
                                    อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2564           โครงการพิเศษ   
 

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาทั่วไป 
ล าดับที่ รายการค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท หมายเหตุ 

อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา    
1 ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกเข้าศึกษา สาขาวิชาละ 1,200 1,200  

อัตราค่าธรรมเนียมที่ช าระครั้งแรกครั้งเดียว    
1 ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 1,000 1,000  
2 ค่าธรรมเนียมในการท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยได้ตกลงร่วมกับธนาคาร   
3 ค่าประกันของเสียหาย    
 - สาขาวิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3,000 3,000  
 - สาขาวิชาในคณะอ่ืน ๆ  1,000 1,000  
4 ค่าบริการระบบตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ 500 500  

อัตราค่าธรรมเนียมที่ช าระเป็นรายภาคการศึกษา    
1 ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย   

- ภาคการศึกษาต้น และ ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาละ 
 

2,000 
 

2,000 
 

- ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 1,000 1,000  
2 ค่าบ ารุงห้องสมุด  ภาคการศึกษาละ 1,000 1,000  
3 ค่าบริการคอมพิวเตอร์  ภาคการศึกษาละ 500 500  
4 ค่าธรรมเนียมบริการลงทะเบียน ภาคการศึกษาละ 50 50  
5 ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการทางต่างประเทศ ส าหรับนักศึกษาต่างประเทศ  

ภาคการศึกษาละ 
 

10,000 
 

10,000 
 

อัตราค่าธรรมเนียมที่ช าระเป็นรายครั้ง    
1 ค่าปรับเนื่องจากการลงทะเบียนช้า/ค่าปรับการช าระเงินช้า  วันละ 50 50  
2 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนสาขาวิชา 300 300  
3 ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาที่ลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา ภาคการศึกษาละ 2,000 2,000  
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ล าดับที่ รายการค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท หมายเหตุ 
4 ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาส าหรับนักศึกษาที่พ้นสภาพและได้รับอนุมัติ 

ให้กลับเข้าศึกษา 
 

1,500 
 

1,500 
 

5 ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาที่ขอคงสภาพนักศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีไปศึกษา         
ในสถาบันอื่น  ภาคการศึกษาละ 

 
2,000 

 
2,000 

 

6 ค่าสอบสอบประมวลความรอบรู้ 1,000 500  
7 ค่าสอบวัดคุณสมบัติ 1,000 ---  
8 ค่ากิจกรรมนักศึกษา 1,000 1,000  
9 ค่าข้ึนทะเบียนรับปริญญา 1,000 1,000  
10 ค่าเข็มวิทยฐานะ 1,000 500  
11 ค่าใบรับรองผลการศึกษา หนังสือส าคัญ และหนังสือรับรองต่าง ๆ  100 100  
12 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลฯ  เป็นรายปีตามอัตราที่มหาวิทยาลัยได้ตกลงร่วมกับบริษัทผู้รับประกันภัย   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ค่าลงทะเบียนรายวิชา/ค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาฤดูร้อน/ค่าลงทะเบียนเรียนในระดับบปริญญาตรี/ค่าลงทะเบียนส าหรับนักศึกษาต่างหลักสูตร                            
 

 
ชื่อหลักสูตร 

เรียกเก็บอัตราค่าลงทะเบียนรายวิชา ค่าลง 
ทะเบียน 

ภาค
การศึกษา 
ฤดูร้อน 
ภาค

การศึกษาละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
เรียนใน
ระดับ

ปริญญาตรี 
หน่วยกิตละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
ส าหรับ

นักศึกษา 
ต่าง

หลักสูตร 
หน่วยกิตละ 

แบบอัตราเดียว 
จนกว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
ภาคการศึกษาละ 

                                แบบสองอัตรา 
อัตราแรก  

ค่าลงทะเบียน  
ภาคการศึกษาละ.........บาท 
เรียกเก็บจ านวน ............ 
ภาคการศึกษา 

อัตราท่ีสอง   
ค่าลงทะเบียน  

ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี.........  
ภาคการศึกษาละ ............. บาท  
จนกว่าส าเร็จการศึกษา 

