
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
     เรื่อง เงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าวัสดุการศึกษาของนักศึกษา             

ระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

--------------------------------------- 
 
  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราเงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าวัสดุ
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจ       
ตามความในข้อ ๖ และข้อ ๘ แห่งระเบียบสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยเงินค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าวัสดุการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ อธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที ่ ๑๖  กรกฎาคม ๒๕๕๖         
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง เงินค่าบ ารุงการศึกษา  
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าวัสดุการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับกับการจัดการเรียนการสอนภายในประเทศ 

 

ข้อ ๓ ให้ก าหนดอัตราค่าบ ารุงการศึกษา ดังนี้      
 (๑) ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๒) ค่าบ ารุงห้องสมุด ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท     
(๓) ค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตละ ๑,๕๐๐ บาท                
(๔) ค่าลงทะเบียนแก้สัญลักษณ์ I (Incomplete) ชุดวิชาวทิยานิพนธ์ ขั้นตอนละ ๑,๐๐๐ บาท           
(๕) ค่าลงทะเบียนแก้สัญลักษณ์ I (Incomplete) ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ครั้งละ ๑,๐๐๐ 
บาท               
(๖) ค่าลงทะเบียนลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๕๐๐ บาท              
(๗) ค่าลงทะเบียนลาพักการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ และชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระที่มีผลการ
ประเมิน I  (Incomplete) ภาคการศึกษาละ ๒,๐๐๐ บาท 
(๘) ค่าลงทะเบียนสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ ครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท              
(๙) ค่าลงทะเบียนสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ กรณีมีการจัดสอบครั้งท่ีสอง จ านวน ๑,๒๐๐ บาท          
(๑๐) ค่าลงทะเบียนสอบประมวลความรู้  ครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท 
(๑๑) ค่าลงทะเบียนอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต ครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท            
(๑๒) ค่าข้ึนทะเบียนมหาบัณฑิต จ านวน ๑,๐๐๐ บาท 

 

ข้อ ๔ ให้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้      
(๑) ค่าระเบียบการสมัคร ชุดละ ๒๐๐ บาท                 
(๒) ค่าธรรมเนียมการสมัครเพ่ือรับการคัดเลือก หลักสูตรละ ๕๐๐ บาท   
(๓) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จ านวน ๒,๐๐๐ บาท 
            



      -๒-  
 

(๔) ค่าธรรมเนียมเพ่ือการพัฒนาสื่อการศึกษาตลอดหลักสูตร จ านวน ๑,๐๐๐ บาท            
(๕) ค่าธรรมเนียมการสอบทดแทน ชุดวิชาละ ๓,๐๐๐ บาท               
(๖) ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนประเภทจากนักศึกษาทดลองเรียนเป็นนักศึกษาสามัญ             
จ านวน ๕๐๐ บาท          
(๗) ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนหลักสูตรหรือวิชาเอก ครั้งละ ๕๐๐ บาท              
(๘) ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแผนการศึกษา ครั้งละ ๕๐๐ บาท 
(๙) ค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชาที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งละ ๕๐๐ บาท 
(๑๐) ค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชาจากโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ชุดวิชาละ ๑,๐๐๐ บาท  
(๑๑) ค่าธรรมเนียมเพ่ือขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบการเทียบงานรายวิชา การเทียบความรู้หรือ 
การเทียบประสบการณ์ ครั้งละ ๕๐๐ บาท                 
(๑๒) ค่าธรรมเนียมการเทียบงานรายวิชา การเทียบความรู้หรือการเทียบประสบการณ์             
ชุดวิชาละ ๑,๐๐๐ บาท         
(๑๓) ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนที่อยู่ ครั้งละ ๑๐๐ บาท                
(๑๔) ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่ บัตรละ ๑๐๐ บาท             
(๑๕) ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงค าน าหน้าชื่อ สกุล ครั้งละ ๑๐๐ บาท             
(๑๖) ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ลงทะเบียนเรียน ครั้งละ ๕๐๐ บาท            
(๑๗) ค่าธรรมเนียมการออกใบรายงานผลการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๑๘) ค่าธรรมเนียมการออกใบรายงานผลการศึกษาฉบับภาษาไทย ฉบับละ ๒๐๐ บาท  
(๑๙) ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตร ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๒๐) ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษา ฉบับละ ๑๐๐ บาท            
(๒๑) ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองอ่ืนๆ ฉบับละ ๑๐๐ บาท              
(๒๒) ค่าธรรมเนียมการออกใบแทนใบปริญญาบัตร ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๒๓) ค่าธรรมเนียมการออกใบปริญญาบัตรเป็นภาษาอังกฤษ ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๒๔) ค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพภายหลังการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา  
ค้นคว้าอิสระ แต่ยังไม่ครบเงื่อนไขการขอส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๕๐๐ บาท  
(๒๕) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสถานภาพนักศึกษา ครั้งละ ๕๐๐ บาท     
(๒๖) ค่าธรรมเนียมการขอคืนสถานภาพนักศึกษาภายหลังจากมหาวิทยาลัยคัดชื่อออก            
ครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท 
 

ข้อ ๕ ให้ก าหนดอัตราค่าวัสดุการศึกษา ดังนี้      
(๑) ค่าวัสดุการศึกษา ชุดวิชาละ ๑,๕๐๐ บาท 
(๒) ค่าวัสดุการศึกษาชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จ านวน ๑๐๐ บาท 
 

