
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เรื่อง เงินค่าบํารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าวัสดุการศึกษา 

ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต 
พ.ศ. ๒๕๕๔  

---------------------------------- 

  โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงอัตราเงินค่าบํารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าวัสดุ
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน อาศัยอํานาจตามความในข้อ 
๖ แห่งระเบียบสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยเงินค่าบํารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าวัสดุ
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์ สิ น  ในการประชุ มครั้ ง ท่ี  ๙ /๒๕๕๔ เ ม่ื อวั น ท่ี  ๒๘   มิ ถุนายน  ๒๕๕๔  จึ ง ให้ ยก เลิ กประกาศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยเงินค่าบํารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  ข้อ ๑ ให้กําหนดอัตราค่าบํารุงการศึกษา ดังนี้ 
  (๑) ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท 
  (๒) ค่าบํารุงห้องสมุด ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท 
  (๓) ค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตละ ๑,๕๐๐ บาท 
  (๔) ค่าลงทะเบียนแก้สัญลักษณ์ I ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ ข้ันตอนละ ๑,๐๐๐ บาท 

  (๕) ค่าลงทะเบียนแก้สัญลักษณ์ I ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท 
  (๖) ค่าลงทะเบียนลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๕๐๐  บาท 
  (๗) ค่าลงทะเบียนลาพักการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ และชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระท่ีมีผลการ
ประเมิน I ภาคการศึกษาละ ๒,๐๐๐ บาท 
  (๘) ค่าลงทะเบียนสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ ครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท 
  (๙) ค่าลงทะเบียนสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ กรณีมีการจัดสอบครั้งท่ีสอง จํานวน ๑,๒๐๐ บาท 
  (๑๐) ค่าลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ ครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท 
  (๑๑) ค่าลงทะเบียนอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต ครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท 
  (๑๒) ค่าข้ึนทะเบียนมหาบัณฑิต จํานวน ๑,๐๐๐ บาท 

  ข้อ ๒ ให้กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้ 
  (๑) ค่าระเบียบการสมัคร ชุดละ ๒๐๐ บาท 
  (๒) ค่าธรรมเนียมการสมัครเพ่ือรับการคัดเลือก หลักสูตรละ ๕๐๐ บาท 

(๓) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จํานวน ๒,๐๐๐ บาท 
  (๔) ค่าธรรมเนียมเพ่ือการพัฒนาสื่อการศึกษาตลอดหลักสูตร จํานวน ๑,๐๐๐ บาท 
  (๕) ค่าธรรมเนียมการสอบทดแทน ชุดวิชาละ  ๓,๐๐๐ บาท 
  (๖) ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนประเภทจากนักศึกษาทดลองเรียนเป็นนักศึกษาสามัญ จํานวน ๕๐๐  บาท 
  (๗) ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนหลักสูตรหรือวิชาเอก ครั้งละ ๕๐๐ บาท 
 



-๒- 
 
 
  (๘) ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแผนการศึกษา ครั้งละ ๕๐๐ บาท 
  (๙) ค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชาท่ีเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งละ ๕๐๐  บาท 
  (๑๐) ค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชาจากโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ชุดวิชาละ ๑,๐๐๐ บาท 
  (๑๑) ค่าธรรมเนียมเพ่ือขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบการเทียบงานรายวิชา การเทียบความรู้หรือการ
เทียบประสบการณ์ ครั้งละ ๕๐๐  บาท 
  (๑๒) ค่าธรรมเนียมการเทียบงานรายวิชา การเทียบความรู้หรือการเทียบประสบการณ์ ชุดวิชาละ 
๑,๐๐๐ บาท 
  (๑๓) ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนท่ีอยู่ ครั้งละ ๑๐๐   บาท 
  (๑๔) ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจําตัวนักศึกษาให้ใหม่ บัตรละ ๑๐๐ บาท 
  (๑๕) ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงคํานําหน้าชื่อ-สกุล ครั้งละ ๑๐๐ บาท 
  (๑๖) ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลท่ีลงทะเบียนเรียน ครั้งละ ๕๐๐ บาท 
  (๑๗) ค่าธรรมเนียมการออกใบรายงานผลการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับละ ๒๐๐ บาท) 
  (๑๘) ค่าธรรมเนียมการออกใบรายงานผลการศึกษาฉบับภาษาไทย ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
  (๑๙) ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตร ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
  (๒๐) ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
  (๒๑) ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองอ่ืนๆ ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
  (๒๒) ค่าธรรมเนียมการออกใบแทนใบปริญญาบัตร ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
  (๒๓) ค่าธรรมเนียมการออกใบปริญญาบัตรเป็นภาษาอังกฤษ ฉบับละ ๑๐๐  บาท 
  (๒๔) ค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพหลังการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ    
แต่ยังไม่ครบเง่ือนไขการขอสําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๕๐๐ บาท 
  (๒๕) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสถานภาพนักศึกษา ครั้งละ ๕๐๐ บาท 
  (๒๖) ค่าธรรมเนียมการขอคืนสถานภาพนักศึกษาหลังจากมหาวิทยาลัยคัดชื่อออก ครั้งละ ๒,๐๐๐  บาท 

