
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
   เรื่อง เงินค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
--------------------------------------- 

 

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราเงินค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก ให้มีความเหมาะสมยิ่ งขึ้ น  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๖ และข้อ  ๘                    
แห่งระเบียบสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย เงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา           
และค่าวัสดุการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ อธิการบดี โดยความเห็นชอบของ  
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้ งที่  ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖                
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้          
   

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย เงินค่าบ ารุงการศึกษา        
และค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓  

 

ข้อ ๒ ให้ก าหนดอัตราเงินค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้   
  (๑) ค่าธรรมเนียมการสมัครเพ่ือรับการคัดเลือก หลักสูตรละ ๓,๐๐๐ บาท   
  (๒) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ช าระครั้งเดียวตลอดหลักสูตร ๕,๐๐๐ บาท 

(๓) ค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา      
           (๓.๑) ค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่ายในระดับปริญญาเอก มี ๓ อัตรา ดังนี้   
      (ก) อัตราเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๖๕,๐๐๐ บาท    
     (ข) อัตราเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๗๕,๐๐๐ บาท     
              (ค) อัตราเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๑๐๕,๐๐๐ บาท    
  ทั้งนี้ สาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาเอกภายหลังประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ใช้อัตรา                  
ค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๖๕,๐๐๐ บาท กรณีเลือกใช้อัตราค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่าย       
ต่อภาคการศึกษาเกินกว่า ๖๕,๐๐๐ บาท ต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
       (๓.๒) การช าระค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่ายในภาคการศึกษาแรกตามข้อ ๒ (๓) ส าหรับ
นักศึกษาใหม่ ให้แยกช าระได้เป็น ๒ ส่วน ดังนี ้        
      (ก) ช าระส่วนที่ ๑ ค่ารักษาสิทธิเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก   
      (ข) ช าระส่วนที่ ๒ ค่าบ ารุงการศึกษาส่วนที่เหลือ     
           (๓.๓) อัตราส่วนการช าระค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่ายส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ แบ่งเป็น ดังนี้ 
               (ก) ค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๖๕,๐๐๐ บาท ส่วนที่ ๑ เท่ากับ 
๓๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่ ๒ เท่ากับ ๓๕,๐๐๐ บาท              
      (ข) ค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๗๕,๐๐๐ บาท ส่วนที่ ๑ เท่ากับ 
๓๕,๐๐๐ บาท ส่วนที่ ๒ เท่ากับ ๔๐,๐๐๐ บาท 

    (ค) ค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๑๐๕,๐๐๐ บาท ส่วนที่ ๑ เท่ากับ 
๕๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่ ๒ เท่ากับ ๕๕,๐๐๐ บาท 

 

 
 



    -๒-       
 
 
 

ทั้งนี้ นักศึกษาใหม่ทุกสาขาวิชาต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าพร้อมการช าระค่าบ ารุงการศึกษา
เหมาจ่ายส่วนที่ ๑  

     (๓.๔) การช าระค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่ายในภาคการศึกษาแรกท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ใหม่ ก าหนดระยะเวลาการช าระส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ เป็นดังนี้      
     (ก) การช าระส่วนที่ ๑ ก าหนดช าระภายใน ๕ วันท าการนับต่อจากวันประกาศผลการ
คัดเลือกเข้าศึกษา            
     (ข) การช าระส่วนที่ ๒ ก าหนดช าระสิ้นสุด ณ วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญา
เอก    

     (๓.๕) หากพ้นก าหนดการช าระตามข้อ ๓.๔ แล้ว นักศึกษาต้องช าระค่าปรับกรณีลงทะเบียน
ล่าช้า ตามข้อ ๒ (๑๒) เพ่ิมเติมจากค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา     

(๔) ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ ๕,๐๐๐ บาท   
  (๕) ค่าลงทะเบียนสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ การสอบครั้งที่ ๒ ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท  
  (๖) ค่าลงทะเบียนการสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท       
  (๗) ค่าลงทะเบียนการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท    
  (๘) ค่าข้ึนทะเบียนดุษฎีบัณฑิต ครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท      
  (๙) ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารส าคัญ กรณีขอฉบับที่ ๒ ฉบับละ ๒๐๐ บาท  
  (๑๐) ค่าบ ารุงการศึกษาภายหลังจากช าระค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่ายครบ ๖ ภาคการศึกษาแล้ว 
แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๒๕,๐๐๐ บาท       
  (๑๑) ค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพภายหลังการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ ภาคการศึกษาละ 
๕,๐๐๐ บาท            
  (๑๒) ค่าปรับกรณีการลงทะเบียน หรือเพ่ิมชุดวิชาล่าช้าภายหลังสิ้นสุดก าหนดการลงทะเบียนตาม
ปฏิทินการศึกษา วันละ ๑๐๐ บาท นับถึงวันที่ช าระ แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศกึษา   
  (๑๓) อัตราค่าลงทะเบียนสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ การสอบครั้งที่ ๒ และค่าลงทะเบียน         
การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ตามข้อ ๒ (๕) และข้อ ๒ (๗) ตามประกาศนี้ ไม่มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาระดับ  
ปริญญาเอกท่ีเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๒ โดยให้ใช้อัตราเดิมตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ว่าด้วย เงินค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ.๒๕๔๙ และประกาศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยเงินค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามโครงการความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) พ.ศ.๒๕๕๑ ไปจนกว่า  จะส าเร็จการศึกษา  

ข้อ ๓ ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องก าหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมในการช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา 
และค่าธรรมเนียมของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ให้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

 

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแตภ่าคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
 
                               ประกาศ ณ วันที ่ ๑๒  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
          ลงนามแล้ว  ชัยเลิศ พิชิตพรชัย 
               (รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย) 
                                                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

          


