
                                อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2565          ภาคปกติ 
 

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาทั่วไป 
ล าดับที่ รายการค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท หมายเหตุ 

อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา    
1 ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกเข้าศึกษา สาขาวิชาละ 500 500  

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 และภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาละ 
 

2,000 
 

2,000 
 

- ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ  1,000 1,000  
2 ค่าบ ารุงห้องสมุด  ภาคการศึกษาละ 1,000 1,000  
3 ค่าบริการสุขภาพ  ภาคการศึกษาละ 100 100  
4 ค่าบริการคอมพิวเตอร์  ภาคการศึกษาละ 500 500  
5 ค่าธรรมเนียมบริการลงทะเบียน ภาคการศึกษาละ 50 50  
6 ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการทางต่างประเทศ ส าหรับนักศึกษาต่างประเทศ  

ภาคการศึกษาละ 
 

10,000 
 

10,000 
 

 



                    2 
 

ล าดับที่ รายการค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท หมายเหตุ 
อัตราค่าธรรมเนียมที่ช าระเป็นรายครั้ง    

1 ค่าปรับเนื่องจากการลงทะเบียนช้า/ค่าปรับการช าระเงินช้า วันละ 50 50  
2 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนสาขาวิชา 300 300  
3 ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาที่ลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,000 1,000  
4 ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาส าหรับนักศึกษาที่พ้นสภาพและได้รับอนุมัติ 

ให้กลับเข้าศึกษา 
 

1,500 
 

1,500 
 

5 ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาที่ขอคงสภาพนักศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีไปศึกษา         
ในสถาบันอื่น  ภาคการศึกษาละ 

 
1,000 

 
1,000 

 

6 ค่าสอบสอบประมวลความรอบรู้/ประมวลความรู้ ------- -----  
7 ค่าสอบวัดคุณสมบัติ ------- -----  
8 ค่ากิจกรรมนักศึกษา 1,000 1,000  
9 ค่าข้ึนทะเบียนปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร 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 

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์    
ระดับปริญญาเอก 
 ทัศนศิลป์ (Visual Arts) 
  

ภาคการศึกษาละ
100,000 บาท 
จนกว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

---------- ---------- --------- 50,000 500 3,000 

ระดับปริญญาโท        
ทัศนศิลป์ (Visual Arts) 
      แผน ก แบบ ก 1 
 

 
ภาคการศึกษาละ
59,000 บาท 
จนกว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

 
--------- 

 
---------- 

 
--------- 

 
29,500 

 
500 

 
1,500 

      แผน ก แบบ ก 2 
 

ภาคการศึกษาละ
35,000 บาท 
จนกว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

---------- ---------- --------- 17,500 500 1,500 

ทฤษฎีศิลป์ (Art Theory)) 
 

ภาคการศึกษาละ
30,000 บาท 
จนกว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

---------- ---------- --------- 15,000 500 1,500 
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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 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
ระดับปริญญาเอก 
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินและสภาพแวดล้อมสรรค์
สร้าง  (Vernacular Architecture and 
Built Environment)  
แบบ 1.1  

 
 
 

---------- 

 
 
 

ภาคการศึกษาละ 45,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 5  

ภาคการศึกษา 

 
 
 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  6 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  15,000 บาท 

 
 
 

------------ 

 
 
 

22,500 

 
 
 

------------- 

 
 

1500 
ยกเว้นนักศึกษา

ในคณะ
สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

แบบ 1.2 ---------- ภาคการศึกษาละ 45,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 8 

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่   9 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  15,000 บาท 

------------ 22,500 ------------- 1500 
ยกเว้นนักศึกษา

ในคณะ
สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 
แบบ 2.1 ---------- ภาคการศึกษาละ 45,000 

บาท   เรียกเก็บจ านวน 6  
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  15,000 บาท 

------------ 22,500 ------------- 1500 
ยกเว้นนักศึกษา

ในคณะ
สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 
แบบ 2.2 ---------- ภาคการศึกษาละ 45,000 