  ข้อ ๓ ให้กําหนดอัตราค่าวัสดุการศึกษา ดังนี้ 
  (๑) ค่าวัสดุการศึกษา ชุดวิชาละ ๑,๕๐๐ บาท 
  (๒) ค่าวัสดุการศึกษาชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จํานวน  ๑๐๐ บาท 

  ข้อ ๔ ให้กําหนดอัตราค่าปรับ ดังนี้ 
  (๑) ค่าปรับกรณีการลงทะเบียนเรียน หรือเพ่ิมชุดวิชาล่าช้าหลังสิ้นสุดกําหนดการลงทะเบียนตามปฏิทิน
การศึกษา วันละ ๑๐๐  บาท นับถึงวันท่ีมาชําระ สิ้นสุดวันแรกท่ีเปิดภาคการศึกษา 
  (๒) ค่าปรับกรณีการลงทะเบียนเรียน หรือเพ่ิมชุดวิชาล่าช้าหลังวันเปิดภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา 
วันละ ๒๐๐ บาท นับถึงวันท่ีมาชําระ สิ้นสุดวันแรกของการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษาของชุดวิชานั้นๆ 
  (๓) ค่าปรับกรณีการลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ล่าช้าหลังปิดการลงทะเบียนสอบตามปฏิทิน
การศึกษา จนถึงวันท่ีมาชําระ วันละ ๒๐๐ บาท แต่สูงสุดไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 
  (๔) ค่าปรับกรณีการลงทะเบียนสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ล่าช้าหลังวันจัดสอบเป็นต้นไป จนถึงวันท่ีมา
ชําระ วันละ ๒๐๐ บาท 
  (๕) ค่าปรับกรณีท่ียื่นเรื่องลาพักการศึกษาล่าช้าหลังสิ้นสุดกําหนดการลาพักการศึกษาตามปฏิทิน
การศึกษา วันละ ๕๐ บาท 

 



-๓- 

 

ข้อ ๕ อัตราค่าลงทะเบียนสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระกรณีมีการจัดสอบครั้งท่ีสองตามข้อ ๑(๙) 
ค่าธรรมเนียมเพ่ือขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบการเทียบงานรายวิชา การเทียบความรู้หรือการเทียบประสบการณ์ ตามข้อ
๒(๑๑) และค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้ากว่ากําหนด ตามข้อ ๔ มิให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๔  และให้คิดค่าปรับในกรณีการลงทะเบียนล่าช้าหลังจากวัน
สุดท้ายของกําหนดการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ๑๕ วัน ในอัตราวันละ ๕๐ บาท รวมแล้วไม่เกิน ๒๕๐ 
บาท ไปจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา  

ข้อ ๖  ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับกับการจัดการเรียนการสอนภายในประเทศ 

ข้อ ๗ ในกรณีท่ีมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือต้องตีความตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
     ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔     
 
 
            ลงนามแล้ว  ปราณี  สังขะตะวรรธน์ 
       (รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  สังขะตะวรรธน์) 
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
 

 

หมายเหตุ  :  เหตุผลในการประกาศใช้ประกาศนี้ คือ เนื่องจากอัตราค่าบํารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าวัสดุ
การศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยเงินค่าบํารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุ
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๔๙ ไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เพ่ือให้การกําหนดอัตราค่าบํารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าวัสดุการศึกษา    
มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันยิ่งข้ึน จึงจําเป็นต้องออกประกาศฉบับนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


