
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ (ไทย) และหลักสูตรต่อเนื่อง  

ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
-------------------------------------------- 

 
  เ พ่ือ ให้การลงทะเ บียนเรี ยนและการชํ าระ ค่าธรรมเนี ยมการ ศึกษาในระ ดับปริญญาตรี     

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นไปด้วยความเหมาะสม มหาวิทยาลัยมหิดลจึงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล  

  อาศัยอํานาจตามข้อ ๑๑  ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน 
พ.ศ. ๒๕๕๑  อธิการบดีจึงกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตรปกติ (ไทย) 
และหลักสูตรต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ไว้ดังนี้ 

  ๑.  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
     ๑.๑  ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา                 ๗๕๐ บาท

          (เฉพาะนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาท่ี ๑)                                            
        ๑.๒  ค่าธรรมเนียมประจําภาค (สําหรับนักศึกษาทุกชั้นปี)  ภาคการศึกษาละ           ๓,๕๐๐ บาท 
 

๒.  ค่าหน่วยกิต 
     ๒.๑  รายวชิาบรรยาย (ปกติ)  ปฏิบัติทางคลินิก หรือ สัมมนา หน่วยกิตละ                ๒๐๐ บาท 
     ๒.๒  รายวชิาปฏิบัติการ (ปกติ) หน่วยกิตละ                                                    ๔๐๐ บาท 
     ๒.๓  รายวิชาบรรยาย (พิเศษ) สําหรับบางหลักสูตร 
            - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง)   หน่วยกิตละ             ๖๐๐  บาท                                                                                              

                          ๒.๔  รายวิชาปฏิบัติการ (พิเศษ) สําหรับบางหลักสูตร  
    - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  รายวิชาปฏิบัติการพยาบาล หน่วยกิตละ        ๑,๐๐๐ บาท 
    - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) หน่วยกิตละ             ๑,๒๐๐ บาท 

                ๒.๕  ค่าหน่วยกิตภาคฤดูร้อน คิดเป็น ๒ เท่าในข้อ ๒ (กรณีลงทะเบียนเรียนซํ้า)  
 

               ๓.  ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะหลักสูตร  
       ๓.๑ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
      ๓.๑.๑ แพทยศาสตรบัณฑิต  เฉพาะนักศึกษารหัสประจําตัว ๕๖xxxxx เป็นต้นไป                                                                                                            

                      ชั้นปีท่ี ๑     ภาคการศึกษาละ    ๓,๐๐๐ บาท 
                          ชั้นปีท่ี  ๒,๓     ภาคการศึกษาละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
                          ชั้นปีท่ี  ๔,๕,๖     ภาคการศึกษาละ  ๑๒,๐๐๐ บาท 
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   ๓.๑.๒ กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  เฉพาะนักศึกษารหัสประจําตัว ๕๓xxxxx เป็นต้นไป                                                                                                            

                      ชั้นปีท่ี ๑,๒,๓,๔     ภาคการศึกษาละ    ๒,๕๐๐ บาท                  
   ๓.๑.๓ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เฉพาะนักศึกษารหัสประจําตัว ๕๗xxxxx เป็นต้นไป                         
                      ชั้นปีท่ี ๑     ภาคการศึกษาละ    ๓,๐๐๐ บาท 

                          ชั้นปีท่ี  ๒,๓     ภาคการศึกษาละ    ๗,๕๐๐ บาท 
                          ชั้นปีท่ี  ๔     ภาคการศึกษาละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
   ๓.๑.๔ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์  

                              เฉพาะนักศึกษารหัสประจําตัว ๕๗xxxxx เป็นต้นไป                                                                 
                      ชั้นปีท่ี ๑     ภาคการศึกษาละ    ๔,๕๐๐ บาท 

                          ชั้นปีท่ี  ๒,๓,๔     ภาคการศึกษาละ    ๙,๐๐๐ บาท 
                          ๓.๒ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
      ๓.๒.๑ แพทยศาสตรบัณฑิต  เฉพาะนักศึกษารหัสประจําตัว ๕๖xxxxx เป็นต้นไป                                                                                                            

