวิศวกรรมศาสตร์
(สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาหรับรหัส 51)
-คณะวิศวกรรมศาสตร์
(สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาหรับรหัส 52 - 54)
-คณะศิลปกรรมศาสตร์
-คณะทันตแพทยศาสตร์
-คณะทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรผูช้ ่วยทันตแพทย์)
-คณะเภสัชศาสตร์
-คณะสหเวชศาสตร์
-วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยัง่ ยืน
-วิทยาลัยนวัตกรรมสื่ อสารสังคม
-วิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย

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

การออกกาลังกายและกีฬา)

พลศึกษา,สุ ขศึกษาและพลศึกษา สาหรับรหัส 53-54)

7

โครงการพิเศษ

-คณะมนุษยศาสตร์
-คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
-คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาอื่นๆ)
-คณะสังคมศาสตร์ (สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ,ภูมิศาสตร์ ,
ประวัติศาสตร์ ,สังคมศึกษา)
-คณะสังคมศาสตร์ (สาขาวิชารัฐศาสตร์,การพัฒนาชุมชนเมือง)
-คณะพลศึกษา (สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์
พลศึกษา,สุ ขศึกษาและพลศึกษา สาหรับรหัส 50-52)

5
6

นิสิตภาคปกติ

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

ภาคต้ น/ปลาย

ภาคต้ น/ปลาย

-สานักวิชาเศรษฐศาสตร์ และนโยบายสาธารณะ
(หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

30,000

-สานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
(หลักสูตรภาษาไทย สาหรับรหัส 51 )

9,000

-สานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
(หลักสูตรภาษาไทย สาหรับรหัส 52 เป็ นต้นไป)

12,000

-คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
-คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
(สาหรับรหัส 54 )

8,000
17,500

นิสิตภาคสมทบ

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับบุคคลภายนอก ให้เรี ยกเก็บในอัตราครึ่ งหนึ่งของอัตราที่มหาวิทยาลัย
ประกาศเรี ยกเก็บจากนิสิตระดับปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน
ภาคเรี ยนละ 6 หน่วยกิต
3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนิสิตต่างชาติ ให้เรี ยกเก็บในอัตราตามประกาศเรี ยกเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อประกาศเรี ยกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4. นิสิตภาคปกติและโครงการพิเศษ ให้เรี ยกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ดังนี้
4.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา เรี ยกเก็บปี ละ 2 ภาคการศึกษา ตามจานวนปี ของหลักสู ตรแต่ละคณะ
4.2 ให้เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ในอัตราครึ่ งหนึ่งของอัตราที่เรี ยกเก็บตามข้อ 1 ในกรณี
ดังต่อไปนี้
4.2.1 นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนเกินภาคการศึกษาที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
4.2.2 นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยน ภาคการศึกษาฤดูร้อน
5. นิสิตโครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ ที่ตอ้ งไปเรี ยนที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม
ให้ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมร่ วมกับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
กาหนด
6. นิสิตภาคสมทบ ให้เรี ยกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ดังนี้
6.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา เรี ยกเก็บปี ละ 3 ภาคการศึกษา ตามจานวนภาคการศึกษาของหลักสู ตร
แต่ละคณะ
6.2 นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนเกินภาคการศึกษาที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร ให้ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในอัตราครึ่ งหนึ่งของอัตราที่เรี ยกเก็บตามข้อ 1
7. นิสิตที่ลาพักการเรี ยนให้เรี ยกเก็บเงินค่าธรรมเนียม เพื่อรักษาสภาพนิสิต จานวน 500 บาทต่อภาคการศึกษา
8. ในกรณี ที่มีเหตุผลความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ไม่อาจปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของอธิ การบดี หรื อ
ผูท้ ี่อธิ การบดีมอบหมาย เป็ นผูว้ นิ ิจฉัย หรื อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร การวินิจฉัยและสั่งการให้
ถือเป็ นที่สุด
-------------------------------------------

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
(สาหรับนิสิตทีเ่ ข้ าศึกษา ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2555 - 2556)
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะสั งคมศาสตร์

คณะพลศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์

สาขาวิชา
- จิตวิทยา/วรรณกรรมสาหรับเด็ก/ปรัชญาและศาสนา/
สารสนเทศศึกษา
- ภาษาตะวันออก/ภาษาอังกฤษ/ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาไทย/
ภาษาเพื่ออาชีพ
- ภาษาไทย (กศ.บ.)/ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)
- คณิ ตศาสตร์ /สถิติ/เคมี/คหกรรมศาสตร์ /ชีววิทยา/ฟิ สิ กส์/
จุลชีววิทยา/วัสดุศาสตร์ /อัญมณี และเครื่ องประดับ
- วิทยาการคอมพิวเตอร์
- คณิ ตศาสตร์ (กศ.บ.)/วิทยาศาสตร์ -ชีววิทยา (กศ.บ.)/
วิทยาศาสตร์ -เคมี (กศ.บ.)/วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป (กศ.บ.)/
วิทยาศาสตร์ -ฟิ สิ กส์ (กศ.บ.)/ชีววิทยา (กศ.บ.)/
เคมี (กศ.บ.)/ฟิ สิ กส์ (กศ.บ.)
- ประวัติศาสตร์ /รัฐศาสตร์ /การบัญชี /การตลาด/การเงิน/
การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม/
ธุ รกิจระหว่างประเทศ/การพัฒนาชุมชนเมือง
- ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
- สังคมศึกษา (กศ.บ.)
- สุ ขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา (กศ.บ.)/
สุ ขศึกษาและพลศึกษา : สุ ขศึกษา (กศ.บ.)/
สุ ขศึกษาและพลศึกษา : สุ ขศึกษา-พลศึกษา (กศ.บ.)/
พลศึกษา (กศ.บ.)/สุ ขศึกษา (กศ.บ.)/
สุ ขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)/ผูน้ านันทนาการ
- วิทยาศาสตร์ การออกกาลังกายและการกีฬา/
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
วิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย

สานักวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
นโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยนานาชาติเพือ่ ศึกษา
ความยัง่ ยืน

สาขาวิชา
- วิศวกรรมเคมี/วิศวกรรมเครื่ องกล/วิศวกรรมไฟฟ้ า/
วิศวกรรมโยธา/วิศวกรรมอุตสาหการ/
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- วิศวกรรมชีวการแพทย์
- ศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง/
ศิลปะการแสดง-การแสดงและกากับการแสดง/
ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ ไทย/
ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ สากล/
ทัศนศิลป์ -ศิลปะจินตทัศน์/ทัศนศิลป์ -เซรามิกส์/
ทัศนศิลป์ -ศิลปวัฒนธรรม
- การออกแบบทัศนศิลป์ -การออกแบบสื่ อสาร/
การออกแบบทัศนศิลป์ -การออกแบบแฟชัน่ /
การออกแบบทัศนศิลป์ -ศิลปะเครื่ องประดับ/
การออกแบบทัศนศิลป์ -การออกแบบผลิตภัณฑ์
- ดุริยางคศาสตร์สากล
- ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา-ทัศนศิลปศึกษา (กศ.บ.)/
ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา-ดนตรี ศึกษา (กศ.บ.)/
ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา-ศิลปะการแสดงศึกษา (กศ.บ.)/
ศิลปศึกษา (กศ.บ.)/ดนตรี ศึกษา (กศ.บ.)/นาฎศิลป์ (กศ.บ.)
- ทันตแพทยศาสตร์
- เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์/การบริ บาลทางเภสัชกรรม/
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
- กายภาพบาบัด
- การส่ งเสริ มสุ ขภาพ
- การจัดการภูมิสังคม/
ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
การจัดการภูมิวฒั นธรรม
- เศรษฐศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
- เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
- การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
: การจัดการภาคบริ การและการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์/
: การจัดการภาคบริ การและนันทนาการ/
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน

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

- นวัตกรรมสื่ อสารสังคม
: การออกแบบสื่ อปฏิสัมพันธ์และมัลติมิเดีย/
: การจัดการธุ รกิจไซเบอร์ /
: คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่ อสาร
- ภาพยนตร์ และสื่ อดิจิตอล
: การผลิตภาพยนตร์และสื่ อดิจิตอล/
: การแสดงและกากับการแสดงผ่านสื่ อ/
: การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่ อดิจิตอล/
: การแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์
- นวัตกรรมการสื่ อสาร
: การสื่ อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม/
: การสื่ อสารเพื่อการท่องเที่ยว/
: การสื่ อสารเพื่อสุ ขภาพ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม - วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/
17,500
ผลิตภัณฑ์ การเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร/
เทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์
คณะวัฒนธรรมสิ่ งแวดล้อม
- เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
16,000
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
18,000
หมายเหตุ
1. ให้เรี ยกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ดังนี้
1.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา เรี ยกเก็บปี ละ 2 ภาคการศึกษา ตามจานวนปี ของหลักสู ตรแต่ละคณะ
1.2 ให้เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ในอัตราครึ่ งหนึ่งของอัตราที่มหาวิทยาลัยเรี ยกเก็บจากนิสิต
ระดับปริ ญญาตรี ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1.2.1 นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนเกินภาคการศึกษาที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
1.2.2 นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่ อสารสั งคม

1.2.3 บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรี ยนในบางรายวิชา ทั้งนี้ไม่เกิน
ภาคเรี ยนละ 6 หน่วยกิต
2. สาหรับนิสิตต่างชาติ คิดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 20
3. นิสิตที่ลาพักการเรี ยนให้เรี ยกเก็บเงินค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนิสิต จานวน 500 บาทต่อภาคการศึกษา
4. นิสิตหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒกับ
มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมที่ไปเรี ยนที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ให้ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมร่ วมกับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ กาหนด
-------------------------------------------

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
(สาหรับนิสิตทีเ่ ข้ าศึกษา ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2557 เป็ นต้ นไป)
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์

หลักสู ตร/สาขาวิชา
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก/ปรัชญาและศาสนา/
สารสนเทศศึกษา
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาตะวันออก (วิชาเอกภาษาเกาหลี,ภาษาจีน,

