
การค านวณค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษา ระดับปริญญาโท 

รายการ ค่าหน่วยกิต(บาท) วัสดุการศึกษา 
(บาท) 

ค าบ ารุงการศึกษา
(บาท) 

ค่าบ ารุงห้องสมุด
(บาท) 

รวมค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ชุดปกติ 1 ชุด 9,000 1,500 1,000 1,000 12,500 
ชุดปกติ 2 ชุด 18,000 3,000 1,000 1,000 23,000 

วพ.1  4,500 1,500 1,000 1,000 8,000 
วพ.1-2  9,000 1,500 1,000 1,000 12,500 
วพ.2-3 9,000 - 1,000 1,000 11,000 
วพ.3-4 9,000 - 1,000 1,000 11,000 

แก้ I วพ 1 ข้ันตอน 1,000 - 1,000 1,000 3,000 
แก้ I วพ 2 ข้ันตอน 2,000 - 1,000 1,000 4,000 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ(IS)ทุกสาขาวิชา
ยกเว้นสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

9,000 1,500 1,000 1,000 12,500 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ(IS)ศึกษาศาสตร์ 9,000 100 1,000 1,000 11,100 

แก้ I ชุด IS 1,000 - 1,000 1,000 3,000 
สอบปกป้อง วพ.(คร้ังละ) 

(สอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง) 

1,500 - - - 1,500 

สอบปกป้อง IS  คร้ังท่ี 2 1,200 - - - 1,200 
อบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต 5,000 - - - 5,000 
อบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต 

แขนงวิชาบริหารการศึกษา 
11,000 - - - 11,000 

สอบประมวลความรู้ 
(เพียงรายการเดียว) 

1,500 - 1,000 - 2,500 

แก้ I สอบประมวลความรู้ 
(เพียงรายการเดียว) 

1,500 - 1,000 - 2,500 

สอบประมวลความรู้+อบรมเข้มเสริมฯ 1,500+5,000 - 1,000 - 7,500 

Regrade ชุดปกติ 1 ชุด 9,000 - 1,000 1,000 11,000 
Regrade ชุดปกติ 2 ชุด 18,000 - 1,000 1,000 20,000 
ชุดปกติ 1 ชุด+ Regrade  

ชุดปกติ 1 ชุด 
18,000 1,500 1,000 1,000 21,500 

ลาพักการศึกษา 1 ภาค - - 500 - 500 
ลาพักระหว่างติด I  

วพ.หรือ IS 
- - 2,000 - 2,000 

 

**หากชุดวิชาใดที่ค่าใช้จ่ายไมเ่ป็นไปตามตารางด้านบน จะระบุค่าธรรมเนียมไว้ที่ข้อมูลชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนประจ าปี 

และกรณีลงทะเบียนรีเกรดชุดวิชาที่มีการปรับปรุงจะต้องซื้อวัสดุใหม่ 1,500 บาท 

 

 



การค านวณค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษา ระดับปริญญาเอก 

หลักสูตร  สาขาวชิา  แขนงวิชา  ค่าธรรมเนียม 
แรกเขา้  

ช าระครั้งเดียว
ตลอดหลักสูตร  

อัตราเหมาจ่ายภาค
การศึกษาละ  

(6 ภาคการศึกษา) 

ค่าลงทะเบยีน 
สอบวัดคุณสมบัต ิ

ค่าธรรมเนียมการ
สอบปกป้องดุษฎี

นิพนธ์ 

ค่าขึ้นทะเบยีนดุษฎี
บัณฑิต 

ค่าใช้จ่ายตลอด
หลักสูตร 

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต ศิลปศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ 5,000 บาท  65,000 บาท  5,000 บาท 10,000 บาท 3,000 บาท 413,000 บาท 
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต นิเทศศาสตร์ - 5,000 บาท  65,000 บาท  5,000 บาท 10,000 บาท 3,000 บาท 413,000 บาท 
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต นิเทศศาสตร์ นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง

และการปกครองท้องถิ่น 
5,000 บาท  65,000 บาท  5,000 บาท 10,000 บาท 3,000 บาท 413,000 บาท 

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต เกษตรศาสตร์และสหกรณ์  ส่งเสริมการเกษตร 5,000 บาท  65,000 บาท  5,000 บาท 10,000 บาท 3,000 บาท 413,000 บาท 
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต เกษตรศาสตร์และสหกรณ์  การจัดการการผลิตพืชและการ

พัฒนา 
5,000 บาท  65,000 บาท  5,000 บาท 10,000 บาท 3,000 บาท 413,000 บาท 

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต ศึกษาศาสตร์ - 5,000 บาท  65,000 บาท  5,000 บาท 10,000 บาท 3,000 บาท 413,000 บาท 
หลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎบีัณฑติ รัฐศาสตร์ -  5,000 บาท  65,000 บาท  5,000 บาท 10,000 บาท 3,000 บาท 413,000 บาท 
หลักสูตรนิติศาตรดุษฎีบณัฑิต นิติศาสตร์  5,000 บาท  65,000 บาท  5,000 บาท 10,000 บาท 3,000 บาท 413,000 บาท 
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต วิทยาการจัดการ  รัฐประศาสนศาสตร์ 5,000 บาท  65,000 บาท  5,000 บาท 10,000 บาท 3,000 บาท 413,000 บาท 
หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎบีัณฑิต  วิทยาการจัดการ  การจดัการธุรกิจและการบริการ 5,000 บาท  105,000 บาท  5,000 บาท 10,000 บาท 3,000 บาท 653,000 บาท 

 

 

 

 

 

 



การค านวณค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ค่าใช้จ่าย ป.บัณฑิต ปีคร่ึง (35,000 บาท) ค่าใช้จ่าย ป.บัณฑิต หลักสูตร 1 ปี (27,000 บาท) 
 

ภาคเรียนที่ 1 
ล าดับ ชุดวิชา หน่วยกิต ค่าลงทะเบียน 
1 20506 6 5,000 
2 วิชาเลือกภายใต้การแนะน าของอาจารย์

20510/20511/20512/20513/20514/20515/20516 
6 5,000 

3 20596(1) 1 1,000 
แรกเข้า - 2,000 

รวม 13 13,000 
ภาคเรียนที่ 2 

ล าดับ ชุดวิชา หน่วยกิต ค่าลงทะเบียน 
1 20505 6 5,000 
2 20508 6 5,000 
3 20596(2) 3 3,000 

รวม 15 13,000 
ภาคเรียนที่ 3 

ล าดับ ชุดวิชา หน่วยกิต ค่าลงทะเบียน 
1 20509 6 5,000 
2 20596(3) 3 3,000 
3 20596(4) 1 1,000 

รวม 10 9,000 
 

 

ภาคเรียนที่ 1 
ล าดับ ชุดวิชา หน่วยกิต ค่าลงทะเบียน 
1 20506 6 5,000 

2 20507 6 5,000 
แรกเข้า - 2,000 

รวม 12 12,000 
 

ภาคเรียนที่ 2 
ล าดับ ชุดวิชา หน่วยกิต ค่าลงทะเบียน 
1 20505 6 5,000 
2 20508 6 5,000 
3 20597 6 5,000 

รวม 18 15,000 
 
 
 
 
 
 

 

ไม่ต้องช าระค่าบ ารุงการศึกษา/ห้องสมุด 
20505/20506/20507/วิชาเลือก/20508/20509/20597 ลงทะเบียนครั้งที่ 2 ค่าลงทะเบียนเรียนชุดวิชาละ 4,500 บ. ลงทะเบียนสอบซ่อมชุดละ 500 บ. 
20596 ลงทะเบียนครั้งที่ 2 ใช้อัตราเดิม 
*หลักสูตร 1.5 ที่เข้าก่อนปี 63 ใช้ชุดวิชา 20507 นศ.ที่เข้าตั้งแต่ 63 เป็นต้นไปใช้วิชาเลือก 