                      ชั้นปีท่ี ๑     ภาคการศึกษาละ    ๓,๐๐๐ บาท 
                          ชั้นปีท่ี  ๒,๓,๔,๕,๖    ภาคการศึกษาละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
                       ๓.๒.๒ พยาบาลศาสตรบัณฑิต  เฉพาะนักศึกษารหัสประจําตัว ๕๓xxxxx เป็นต้นไป                                                                                                            

                      ชั้นปีท่ี ๑,๒,๓,๔     ภาคการศึกษาละ    ๒,๕๐๐ บาท                  
                ๓.๓ คณะเภสัชศาสตรบัณฑิต  
                                ๓.๓.๑ เภสัชศาสตรบัณฑิต เฉพาะนักศึกษารหัสประจําตัว ๕๒xxxxx เป็นต้นไป                                                                                                            

                     ชั้นปีท่ี ๑,๒,๓,๔,๕,๖    ภาคการศึกษาละ    ๕,๐๐๐ บาท                  
 ๓.๔ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
      ๓.๔.๑ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  เฉพาะนักศึกษารหัสประจําตัว ๔๘xxxxx เป็นต้นไป  
                                       ชั้นปีท่ี ๑,๒,๓,๔,๕,๖    ภาคการศึกษาละ    ๕,๐๐๐ บาท 
                                             เฉพาะนักศึกษารหัสประจําตัว ๕๗xxxxx เป็นต้นไป     
                                         ชั้นปีท่ี  ๑     ภาคการศึกษาละ    ๕,๐๐๐ บาท 
                                         ชั้นปีท่ี  ๒,๓       ภาคการศึกษาละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
                                         ชั้นปีท่ี  ๔,๕,๖       ภาคการศึกษาละ  ๑๒,๐๐๐ บาท 
                               ๓.๔.๒ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรโครงการร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ)                      

            เฉพาะนักศึกษารหัสประจําตัว ๕๒xxxxx เป็นต้นไป ภาคการศึกษาละ    ๓๖๕,๐๐๐ บาท                                                                                             
           ๓.๔.๓ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทันตกรรม (หลักสูตรต่อเนื่อง)              
  เฉพาะนักศึกษารหัสประจําตัว ๕๒xxxxx เป็นต้นไป  ภาคการศึกษาละ    ๗,๕๐๐ บาท                                                                           
     ๓.๕ คณะวิทยาศาสตร์ 

      ๓.๕.๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ พฤกษศาสตร์   
                           เทคโนโลยีชีวภาพ และคณิตศาสตร์  เฉพาะนักศึกษารหัสประจําตัว ๕๔xxxxx เป็นต้นไป                                                
                               ชั้นปีท่ี ๑,๒,๓,๔       ภาคการศึกษาละ    ๓,๐๐๐ บาท                                         
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 ๓.๖ คณะสาธารณสุขศาสตร ์
      ๓.๖.๑ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง)                                                          

                                  เฉพาะนักศึกษารหัสประจําตัว ๕๒xxxxx เป็นต้นไป   ภาคการศึกษาละ   ๗,๕๐๐ บาท 
                               ๓.๗ คณะพยาบาลศาสตร์                                                                                                          
                           ๓.๗.๑ พยาบาลศาสตรบัณฑิต เฉพาะนักศึกษารหัสประจําตัว ๕๓xxxxx เป็นต้นไป                                                                        
                                             ชั้นปีท่ี ๑,๒,๓,๔        ภาคการศึกษาละ      ๒,๕๐๐ บาท                  
                          ๓.๘ คณะกายภาพบําบัด 
      ๓.๘.๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด เฉพาะนักศึกษารหัสประจําตัว ๕๒xxxxx เป็นต้นไป          

                           ชั้นปีท่ี ๑,๒,๓,๔       ภาคการศึกษาละ        ๕,๐๐๐ บาท                                                                      
   ๓.๘.๒ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด เฉพาะนักศึกษารหัสประจําตัว ๕๒xxxxx เป็นต้นไป                                 
                              ชั้นปีท่ี ๑,๒,๓,๔         ภาคการศึกษาละ    ๕,๐๐๐ บาท                  
            ๓.๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

      ๓.๙.๑  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์            
                           วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร  
                           และวิศวกรรมชีวการแพทย์ เฉพาะนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๔    
                            ชั้นปีท่ี ๑,๒,๓,๔           ภาคการศึกษาละ     ๕,๐๐๐ บาท    