ข้อ ๖ ให้ก าหนดอัตราค่าปรับ ดังนี้ 
 

(๑)  ค่าปรับกรณีการลงทะเบียน หรือเพ่ิมชุดวิชาล่าช้าภายหลังสิ้นสุดก าหนดการลงทะเบียนตาม
ปฏิทินการศึกษา วันละ ๑๐๐ บาท นับถึงวันที่ช าระ แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา 

 

(๒)  ค่าปรับกรณีการลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์  
      (ก)    ค่าปรับกรณกีารลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ ๕ หน่วยกติ     

กรณีลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ ลา่ช้าภายหลังจากการประกาศผล
สอบชุดวิชาสุดท้ายที่อาจลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ ๑ ได้ หรือประกาศผลสอบชุดวิชา
วิทยานิพนธ์ ๑ หรือประกาศผลสอบชุดวิชาวิทยานิพนธ์ ๒ แล้วแต่กรณี ทางเว็บไซต์ของ 



           
    -๓-        

 
มหาวิทยาลัย เกิน ๑๕ วัน วันละ ๑๐๐ บาท นับถึงวันที่ช าระ แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทต่อ         
ภาคการศึกษา          

(ข)    ค่าปรับกรณีการลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ ๖ หน่วยกิต   
 กรณีลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ขั้นตอนที่ ๒ หรือ ๓ หรือ ๔ ล่าช้าภายหลังสิ้นสุด
ก าหนดการลงทะเบียนตามปฏิทินการศึกษา หรือภายหลังจากการประกาศผลการประเมินขั้นตอน 
ที่ ๒ หรือ ๓ แล้วแต่กรณี ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกิน ๑๕ วัน วันละ ๑๐๐ บาท                 
นับถึงวันที่ช าระ แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา 

 

(๓)  ค่าปรับกรณีการลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือการสอบประมวลความรู้ล่าช้า 
  (ก) กรณีลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือการสอบประมวลความรู้ล่าช้า
ภายหลังสิ้นสุดก าหนดการลงทะเบียนตามปฏิทินการศึกษา วันละ ๑๐๐ บาท นับถึงวันที่ช าระ    
แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา 
     (ข)   กรณีลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือการสอบประมวลความรู้ ที่ต้องรอ
ผลการประเมินชุดวิชาสุดท้าย ภายหลังประกาศผลสอบชุดวิชาสุดท้ายทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศผลสอบทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย วันละ ๑๐๐ บาท นับถึงวันที่
ช าระ แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา 
 

(๔)  ค่าปรับกรณีลงทะเบียนล่าช้าชุดวิชาส าหรับนักศึกษาทดลองเรียนในภาคการศึกษาที่สองของปี
การศึกษาแรกท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ภายหลังวันประกาศผลสอบชุดวิชาทดลองเรียนชุดวิชา
สุดท้ายของภาคการศึกษาแรกทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกิน ๑๕ วัน วันละ ๑๐๐ บาท จนถึง
วันที่ช าระ แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา 
 

(๕)  ค่าปรับกรณียื่นเรื่องลาพักการศึกษาล่าช้าภายหลังสิ้นสุดก าหนดการลาพักการศึกษาตามปฏิทิน
การศึกษา วันละ ๕๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา 
 

  อัตราค่าปรับตามข้อ ๖ ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  
ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

 

(๖)  ให้ยกเว้นค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ดังนี้         
(๖.๑) กรณีต้องรอผลการอนุมัติจากสาขาวิชา ในเรื่องต่อไปนี้     
    (ก) รอผลการโอนชุดวิชาจากมหาวิทยาลัย      
    (ข) รอผลการเทียบงานรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน    
  (ค) รอผลการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากการท างาน   
 (๖.๒) สาขาวิชาแจ้งเปลี่ยนแปลงการเปิดสอนชุดวิชาล่าช้าภายหลังวันเปิดภาคการศึกษาแล้ว   
 (๖.๓) กรณีไม่มีสิทธิลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระตามข้อ ๖ (๓) (ข) อนุโลมให้ยกเว้น
ค่าปรับการลงทะเบียนยกระดับคะแนนชุดวิชาปกติล่าช้าของภาคการศึกษาที่รอการลงทะเบียนเรียน 
 

  ข้อ ๗ อัตราค่าลงทะเบียนสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระกรณีมีการจัดสอบครั้งที่สองตามข้อ ๓ (๙) 
ค่าธรรมเนียมเพ่ือขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบการเทียบงานรายวิชา การเทียบความรู้หรือ    การเทียบประสบการณ์
ตามข้อ ๔ (๑๑) และค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนดตามข้อ ๖ มิให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาโท 
 
 



                                                               -๔- 
 
 
และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๔ และให้คิดค่าปรับในกรณีการลงทะเบียนล่าช้า
ภายหลังจากวันสุดท้ายของก าหนดการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ๑๕ วัน อัตราวันละ ๕๐ บาท 
รวมแล้วไม่เกิน ๒๕๐ บาท ไปจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

 

ข้อ ๘ ในกรณีท่ีมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือต้องตีความตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด        
 

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 
 
                               ประกาศ ณ วันที่  ๑๒  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
 
         ลงนามแล้ว  ชัยเลิศ พิชิตพรชัย 
               (รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย) 
                                                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
             
             
             
          
 
 