กรณีส าเร็จการศึกษาก่อน
ครบจ านวนภาคการศึกษา
ในอัตราแรก จะต้องช าระ 

ให้ครบตามจ านวนภาค
การศึกษาอัตราแรก 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์        
ระดับปริญญาเอก         
สถาปัตยกรรม  ** 
    - แบบ 1.1 และ 1.2 

 
-------- 

 
ภาคการศึกษาละ 53,000 บาท   

เรียกเก็บจ านวน 6 ภาคการศึกษา 

 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ 18,000 บาท 

 
---------- 

 
26,500 

 
1,500 

 
1,500 

   -  แบบ 2.1  -------- ภาคการศึกษาละ  55,000 บาท  
เรียกเก็บจ านวน 7 ภาคการศึกษา  

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 8 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ 18,200 บาท 

---------- 27,500 1,500 1,500 

    - แบบ 2.2 -------- ภาคการศึกษาละ  55,000 บาท  
เรียกเก็บจ านวน 8 ภาคการศึกษา  

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 9 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ 18,200 บาท 

--------- 27,500 1,500 1,500 

การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับ 
การท่องเที่ยว (นานาชาติ) 
    -  แบบ 1.1 

 
       -------- 
 

 
ภาคการศึกษาละ  117,000 บาท                 
เรียกเก็บจ านวน 6 ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ 39,000 บาท 

 
/ 

 
58,500 

 
6,000 

 
6,000 

     - แบบ 1.2 ------- ภาคการศึกษาละ  127,800 บาท 
เรียกเก็บจ านวน 8 ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 9 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ 42,600 บาท 

/ 63,900 6,000 6,000 

     - แบบ 2.1 ------- ภาคการศึกษาละ  131,400 บาท 
เรียกเก็บจ านวน 6 ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ 43,800 บาท 

/ 65,700 6,000 6,000 

     - แบบ 2.2 -------- ภาคการศึกษาละ   122,400 บาท 
เรียกเก็บจ านวน 8 ภาคการศึกษา 

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 9 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ 40,800 บาท 

/ 61,200 6,000 6,000 
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ชื่อหลักสูตร 
เรียกเก็บอัตราค่าลงทะเบียนรายวิชา ค่าลง 

ทะเบียน 
ภาค

การศึกษา 
ฤดูร้อน 
ภาค

การศึกษาละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
เรียนใน
ระดับ

ปริญญาตรี 
หน่วยกิตละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
ส าหรับ

นักศึกษา 
ต่าง

หลักสูตร 
หน่วยกิตละ 

แบบอัตราเดียว 
จนกว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
ภาคการศึกษาละ 

                                แบบสองอัตรา 
อัตราแรก  

ค่าลงทะเบียน  
ภาคการศึกษาละ.........บาท 
เรียกเก็บจ านวน .............. 
ภาคการศึกษา 

อัตราท่ีสอง   
ค่าลงทะเบียน  

ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี.........  
ภาคการศึกษาละ ............. บาท  
จนกว่าส าเร็จการศึกษา 

กรณีส าเร็จการศึกษาก่อน
ครบจ านวนภาคการศึกษา 
ในอัตราแรก จะต้องช าระ 

ให้ครบตามจ านวนภาค
การศึกษาอัตราแรก 

ระดับปริญญาโท        
การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับ 
การท่องเที่ยว (นานาชาติ) 
    -  แผน ก แบบ ก 1 

--------- 
 
 

 
ภาคการศึกษาละ  133,200 บาท  
เรียกเก็บจ านวน 4 ภาคการศึกษา 

 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ 44,400 บาท 

 
/ 

 
66,600 

 
6,000 

 
6,000 

    -  แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข --------- ภาคการศึกษาละ  122,400  บาท 
เรียกเก็บจ านวน 4 ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ 40,800 บาท 