                                         เฉพาะนักศึกษารหัสประจําตัว ๕๔xxxxx เป็นต้นไป    
                                         ชั้นปีท่ี ๑,๒,๓,๔                          ภาคการศึกษาละ      ๗,๐๐๐ บาท    
          ๓.๑๐ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
      ๓.๑๐.๑ แพทยศาสตรบัณฑิต  เฉพาะนักศึกษารหัสประจําตัว ๕๖xxxxx เป็นต้นไป                                                                                                            

                        ชั้นปีท่ี ๑          ภาคการศึกษาละ    ๓,๐๐๐ บาท 
                            ชั้นปีท่ี  ๒,๓          ภาคการศึกษาละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
                            ชั้นปีท่ี  ๔,๕,๖ ชําระท่ีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

   ๓.๑๑ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
      ๓.๑๑.๑ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เฉพาะนักศึกษารหัสประจําตัว ๔๙xxxxx เป็นต้นไป 
                                            ชั้นปีท่ี ๑,๒,๓,๔,๕,๖      ภาคการศึกษาละ     ๕,๐๐๐ บาท      

  ๓.๑๒  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี     
                    ๓.๑๒.๑  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร                            

                                เฉพาะนักศึกษารหัสประจําตัว ๕๖xxxxx เป็นต้นไป 
                   ชั้นปีท่ี ๑,๒,๓,๔       ภาคการศึกษาละ          ๓,๕๐๐ บาท             
                  ๓.๑๒.๒  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร                                        
                    เฉพาะนักศึกษารหัสประจําตัว ๕๖xxxxx เป็นต้นไป    

                                           ชั้นปีท่ี ๑,๒,๓,๔        ภาคการศึกษาละ       ๔,๐๐๐ บาท        
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                               ๓.๑๒.๓  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ และสาขาวิชาธรณีศาสตร์  
                    เฉพาะนักศึกษารหัสประจําตัว ๕๖xxxxx เป็นต้นไป  

   ชั้นปีท่ี ๑,๒,๓,๔          ภาคการศึกษาละ       ๕,๐๐๐ บาท          
            ๓.๑๒.๔   บริหารธุรกิจบัณฑิต เฉพาะนักศึกษารหัสประจําตัว ๕๖xxxxx เป็นต้นไป                                     
                                             ชั้นปีท่ี ๑,๒,๓,๔        ภาคการศึกษาละ      ๓,๕๐๐ บาท                                                                             
                                 ๓.๑๒.๕   บัญชีบัณฑิต เฉพาะนักศึกษารหัสประจําตัว ๕๗xxxxx เป็นต้นไป                                                                                 
                                             ชั้นปีท่ี ๑,๒,๓,๔        ภาคการศึกษาละ       ๔,๐๐๐ บาท       
                                ๓.๑๒.๖   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมและการจัดการภัยภิบัติ  
                                             เฉพาะนักศึกษารหัสประจําตัว ๕๗xxxxx  เป็นต้นไป                                                                     
                                             ชั้นปีท่ี ๑,๒,๓,๔        ภาคการศึกษาละ         ๗,๐๐๐ บาท                                                                       
                     ๓.๑๓   คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                         
                              ๓.๑๓.๑      วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน เฉพาะนักศึกษารหัสประจําตัว ๕๕xxxxx เป็นต้นไป                                          
                                                ชั้นปีท่ี ๑,๒,๓,๔        ภาคการศึกษาละ       ๕,๐๐๐ บาท 
           ๓.๑๔   ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก                         
                              ๓.๑๔.๑  แพทยศาสตรบัณฑิต  เฉพาะนักศึกษารหัสประจําตัว ๕๖xxxxx เป็นต้นไป                                                                
                                    ชั้นปีท่ี ๑         ภาคการศึกษาละ       ๓,๐๐๐ บาท 
                            ชั้นปีท่ี  ๒,๓         ภาคการศึกษาละ           ๑๐,๐๐๐ บาท 
                                      ชั้นปีท่ี  ๔,๕,๖ ชําระท่ีศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก    
                    ๓.๑๕   วิทยาลัยศาสนศึกษา                         

                     ๓.๑๕.๑   ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา เฉพาะนักศึกษารหัสประจําตัว ๕๗xxxxx เป็นต้นไป                                    
                              ชั้นปีท่ี ๑,๒,๓,๔         ภาคการศึกษาละ     ๓,๕๐๐ บาท       