27/10/63



ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรการศึกษาปริญญาโท 

ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร 36 หน่วยกิต 

 

แผน   ก วิทยานิพนธ์    มีค่าใช้จ่ายในการศึกษา   ดังนี้ 

1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ช าระครั้งเดียว)       2,000 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมเพ่ือพัฒนาสื่อการศึกษาตลอดหลักสูตร (ช าระครั้งเดียว)   1,000 บาท 
3. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย  ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท จ านวน  4  ภาคการศึกษา   รวม 4,000 บาท 
4. ค่าบ ารุงห้องสมุด  ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท จ านวน  4  ภาคการศึกษา  รวม 4,000 บาท 
5. ค่าลงทะเบียนเรียน  36  หน่วยกิต  หน่วยกิตละ  1,500  บาท   รวม 54,000 บาท 
6. ค่าสื่อการเรียนการสอน 5 ชุดวิชา  ชุดวิชาละ 1,500 บาท    รวม 7,500 บาท 
7. ค่าลงทะเบียนอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต   ครั้งละ 5,000 บาท 
8. ค่าลงทะเบียนสอบวิทยานิพนธ์       ครั้งละ 1,500 บาท 
9. ค่าข้ึนทะเบียนมหาบัณฑิต  (ช าระครั้งเดียว)      1,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น     80,000 บาท 

    

แผน   ข การศึกษาค้นคว้าอิสระ     มีค่าใช้จ่ายในการศึกษา   ดังนี้ 

1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ช าระครั้งเดียว)       2,000 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมเพ่ือพัฒนาสื่อการศึกษาตลอดหลักสูตร (ช าระครั้งเดียว)   1,000 บาท 
3. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย  ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท จ านวน  4  ภาคการศึกษา   รวม 4,000 บาท 
4. ค่าบ ารุงห้องสมุด  ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท จ านวน  4  ภาคการศึกษา  รวม 4,000 บาท 
5. ค่าลงทะเบียนเรียน  36  หน่วยกิต  หน่วยกิตละ  1,500  บาท   รวม 54,000 บาท 
6. ค่าสื่อการเรียนการสอน 6 ชุดวิชา  ชุดวิชาละ 1,500 บาท    รวม 9,000 บาท 
7. ค่าลงทะเบียนอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต   ครั้งละ 5,000 บาท 
8. ค่าลงทะเบียนสอบประมวลความรู้      ครั้งละ 1,500 บาท 
9. ค่าข้ึนทะเบียนมหาบัณฑิต  (ช าระครั้งเดียว)      1,000 บาท 

 
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น      81,500 บาท 

 



ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรการศึกษาปริญญาโท 

ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร 42 หน่วยกิต 

 

แผน   ก วิทยานิพนธ์    มีค่าใช้จ่ายในการศึกษา   ดังนี้ 
 

1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ช าระครั้งเดียว)       2,000 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมเพ่ือพัฒนาสื่อการศึกษาตลอดหลักสูตร (ช าระครั้งเดียว)   1,000 บาท 
3. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย  ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท จ านวน  4  ภาคการศึกษา   รวม 4,000 บาท 
4. ค่าบ ารุงห้องสมุด  ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท จ านวน  4  ภาคการศึกษา  รวม 4,000 บาท 
5. ค่าลงทะเบียนเรียน  42  หน่วยกิต  หน่วยกิตละ  1,500  บาท   รวม 63,000 บาท 
6. ค่าสือ่การเรียนการสอน 6 ชุดวิชา  ชุดวิชาละ 1,500 บาท    รวม 9,000 บาท 
7. ค่าลงทะเบียนอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต   ครั้งละ 5,000 บาท 
8. ค่าลงทะเบียนสอบวิทยานิพนธ์       ครั้งละ 1,500 บาท 
9. ค่าข้ึนทะเบียนมหาบัณฑิต  (ช าระครั้งเดียว)      1,000 บาท 