บาท   เรียกเก็บจ านวน 7  
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  8 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  15,000 บาท 

------------ 22,500 ------------- 1500 
ยกเว้นนักศึกษา

ในคณะ
สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 
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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 

ประวัติศาสตร์สถาปตัยกรรม   (History of 
Architecture) 
 แบบ 1.1 และ 1.2  

------- ภาคการศึกษาละ 45,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 6  

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  15,000 บาท 

 
------------ 

22,500 ------------- 1500 
ยกเว้นนักศึกษา

ในคณะ
สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 
 แบบ 2.1  ------- ภาคการศึกษาละ 45,000 

บาท   เรียกเก็บจ านวน 7 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  8 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  15,000 บาท 

------------ 22,500 ------------- 1500 
ยกเว้นนักศึกษา

ในคณะ
สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 
 แบบ 2.2 ------- ภาคการศึกษาละ 45,000 

บาท   เรียกเก็บจ านวน 8  
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  9 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  15,000 บาท 

----------- 22,500 ------------- 1500 
ยกเว้นนักศึกษา

ในคณะ
สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 
ภูมิสถาปตัยกรรม Landscape 
  Architecture  
แบบ 1.1,และ 2.1  

---------- ภาคการศึกษาละ 45,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 6  

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  15,000 บาท 

------------ 22,500 ------------- 1500 
ยกเว้นนักศึกษา

ในคณะ
สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 
แบบ 1.2 และ 2.2 ---------- ภาคการศึกษาละ 45,000 

บาท   เรียกเก็บจ านวน 8 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่   9 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  15,000 บาท 

------------ 22,500 ------------- 1500 
ยกเว้นนักศึกษา

ในคณะ
สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 
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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 
สถาปัตยกรรมไทย Thai Architecture  
    - แผน ก แบบ ก 1 

------- ภาคการศึกษาละ 25,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 3  
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  4 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  10,000 บาท 

------------         12,500 -------------        1,500 
ยกเว้นนักศึกษา
ในคณะสถาปัตย 

กรรมศาสตร์ 

   -  แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ------- ภาคการศึกษาละ 25,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4  
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  10,000 บาท 

------------         12,500 -------------        1,500 
ยกเว้นนักศึกษา
ในคณะสถาปัตย 

กรรมศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์สถาปตัยกรรม History of 
Architecture   

------- ภาคการศึกษาละ 25,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4  
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  10,000 บาท 

------------ 12,500 ------------- 
 

       1,500 
ยกเว้นนักศึกษา
ในคณะสถาปัตย 

กรรมศาสตร์ 

สถาปัตยกรรม Architecture                   
แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 
     - วิชาเอกแนวความคิดในการออกแบบ 

 
 

------- 

 
 
ภาคการศึกษาละ 28,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 3 
ภาคการศึกษา 

 
 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  4 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  10,000 บาท 

 
 

------------ 

 
 

14,000 

 
 

------------- 
 

    
 
    1,500 

ยกเว้นนักศึกษา
ในคณะสถาปัตย 

กรรมศาสตร์ 

       - วิชาเอกการอนุรักษ์พลังงานและ   
               สิ่งแวดล้อม 

 
------- 

ภาคการศึกษาละ 28,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4  
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  10,000 บาท 

------------ 14,000 ------------- 
 

       1,500 
ยกเว้นนักศึกษา
ในคณะสถาปัตย 

กรรมศาสตร์ 



      5 

 
 

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 

สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินและสภาพแวดล้อมสรรค์
สร้าง  Vernacular Architecture and Built 
Environment   

 
 

------- 

  
ภาคการศึกษาละ 28,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 3  
ภาคการศึกษา 

 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 4 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  10,000 บาท 

 
------------ 

 
14,000 

 
------------- 

       1,500 
ยกเว้นนักศึกษา
ในคณะสถาปัตย 

กรรมศาสตร์ 
การออกแบบชุมชนเมือง Urban Design             
ภูมิสถาปตัยกรรม Landscape  
 Architecture    
    - แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 

------- ภาคการศึกษาละ 28,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4  
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  10,000 บาท 