                    ๓.๑๖  วิทยาลัยราชสุดา                         
                             ๓.๑๖.๑    ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา  เฉพาะนักศึกษารหัสประจําตัว ๕๗xxxxx เป็นต้นไป                                       
                                                  ชั้นปีท่ี ๑,๒,๓,๔,๕        ภาคการศึกษาละ            ๗,๔๐๐ บาท                       
                    ๓.๑๗  คณะศิลปศาสตร์                         
                             ๓.๑๗.๑ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ                
                                        เฉพาะนักศึกษารหัสประจําตัว ๕๔xxxxx เป็นต้นไป  
                                           ชั้นปีท่ี ๑,๒,๓,๔         ภาคการศึกษาละ     ๒,๐๐๐ บาท     
                                       

     ๔.   ค่าอุปกรณ์การศึกษาและกิจกรรมพัฒนาจิตตปัญญาศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   
          คณะพยาบาลศาสตร์ (เฉพาะนักศึกษาใหม่) เฉพาะนักศึกษารหัสประจําตัว ๕๓xxxxx เป็นต้นไป   ๘,๐๐๐ บาท                           
                             
     ๕.  ค่าธรรมเนียมการจัดบริการสนับสนุนด้านการศกึษาสําหรับนักศึกษาพิการ (เฉพาะนักศึกษาพิการ 
          ทางการได้ยินและการส่ือความหมาย) เฉพาะนักศึกษารหัสประจําตัว ๕๗xxxxx เป็นต้นไป   
          ชั้นปีท่ี ๑,๒,๓,๔,๕          ภาคการศึกษาละ                  ๑๓,๐๐๐ บาท
    
 



 � 

 
 

 
               ๖.  อัตราค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ และค่าปรับ 
                     ๖.๑  ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ                                ๔,๐๐๐ บาท 
                     ๖.๒  ค่าคืนสภาพการเป็นนักศึกษา    ภาคการศึกษาละ                                ๑,๐๐๐ บาท 
               ๖.๓  ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา (บัตรใหม่แทนบัตรเดิม) ใบละ                     ๒๕๐ บาท 
                     ๖.๔  ค่าปรบัการลงทะเบียนเรียนประจําภาคล่าช้ากว่ากําหนด แต่ไม่เกิน ๑ สัปดาห์                   
                            ครั้งละ            ๕๐๐  บาท    
                     ๖.๕  ค่าปรบัการลงทะเบียนเรียนประจําภาคล่าช้า ท่ีเกินกําหนด ๑ สัปดาห์  
                     แต่ไม่เกิน  ๒  สัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือไม่เกิน ๑ สัปดาห์ 
          หลังเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อนชําระค่าปรับเพ่ิมอีกวันละ                       ๑๐๐ บาท 
               ๖.๖   ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเพ่ือสอบแก้ตัวหรือสอบซ่อมท่ีได้รับการอนุมัติ                    
                            วิชาละ                             ๒๐๐ บาท                                                   
                     ๖.๗  ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรอง เช่น หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 
                            ใบแสดงผลการศึกษา ใบรับรองสําเร็จการศึกษา ฯลฯ ฉบับละ                        ๕๐ บาท 
                ๖.๘   ค่าธรรมเนียมการแก้ไขข้อมูล เช่น แก้ไขชื่อ-สกุล ฯลฯ ครั้งละ                           ๒๐ บาท                                                                 
                    ๖.๙   ค่าธรรมเนียมการออกสําเนาเอกสารอ่ืน ๆ ฉบับละ                                       ๒๐ บาท 
                   ๖.๑๐  ค่าจัดทําใบแปลปริญญาบัตร/ ใบแทนปริญญาบัตร ฉบับละ                           ๑๐๐ บาท      
                   ๖.๑๑   ค่าธรรมเนียมบริการโอนเงินผ่านธนาคารให้นักศึกษาชําระโดยตรงกับธนาคาร      ตามอัตราธนาคาร    
                
                            ท้ังนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
        
                                  ประกาศ ณ วันท่ี ๒ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
       
                                                                                                                           
                  (ศาสตราจารย์รัชตะ  รัชตะนาวิน) 
                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
                                    
 
 
 
      
 
 




