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อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
โครงการพิเศษ
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาทั่วไป
ลำดับ
ที่

ปริญญำเอก
รำยกำรค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ

อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา
1 ค่ำใบสมัครและคู่มือกำรสมัคร
ซื้อด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ (ชุดละ)
2 ค่ำสมัครสอบคัดเลือก
(สำขำวิชำละ)
อัตราค่าธรรมเนียมที่ชาระครั้งแรกครั้งเดียว
1 ค่ำขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ
2 ค่ำทำบัตรประจำตัวนักศึกษำ
3 ค่ำประกันของเสียหำย
- สำขำวิชำในคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ฯ
- สำขำวิชำในคณะอื่นๆ

ประกำศนียบัตร
บัณฑิต

หลักสูตร
ภำษำไทย

หลักสูตร
นำนำชำติ

หลักสูตร หลักสูตร
ภำษำไทย นำนำชำติ

หลักสูตร
ภำษำไทย

200/250

200/250

200/250

200/250

200/250

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,000
50

1,000
50

1,000
50

1,000
50

1,000
50

3,000
1,000

3,000
1,000

3,000
1,000

3,000
1,000

1,000

2,000/
1,000

2,000/
1,000

2,000/
1,000

2,000/
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

500

500

500

500

50

50

50

50

50

50

50

50

50

อัตราค่าธรรมเนียมที่ชาระเป็นรายภาคการศึกษา
1 ค่ำบำรุงมหำวิทยำลัย
2,000/
ภำคกำรศึกษำปกติ/ฤดูร้อน
1,000
2 ค่ำบำรุงห้องสมุด
(ภำคกำรศึกษำละ)
1,000
3 ค่ำบริกำรคอมพิวเตอร์
(ภำคกำรศึกษำละ)
500
4 ค่ำธรรมเนียมบริกำรลงทะเบียน
(ภำคกำรศึกษำละ)
50
อัตราค่าธรรมเนียมที่ชาระเป็นรายครั้ง
1 ค่ำปรับลงทะเบียนช้ำ/ ชำระเงินช้ำ
(วันละ)

ปริญญำโท
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ค่ำธรรมเนียมเปลี่ยนสำขำวิชำ

300

300

300

300

300

3

ค่ำรักษำสถำนภำพนักศึกษำ/ลำ
พักกำรศึกษำ (ภำคกำรศึกษำละ)
ค่ำขอคืนสภำพกำรเป็นนักศึกษำ

2,000
1,500

10,000
1,500

2,000
1,500

10,000
1,500

2,000
1,500
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2

ลำดับ
ที่

ปริญญำโท

ประกำศนียบัตร
บัณฑิต

หลักสูตร หลักสูตร
ภำษำไทย นำนำชำติ

หลักสูตร
ภำษำไทย

ปริญญำเอก
รำยกำรค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ

หลักสูตร
ภำษำไทย

หลักสูตร
นำนำชำติ

ค่ำสอบภำษำต่ำงประเทศ
- สำขำวิชำในคณะ
สถำปัตยกรรมศำสตร์

400

2,000

400

2,000

-

- สำขำวิชำในคณะอื่นๆ

400

1,000

400

1,000

-
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ค่ำสอบประมวลควำมรอบรู้

1,000

2,000

500

2,000

-

7

ค่ำสอบวัดคุณสมบัติ

1,000

1,000

-

-

-

8
9

ค่ำขึ้นทะเบียนรับปริญญำ
ค่ำใบรับรองผลกำรศึกษำ/
ใบรับรองกำรสำเร็จกำรศึกษำ/
ใบแทนปริญญำบัตร (ชุดละ)
ค่ำเบี้ยประกันอุบัติเหตุ (ปีละ)

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

100

100

100

100

100
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10

เป็นไปตำมประกำศของมหำวิทยำลัย

หมายเหตุ
นักศึกษำชำระอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำทั่วไปในแต่ละภำคกำรศึกษำปกติเป็นจำนวน 3,550 บำท ยกเว้น
ภำคกำรศึกษำแรกชำระจำนวน 5,200 บำท สำหรับนักศึกษำในคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ ชำระจำนวน 7,200 บำท
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2. ค่าธรรมเนียมพิเศษ/รายวิชา/วิทยานิพนธ์
ระดับกำรศึกษำ/คณะวิชำ/สำขำวิชำ

