
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคเรียนส าหรับนักศึกษา  

ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) ภาคปกติ เป็นไปสภาวการณ์ปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๕ และข้อ ๑๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา จึงออกประกาศก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
ภาคปกต ิดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ ที่ เข้า
ศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคเรียน
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ข้อ ๓ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคเรียน เป็นแบบเหมาจ่าย ส่วนค่าธรรมเนียมอื่นให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดดังนี้ 

 

หลักสูตร 

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่  
๑ และ ๒                    

เหมาจ่ายภาคเรียนละ 
(บาท) 

ลงทะเบียนเรียน           
ภาคเรียนที่ ๓            

เหมาจ่ายภาคเรียนละ 
(บาท) 

๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๑๔,๐๐๐ ๘,๐๐๐ 
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ ๑๕,๐๐๐ ๗,๕๐๐ 
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 
    - สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ       

๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

๔. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต ๑๔,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 
๕. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ ๑๔,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 
๖. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ 
    - สาขาวชิานิเทศศาสตร์  
      (วิทยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์) 
    - สาขาวชิานิเทศศาสตร์  
      (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั)                               

๑๕,๐๐๐ 
 

๗,๕๐๐ 
 

๗. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ๑๔,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 
๘. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ๑๔,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 
๙. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ ๑๔,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 

 



หลักสูตร 

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่  
๑ และ ๒                    

เหมาจ่ายภาคเรียนละ 
(บาท) 

ลงทะเบียนเรียน           
ภาคเรียนที่ ๓            

เหมาจ่ายภาคเรียนละ 
(บาท) 

๑๐. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ๑๔,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 
๑๑. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๑๔,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 
๑๒. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ๑๔,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 
๑๓. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๑๘,๐๐๐ ๙,๐๐๐ 
๑๔. หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต ๑๔,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 

   วิทยาลัยนวัตกรมและการจัดการ 

หลักสูตร 

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่  
๑ และ ๒                    

เหมาจ่ายภาคเรียนละ 
(บาท) 

ลงทะเบียนเรียน           
ภาคเรียนที่ ๓            

เหมาจ่ายภาคเรียนละ 
(บาท) 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ ๑๕,๐๐๐ ๗,๕๐๐ 
๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ๑๕,๐๐๐ ๗,๕๐๐ 
๓. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ๑๕,๐๐๐ ๗,๕๐๐ 

 
  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

หลักสูตร 

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่  
๑ และ ๒                    

เหมาจ่ายภาคเรียนละ 
(บาท) 

ลงทะเบียนเรียน            
ภาคเรียนที่ ๓             

เหมาจ่ายภาคเรียนละ    
(บาท) 

๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ๑๕,๐๐๐ ๗,๕๐๐ 
๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
    - สาขาวชิาการจัดการโลจสิติกส์ 
      (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

๓๕,๐๐๐ ๑๗,๕๐๐ 

 
 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 

หลักสูตร 

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่  
๑ และ ๒                    

เหมาจ่ายภาคเรียนละ 
(บาท) 

ลงทะเบียนเรียน            
ภาคเรียนที่ ๓             

เหมาจ่ายภาคเรียนละ 
(บาท) 

๑. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ๓๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 
    - สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
    - สาขาวชิาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข 

 
๒๕,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

 
๑๒,๕๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

๓. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ๒๕,๐๐๐ ๑๒,๕๐๐ 
 
 

- ๒ - 



 

  วิทยาลัยนานาชาติ 

หลักสูตร 

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่  
๑ และ ๒                    

เหมาจ่ายภาคเรียนละ 
(บาท) 

ลงทะเบียนเรียน            
ภาคเรียนที่ ๓             

เหมาจ่ายภาคเรียนละ    
(บาท) 

๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
    - สาขาวชิาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 
      (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

๓๕,๐๐๐ ๑๗,๕๐๐ 

๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
    - สาขาวชิาธุรกิจการบนิ (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

๔๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

๓. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  
    - สาขาวชิาการจัดการท่องเที่ยว  
      (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
    - สาขาวชิาการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

๓๕,๐๐๐ ๑๗,๕๐๐ 
 

 
  วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ 

หลักสูตร ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่  
๑ และ ๒                    

เหมาจ่ายภาคเรียนละ 
(บาท) 

ลงทะเบียนเรียน            
ภาคเรียนที่ ๓             

เหมาจ่ายภาคเรียนละ    
(บาท) 

นักศึกษาไทย  
๑. หลักสูตรศิลปบัณฑิต  

 
๔๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

นักศึกษาต่างชาต ิ
๒. หลักสูตรศิลปบัณฑิต 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๒๕,๐๐๐ 

 
  วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

หลักสูตร 

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่  
๑ และ ๒                    

เหมาจ่ายภาคเรียนละ 
(บาท) 

ลงทะเบียนเรียน            
ภาคเรียนที่ ๓             

เหมาจ่ายภาคเรียนละ    
(บาท) 

๑. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ๒๑,๐๐๐ ๑๐,๕๐๐ 
 

 
                ประกาศ  ณ   วันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

     (รศ. ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย) 
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- ๓ - 


