
  
  
 

                                                 
                                                  ประกาศมหาวิทยาลัยเนชัน่   

เร่ือง  อัตราคาเลาเรียน คาบํารุง และคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒  
**********************************  

              เพื่อใหการบริหารมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอยและมปีระสิทธิภาพ อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติ 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๔๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ มหาวิทยาลัย จึงเห็นควรประกาศอัตราคาเลาเรียน คาบํารุง และคาธรรมเนียม 
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจาํปการศึกษา ๒๕๖๒ ดังมีรายละเอยีดดังตอไปน้ี 

๑. หมวดคาเลาเรยีน  
๑.๑ คาเลาเรียนแบบเหมาจาย  

           หลักสูตร/สาขาวิชา           คาใชจายตลอด           แบงชําระตลอด        กรณีเรียนซํ้าหรือเนน   กรณีเรียนซํ้าหรือเนน   
         หลักสูตร (เหมาจาย)     หลักสูตรตอปการศึกษา     ตอรายวิชาทฤษฎ ี      ตอรายวิชาปฏิบัติ   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
   ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต            ๔,๒๐๐,๐๐๐  ๗๐๐,๐๐๐    ๗๐,๐๐๐    ๘๕,๐๐๐ 
   พยาบาลศาสตรบัณฑิต               ๕๒๐,๐๐๐  ๑๓๐,๐๐๐    ๑๒,๐๐๐    ๑๕,๐๐๐ 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาเทคนิคการแพทย             ๔๐๐,๐๐๐  ๑๐๐.๐๐๐      ๙,๐๐๐    ๑๒,๐๐๐  
   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต               ๓๖๐,๐๐๐      ๙๐,๐๐๐      ๗,๐๐๐    ๑๐,๐๐๐ 
   บริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการบินฯ     
        กรณีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย             ๒๔๐,๐๐๐      ๖๐,๐๐๐      ๖,๐๐๐    ๑๐,๐๐๐   
        กรณีสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส.              ๑๖๖,๐๐๐                 ๘๓,๐๐๐      ๖,๐๐๐    ๑๐,๐๐๐ 
   บริหารธุรกจิบัณฑิต   
        กรณีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย             ๒๔๐,๐๐๐           ๖๐,๐๐๐      ๖,๐๐๐         -   
        กรณีสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส.              ๑๖๖,๐๐๐      ๘๓,๐๐๐      ๖,๐๐๐                      - 
   นิเทศศาสตรบัณฑิต  
        กรณีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย             ๒๔๐,๐๐๐      ๖๐,๐๐๐      ๖,๐๐๐         -   
        กรณีสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส.              ๑๖๖,๐๐๐      ๘๓,๐๐๐                   ๖,๐๐๐         - 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
หมายเหตุ   (๑)  ระบบการเหมาจาย หมายถงึ คาใชจายเพื่อการศึกษาตลอดหลักสูตร (ไมรวมคาใชจายในการเดินทาง คาที่พักระหวางการฝกภาคปฏิบัติ) ซ่ึง  
มหาวิทยาลัยไดกาํหนดใหนิสิตแบงชําระเปนรายปการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในแตละหลักสูตรภายในระยะเวลาการศึกษาปกติ 
        (๑.๑) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต       ระยะเวลาในการศึกษา ๖ ป 
        (๑.๒) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย หลักสูตร ระยะเวลาในการศึกษา ๔ ป 
                            สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการบินฯ, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
        หากนิสิตมีความประสงคที่จะลงทะเบียนเรียนซํ้าหรือเรียนเนน เนื่องจากผลการสอบได F หรือตองการปรับผลการเรียน (Repeat) นิสิตตอง
ชําระคาลงทะเบียนรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด (มหาวิทยาลัย จะยกเวนการเรียกเก็บคาลงทะเบียนรายวิชานั้นๆ เฉพาะนิสิตที่ไมมีประวัติการลงทะเบียนใน
รายวิชานั้นๆ มากอน หรือมีประวัติการลงทะเบียนแตทําการถอนรายวิชาทีก่ําหนดโดยไมติด W) 
  (๒)  คาใชจายเพื่อการศึกษาระบบการเหมาจายสําหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จะไมรวมถึงคาธรรมเนียมการฝกปฏิบัติในรายวิชาปฎิบัติ  
การพยาบาล คาใชจายในการเดินทาง และคาที่พักระหวางการฝกภาคปฏิบัติ 
  (๓)  กรณีการยายคณะหรือสาขาวิชา การศึกษาลักษณะวิชาเอก ใหเปนไปตามประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวของ   
  (๔)  กรณีที่นิสิตชําระคาลงทะเบียนเรียนลาชาและประสงคที่จะศึกษาในรายวิชานั้นๆ ใหถือวาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกลาวเปนการ
ลงทะเบียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต ในลักษณะเปนผูรวมฟงการบรรยาย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเนชั่น วาดวยระบบการศึกษาสําหรับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๖๑  
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
 
