
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรศึกษาศาสตร 

บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ 

ประถมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง) และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรนวัตกรรม 

และผูประกอบการธุรกิจ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรออกประกาศเก่ียวกับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตร ีภาค 

ปกติ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรบัปรงุ) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา 

วิชาการประถมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง) และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรนวัตกรรมและผู 

ประกอบการธ ุรก ิจ 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๐ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การบริหารงบประมาณ การ 

เงิน และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และขอ ๔ ขอ ๗ และขอ ๑๒ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วา 

ดวย การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตร ีภาคปกต ิพ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบมติสภา 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๔(๓๘)/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัย จึงออกประกาศไว 

ดังนี ้

 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษา 

ระดับปริญญาตร ีภาคปกต ิหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง) หลักสูตร 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง) และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

นิเทศศาสตรนวัตกรรมและผูประกอบการธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒" 
 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับสําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตัง้แตภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

เปนตนไป 
 

ขอ ๓ คาธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปรญิญาตรี ภาคปกติ มดีังนี ้

(๑) คายืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา (คาพัฒนานักศึกษากอนเขารับการศึกษา) เรียกเก็บครั้งเดียวกอนเขา 

ศึกษา  จํานวน ๔,๐๐๐ บาท 

(๒) คาข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหมและคาบํารุงการศึกษา มีดังนี้ 

หลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย 

หลักสูตร ๔ ป (๘ ภาคการศึกษา) 



 

-  ๒ – 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

   

สังคมศาสตร ๑. ศึกษา 

ศาสตร 

บัณฑิต 

๑. การศึกษา 

ปฐมวัย 

 

๒๕๗,๐๐๐ 

 

๗,๐๐๐ 

 

๗,๐๐๐ 

 

๒๔,๒๕๐ 

 

๓๑,๒๕๐ 

๒. การประถม 

ศึกษา 
๒๕๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๒๔,๒๕๐ ๓๑,๒๕๐ 

๒. นิเทศ 

ศาสตร 

บัณฑิต 

นิเทศศาสตร 

นวัตกรรมและผู 

ประกอบการ 

ธุรกิจ 

๒๐๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 

ขอ ๔ คาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ท่ีลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือ เรยีน 

ทดแทนท่ียกเลิกรายวิชา ไมผานเกณฑการประเมินผล เรียนครบหนวยกิตตามโครงสรางหลักสูตรแลวแตยังไมสําเร็จ 

การศึกษา หรือการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดรูอนท่ีไมใชการลงทะเบียนเรียนตามท่ีมหาวิทยาลัยจัดให ตอง 

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากแผนการเรียนแตละภาคการศึกษา 

กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร 

(๑) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาการประถมศึกษา) 

จํานวนหนวยกิต ๑ - ๓ ๔ - ๖ ๗ - ๙ ๑๐ - ๑๒ ๑๓ - ๑๗ ๑๘ - ๒๒ 
คาวัสดุการศึกษา ๑,๕๐๐ ๒,๖๐๐ ๓,๗๐๐ ๔,๘๐๐ ๕,๙๐๐ ๗,๐๐๐ 

คาลงทะเบียนเรียน ๔,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๔,๒๕๐ 

รวม (บาท) ๕,๕๐๐ ๑๐,๖๐๐ ๑๕,๗๐๐ ๒๐,๘๐๐ ๒๕,๙๐๐ ๓๑,๒๕๐ 

(๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตรนวัตกรรมและผูประกอบธุรกิจ) 

จํานวนหนวยกิต ๑ - ๓ ๔ - ๖ ๗ - ๙ ๑๐ - ๑๒ ๑๓ - ๑๗ ๑๘ - ๒๒ 
คาวัสดุการศึกษา ๑,๕๐๐ ๒,๖๐๐ ๓,๗๐๐ ๔,๘๐๐ ๕,๙๐๐ ๗,๐๐๐ 

คาลงทะเบียนเรียน ๓,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ 

รวม (บาท) ๔ ๕๐๐ ๘ ๖๐๐ ๑๒ ๗๐๐ ๑๖ ๘๐๐ ๒๐ ๙๐๐ ๒๕ ๐๐๐ 

 



 

 

-  ๓ - 
 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชประกาศฉบับนี้ คือ ตามท่ีไดมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 

๒๕๕๘ ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การบริหารงบประมาณการเงนิและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

๒๕๕๘ และระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีนโยบายจดัทําหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

ปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒ และสาขาวิชาการประถมศกึษา หลักสูตรปรับปรุง พทุธศักราช ๒๕๖๒ 

เพื่อใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครศุาสตรและสาขา 

ศึกษาศาสตร (หลักสูตรส่ีป) พ.ศ ๒๕๖๒ และเพิ่มเติมหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรนวัตกรรม 

และผูประกอบการธุรกิจ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในระดับปริญญาตร ีเพื่อพัฒนาและยกระดับการศึกษาใหสอดคลองกับ 

ความตองการและการเปล่ียนแปลงของสภาวะปจจุบัน จึงจาํเปนตองออกประกาศนี้ 
 

รายละเอียดประกอบประกาศมหาวิทยาลัย 

การท่ีไดบัญญัติประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี ภาคปกติ เพื่อประโยชนของนักศึกษาในการเบิกจายเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองทุน 

เงินกูยืมเพื่อการศึกษาท่ีผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) 

๑. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา เปนระบบเหมาจายตลอดหลักสูตร แบงจายตามภาคการศึกษา 

(๑) กรณีนักศึกษาสําเร็จการศึกษากอน ตองชําระเงินในสวนท่ีเหลือจนครบตามคาใชจายตลอด 

หลักสูตรท่ีศึกษา 

(๒) กรณีนักศึกษาไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาการลดหยอนคาเลา 

เรียน ใหตามหนวยกิตท่ีไดรับการยกเวน โดยเทียบจากตารางขางตน 

๒. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาในแตละหลักสูตรไมเทากัน ขอใหตรวจสอบราย 

ละเอียดจากตารางขางตน 

๓. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาไมนับรวมคาหอพัก คาใชจายสวนตัวของนักศึกษา หรือคากิจกรรม 

ซอมเสริมใหกับนักศึกษา 

๔. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาไมนับรวมคาอุปกรณแท็บเล็ตของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ 

สาขาวิชาการประถมศึกษา 

๕. อัตราคาธรรมเนียมนี้ไมนับรวมอัตราคาธรรมเนียมตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การ 

ทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษของนกัศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประกาศ ณ  วันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

(รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน) 
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