------------         14,000 -------------        1,500 
ยกเว้นนักศึกษา
ในคณะสถาปัตย 

กรรมศาสตร์ 

    - แผน ข ------- ภาคการศึกษาละ 28,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 3  
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  4 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  10,000 บาท 

------------         14,000 -------------        1,500 
ยกเว้นนักศึกษา
ในคณะสถาปัตย 

กรรมศาสตร์ 

การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม  
Urban and Environmental Planning          

 
------- 

ภาคการศึกษาละ 28,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4  

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  10,000 บาท 

------------ 14,000 -------------        1,500 
ยกเว้นนักศึกษา
ในคณะสถาปัตย 

กรรมศาสตร์ 
คณะโบราณคดี 
ระดับปริญญาเอก 
จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก   
Epigraphy in Thai and Oriental 
Languages 

 
------- 

ภาคการศึกษาละ 35,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4  
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  12,000 บาท 

 
/ 

 
17,500 

 
500 

 
1500 

ภาษาสันสกฤต  Sanskrit  

 



        6 

 
 

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 

โบราณคดี  Archaeology  
------- 

ภาคการศึกษาละ 55,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4  

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  20,000 บาท 

 
/ 

 
27,500 

 
500 

 
2500 ประวัติศาสตร์ศิลปะ Art History 

 

ระดับปริญญาโท 
จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
Epigraphy in Thai and Oriental 
Languages 

 
------- 

 
ภาคการศึกษาละ 25,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4  

ภาคการศึกษา 

 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  8,500 บาท 

 
/ 

 
12,500 

 
500 

 
1,200 

ภาษาสันสกฤต  Sanskrit 
โบราณคดี  Archaeology  

------- 
ภาคการศึกษาละ 30,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4  

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  10,000 บาท 

 
/ 

 
15,000 

 
500 

ภาคบรรยาย
1,200/ 
ภาคสนาม
1,500 

ประวัติศาสตร์ศิลปะ Art History 

มานุษยวิทยา  Anthropology 

การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรม  Archives and Cultural 
Heritage Information Management 

-------- ภาคการศึกษาละ 27,550 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  9,500  บาท 

/ 13,700 2,500 2,500 

คณะมัณฑนศลิป ์
ระดับปริญญาโท 
การออกแบบผลติภณัฑ์  
Product Design 
 

ภาคการศึกษาละ
35,000 บาท 

จนกว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

--------- ---------- ---------- 17,500 2,000 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 

คณะอักษรศาสตร์ 
ระดับปริญญาเอก 
ภาษาไทย  Thai ------- ภาคการศึกษาละ 45,000 

บาท   เรียกเก็บจ านวน 6  
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  15,000 บาท 

/ 22,500 1,000 5,000 

ประวัติศาสตร์  History ------- ภาคการศึกษาละ 38,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 6  

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  12,600 บาท 

/ 19,000 1,000 5,000 

ระดับปริญญาโท 
ภาษาไทย  Thai  

------- 
ภาคการศึกษาละ 23,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4  

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  7,500 บาท 

 
/ 

 
11,500 

 
1,000 

 
2,500 ประวัติศาสตร์  History 
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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 Educational 
Administration 

 
 
 
 
 

------- 

 
 
 
 

ภาคการศึกษาละ 40,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 6  

ภาคการศึกษา 

 
 
 
 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  13,000 บาท 

 
 
 
 
/ 

 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 

2,000 

 
 
 
 

2,000 

หลักสตูรและการสอน  Curriculum and 
Instruction 
พัฒนศึกษา  Development Education 

เทคโนโลยีการศึกษา  Educational 
Technology 
การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา 
Recreation Tourism and Sport 
Management 
การสอนภาษาไทย   Teaching Thai 
Language 
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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 
การบริหารการศึกษา  Educational 
Administration 

 
 
 
 
 
 
 

------- 

 
 
 
 
 
 

ภาคการศึกษาละ 20,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4 

ภาคการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  6,600 บาท 

 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 
 
 