 

๑.๒   คาวัสดุอุปกรณเพ่ือการศึกษาของนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
         คาวัสดุอุปกรณเพื่อการศึกษาของนิสิตตลอดหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยใหนิสิตชําระคาวัสดุอุปกรณเพื่อ
การศึกษาของนิสิต พรอมคาเลาเรียนทุกภาคการศึกษา ซ่ึงแบงชําระเปนภาคการศึกษาปกติละ ๖๐,๐๐๐ บาท ต้ังแตภาคการศึกษาที่ ๑ ชั้นปที่ ๑ ถึงภาค
การศึกษาที่ ๒ ชั้นปที่ ๕ 
         อนึ่ง หากนิสิตไมชําระคาวัสดุอุปกรณเพื่อการศึกษาของนิสิตตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด นิสิตตองชําระคาธรรมเนียมการชําระคาวัสดุอุปกรณ
เพื่อการศึกษาลาชากวากําหนด ตามประกาศชองมหาวิทยาลัย  

๒. หมวดคาบํารุงปกต ิ
หลักสูตรที่เรียกเก็บคาเลาเรียนแบบเหมาจายตลอดหลักสูตร ใหยกเวนการเรียกเก็บคาบํารุงปกติ 

๓. หมวดคาหอพักและคาสาธารณูปโภค 
๓.๑  หมวดคาหอพัก แบบเหมาจายตลอดป 
        คาหอพกั ปการศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาทตอคนตอหอง 
        โดยนิสิตทันตแพทยใหพักอาศัยหองละไมเกิน ๑ คน และนิสิตสาขาวิชาอืน่ ใหพักอาศัยหองละไมเกิน ๒ คน 

หมายเหตุ     (๑)   มหาวิทยาลัยกําหนดใหนิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการบินฯ 
ตองพักอาศัยอยูในมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร กลาวคือ 
  (๑.๑) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต        ระยะเวลาในการศึกษา ๖ ป 
  (๑.๒) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย,หลักสูตร  ระยะเวลาในการศึกษา ๔ ป 
                                    สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการบินฯ 
    (๒)  คาหอพักแบบเหมาจายตลอดป หมายถึง คาหอพักของนิสิตเปนรายบุคคลที่ตองชําระเปนจํานวนเงินครบทั้ง ๑๒ เดือนตอป โดยมหาวิทยาลัย
กําหนดใหนิสิตแบงชําระเปน ๒ คร้ัง คือ คร้ังที่ ๑ ชําระภายในสัปดาหแรกของเดือนสิงหาคม และคร้ังที่ ๒ ชําระภายในสัปดาหแรกของเดือนมกราคม 
   (๓)  นิสิตตองชําระคาบํารุงรักษาอุปกรณหอพัก เมื่อแรกเขาพัก คนละ ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) คากุญแจหองพัก ๒๐๐ บาท คาคียการด  
๕๐๐ บาท กอนเขาหอพักอยางนอย ๑ สัปดาห (ชําระคร้ังเดียว) 

๓.๒  หมวดคาสาธารณปูโภค  
       ๓.๒.๑   คาไฟฟา  หนวยละ       ๗  บาท  
       ๓.๒.๒   คาน้ํา  เหมาจายปละ ๖๐๐  บาท หรือคิดเปนหนวยตามที่ใชจริง ๒๕ บาท/หนวย  

 

