1

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕
----------------------------โดยอาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ และความในข้ อ ๕ และข้ อ ๗ แห่ ง ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ว่ า ด้ ว ย การเก็ บ เงิ น
ค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๓๖ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ครั้งที่
๒๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลบังคับใช้กับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา
๒๕๕๕ เท่านั้น
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ กษา” หมายความว่ า ค่ า บํ า รุ ง ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ กษา
ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในแต่ละภาคเรียน หรือ แต่ละปีการศึกษา
“ภาคเรียนปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาในภาคเรียนต้น หรือ ภาคเรียน
ปลาย
“ภาคเรียนฤดูร้อน” หมายความว่า การจัดการศึกษาในภาคเรียนฤดูร้อน
ข้อ ๔ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย สําหรับภาคเรียนปกติ จําแนกตามคณะ/
วิทยาลัย และ สาขาวิชา ดังนี้
๔.๑ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๑.๑ ภาคเรียนละ ๑๒,๐๐๐ บาท ได้แก่
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
-สาขาวิชาภูมิศาสตร์
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
-สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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๔.๑.๒ ภาคเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ได้แก่
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
๔.๒ คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท หรือ ปีการศึกษาละ
๔๐,๐๐๐ บาท ได้แก่
-หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยแยกชําระตามชั้นปี ดังนี้
-ชั้นปีที่ ๑-๔ ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
-ชั้นปีที่ ๕-๖ ปีการศึกษาละ ๔๐,๐๐๐ บาท
๔.๓ คณะนิติศาสตร์ ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่
-หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
๔.๔ คณะพยาบาลศาสตร์ ภาคเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ได้แก่
-หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
๔.๕ คณะแพทยศาสตร์ ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท หรือ ปีการศึกษาละ
๔๐,๐๐๐ บาท ได้แก่
-หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยแยกชําระตามชั้นปี ดังนี้
-ชั้นปีที่ ๑-๓ ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
-ชั้นปีที่ ๔-๖ ปีการศึกษาละ ๔๐,๐๐๐ บาท
๔.๖ คณะเภสัชศาสตร์
๔.๖.๑ ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท หรือ ปีการศึกษาละ ๔๐,๐๐๐ บาท
-หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม โดยแยก
ชําระตามชั้นปี ดังนี้
-ชั้นปีที่ ๑-๕ ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
-ชั้นปีที่ ๖ ปีการศึกษาละ ๔๐,๐๐๐ บาท
๔.๖.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
โดยแยกชําระตามชั้นปี ดังนี้
ชั้นปีที่ ๑-๓ ภาคเรียนละ
๒๐,๐๐๐ บาท
ชั้นปีที่ ๓ ภาคเรียนฤดูร้อน ๑๐,๐๐๐ บาท
ชั้นปีที่ ๔ ภาคเรียนละ
๒๐,๐๐๐ บาท
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๔.๗ คณะมนุษยศาสตร์
๔.๗.๑ ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่
-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาพม่าศึกษา
-สาขาวิชาภาษาจีน
-สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
-สาขาวิชาภาษาไทย
-สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
-สาขาวิชาภาษาเกาหลี
๔.๗.๒ ภาคเรียนละ ๑๒,๐๐๐ บาท ได้แก่
-สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
-สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย
-สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
๔.๘ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
๔.๘.๑ ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่
-หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
-สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
-สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
-สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
-สาขาวิชาการท่องเที่ยว
-สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
-หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
-หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
๔.๘.๒ ภาคเรียนละ ๑๒,๐๐๐ บาท ได้แก่
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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๔.๙ คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนละ ๑๒,๐๐๐ บาท ได้แก่
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาคณิตศาสตร์
-สาขาวิชาเคมี
-สาขาวิชาชีววิทยา
-สาขาวิชาฟิสิกส์
-สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
-สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-สาขาวิชาสถิติ
๔.๑๐ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
๔.๑๐.๑ ภาคเรียนละ ๑๒,๐๐๐ บาท ได้แก่
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาจุลชีววิทยา
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
๔.๑๐.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ (ตรีควบโท) โดยแยกชําระตามชั้นปี ดังนี้
ชั้นปีที่ ๑-๓ ภาคเรียนละ
๑๒,๐๐๐ บาท
ชั้นปีที่ ๓ ภาคเรียนฤดูร้อน ๖,๐๐๐ บาท
ชั้นปีที่ ๔-๕ ภาคเรียนละ
๒๐,๐๐๐ บาท
๔.๑๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ได้แก่
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
-สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
-สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
-สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
-สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
-สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
-สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
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๔.๑๒ คณะศึกษาศาสตร์
๔.๑๒.๑ ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่
-หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
-สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
๔.๑๒.๒ ภาคเรียนละ ๑๒,๐๐๐ บาท ได้แก่
-หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
-สาขาวิชาฟิสิกส์
-สาขาวิชาเคมี
-สาขาวิชาชีววิทยา
-สาขาวิชาคณิตศาสตร์
๔.๑๓ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๔.๑๓.๑ ภาคเรียนละ ๑๒,๐๐๐ บาท ได้แก่
-หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
-สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม
-สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
๔.๑๓.๒ ภาคเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ได้แก่
-หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
๔.๑๔ คณะสหเวชศาสตร์
๔.๑๔.๑ ภาคเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ได้แก่
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชากายภาพบําบัด
-สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
-สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
-สาขาวิชารังสีเทคนิค
๔.๑๔.๒ ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ได้แก่
-หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต
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๔.๑๕ คณะสังคมศาสตร์ ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่
-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาประวัติศาสตร์
-สาขาวิชาพัฒนาสังคม
-หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาจิตวิทยา
๔.๑๖ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาคเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ได้แก่
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม)
-สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
-หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
๔.๑๗ วิทยาลัยนานาชาติ ภาคเรียนละ ๓๐,๐๐๐ บาท ได้แก่
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
-สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
-สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บตามรายการ สําหรับภาคเรียนฤดูร้อน ดังนี้
๕.๑ ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย
๒,๕๐๐ บาท
๕.๒ ค่าบํารุงห้องสมุด
๒๕๐ บาท
๕.๓ ค่าหน่วยกิต
๕.๓.๑ รายวิชากลุ่มสังคมศาสตร์
-รายวิชาบรรยาย
หน่วยกิตละ
๒๐๐ บาท
-รายวิชาปฏิบัติการ หน่วยกิตละ
๓๐๐ บาท
๕.๓.๒ รายวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ
-รายวิชาบรรยาย
หน่วยกิตละ
๔๐๐ บาท
-รายวิชาปฏิบัติการ หน่วยกิตละ
๖๐๐ บาท
๕.๓.๓ วิทยาลัยนานาชาติ
-รายวิชาบรรยาย
หน่วยกิตละ
๖๐๐ บาท
-รายวิชาปฏิบัติการ หน่วยกิตละ
๙๐๐ บาท
ข้อ ๖ ค่าธรรมเนียมนิสิตต่างชาติ ภาคเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
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ทั้ ง นี้ ค่ า ธรรมเนี ย มที่ กํ า หนดไว้ ใ นประกาศนี้
เมื่ อ นิ สิ ต ชํ า ระแล้ ว จะขอรั บ คื น ไม่ ไ ด้
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น การชําระซ้ํา การชําระไว้เกินกว่าจํานวนที่กําหนด หรือ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
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