1,000 

การสอนภาษาอังกฤษ  English Language 
Teaching 
การสอนภาษาไทย Teaching Thai 
Language 
การสอนสังคมศึกษา  Teaching Social 
Studies 
เทคโนโลยีการศึกษา  Educational 
Technology         
พัฒนศึกษา  Development Education 

หลักสตูรและการสอน Curriculum and 
Instruction 

วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา   

Educational Research Methodology 
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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 

คณะวิทยาศาสตร์ 
ระดับปริญญาเอก 
เคมี  Chemistry  
     - แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 
 

------- ภาคการศึกษาละ 40,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 6 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  14,000  บาท 

/ 20,000 2,500 2,500 

     - แบบ 2.2  
 

------- ภาคการศึกษาละ 40,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 10 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 11 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  14,000  บาท 

/ 20,000 2,500 2,500 

คณิตศาสตร์ (นานาชาติ)   
Mathematics (International Program) 
    - แบบ 1.1 และ 2.1  

 
------- 

ภาคการศึกษาละ 50,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 6 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  16,000  บาท 

 
/ 

 
25,000 

 
------- 

 
------- 

    - แบบ 1.2 และ 2.2 ------- ภาคการศึกษาละ 50,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 10 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  11 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  16,000  บาท 

/ 25,000 ------- ------- 

ชีววิทยา Biology 
 
     -  แบบ 1.1 

------- ภาคการศึกษาละ 40,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 6 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  13,000  บาท 

/ 20,000 ------ 3,000 

     -  แบบ 1.2 ------- ภาคการศึกษาละ 40,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 10 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  11 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  13,000  บาท 

/ 20,000 ------ 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 

จุลชีววิทยา  Microbiology 
 

------- ภาคการศึกษาละ 25,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 6 

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  8,000  บาท 

/ 12,500 500 500 

ฟิสิกส์ Physics 
 

------- ภาคการศึกษาละ 20,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 6 

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  6,000  บาท 

/ 10,000 ------- 2,500 

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทลั     
Information Technology and Digital 
Innovation 
 

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

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  23,000  บาท 

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

นิติวิทยาศาสตร์และงานยตุิธรรม   
Forensic Science and Criminal Justice 

------- ภาคการศึกษาละ 45,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 6 

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  15,000  บาท 

/ 22,500 2,000 2,000 

ระดับปริญญาโท 
เคมีศึกษา  Chemical Studies  

------- 
ภาคการศึกษาละ 30,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  10,000  บาท 

 
/ 

 
15,000 

 
2,000 

 
2,000 เคมี Chemistry  

คณิตศาสตร์  Mathematics  
------- 

ภาคการศึกษาละ 20,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4 

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  6,000  บาท 

 
/ 

 
10,000 

 
------- 

 
------- คณิตศาสตร์ศึกษา  Mathematics Study 



    12 

 
 

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 

จุลชีววิทยา Microbiology 
 

------- ภาคการศึกษาละ 15,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4 

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  5,000  บาท 

/ 7,500 500 500 

ฟิสิกส์ Physics 
 

------- ภาคการศึกษาละ 25,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4 

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  8,000  บาท 

/ 12,500 ------- 2,600 

สถิติประยุกต์ Applied Statistics  
 

------- ภาคการศึกษาละ 20,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4 

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  6,000  บาท 

/ 10,000 ------- 2,000 

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทลั 
Information Technology and Digital 
Innovation  

------- ภาคการศึกษาละ 30,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4 

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  10,000  บาท 

/ 15,000 600 1,000 

นิติวิทยาศาสตร์  Forensic Science 
 

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

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  12,000  บาท 

/ 19,000 2,000 2,000 

ชีววิทยา Biology    
------- 

ภาคการศึกษาละ 25,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4 

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  8,000  บาท 

 
/ 

 
12,500 

 
------- 

 
2,000 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  Environmental 

Science 
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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 

คณะเภสัชศาสตร์ 
ระดับปริญญาเอก 
เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร   
Social and Administrative Pharmacy 