๔. หมวดคาธรรมเนียม   

คาธรรมเนียม          บาท  
      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 คาสมัคร (เฉพาะนิสิตภาคปกติ)       คนละ     ๕๐๐  
 คาขึ้นทะเบียนนิสิต        คนละ  ๓,๕๐๐  
 คาธรรมเนียมการเทียบโอน       คร้ังละ  ๑,๐๐๐  
 คาเทียบโอนหนวยกิตภายในสถาบัน      หนวยกิตละ    ๑๐๐ 
 คาเทียบโอนหนวยกิตภายนอกสถาบัน      หนวยกิตละ    ๑๕๐ 
 คาแบบฟอรมคํารองตางๆ       ฉบับละ       ๑๐ 
 คาลงทะเบียนชากวากาํหนด       วันละ     ๑๐๐ 
 คาธรรมเนียมการขอเพิ่มหรือขอเพกิถอนรายวิชา กรณีไมติด W    วิชาละ     ๑๐๐   
 คาธรรมเนียนการขอเพิ่มหรือขอเพกิถอนรายวิชา กรณีติด W    วิชาละ  ๒,๐๐๐   
 คายายสาขาวิชา        คร้ังละ  ๑,๐๐๐   
 คายายคณะ        คร้ังละ  ๓,๐๐๐  
 คารักษาสถานภาพนิสิต       ภาคการศึกษาละ          ๕๐๐    
              คาคืนสถานภาพนิสิต        คร้ังละ  ๑,๐๐๐  
              คาธรรมเนียมการขอคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรแตละหลักสูตร    คร้ังละ     ๕๐๐  
      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     คาธรรมเนียม         บาท  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
      คาฝกปฏิบัติเสริมสมรรถนะในการประกอบอาชีพ     รายวิชาละ              ๒๐,๐๐๐  
      คาธรรมเนียมปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร     รายวิชาละ  ๑๒,๐๐๐  
      คาธรรมเนียมการฝกในรายวิชาคลินิกทันตกรรมโรงพยาบาล ๑    รายวิชาละ  ๑๕,๐๐๐ 
      และคลินิกทันตกรรมโรงพยาบาล ๒ 
      คาธรรมเนียมการศึกษารายวิชาประมวลความรูระดับปรีคลินิก ระดับคลินิก หรือระดับวิชาฃีพ รายวิชาละ    ๒,๐๐๐ 
      คาสมาชกิวารสารของมหาวิทยาลัย เปนระยะเวลา ๒ ป        ๓,๐๐๐  
      คาสมัครอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย สําหรับบุคคลทั่วไป    คร้ังละ    ๒,๐๐๐ 
      คาสมัครอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย สําหรับบุคลากร    คร้ังละ       ๕๐๐ 
      คาธรรมเนียมการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจยัในมนุษย   
  ระดับปริญญาเอก       คร้ังละ    ๕,๐๐๐   
  ระดับปริญญาโท – ปริญญาตรี      คร้ังละ    ๓,๐๐๐  
  บุคลากร        คร้ังละ    ๑,๐๐๐  
      คาธรรมเนียมการชําระคาวัสดุอุปกรณเพื่อการศึกษาลาชากวากาํหนด   วันละ       ๑๐๐  
      คาผูทรงคุณวุฒิภายนอก (กรณีนิสิตประสงค)         ๒,๐๐๐  
      คาสอบเสริม / เทียบโอนประสบการณ      รายวิชาละ    ๒,๐๐๐  
      คาสงหนังสือคืนหองสมุดเกินกําหนด      วันละ         ๒๐   
      คาหนังสือรับรอง        ฉบับละ       ๑๐๐  
      คาใบแสดงผลการศึกษา (ฉบับไมเปนทางการ)     ฉบับละ        ๑๐๐  
      คาใบแสดงผลการศึกษา (ฉบับเปนทางการ)     ฉบับละ       ๒๐๐  
      คาทําบัตรนิสิตใหม        คร้ังละ       ๒๐๐  
      คายื่นคํารองขอจบการศึกษาชากวากําหนด     คนละ       ๒๐๐  
      คาขึ้นทะเบียนบัณฑิต       คนละ    ๒,๐๐๐  
      คาปจฉิมนิเทศ        คนละ    ๒,๐๐๐  
      คาสมาชกิสโมสรศิษยเกา        คนละ    ๑,๐๐๐  
      คาชุดครุยระดับปริญญาตรี (เชา)      ชุดละ       ๕๐๐ 
            ปริญญาตรี (ซ้ือ)      ชุดละ    ๒,๐๐๐ 
      คาชุดครุยระดับปริญญาโท (เชา)      ชุดละ       ๗๐๐ 
            ปริญญาโท (ซ้ือ)      ชุดละ    ๒,๒๐๐ 
      คาประกาศนียบัตร วุฒิบัตร       ฉบับละ    ๒,๐๐๐ 
      คาปริญญาบัตร        ฉบับละ    ๓,๐๐๐ 
      คาชําระคาหอพักชากวากําหนด      วันละ         ๓๐ 
      คาชําระคาสาธารณูปโภคชากวากาํหนด      วันละ           ๕ 
      คาขอใหจัดสงเอกสารทางไปรษณีย      คร้ังละ       ๑๕๐ 
      คาขอใหจัดสงเอกสารทางไปรษณีย (กรณีขอสําเร็จการศึกษา)    คร้ังละ       ๕๐๐ 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

      จึงประกาศมาเพื่อทราบและถอืปฏบิัติโดยทั่วกัน ประกาศใดที่ขัดหรือแยงกบัประกาศนี้ใหยกเลิก 
 

   ประกาศ  ณ วันที ่ ๒๒ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                                
                                                        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษฎา  ตนัเปาว) 

          อธกิารบด ีมหาวทิยาลัยเนชั่น 

  



 
 

 
 
 

  

             
 

 


