ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2557
……………………….
โดยที่ เป็ นการสมควรปรั บปรุ งแก้ ไขระเบี ยบมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารี ว่าด้วย ค่ าธรรมเนี ยม
การศึกษาสาหรับนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16 (2) และ
(10) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
สุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ รนารี ว่ าด้ วย ค่ าธรรมเนี ย ม
การศึกษาสาหรับนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557”
ข้อ 2

ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับ
นักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
บรรดาระเบียบ ข้อกาหนด ข้อบังคับ มติ หรือคาสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4

ให้กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ไว้ ดังนี้
4.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า เรียกเก็บครั้งเดียว
เงินประกันทั่วไป
6,000 บาท
(คืนให้แก่นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา พ้นสภาพ หรือ ลาออกจาก
มหาวิทยาลัยหลังหักค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาทาให้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
เสียหาย รวมทั้งหนี้สินอื่น ๆ ที่นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ)
4.2 ค่าธรรมเนียมรายปีการศึกษา
4.2.1 ค่าบารุงมหาวิทยาลัย
20,000 บาท
4.2.2 ค่าบารุงกิจกรรมนักศึกษา
400 บาท
4.3 ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียน
ค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตละ
2,400 บาท

4.4 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และค่าปรับ
4.4.1 ค่าทาบัตรประจาตัวนักศึกษา
30 บาท/บัตร
(ยกเว้นการทาบัตรครั้งแรกและการทาบัตรแทนบัตรที่หมดอายุ)
4.4.2 ค่าทาบัตรประจาตัวนักศึกษากรณีบัตรหาย 200 บาท/บัตร
4.4.3 ค่าออกหนังสือรับรอง
20 บาท/ฉบับ
4.4.4 ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
1,500 บาท/ภาคการศึกษา
4.4.5 ค่าคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
1,500 บาท/ครั้ง
4.4.6 ค่าปรับการลงทะเบียนช้า
75 บาท/วัน
4.4.7 ค่าปรับการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาช้า
50 บาท/วัน
ข้อ 5 การเก็ บ ค่ าธรรมเนี ยมการศึ ก ษาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาขั้ น บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ เข้ าศึ ก ษาก่ อ น
ปี การศึ กษา 2556 ให้ ถื อปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบมหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี สุ รนารี ว่ า ด้ วย ค่ าธรรมเนี ยม
การศึ ก ษาส าหรั บ นั กศึ ก ษาขั้ น บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา พ.ศ. 2550 และระเบี ยบมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี
ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
การเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาขั้ น บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ เข้ า ศึ ก ษาใน
ปี การศึ กษา 2556 – 2557 ให้ ถื อปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบมหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี สุ รนารี ว่ าด้ วย ค่ าธรรมเนี ยม
การศึกษาสาหรับนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจออกประกาศข้อปลีกย่อยเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

(ลงนาม)

(2)

วิจิตร ศรีสอ้าน
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

