
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
   เรื่อง เงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าวัสดุการศึกษาของนักศึกษา           
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

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

 

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราเงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าวัสดุ
ก า รศึ กษาของนั กศึ กษา หลั กสู ต รประกาศนี ยบั ต รบัณฑิ ต  แขนงวิ ช าหลั กสู ต รและการสอน                  
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  ให้มีความเหมาะสมยิ่ งขึ้น  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๖ และข้อ ๘                  
แห่งระเบียบสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยเงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา    
และค่าวัสดุการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๑๖  กรกฎาคม ๒๕๕๖        
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้         
    

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง เงินค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าวัสดุการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตร
และการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๕        
   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับกับการจัดการเรียนการสอนภายในประเทศ 
 

ข้อ ๓ ให้ก าหนดอัตราเงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษา 
ดังนี้            
  (๑) ค่าระเบียบการสมัคร ชุดละ ๒๐๐ บาท      
           (๒) ค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อรับการคัดเลือก จ านวน ๕๐๐ บาท   
           (๓) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จ านวน ๒,๐๐๐ บาท     
           (๔) ค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย กรณีลงทะเบียนครั้งแรก ชุดวิชาละ ๕,๐๐๐ บาท 
           (๕) ค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย กรณีลงทะเบียนเรียนซ้ า ชุดวิชาละ ๔,๕๐๐ บาท 
           (๖) ค่าวัสดุการศึกษา ชุดวิชาละ ๑,๕๐๐ บาท     
  (๗) ค่าลงทะเบียนสอบซ่อม ชุดวิชาละ ๕๐๐ บาท     
           (๘) ค่าลงทะเบียนลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๕๐๐ บาท   
           (๙) ค่าปรับกรณีการลงทะเบียน หรือเพ่ิมชุดวิชาล่าช้าภายหลังสิ้นสุดก าหนดการลงทะเบียน
ตามปฏิทินการศึกษา วันละ ๑๐๐ บาท นับถึงวันที่ช าระ แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา 

(๑๐) ค่าปรับกรณีการลงทะเบียนสอบซ่อมล่าช้าภายหลังวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบซ่อม
เกิน ๑๕ วันนับแต่วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบซ่อมทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย     วันละ ๑๐๐ บาท    
นับถึงวันที่ช าระ  แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา      

(๑๑) ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนที่อยู่ ครั้งละ ๑๐๐ บาท    
  (๑๒) ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่ บัตรละ ๑๐๐ บาท  

 



    -๒-      
            
            
           (๑๓) ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงค าน าหน้าชื่อ สกุล ครั้งละ ๑๐๐ บาท  
           (๑๔) ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ลงทะเบียนเรียน ครั้งละ ๕๐๐ บาท 
           (๑๕) ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนหลักสูตรหรือวิชาเอก ครั้งละ ๕๐๐ บาท  
  (๑๖) ค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชาที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งละ 
๕๐๐ บาท           
           (๑๗) ค่าธรรมเนียมเพ่ือขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบการเทียบงานรายวิชา การเทียบความรู้
หรือการเทียบประสบการณ์ ครั้งละ ๕๐๐ บาท       
           (๑๘) ค่าธรรมเนียมการเทียบงานรายวิชา การเทียบความรู้หรือการเทียบประสบการณ์       
ชุดวิชาละ ๑,๐๐๐ บาท          
  (๑๙) ค่าธรรมเนียมการออกใบรายงานผลการศึกษาฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ฉบับละ 
๒๐๐ บาท           
           (๒๐) ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตร ฉบับละ ๑๐๐ บาท
           (๒๑) ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษา ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
           (๒๒) ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองอ่ืนๆ ฉบับละ ๑๐๐ บาท   
           (๒๓) ค่าธรรมเนียมการออกใบแทนใบประกาศนียบัตรบัณฑิต ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
           (๒๔) ค่าธรรมเนียมการออกใบประกาศนียบัตรบัณฑิตเป็นภาษาอังกฤษ ฉบับละ ๑๐๐ บาท
           (๒๕) ค่าธรรมเนียมการขอคืนสถานภาพนักศึกษาภายหลังจากมหาวิทยาลัยคัดชื่อออก      
ครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท          
   

ข้อ ๔ อัตราค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่ายตามข้อ ๓ (๔) และข้อ ๓ (๕) ให้มีผลใช้บังคับกับ
นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
ให้คิดอัตราค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย กรณีลงทะเบียนครั้งแรกชุดวิชาละ ๔,๐๐๐ บาท และค่าลงทะเบียน
เรียนเหมาจ่าย กรณีลงทะเบียนเรียนซ้ าชุดวิชาละ ๓,๕๐๐ บาท ไปจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา  
  อัตราค่าปรับการลงทะเบียนเรียน หรือเพ่ิมชุดวิชาล่าช้ าตามข้อ ๓ (๙) และค่าปรับ
ลงทะเบียนสอบซ่อมล่าช้าตามข้อ ๓ (๑๐) มิให้ใช้บังคับกับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชา
หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยให้คิดค่าปรับในกรณี
การลงทะเบียนล่าช้าภายหลังจากวันสุดท้ายของก าหนดการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว       
๑๕ วัน อัตราวันละ ๕๐ บาท รวมแล้วไม่เกิน ๒๕๐ บาท ไปจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา   
    

ข้อ ๕ ในกรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติหรือต้องตีความตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด     
             

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


