ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ (ไทย) และหลักสูตรตอเนื่อง
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔
--------------------------------------------

เพื่ อ ให ก ารลงทะเบี ย นเรี ย นและการชํ า ระค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยมหิดล เปนไปดวยความเหมาะสม
อาศัยอํานาจตามขอ ๑๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการบริหารงบประมาณและ
การเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิก ารบดีจึง กําหนดอั ตราคาธรรมเนียมการศึกษาในหลัก สูตรปกติ (ไทย) และ
หลักสูตรตอเนื่องไวดังนี้
๑. ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ(ไทย)
และหลักสูตรตอเนื่อง ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ฉบับวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
๒. คาธรรมเนียมการศึกษา
๒. ๑ คาธรรมเนียมแรกเขาและคาทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
๗๕๐ บาท
(เฉพาะนักศึกษาใหม ภาคการศึกษาที่ ๑ )
๒.๒ คาธรรมเนียมประจําภาค (สําหรับนักศึกษาทุกชั้นป) ภาคการศึกษาละ
๓,๕๐๐ บาท
๓. คาหนวยกิต
๓.๑ รายวิชาบรรยาย (ปกติ) ปฏิบัติทางคลินิก หรือ สัมมนา หนวยกิตละ
๒๐๐ บาท
๓.๒ รายวิชาปฏิบัติการ (ปกติ) หนวยกิตละ
๔๐๐ บาท
๓.๓ รายวิชาบรรยาย (พิเศษ) สําหรับบางหลักสูตร
- หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรพิเศษ)หนวยกิตละ
๒,๕๐๐ บาท
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรตอเนื่อง) หนวยกิตละ
๖๐๐ บาท
๓.๔ รายวิชาปฏิบัติการ (พิเศษ) สําหรับบางหลักสูตร
- หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรพิเศษ) หนวยกิตละ
๔,๐๐๐ บาท
- หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรพิเศษ) รายวิชาปฏิบัติงานวิชาชีพ
หนวยกิตละ
๖,๐๐๐ บาท
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รายวิชาปฏิบัติการพยาบาล หนวยกิตละ ๑,๐๐๐ บาท

๒

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) หนวยกิตละ ๑,๒๐๐ บาท
๔. คาธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะหลักสูตร ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง
๔.๑ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
เฉพาะนักศึกษารหัสประจําตัว ๕๔xxxxx เปนตนไป
๒,๐๐๐ บาท
๔.๒ วท.บ.สาขาเวชศาสตรการธนาคารเลือด พยาบาลศาสตรบัณฑิต
และเฉพาะนักศึกษาสาขา กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต รหัสประจําตัว ๕๓xxxxx
เปนตนไป
๒,๕๐๐ บาท
๔.๓ วท.บ. สาขาเคมี ชีววิทยา ฟสิกส พฤกษศาสตร เทคโนโลยีชีวภาพ
และคณิตศาสตรเฉพาะนักศึกษารหัสประจําตัว ๕๔xxxxx เปนตนไป
๓,๐๐๐ บาท
๔.๔ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต
วท.บ.สาขากายภาพบําบัด วท.บ.สาขากิจกรรมบําบัด
วิศกรรมศาสตรบัณฑิต(เฉพาะนักศึกษาที่เขากอนปการศึกษา ๒๕๕๔)
วท.บ.สาขาเวชระเบียน (หลักสูตรตอเนื่อง) และเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีทันตกรรม
๕,๐๐๐ บาท
๔.๕ วิศกรรมศาสตรบัณฑิต เฉพาะนักศึกษารหัสประจําตัว ๕๔xxxxx เปนตนไป ๗,๐๐๐ บาท
๔.๖ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง)
๗,๕๐๐ บาท
๔.๗ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรโครงการรวมกับวิทยาลัยนานาชาติ)
๓๖๕,๐๐๐ บาท
๕. คาหนวยกิตภาคฤดูรอน คิดเปน ๒ เทาในขอ ๓ (กรณีลงทะเบียนเรียนซ้ํา)
๖. อัตราคาธรรมเนียมอื่นๆ และคาปรับ
๖.๑ คารักษาสภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาละ
๔,๐๐๐ บาท
๖.๒ คาทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ใบละ
๒๕๐ บาท
๖.๓ คาปรับการลงทะเบียนเรียนประจําภาคลาชากวากําหนด
แตไมเกิน ๑ สัปดาห ครั้งละ
๕๐๐ บาท
๖.๔ คาปรับการลงทะเบียนเรียนประจําภาคลาชา ที่เกินกําหนด ๑ สัปดาห
แตไมเกิน ๒ สัปดาหหลังเปดภาคการศึกษาปกติ หรือไมเกิน ๑ สัปดาห
หลังเปดภาคฤดูรอนชําระคาปรับเพิ่มอีกวันละ
๑๐๐ บาท
๖.๕ คาธรรมเนียมการลงทะเบียนเพื่อสอบแกตัวและสอบซอมที่ไดรับการอนุมัติ
วิชาละ
๒๐๐ บาท
๖.๖ คาธรรมเนียมการออกใบรับรอง เชน หนังสือรับรองการเปนนักศึกษา
ใบแสดงผลการศึกษา ใบรับรองสําเร็จการศึกษา ฯลฯ ฉบับละ
๕๐ บาท
๖.๗ คาธรรมเนียมการแกไขขอมูล เชน แกไขชื่อ-สกุล ฯลฯ ครั้งละ
๒๐ บาท
๖.๘ คาธรรมเนียมการออกสําเนาเอกสารอื่น ๆ ฉบับละ
๒๐ บาท

๓

๖.๙ คาจัดทําใบแปลปริญญาบัตร / ใบแทนปริญญาบัตร ฉบับละ
๑๐๐ บาท
๖.๑๐ คาธรรมเนียมบริการโอนเงินผานธนาคารใหนักศึกษาชําระโดยตรงกับธนาคาร
๖.๑๑ คาอุปกรณการศึกษาและกิจกรรมพัฒนาจิตตปญญาศึกษาของนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร(เฉพาะนักศึกษาใหม)
๘,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๔ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(ศาสตราจารยคลินิกนายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