ค่ำธรรมเนียมพิเศษ
ภำคกำรศึกษำละ

ค่ำลงทะเบียนรำยวิชำ
(หน่วยกิตละ)
บ,ป ที่ไม่ใช้วัสดุสิ้นเปลือง/
บ,ป ที่ใช้วัสดุสิ้นเปลือง

วิทยำนิพนธ์/
กำรค้นคว้ำ
อิสระ
(หน่วยกิตละ)

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
กำรจัดกำรมรดกทำงสถำปัตยกรรมกับ
กำรท่องเที่ยว (หลักสูตรนำนำชำติ)
สถำปัตยกรรม
คณะมัณฑนศิลป์
กำรออกแบบ
ศิลปะกำรออกแบบ (หลักสูตรนำนำชำติ)
คณะศึกษาศาสตร์
กำรบริหำรกำรศึกษำ
หลักสูตรและกำรสอน
พัฒนศึกษำ
เทคโนโลยีกำรศึกษำ

คณะวิทยาศาสตร์
นิติวิทยำศำสตร์และงำนยุติธรรม
คณะวิทยาการจัดการ
กำรจัดกำร
หลักสูตรบริหำรธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรนำนำขำติ)
วิทยาลัยนานาชาติ
ธุรกิจระหว่ำงประเทศ

40,000
6,000/6,000
6,000
ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำย (ดูรำยละเอียดที่หมำยเหตุใต้ตำรำง)
ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำย (ดูรำยละเอียดที่หมำยเหตุใต้ตำรำง)
50,000
5,000/5,000
5,000
30,000
30,000
30,000
30,000

2,000/4,000
2,000/4,000
2,000/4,000
2,000/4,000

2,000
2,000
2,000
2,000

20,000

2,000/2,000

2,000

ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำย (ดูรำยละเอียดที่หมำยเหตุใต้ตำรำง)
รอ
ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำย (ดูรำยละเอียดที่หมำยเหตุใต้ตำรำง)

ระดับปริญญามหาบัณฑิต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
กำรวำงผังชุมชนเมืองและสภำพแวดล้อม
กำรจัดกำรโครงกำรก่อสร้ำง
คอมพิวเตอร์เพื่อกำรออกแบบทำง
สถำปัตยกรรม
กำรจัดกำรมรดกทำงสถำปัตยกรรมกับ
กำรท่องเที่ยว (หลักสูตรนำนำชำติ)

20,000
25,000

1,500/1,500
1,500/1,500

2,000/2,000
2,500/2,500

20,000

1,500/1,500

2,500/2,500

40,000

6,000/6,000

6,000/6,000

คณะโบราณคดี
โบรำณคดี

5,000

1,200/2,000

1,200/1,200

ประวัติศำสตร์ศิลปะ

10,000

1,200/2,000

1,200/1,200

กำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรม

5,000

1,200/2,000

1,200/1,200
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ระดับกำรศึกษำ/คณะวิชำ/สำขำวิชำ

ค่ำธรรมเนียมพิเศษ
ภำคกำรศึกษำละ

ค่ำลงทะเบียนรำยวิชำ
(หน่วยกิตละ)
บ,ป ที่ไม่ใช้วัสดุสิ้นเปลือง/
บ,ป ที่ใช้วัสดุสิ้นเปลือง

วิทยำนิพนธ์/
กำรค้นคว้ำ
อิสระ
(หน่วยกิตละ)

คณะมัณฑนศิลป์
ศิลปะกำรออกแบบ

ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำย (ดูรำยละเอียดที่หมำยเหตุใต้ตำรำง)

