(สําเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วาดว ย คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาขั้นปริญ ญาตรี
พ.ศ. 2557
----------------------------โดยที่ เป น การสมควรปรั บ ปรุ ง แก ไ ขระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ว า ด ว ย
คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 16 (2) และ (10) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อ วันที่ 20 กั นยายน 2557 จึ งวาง
ระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2557”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2558 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555
บรรดาระเบียบ ขอกําหนด ขอบังคับ มติ หรือคําสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใช
ระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ใหกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตาง ๆ ไว ดังนี้
4.1 คาธรรมเนียมแรกเขา เรียกเก็บครั้งเดียว
เงินประกันทั่วไป
3,500 บาท
(คืนใหแกนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา พนสภาพ หรือ ลาออกจากมหาวิทยาลัย
หลังหักคาใชจายที่นักศึกษาทําใหทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเสียหาย รวมทั้ง
หนี้สินอื่น ๆ ที่นักศึกษาเปนผูรับผิดชอบ)
4.2 คาธรรมเนียมรายปการศึกษา
4.2.1 คาบํารุงมหาวิทยาลัย
10,000 บาท
4.2.2 คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา
400 บาท
4.3 คาธรรมเนียมลงทะเบียนวิช าเรียน
4.3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
หนวยกิตละ 800 บาท
4.3.2 หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต หนวยกิตละ 800 บาท
4.3.3 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
หนวยกิตละ 800 บาท
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4.3.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
หนวยกิตละ 800 บาท
4.3.5 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หนวยกิตละ 800 บาท
4.3.6 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
4.3.6.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเลือกเสรี และกลุมวิชา
เฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
หนวยกิตละ 800 บาท
4.3.6.2 หมวดวิชาเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรการแพทย และกลุม
วิชาเฉพาะทางดานวิชาชีพแพทย หนวยกิตละ 1,600 บาท
4.4 คาธรรมเนียมอื่น ๆ และคาปรับ
4.4.1 คาทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
30 บาท/บัตร
(ยกเวนการทําบัตรครั้งแรกและการทําบัตรแทนบัตรที่หมดอายุ)
4.4.2 คาทําบัตรประจําตัวนักศึกษากรณีบัตรหาย 200 บาท/บัตร
4.4.3 คาออกหนังสือรับรอง
20 บาท/ฉบับ
4.4.4 คารักษาสภาพการเปนนักศึกษา
500 บาท/ภาคการศึกษา
4.4.5 คาคืนสภาพการเปนนักศึกษา
500 บาท/ครั้ง
4.4.6 คาปรับการลงทะเบียนชา
25 บาท/วัน
4.4.7 คาปรับการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาชา 20 บาท/วัน
ขอ 5. การเก็ บ ค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาสํ า หรับ นั ก ศึ ก ษาขั้ น ปริญ ญาตรีที่ เข า ศึ ก ษาก อ น
ปการศึกษา 2556 ใหถือปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนักศึษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยคาธรรมเนียม
การศึกษาสําหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
การเก็ บ ค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาตรี ที่ เ ข า ศึ ก ษา
ในป ก ารศึ ก ษา 2556 – 2557 ให ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ว า ด ว ย
คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555
ขอ 6. ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ซึ่งไม
ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

13 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ลงนาม

วิจิตร ศรีสอาน
(ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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