    - แบบ 1.1 และ 2.1    

 
------- 

 
ภาคการศึกษาละ 26,500 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 6 

ภาคการศึกษา 

 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  9,000  บาท 

 
/ 

 
13,200 

 
บรรยาย 
1,500/ 

ปฏิบัติ 
2,500 

 
บรรยาย 
1,500/
ปฏิบัติ 
2,500 

    - แบบ 1.2 และ 2.2 ------- ภาคการศึกษาละ 26,500 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 10 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  11 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  9,000  บาท 

/ 13,200 บรรยาย 
1,500/ 

ปฏิบัติ 
2,500 

บรรยาย 
1,500/
ปฏิบัติ 
2,500 

เภสัชกรรมคลินิก  Clinical Pharmacy 
    - แบบ 1.1 และ 2.1   

 
------- 

 
ภาคการศึกษาละ 26,500 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 6 

ภาคการศึกษา 

 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  9,000  บาท 

 
/ 

 
13,200 

 
บรรยาย 
1,500/ 

ปฏิบัติ 
2,500 

 
บรรยาย 
1,500/
ปฏิบัติ 
2,500 

    - แบบ 1.2 และ 2.2 ------- ภาคการศึกษาละ 26,500 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 8 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  9 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  9,000  บาท 

/ 13,200 บรรยาย 
1,500/ 

ปฏิบัติ 
2,500 

บรรยาย 
1,500/
ปฏิบัติ 
2,500 
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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 

วิทยาการทางเภสัชศาสตร์ (นานาชาติ)  
Pharmaceutical Sciences (International 
Program)  

 
 

------- 

 
 
ภาคการศึกษาละ 36,500 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 6 
ภาคการศึกษา 

 
 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  12,000  บาท 

 
 

/ 

 
 

18,200 

 
 

บรรยาย 
1,500/ 

ปฏิบัติ 
2,500 

 
 

บรรยาย 
1,500/
ปฏิบัติ 
2,500 

วิศวเภสัชกรรม  (นานาชาติ)   
Pharmaceutical Engineering 
(International Program)  
    - แบบ 1.1 และ 2.1    

    - แบบ 1.2 และ 2.2 ------- ภาคการศึกษาละ 36,500 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 10 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  11 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  12,000  บาท 

/ 18,200 บรรยาย 
1,500/ 

ปฏิบัติ 
2,500 

บรรยาย 
1,500/
ปฏิบัติ 
2,500 

เทคโนโลยีเภสัชกรรม  (นานาชาต)ิ  
Pharmaceutical Technology 
(International Program)  
    - แบบ 1.1 และ 2.1   

 
------- 

 
ภาคการศึกษาละ 36,500 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 6 

ภาคการศึกษา 

 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  12,000  บาท 

 
/ 

 
18,200 

 
บรรยาย 
1,500/ 

ปฏิบัติ 
2,500 

 
บรรยาย 
1,500/
ปฏิบัติ 
2,500 

    - แบบ 1.2 และ 2.2 
 

------- ภาคการศึกษาละ 36,500 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 8  

ภาคการศึกษา  

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่   9 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  12,000  บาท 

/ 18,200 บรรยาย 
1,500/ 

ปฏิบัติ 
2,500 

บรรยาย 
1,500/
ปฏิบัติ 
2,500 
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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 
เภสัชกรรมคลินิก  Clinical Pharmacy  

 
        ------- 

 
 
ภาคการศึกษาละ 26,500 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4 
ภาคการศึกษา 

 
 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  9,000  บาท 

 
 
/ 

 
 

13,200 

 
 

บรรยาย 
1,500/ 

ปฏิบัติ 
2,500 

 
 

บรรยาย 
1,500/
ปฏิบัติ 
2,500 

การคุ้มครองผู้บรโิภคดา้นสาธารณสุข   

Consumer Protection in Public Health 

เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร   

Social and Administrative Pharmacy 

สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ  Health 
Informatics 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ระดับปริญญาเอก 
วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร ์(นานาชาติ) 
Polymer Science and Engineering 
(International Program)  
แบบ 1.1 และ  2.1  