กำรออกแบบเครื่องประดับ

15,000

2,000/2,000

2,000/-

กำรออกแบบผลิตภัณฑ์

15,000

2,000/2,000

2,000/2,000

คณะอักษรศาสตร์
ภำษำไทยเพื่อกำรพัฒนำอำชีพ

20,000

1,200/1,200

1,200/1,200

คณะศึกษาศาสตร์
กำรบริหำรกำรศึกษำ

4,500

1,200/2,000

1,200/1,200

กำรสอนภำษำอังกฤษ

4,500

1,200/2,000

1,200/-

กำรสอนภำษำไทย

4,500

1,200/2,000

1,200/-

กำรสอนสังคมศึกษำ

4,500

1,200/2,000

1,200/1,200

เทคโนโลยีกำรศึกษำ

4,500

1,200/2,000

1,200/1,200

พัฒนศึกษำ
หลักสูตรและกำรสอน
วิธีวิทยำกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ

4,500
4,500
4,500

1,200/2,000
1,200/2,000
1,200/2,000

1,200/1,200
1,200/1,200
1,200/-

คณะวิทยาศาสตร์
เคมีศึกษำ

20,000

1,200/2,000

1,200/-

คณิตศำสตร์ศึกษำ

20,000

1,200/1,200

1,200/1,200

เทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมดิจิทลั

20,000

2,000/2,000

2,000/2,000

วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม

15,000

2,000/4,000

2,000/2,000

นิติวิทยำศำสตร์

20,000

2,000/2,000

2,000/2,000

คณะเภสัชศาสตร์
กำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสำธำรณสุข
สำรสนเทศศำสตร์ทำงสุขภำพ
เภสัชศำสตร์สังคมและกำรบริหำร

32,450
3,000/3,000
3,000/3,000
ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำย (ดูรำยละเอียดที่หมำยเหตุใต้ตำรำง)
ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำย (ดูรำยละเอียดที่หมำยเหตุใต้ตำรำง)
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ระดับกำรศึกษำ/คณะวิชำ/สำขำวิชำ

ค่ำธรรมเนียมพิเศษ
ภำคกำรศึกษำละ

ค่ำลงทะเบียนรำยวิชำ
(หน่วยกิตละ)
บ,ป ที่ไม่ใช้วัสดุสิ้นเปลือง/
บ,ป ที่ใช้วัสดุสิ้นเปลือง

วิทยำนิพนธ์/
กำรค้นคว้ำ
อิสระ
(หน่วยกิตละ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์

20,000

1,200/2,000

4,000/4,000

เทคโนโลยีชีวภำพ

20,000

1,200/2,000

4,000/4,000

เทคโนโลยีอำหำร

20,000

1,200/2,000

4,000/4,000

กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม

15,000

1,200/2,000

3,000/3,000

วิศวกรรมพลังงำน

15,000

1,200/2,000

3,000/3,000

คณะวิทยาการจัดการ
กำรจัดกำรภำครัฐและภำคเอกชน
หลักสูตรบริหำรธุรกิจ

20,000
1,200/1,200
1,200/1,200
ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำย (ดูรำยละเอียดที่หมำยเหตุใต้ตำรำง)

กำรจัดกำรนวัตกรรมทำงธุรกิจ
คณะดุริยางคศาสตร์
สังคีตวิจัยและพัฒนำ

รอ
ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำย (ดูรำยละเอียดที่หมำยเหตุใต้ตำรำง)

วิทยาลัยนานาชาติ
กำรจัดกำรโรงแรมและกำรท่องเทีย่ ว
ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำย (ดูรำยละเอียดที่หมำยเหตุใต้ตำรำง)
ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำย (ดูรำยละเอียดที่หมำยเหตุใต้ตำรำง)

สัตวศำสตร์

30,000

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์
ทัศนศิลปศึกษำ
12,000
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะวิชาร่วม
สนเทศศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ
กำรจัดกำรจดหมำยเหตุและสำรสนเทศ
มรดกทำงวัฒนธรรม
กำรออกแบบและศิลปะเสียง
อนุรักษ์ศิลปกรรม
นวัตกรรมกำรออกแบบและกำรจัดกำร
โรงแรมและอสังหำริมทรัพย์

10,000

500/1,000

2,000/-

1,400/2,000

2,000/2,000

1,200/2,000

2,000/2,000

ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำย (ดูรำยละเอียดที่หมำยเหตุใต้ตำรำง)
ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำย (ดูรำยละเอียดที่หมำยเหตุใต้ตำรำง)
ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำย (ดูรำยละเอียดที่หมำยเหตุใต้ตำรำง)
ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำย (ดูรำยละเอียดที่หมำยเหตุใต้ตำรำง)