 
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น     90,500  บาท 
    

แผน   ข การศึกษาค้นคว้าอิสระ     มีค่าใช้จ่ายในการศึกษา   ดังนี้ 
 

1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ช าระครั้งเดียว)       2,000 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมเพ่ือพัฒนาสื่อการศึกษาตลอดหลักสูตร (ช าระครั้งเดียว)   1,000 บาท 
3. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย  ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท จ านวน 4 ภาคการศึกษา รวม 4,000 บาท 
4. ค่าบ ารุงห้องสมุด  ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท จ านวน 4 ภาคการศึกษา   รวม 4,000 บาท 
5. ค่าลงทะเบียนเรียน  42  หน่วยกิต  หน่วยกิตละ  1,500  บาท   รวม 63,000 บาท 
6. ค่าสื่อการเรียนการสอน  7  ชุดวิชา  ชุดวิชาละ 1,500 บาท   รวม 10,500 บาท 
7. ค่าลงทะเบียนอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต   ครั้งละ 5,000 บาท 
8. ค่าลงทะเบียนสอบประมวลความรู้      ครั้งละ 1,500 บาท 
9. ค่าข้ึนทะเบียนมหาบัณฑิต  (ช าระครั้งเดียว)      1,000 บาท 

 
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 92,000  บาท 

 

 

 
 
 



ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรการศึกษาปริญญาโท 
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร 48 หน่วยกิต 

 
แผน   ก วิทยานิพนธ์    มีค่าใช้จ่ายในการศึกษา   ดังนี้ 
 

1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ช าระครั้งเดียว)       2,000 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมเพ่ือพัฒนาสื่อการศึกษาตลอดหลักสูตร (ช าระครั้งเดียว)   1,000 บาท 
3. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย  ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท จ านวน  4  ภาคการศึกษา   รวม 4,000 บาท 
4. ค่าบ ารุงห้องสมุด  ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท จ านวน  4  ภาคการศึกษา  รวม 4,000 บาท 
5. ค่าลงทะเบียนเรียน  48  หน่วยกิต  หน่วยกิตละ  1,500  บาท   รวม 72,000 บาท 
6. ค่าสื่อการเรียนการสอน 7 ชุดวิชา  ชุดวิชาละ 1,500 บาท    รวม 10,500 บาท 
7. ค่าลงทะเบียนอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต   ครั้งละ 5,000 บาท 
8. ค่าลงทะเบียนสอบวิทยานิพนธ์       ครั้งละ 1,500 บาท 
9. ค่าข้ึนทะเบียนมหาบัณฑิต  (ช าระครั้งเดียว)      1,000 บาท 

 
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น     101,000  บาท 
    

แผน   ข การศึกษาค้นคว้าอิสระ     มีค่าใช้จ่ายในการศึกษา   ดังนี้ 
 

1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ช าระครั้งเดียว)       2,000 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมเพ่ือพัฒนาสื่อการศึกษาตลอดหลักสูตร (ช าระครั้งเดียว)   1,000 บาท 
3. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย  ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท จ านวน 4 ภาคการศึกษา รวม 4,000 บาท 
4. ค่าบ ารุงห้องสมุด  ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท จ านวน 4 ภาคการศึกษา   รวม 4,000 บาท 
5. ค่าลงทะเบียนเรียน  48  หน่วยกิต  หน่วยกิตละ  1,500  บาท   รวม 72,000 บาท 
6. ค่าสื่อการเรียนการสอน  8  ชุดวิชา  ชุดวิชาละ 1,500 บาท   รวม 12,000 บาท 
7. ค่าลงทะเบียนอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต   ครั้งละ 5,000 บาท 
8. ค่าลงทะเบียนสอบประมวลความรู้      ครั้งละ 1,500 บาท 
9. ค่าข้ึนทะเบียนมหาบัณฑิต  (ช าระครั้งเดียว)      1,000 บาท 

 
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 102,500  บาท 

 
 