/ 61,200 6,000 6,000 

การจัดการโครงการก่อสร้าง  **  
 

--------- 

 
ภาคการศึกษาละ   50,000 บาท 
เรียกเก็บจ านวน 4 ภาคการศึกษา 

 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ 15,000 บาท 

 
---------- 

 
25,000 

 
1,500 

 
1,500 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทาง 

สถาปัตยกรรม ** 

การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพ 
แวดล้อม  ** 

คณะโบราณคดี        
ระดับปริญญาโท        
โบราณคด ี  

--------- 
ภาคการศึกษาละ   45,000 บาท 
เรียกเก็บจ านวน 4 ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ 15,000 บาท 

/ 22,500 1,000 1,500 
ประวัติศาสตร์ศิลปะ 

คณะมัณฑนศลิป ์        
ระดับปริญญาเอก        
ศิลปะการออกแบบ (นานาชาติ) ภาคการศึกษาละ

128,000 บาท 
จนกว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

------- -------- -------- 64,000 -------- 6,000 
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ชื่อหลักสูตร 
เรียกเก็บอัตราค่าลงทะเบียนรายวิชา ค่าลง 

ทะเบียน 
ภาค

การศึกษา 
ฤดูร้อน 
ภาค

การศึกษาละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
เรียนใน
ระดับ

ปริญญาตรี 
หน่วยกิตละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
ส าหรับ

นักศึกษา 
ต่าง

หลักสูตร 
หน่วยกิตละ 

แบบอัตราเดียว 
จนกว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
ภาคการศึกษาละ 

                                แบบสองอัตรา 
อัตราแรก  

ค่าลงทะเบียน  
ภาคการศึกษาละ.........บาท 
เรียกเก็บจ านวน .............. 
ภาคการศึกษา 

อัตราท่ีสอง   
ค่าลงทะเบียน  

ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี.........  
ภาคการศึกษาละ ............. บาท  
จนกว่าส าเร็จการศึกษา 

กรณีส าเร็จการศึกษาก่อน
ครบจ านวนภาคการศึกษา 
ในอัตราแรก จะต้องช าระ 

ให้ครบตามจ านวนภาค
การศึกษาอัตราแรก 

การออกแบบ ภาคการศึกษาละ 
100,000 บาท 
จนกว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

------- -------- --------- 50,000 -------- 6,000 

ศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม ภาคการศึกษาละ 
75,000 บาท 
จนกว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

------ -------- --------- 37,500 5,000 3,000 

ระดับปริญญาโท        
การออกแบบผลติภณัฑ ์  ภาคการศึกษาละ 

48,000 บาท 
จนกว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

 
------- 

 
-------- 

 
-------- 

 
24,000 

 
2,000 

 
6,000 การออกแบบเครื่องประดับ 

ศิลปะการออกแบบ 

คณะอักษรศาสตร์        
ระดับปริญญาโท        
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ -------- ภาคการศึกษาละ   45,000 บาท 

เรียกเก็บจ านวน 4 ภาคการศึกษา 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ 15,000 บาท 

/ 22,500 2,000 5,000 
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ชื่อหลักสูตร 
เรียกเก็บอัตราค่าลงทะเบียนรายวิชา ค่าลง 

ทะเบียน 
ภาค

การศึกษา 
ฤดูร้อน 
ภาค

การศึกษาละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
เรียนใน
ระดับ

ปริญญาตรี 
หน่วยกิตละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
ส าหรับ

นักศึกษา 
ต่าง

หลักสูตร 
หน่วยกิตละ 

แบบอัตราเดียว 
จนกว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
ภาคการศึกษาละ 

                                แบบสองอัตรา 
อัตราแรก  

ค่าลงทะเบียน  
ภาคการศึกษาละ.........บาท 
เรียกเก็บจ านวน .............. 
ภาคการศึกษา 

อัตราท่ีสอง   
ค่าลงทะเบียน  

ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี.........  
ภาคการศึกษาละ ............. บาท  
จนกว่าส าเร็จการศึกษา 

กรณีส าเร็จการศึกษาก่อน
ครบจ านวนภาคการศึกษา 
ในอัตราแรก จะต้องช าระ 

ให้ครบตามจ านวนภาค
การศึกษาอัตราแรก 

คณะศึกษาศาสตร์        
ระดับปริญญาเอก         
การบริหารการศึกษา  

 
-------- 

- 
 
ภาคการศึกษาละ   60,000 บาท 
เรียกเก็บจ านวน 6 ภาคการศึกษา 

 
 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ 20,000 บาท 

 
 