หมายเหตุ
1. ค่ำธรรมเนียมพิเศษเรียกเก็บเป็นรำยภำคกำรศึกษำ
- ระดับปริญญำดุษฎีบณ
ั ฑิต เรียกเก็บไม่เกิน 6 ภำคกำรศึกษำ ยกเว้น
1. หลักสูตรนำนำชำติ สำขำวิชำในคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ (สำขำวิชำกำรจัดกำรมรดกทำงสถำปัตยกรรมกับ
กำรท่องเที่ยว) ให้ชำระทุกภำคกำรศึกษำ จนกว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ

6
2. หลักสูตรนำนำชำติ สำขำวิชำในคณะมัณฑนศิลป์ (สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบ) ให้ชำระทุกภำคกำรศึกษำ
จนกว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ
- ระดับปริญญำมหำบัณฑิต เรียกเก็บไม่เกิน 4 ภำคกำรศึกษำ ยกเว้น
1. สำขำวิชำทัศนศิลปศึกษำ เรียกเก็บไม่เกิน 6 ภำคกำรศึกษำ
2. สำขำวิชำในคณะมัณฑนศิลป์ ให้ชำระทุกภำคกำรศึกษำ จนกว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ
3. หลักสูตรนำนำชำติ สำขำวิชำในคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ (สำขำวิชำกำรจัดกำรมรดกทำงสถำปัตยกรรมกับ
กำรท่องเที่ยว) ให้ชำระทุกภำคกำรศึกษำ จนกว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ
2. ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำย
2.1 หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบณ
ั ฑิต สำขำวิชำสถำปัตยกรรม
ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำย เรียกเก็บตำมแบบกำรศึกษำ ดังนี้
ก) แบบ 1.1 ไม่เกิน 6 ภำคกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำละ 46,000 บำท
สำหรับนักศึกษำที่ศึกษำเกิน 6 ภำคกำรศึกษำ ให้ชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำละ
20,000 บำท จนกว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ
ข) แบบ 2.1 ไม่เกิน 7 ภำคกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำละ 48,000 บำท
สำหรับนักศึกษำที่ศึกษำเกิน 7 ภำคกำรศึกษำ ให้ชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำละ
20,000 บำท จนกว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ
ค) แบบ 2.2 ไม่เกิน 8 ภำคกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำละ 48,000 บำท
สำหรับนักศึกษำที่ศึกษำเกิน 8 ภำคกำรศึกษำ ให้ชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำละ
20,000 บำท จนกว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ
ในกรณีที่นักศึกษำลงทะเบียนวิชำเรียนในรำยวิชำอื่นนอกเหนือจำกหลักสูตรกำหนด นักศึกษำต้องชำระ
ค่ำลงทะเบียนเพิ่มเติมตำมอัตรำทีม่ หำวิทยำลัยหรือที่คณะวิชำนั้นกำหนดด้วย นอกเหนือจำกทีต่ ้องชำระค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำย
สำหรับนักศึกษำหลักสูตรอื่นที่มีควำมประสงค์จะลงทะเบียนวิชำเรียนรำยวิชำในสำขำวิชำ ให้นักศึกษำชำระ
ค่ำลงทะเบียนเพิ่มเติม ในอัตรำหน่วยกิตละ 1,500 บำท
2.2 หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบณ
ั ฑิต สำขำวิชำกำรออกแบบ
ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำยเรียกเก็บเป็นรำยภำคกำรศึกษำไม่เกิน 6 ภำคกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำละ 100,000
บำท หำกนักศึกษำเรียนรำยวิชำครบถ้วนตลอดหลักสูตรก่อน 6 ภำคกำรศึกษำ นักศึกษำจะต้องชำระค่ำลงทะเบียนให้ครบ 6
ภำคกำรศึกษำ
สำหรับนักศึกษำที่ศึกษำเกิน 6 ภำคกำรศึกษำ ให้ชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำละ 50,000
บำท จนกว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ
สำหรับนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำฤดูร้อนให้ชำระค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำย ภำคกำรศึกษำละ
50,000 บำท
สำหรับนักศึกษำหลักสูตรอื่นที่มีควำมประสงค์จะลงทะเบียนวิชำเรียนรำยวิชำในสำขำวิชำ ให้นักศึกษำชำระ
ค่ำลงทะเบียนเพิ่มเติม ในอัตรำหน่วยกิตละ 3,000 บำท
ในกรณีที่นักศึกษำลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำอื่นนอกเหนือจำกที่หลักสูตรกำหนดไว้ นักศึกษำต้องชำระ
ค่ำลงทะเบียนเพิ่มเติมตำมอัตรำทีม่ หำวิทยำลัยหรือคณะวิชำนั้นกำหนดด้วย นอกเหนือจำกกำรชำระค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำย
2.3 หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบณ
ั ฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร
ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำย เรียกเก็บเป็นรำยภำคกำรศึกษำ ดังนี้
- ภำคกำรศึกษำที่ 1 จำนวน 90,000 บำท
- ภำคกำรศึกษำที่ 2 จำนวน 90,000 บำท
- ภำคกำรศึกษำที่ 3 จำนวน 80,000 บำท
- ภำคกำรศึกษำที่ 4 จำนวน 80,000 บำท
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- ภำคกำรศึกษำที่ 5 จำนวน 80,000 บำท
- ภำคกำรศึกษำที่ 6 จำนวน 80,000 บำท
สำหรับ นักศึกษำที่ศึกษำเกิน 6 ภำคกำรศึกษำ ให้ชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำละ 30,000 บำท
จนกว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ
2.4 วิทยำลัยนำนำชำติ ระดับปริญญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ
ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร 600,000 บำท โดยแบ่งชำระเป็นรำยภำคกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำที่ 16 ภำคกำรศึกษำละ 100,000 บำท สำหรับนักศึกษำที่ศึกษำเกิน 6 ภำคกำรศึกษำ ให้ชำระค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำย ภำคกำรศึกษำ
ละ 50,000 บำท จนกว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ และนักศึกษำทีล่ งทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำฤดูร้อน ให้ชำระค่ำลงทะเบียนเหมำ
จ่ำย ภำคกำรศึกษำละ 50,000 บำท
ทั้งนี้ หำกนักศึกษำเรียนรำยวิชำครบถ้วนตลอดหลักสูตรแล้ว นักศึกษำจะต้องชำระค่ำลงทะเบียนให้ครบถ้วนตำม
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตร
ในกรณีที่นักศึกษำลงทะเบียนวิชำเรียนในรำยวิชำอื่นนอกเหนือจำกหลักสูตรกำหนด นักศึกษำต้องชำระ
ค่ำลงทะเบียนเพิ่มเติมตำมอัตรำทีม่ หำวิทยำลัยหรือที่คณะวิชำนั้นกำหนดด้วย นอกเหนือจำกทีต่ ้องชำระค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำย
2.5 หลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบ
ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำย ภำคกำรศึกษำละ 48,000 บำท ทุกภำคกำรศึกษำจนกว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ
ในกรณีที่นักศึกษำลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำอื่นนอกเหนือจำกที่หลักสูตรกำหนดไว้ นักศึกษำต้องชำระค่ำลงทะเบียนเพิม่ เติมตำม
อัตรำที่มหำวิทยำลัยหรือคณะวิชำนั้นกำหนดด้วย นอกเหนือจำกกำรชำระค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำย
2.6 หลักสูตรเภสัชศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำรสนเทศศำสตร์ทำงสุขภำพ
ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร 204,000 บำท เรียกเก็บเป็นรำยภำคกำรศึกษำไม่เกิน 4 ภำคกำรศึกษำ
ภำคกำรศึกษำละ 51,000 บำท ในกรณีที่นักศึกษำลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำอื่นนอกเหนือจำกที่หลักสูตรกำหนดไว้ นักศึกษำ