ภาคการศึกษาละ
(บาท)
12,000

14,000

ภาษาเขมร,ภาษาเวียดนาม,ภาษาญี่ปุ่น)

คณะวิทยาศาสตร์

คณะสั งคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาเพื่ออาชีพ
สาขาวิชาภาษาไทย (ภาษาและวรรณคดีไทย,ภาษาไทยเพื่อ
การสื่ อสารมวลชน)
สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสู ตรนานาชาติ)
-การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ /สถิติ/เคมี/คหกรรมศาสตร์ /ชีววิทยา/
ฟิ สิ กส์/จุลชีววิทยา/อัญมณี และเครื่ องประดับ
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-การศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ /ชีววิทยา/เคมี/ฟิ สิ กส์/
วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ /การพัฒนาชุมชนเมือง
-รัฐศาสตรบัณฑิต
-บัญชีบัณฑิต
-บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม/
(วิชาเอกการตลาด/การเงิน/ธุ รกิจระหว่างประเทศ)
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
-การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

40,000
13,000
16,000

20,000
14,000

12,000

13,000
13,000

คณะ
คณะพลศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

หลักสู ตร/สาขาวิชา
-การศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา/สุ ขศึกษา/สุ ขศึกษาและพลศึกษา
-ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ านันทนาการ
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย/
สาธารณสุ ขศาสตร์
-การศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา/จิตวิทยาการแนะแนว/
เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา/การศึกษาปฐมวัย
-แพทยศาสตรบัณฑิต
-แพทยศาสตรบัณฑิต

ภาคการศึกษาละ
(บาท)
13,000

15,000

13,000

28,000
150,000

(โครงการความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี/วิศวกรรมเครื่ องกล/
วิศวกรรมไฟฟ้ า/วิศวกรรมโยธา/วิศวกรรมอุตสาหการ
-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
(หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
-ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
(วิชาเอกนาฏศิลป์ ไทย, นาฏศิลป์ สากล,

19,000

25,000
40,000

12,000

การออกแบบเพื่อการแสดง,การแสดงและกากับการแสดง)

สาขาวิชาทัศนศิลป์
(วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์, เซรามิกส์, ศิลปวัฒนธรรม)
-ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์
(วิชาเอกการออกแบบสื่ อสาร, การออกแบบทัศนศิลป์ /

15,000

การออกแบบแฟชัน่ ,การออกแบบเครื่ องประดับ,
การออกแบบผลิตภัณฑ์)

-ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
-การศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา/ดนตรี ศึกษา/นาฏศิลป์

25,000
13,000

คณะ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสั ชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
วิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย
สานักวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
นโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยนานาชาติเพือ่ ศึกษา
ความยัง่ ยืน
วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่ อสารสั งคม

หลักสู ตร/สาขาวิชา
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (รหัส57)
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (รหัส58 เป็ นต้นไป)
- เภสั ชศาสตรบัณฑิต
(วิชาเอกการบริ บาลทางเภสัชกรรม, วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม)
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม/การจัดการภูมิวฒั นธรรม
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (รหัส57)
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (รหัส58)
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมสื่ อสารสังคม
(วิชาเอกการออกแบบสื่ อปฏิสมั พันธ์และมัลติมิเดีย,
การจัดการธุรกิจไซเบอร์ , คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่ อสาร)
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่ อดิจิตอล
(วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่ อดิจิตอล,

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

การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่ อดิจิตอล,
การแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์)

สาขาวิชานวัตกรรมการสื่ อสาร
(วิชาเอกการสื่ อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม,
การสื่ อสารเพื่อการท่องเที่ยว, การสื่ อสารเพื่อสุ ขภาพ)

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม -วิทยาศาสตรบัณฑิต
ผลิตภัณฑ์ การเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/
เทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
(หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
คณะวัฒนธรรมสิ่ งแวดล้อม
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

17,500

40,000

16,000
18,000

หมายเหตุ
1. ให้เรี ยกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ดังนี้
1.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา เรี ยกเก็บปี ละ 2 ภาคการศึกษา ตามจานวนปี ของหลักสู ตรแต่ละคณะ
1.2 ให้เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ในอัตราครึ่ งหนึ่งของอัตราที่มหาวิทยาลัยเรี ยกเก็บจากนิสิต
ระดับปริ ญญาตรี ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1.2.1 นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนเกินภาคการศึกษาที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
1.2.2 นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนภาคการศึกษาฤดูร้อน
1.2.3 บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรี ยนในบางรายวิชา ทั้งนี้ไม่เกิน
ภาคเรี ยนละ 6 หน่วยกิต
2. สาหรับนิสิตต่างชาติ คิดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 20
3. นิสิตที่ลาพักการเรี ยนให้เรี ยกเก็บเงินค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนิสิต จานวน 500 บาทต่อภาคการศึกษา
4. นิสิตหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒกับ
มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมที่ไปเรี ยนที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ให้ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมร่ วมกับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ กาหนด
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