/ 

 
 

30,000 

 
 

3,000 

 
 

3,000 
หลักสตูรและการสอน 

พัฒนศึกษา 

เทคโนโลยีการศึกษา 

การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยว 
และกีฬา    
การสอนภาษาไทย 

ระดับปริญญาโท        
การบริหารการศึกษา  

 
 

-------- 

 
 

ภาคการศึกษาละ   40,000 บาท 
เรียกเก็บจ านวน 4 ภาคการศึกษา 

 
 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ 13,000 บาท 

 
 
/ 

 
 

20,000 

 
 

2,000 

 
 

2,000 
การสอนภาษาอังกฤษ 

การสอนภาษาไทย 

การสอนสังคมศึกษา 

เทคโนโลยีการศึกษา 

พัฒนศึกษา 

หลักสตูรและการสอน 

วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์        
ปริญญาเอก        
นิติวิทยาศาสตร์และงานยตุิธรรม -------- ภาคการศึกษาละ   45,000 บาท 

เรียกเก็บจ านวน 6 ภาคการศึกษา 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ 15,000 บาท 

/ 22,500 2,000 2,000 
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ชื่อหลักสูตร 
เรียกเก็บอัตราค่าลงทะเบียนรายวิชา ค่าลง 

ทะเบียน 
ภาค

การศึกษา 
ฤดูร้อน 
ภาค

การศึกษาละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
เรียนใน
ระดับ

ปริญญาตรี 
หน่วยกิตละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
ส าหรับ

นักศึกษา 
ต่าง

หลักสูตร 
หน่วยกิตละ 

แบบอัตราเดียว 
จนกว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
ภาคการศึกษาละ 

                                แบบสองอัตรา 
อัตราแรก  

ค่าลงทะเบียน  
ภาคการศึกษาละ................บาท 
เรียกเก็บจ านวน ................ 
ภาคการศึกษา 

อัตราท่ีสอง   
ค่าลงทะเบียน  

ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี.............  
ภาคการศึกษาละ ............. บาท  
จนกว่าส าเร็จการศึกษา 

กรณีส าเร็จการศึกษาก่อน
ครบจ านวนภาคการศึกษา 
ในอัตราแรก จะต้องช าระ 

ให้ครบตามจ านวนภาค
การศึกษาอัตราแรก 

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ดิจิทัล 

---------- ภาคการศึกษาละ   70,000 บาท 
เรียกเก็บจ านวน 6 ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ 23,000 บาท 

/         35,000 ----------- 1,600 

ระดับปริญญาโท        
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ดิจิทัล 

-------- ภาคการศึกษาละ   50,000 บาท 
เรียกเก็บจ านวน 4 ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ 16,000 บาท 

/ 25,000 800 1,600 

คณิตศาสตร์ศึกษา -------- ภาคการศึกษาละ   34,000 บาท 
เรียกเก็บจ านวน 4 ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ 11,000 บาท 

/ 17,000 ------ -------- 

นิติวิทยาศาสตร ์ -------- ภาคการศึกษาละ   38,000 บาท 
เรียกเก็บจ านวน 4 ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ 12,000 บาท 

/ 19,000 2,000 2,000 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม -------- ภาคการศึกษาละ   35,000 บาท 
เรียกเก็บจ านวน 4 ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ 11,000 บาท 

/ 17,500 1,200 2,000 

คณะเภสัชศาสตร์        
ระดับปริญญาโท        
การคุ้มครองผู้บรโิภคดา้นสาธารณสุข ------- ภาคการศึกษาละ   60,000 บาท 

เรียกเก็บจ านวน 4 ภาคการศึกษา 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ 20,000 บาท 

/ 30,000 3,000 3,000 
เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 

สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ ------- ภาคการศึกษาละ   51,000 บาท 
เรียกเก็บจ านวน 4 ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ 17,000 บาท 

/ 25,500 3,000 3,000 
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ชื่อหลักสูตร 
เรียกเก็บอัตราค่าลงทะเบียนรายวิชา ค่าลง 