------- ภาคการศึกษาละ 40,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 6 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  13,500  บาท 

/ 20,000 500 5,000 

แบบ 1.2 และ  2.2 ------- ภาคการศึกษาละ 40,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 10 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  11 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  13,500  บาท 

/ 20,000 500 5,000 

การจัดการงานวิศวกรรม   
Engineering Management 
 

------- ภาคการศึกษาละ 27,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 6 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  9,000  บาท 

/ 13,500 500 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 

วิศวกรรมเคมี  Chemical Engineering  
 
 
 

------- 

 
 
 
 
ภาคการศึกษาละ 24,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 6 
ภาคการศึกษา 

 
 
 
 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  8,000  บาท 

 
 
 
 
/ 

 
 
 
 

12,000 

 
 

 
 

500 

 
 
 
 

2,000 

วิศวกรรมพลังงาน  Energy Engineering 

เทคโนโลยีชีวภาพ  Biotechnology 

เทคโนโลยีอาหาร Food Technology 

    - แบบ  1.1 และ 2.1  

    - แบบ  1.2 และ 2.2 ------- ภาคการศึกษาละ 24,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 10 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  11 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  8,000  บาท 

/ 12,000 500 2,000 

ระดับปริญญาโท 
เทคโนโลยีชีวภาพ  Biotechnology  

------- 
ภาคการศึกษาละ 20,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  6,700  บาท 

/ 10,000 500 2,000 
เทคโนโลยีอาหาร Food Technology 
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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 

วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร ์ 
Polymer Science and Engineering 

 
 

------- 

 
ภาคการศึกษาละ 21,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4 
ภาคการศึกษา 

 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  7,000  บาท 

 
/ 

 
10,500 

 
500 

 
2,000 

วิศวกรรมเคมี  Chemical Engineering 

วิศวกรรมพลังงาน  Energy Engineering 

การจัดการงานวิศวกรรม Engineering 
Management 
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์   
Electrical and Computer Engineering 

ธุรกิจวิศวกรรม  Engineering Business 

คณะวิทยาการจัดการ 
ระดับปริญญาเอก 
การจัดการ  Management 
 

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

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  42,000  บาท 

/ 62,500 1,500 15,000 

การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์   
Tourism, Hotel and Event Management 
 

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

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  42,000  บาท 

/ 62,500 1,500 12,000 
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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 
บัญช ี Accountancy 
 

------- 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 และอีเวนต ์
Tourism, Hotel and Event Management 

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

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 5 จนกว่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  17,000  บาท 

/ 25,000 1,500 5,500 

การจัดการ  Management 
 

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

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  13,500  บาท 

/ 20,000 1,500 1,500 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ระดับปริญญาเอก 
ชีววิทยาศาสตรเ์พื่อเกษตรกรรมท่ียั่งยืน  
 (นานาชาติ) Bioscience for Sustainable 
Agriculture (International Program) 
    - แบบ 1.1 และ 2.1 

 
 
       -------- 

 
ภาคการศึกษาละ 24,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 6 
ภาคการศึกษา 

 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  8,000  บาท 

 
/ 

 
12,000 

 
1,500 

 
1,500 

    - แบบ 1.2 และ 2.2 -------- ภาคการศึกษาละ 24,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 10 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  11 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  8,000  บาท 

/  
12,000 

 
1,500 

 
1,500 
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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 
ชีวิทยาศาสตรเ์พื่อเกษตรกรรมท่ียัง่ยืน  
(นานาชาติ)  Bioscience for Sustainable 
Agriculture (International Program)      

 
       -------- 

ภาคการศึกษาละ 18,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  6,000  บาท 

/ 9,000 1,500 1,500 

บัณฑิตวิทยาลัยและคณะวิชาร่วม 
ระดับปริญญาโท 
อนุรักษ์ศิลปกรรม  Conservation of Fine 
Art 

-------- ภาคการศึกษาละ 37,450 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  12,500  บาท 

/ 18,700 2,500 2,500 

 
 