ต้องชำระค่ำลงทะเบียนเพิ่มเติมตำมอัตรำที่มหำวิทยำลัยหรือคณะวิชำนั้นกำหนดด้วย นอกเหนือจำกกำรชำระค่ำลงทะเบียนเหมำ
จ่ำย
ทั้งนี้ หำกนักศึกษำเรียนรำยวิชำครบถ้วนตลอดหลักสูตรก่อน 4 ภำคกำรศึกษำ ต้องชำระค่ำลงทะเบียนให้
ครบถ้วนตำมค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตร
สำหรับนักศึกษำทีล่ งทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำฤดูร้อนให้ชำระค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำย ภำคกำรศึกษำละ
5,000 บำท
สำหรับนักศึกษำหลักสูตรอื่นที่มีควำมประสงค์จะลงทะเบียนวิชำเรียนรำยวิชำในสำขำวิชำ ให้นักศึกษำชำระ
ค่ำลงทะเบียนเพิ่มเติม ในอัตรำหน่วยกิตละ 3,000 บำท
2.7 หลักสูตรเภสัชศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชศำสตร์สังคมและกำรบริหำร
ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร 240,000 บำท เรียกเก็บเป็นรำยภำคกำรศึกษำไม่เกิน 4 ภำค
กำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำละ 60,000 บำท ในกรณีที่นักศึกษำลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำอื่นนอกเหนือจำกที่หลักสูตรกำหนดไว้
นักศึกษำต้องชำระค่ำลงทะเบียนเพิ่มเติมตำมอัตรำที่มหำวิทยำลัยหรือคณะวิชำนั้นกำหนดด้วย นอกเหนือจำกกำรชำระค่ำลง
ทะเบียนเหมำจ่ำย
ทั้งนี้ หำกนักศึกษำเรียนรำยวิชำครบถ้วนตลอดหลักสูตรก่อน 4 ภำคกำรศึกษำ ต้องชำระค่ำลงทะเบียนให้
ครบถ้วนตำมค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตร
สำหรับนักศึกษำทีล่ งทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำฤดูร้อนให้ชำระค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำย ภำคกำรศึกษำละ
5,000 บำท
สำหรับนักศึกษำหลักสูตรอื่นที่มีควำมประสงค์จะลงทะเบียนวิชำเรียนรำยวิชำในสำขำวิชำ ให้นักศึกษำชำระ
ค่ำลงทะเบียนเพิ่มเติม ในอัตรำหน่วยกิตละ 3,000 บำท
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2.8 หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต
- ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร 190,000 บำท เรียกเก็บเป็นรำยภำคกำรศึกษำ ดังนี้
ภำคกำรศึกษำที่ 1 และภำคกำรศึกษำที่ 2 ภำคกำรศึกษำละ 50,000 บำท
ภำคกำรศึกษำที่ 3 และภำคกำรศึกษำที่ 4 ภำคกำรศึกษำละ 45,000 บำท
ทั้งนี้ หำกนักศึกษำเรียนรำยวิชำครบถ้วนตลอดหลักสูตรแล้ว ต้องชำระค่ำลงทะเบียนให้ครบถ้วนตำมค่ำใช้จ่ำย
ตลอดหลักสูตร
- ค่ำลงทะเบียนรำยวิชำเพิ่มเติมของคณะวิชำอื่น ให้นักศึกษำชำระค่ำลงทะเบียนตำมอัตรำที่มหำวิทยำลัย
ประกำศกำหนด
2.9 หลักสูตรดุรยิ ำงคศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสังคีตวิจัยและพัฒนำ
- ภำคกำรศึกษำปกติ ภำคกำรศึกษำละ 60,000 บำท เว้นแต่นักศึกษำที่ศึกษำเกิน 4 ภำคกำรศึกษำปกติ และมี
จำนวนหน่วยกิตเหลือไม่เกิน 6 หน่วยกิต ให้ชำระค่ำลงทะเบียนภำคกำรศึกษำปกติ ภำคกำรศึกษำละ 30,000 บำท
- ภำคกำรศึกษำฤดูร้อน ภำคกำรศึกษำละ 30,000 บำท
- ค่ำลงทะเบียนวิชำเรียนในรำยวิชำของคณะอื่น ให้นักศึกษำชำระค่ำลงทะเบียนเพิ่มเติมตำมอัตรำทีม่ หำวิทยำลัย
หรือที่คณะวิชำนั้นกำหนด
2.10 วิทยำลัยนำนำชำติ ระดับปริญญำมหำบัณฑิต สำขำวิชำในวิทยำลัยนำนำชำติ
ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร 360,000 บำท โดยแบ่งชำระเป็นจำนวน 4 ภำคกำรศึกษำ ภำค
กำรศึกษำละ 90,000 บำท ในกรณีที่นักศึกษำลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำอื่นนอกเหนือจำกที่หลักสูตรกำหนดไว้ นักศึกษำต้อง