ทะเบียน 
ภาค

การศึกษา 
ฤดูร้อน 
ภาค

การศึกษาละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
เรียนใน
ระดับ

ปริญญาตรี 
หน่วยกิตละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
ส าหรับ

นักศึกษา 
ต่าง

หลักสูตร 
หน่วยกิตละ 

แบบอัตราเดียว 
จนกว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
ภาคการศึกษาละ 

                                แบบสองอัตรา 
อัตราแรก  

ค่าลงทะเบียน  
ภาคการศึกษาละ.........บาท 
เรียกเก็บจ านวน .............. 
ภาคการศึกษา 

อัตราท่ีสอง   
ค่าลงทะเบียน  

ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี.........  
ภาคการศึกษาละ ............. บาท  
จนกว่าส าเร็จการศึกษา 

กรณีส าเร็จการศึกษาก่อน
ครบจ านวนภาคการศึกษา 
ในอัตราแรก จะต้องช าระ 

ให้ครบตามจ านวนภาค
การศึกษาอัตราแรก 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       
ระดับปริญญาโท        
วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร ์  

-------- 
ภาคการศึกษาละ   40,000 บาท 
เรียกเก็บจ านวน 4 ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ 13,000 บาท 

/ 20,000 500 3,000 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

ธุรกิจวิศวกรรม   
เทคโนโลยีอาหาร  

-------- 
ภาคการศึกษาละ   35,000 บาท 
เรียกเก็บจ านวน 4 ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ 12,000 บาท 

/ 17,500 500 3,000 
วิศวกรรมพลังงาน 

การจัดการงานวิศวกรรม 

คณะวิทยาการจัดการ        
ระดับปริญญาเอก        
การจัดการ -------- ภาคการศึกษาละ   125,000 บาท 

เรียกเก็บจ านวน 6 ภาคการศึกษา 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ 42,000 บาท 

/ 62,500 1,500 15,000 

หลักสตูรบริหารธรุกิจดุษฎบีัณฑติ  
(นานาชาติ)  

--------- ภาคการศึกษาละ   190,000 บาท 
เรียกเก็บจ านวน 6 ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ 65,000 บาท 

/ 95,000 1,500 20,000 

การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และ 
อีเวนต์ 

-------- ภาคการศึกษาละ   125,000 บาท 
เรียกเก็บจ านวน 6 ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ 42,000 บาท 

/ 62,500 1,500 12,000 

ระดับปริญญาโท        
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน -------- ภาคการศึกษาละ   50,000 บาท 

เรียกเก็บจ านวน 4 ภาคการศึกษา 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ 18,000 บาท 

/ 25,000 1,500 6,000 
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ชื่อหลักสูตร 
เรียกเก็บอัตราค่าลงทะเบียนรายวิชา ค่าลง 

ทะเบียน 
ภาค

การศึกษา 
ฤดูร้อน 
ภาค

การศึกษาละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
เรียนใน
ระดับ

ปริญญาตรี 
หน่วยกิตละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
ส าหรับ

นักศึกษา 
ต่าง

หลักสูตร 
หน่วยกิตละ 

แบบอัตราเดียว 
จนกว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
ภาคการศึกษาละ 

                                แบบสองอัตรา 
อัตราแรก  

ค่าลงทะเบียน  
ภาคการศึกษาละ.........บาท 
เรียกเก็บจ านวน .............. 
ภาคการศึกษา 

อัตราท่ีสอง   
ค่าลงทะเบียน  

ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี.........  
ภาคการศึกษาละ ............. บาท  
จนกว่าส าเร็จการศึกษา 

กรณีส าเร็จการศึกษาก่อน
ครบจ านวนภาคการศึกษา 
ในอัตราแรก จะต้องช าระ 

ให้ครบตามจ านวนภาค
การศึกษาอัตราแรก 

หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ -------- ภาคการศึกษาละ   57,500 บาท 
เรียกเก็บจ านวน 4 ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ 20,000 บาท 

/ 28,750 1,500 6,500 

การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  -------- ภาคการศึกษาละ   62,000 บาท 
เรียกเก็บจ านวน 4 ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ 21,000 บาท 

/ 31,000 1,500 7,000 

บัญชีมหาบณัฑิต  -------- ภาคการศึกษาละ   65,000 บาท 
เรียกเก็บจ านวน 4 ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ 22,000 บาท 

/ 32,500 1,500 7,000 

การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และ     
อีเวนต็ 

 -------- ภาคการศึกษาละ   50,000 บาท 
เรียกเก็บจ านวน 4 ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ 17,000 บาท 

/ 25,000 1,500 5,500 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร       
ระดับปริญญาโท        
สัตวศาสตร ์ -------- ภาคการศึกษาละ   24,000 บาท 

เรียกเก็บจ านวน 4 ภาคการศึกษา 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ 8,000 บาท 

/ 12,000 1,500 1,500 

คณะดุริยางคศาสตร์        
ระดับปริญญเอก         
สังคีตวิจัยและพัฒนา   ภาคการศึกษาละ        

95,000 บาท
จนกว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 

-------- -------- --------- 47,500 3,500 3,500 
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ชื่อหลักสูตร 
เรียกเก็บอัตราค่าลงทะเบียนรายวิชา ค่าลง 

ทะเบียน 
ภาค

การศึกษา 
ฤดูร้อน 
ภาค

การศึกษาละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
เรียนใน
ระดับ

ปริญญาตรี 
หน่วยกิตละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
ส าหรับ

นักศึกษา 
ต่าง

หลักสูตร 
หน่วยกิตละ 

แบบอัตราเดียว 
จนกว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
ภาคการศึกษาละ 

                                แบบสองอัตรา 
อัตราแรก  

ค่าลงทะเบียน  
ภาคการศึกษาละ.........บาท 
เรียกเก็บจ านวน .............. 
ภาคการศึกษา 

อัตราท่ีสอง   
ค่าลงทะเบียน  

ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี.........  
ภาคการศึกษาละ ............. บาท  
จนกว่าส าเร็จการศึกษา 

กรณีส าเร็จการศึกษาก่อน
ครบจ านวนภาคการศึกษา 
ในอัตราแรก จะต้องช าระ 

ให้ครบตามจ านวนภาค
การศึกษาอัตราแรก 

ระดับปริญญาโท        
สังคีตวิจัยและพัฒนา ภาคการศึกษาละ

60,000 บาท 
จนกว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 

-------- -------- --------- 30,000 6,000 6,000 

วิทยาลัยนานาชาติ        
ระดับปริญญาโท        
การอนุรักษ์และการจดัการมรดกทาง
วัฒนธรรม 

       -------- 
 

ภาคการศึกษาละ   90,000 บาท 
เรียกเก็บจ านวน 4 ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ 30,000 บาท 

/ 45,000 -------- 4,000 

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์และคณะศึกษาศาสตร์      
ระดับปริญญาโท        
ทัศนศิลปศึกษา -------- ภาคการศึกษาละ   45,000 บาท 

เรียกเก็บจ านวน 4 ภาคการศึกษา 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ 15,000 บาท 

/ 22,500 500 2,000 

บัณฑิตวิทยาลัยและคณะวิชาร่วม        
ระดับปริญญาโท        
การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศ 
มรดกทางวัฒนธรรม 

       -------- 
 

ภาคการศึกษาละ   46,450 บาท 
เรียกเก็บจ านวน 4 ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ 15,500 บาท 

/ 23,200 4,000 4,000 

อนุรักษ์ศิลปกรรม -------- ภาคการศึกษาละ   56,450 บาท 
เรียกเก็บจ านวน 4 ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ 20,000 บาท 

/ 28,200 5,000 5,000 
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หมายเหตุ    ท้ังนี้  ในกรณีที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาก่อนภาคการศึกษาที่ก าหนดตามอัตราที่ 1   จะต้องช าระค่าลงทะเบียนให้ครบตามจ านวนภาคการศึกษาตามอัตราที่ 1 
                **ยกเว้น ปริญญาเอก  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม   
                             ปริญญาโท    สาขาวิชาการจัดโครงการก่อสร้าง   
                             ปริญญาโท    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม   
                             ปริญญาโท   สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม  
 
 