ชำระค่ำลงทะเบียนเพิ่มเติมตำมอัตรำที่มหำวิทยำลัยหรือที่คณะวิชำนั้นกำหนดด้วย นอกเหนือจำกกำรชำระค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำย
สำหรับนักศึกษำที่ศึกษำเกิน 4 ภำคกำรศึกษำ ให้ชำระค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำย ภำคกำรศึกษำละ 40,000 บำท
จนกว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ
สำหรับนักศึกษำหลักสูตรอื่นที่มีควำมประสงค์จะลงทะเบียนวิชำเรียนรำยวิชำในสำขำวิชำในวิทยำลัย
นำนำชำติ ให้นักศึกษำชำระค่ำลงทะเบียนเพิ่มเติม ในอัตรำหน่วยกิตละ 4,000 บำท
2.11 หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรจดหมำยเหตุและสำรสนเทศมรดกทำงวัฒนธรรม
ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำยเรียกเก็บเป็นรำยภำคกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำละ 46,450 บำท ทุกภำคกำรศึกษำ
จนกว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ ในกรณีที่นักศึกษำลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำอื่นนอกเหนือจำกที่หลักสูตรกำหนดไว้ นักศึกษำต้อง
ชำระค่ำลงทะเบียนเพิ่มเติมตำมอัตรำที่มหำวิทยำลัยหรือที่คณะวิชำนั้นกำหนดด้วย นอกเหนือจำกกำรชำระค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำย
2.13 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรออกแบบและศิลปะเสียง
ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำยเรียกเก็บเป็นรำยภำคกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำละ 56,450 บำท ทุกภำคกำรศึกษำ
จนกว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ ในกรณีที่นักศึกษำลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำอื่นนอกเหนือจำกที่หลักสูตรกำหนดไว้ นักศึกษำต้อง
ชำระค่ำลงทะเบียนเพิ่มเติมตำมอัตรำที่มหำวิทยำลัยหรือที่คณะวิชำนั้นกำหนดด้วย นอกเหนือจำกกำรชำระค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำย
2.14 หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำอนุรักษ์ศิลปกรรม
ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำยเรียกเก็บเป็นรำยภำคกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำละ 56,450 บำท ทุกภำคกำรศึกษจนกว่ำ
จะสำเร็จกำรศึกษำ ในกรณีที่นักศึกษำลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำอื่นนอกเหนือจำกที่หลักสูตรกำหนดไว้ นักศึกษำต้องชำระ
ค่ำลงทะเบียนเพิ่มเติมตำมอัตรำทีม่ หำวิทยำลัยหรือที่คณะวิชำนั้นกำหนดด้วย นอกเหนือจำกกำรชำระค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำย
2.15 หลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมกำรออกแบบและกำรจัดกำรโรงแรมและอสังหำริมทรัพย์
ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำยเรียกเก็บเป็นรำยกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำละ 250,000 บำท ทุกภำคกำรศึกษำ
จนกว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ ในกรณีที่นักศึกษำลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำอื่นนอกเหนือจำกที่หลักสูตรกำหนดไว้ นักศึกษำต้อง
ชำระค่ำลงทะเบียนเพิ่มเติมตำมอัตรำที่มหำวิทยำลัยหรือที่คณะวิชำนั้นกำหนดด้วย นอกเหนือจำกกำรชำระค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำย
3. รำยวิชำกำรศึกษำภำคสนำม คณะโบรำณคดี หน่วยกิตละ 3,000 บำท
4. ค่ำธรรมเนียมฯ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง
--------------------------------------

