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ประกาศมหาวทิยาลัยนเรศวร 

เรื่อง  กําหนดอัตราคา่ธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

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

  โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร                 
พ .ศ .๒๕๓๓ และความในข้อ ๕ และข้อ ๗ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การเก็บเงิน 
ค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๓๖ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๘ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงกําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา ๒๕๕๔   ดังนี้  

  ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๔”  
  ข้อ ๒  ประกาศนี้มีผลบังคับใช้กับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา
๒๕๕๔ เท่านั้น 
  ข้อ ๓  ในประกาศนี้  
            “ค่าธรรมเนียมการศึกษา”   หมายความว่า   ค่าบํารุง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในแต่ละภาคเรียน 
   “ภาคเรียนปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาในภาคเรียนต้น หรือ ภาคเรียน
ปลาย 
   “ภาคเรียนฤดูร้อน” หมายความว่า การจัดการศึกษาในภาคเรียนฤดูร้อน   
  ข้อ ๔  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจา่ย  สาํหรับภาคเรียนปกติ  จาํแนกตามคณะ/
วิทยาลัย และ สาขาวิชา   ดังนี้ 
  ๔.๑  คณะเกษตรศาสตร์ ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
   ๔.๑.๑  ภาคเรยีนละ  ๑๒,๐๐๐ บาท  ได้แก่    
      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 
-สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 

        -สาขาวิชาการประมง  
    -สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

   ๔.๑.๒  ภาคเรยีนละ  ๑๕,๐๐๐ บาท  ได้แก่    
      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

    -สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   
    -สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์  
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๔.๒  คณะทันตแพทยศาสตร ์ ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท  หรือ ปีการศึกษาละ 
        ๔๐,๐๐๐ บาท  ได้แก่ 

         -หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  โดยแยกชําระตามชั้นปี  ดังนี้ 
         -ช้ันปีที่ ๑-๔  ภาคเรียนละ  ๒๐,๐๐๐ บาท 
         -ช้ันปีที่ 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 
         -ช้ันปีที่ ๑-๓  ภาคเรียนละ  ๒๐,๐๐๐ บาท 
         -ช้ันปีที่ ๔-๖  ปีการศึกษาละ ๔๐,๐๐๐ บาท 
   ๔.๖  คณะเภสัชศาสตร์   

๔.๖.๑ ภาคเรียนละ  ๒๐,๐๐๐ บาท หรือ ปีการศึกษาละ ๔๐,๐๐๐ บาท   
    -หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 
     -ช้ันปีที่ ๑-๕  ภาคเรียนละ  ๒๐,๐๐๐ บาท 

         -ช้ันปีที่ ๖  ปีการศึกษาละ ๔๐,๐๐๐ บาท 
    ๔.๖.๒ ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ 

    -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง 
๔.๗  คณะมนษุยศาสตร์   
      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 
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     -สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 
     -สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
     -หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   
      -สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ   
     -สาขาวิชาการท่องเที่ยว   
     -สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
    -หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
    -หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  

       ๔.๘.๒ ภาคเรียนละ ๑๒,๐๐๐ บาท  ได้แก่    
     -หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   
     -สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
   ๔.๙  คณะวิทยาศาสตร์  ภาคเรียนละ ๑๒,๐๐๐ บาท  ได้แก่   

        -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
-สาขาวิชาคณิตศาสตร์     

     -สาขาวิชาเคมี   
-สาขาวิชาชีววิทยา   
-สาขาวิชาฟิสิกส์    

     -สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  
-สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์      
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     
-สาขาวิชาสถิติ   
 

     ๔.๑๐  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  ภาคเรียนละ ๑๒,๐๐๐ บาท  ได้แก่   
     -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

-สาขาวิชาจุลชีววิทยา   
     -สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
   ๔.๑๑  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาคเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท  ได้แก่   

-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
  -สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   

     -สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   
     -สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

-สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   
-สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   

     -สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
     -สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม   

-สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี 
 ๔.๑๒  คณะศกึษาศาสตร์   
        ๔.๑๒.๑  ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท  ได้แก่   
  -หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต   
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-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  
-หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต   

        -สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑแ์ละบรรจุภัณฑ์   
        -สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม 
        -สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ 

      ๔.๑๓.๒  ภาคเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท  ได้แก่  
-หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต   
 

๔.๑๔  คณะสหเวชศาสตร์  ภาคเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท  ได้แก่   
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

-สาขาวิชากายภาพบําบัด  
     -สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก   
     -สาขาวิชารังสีเทคนิค   

๔.๑๕  คณะสงัคมศาสตร์  ภาคเรียนละ  ๑๐,๐๐๐ บาท  ได้แก่   
   -หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  

     -สาขาวิชาประวัติศาสตร์   
     -สาขาวิชาพัฒนาสังคม    
    -หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
    -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา   
    ๔.๑๖  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ภาคเรียนละ  ๑๕,๐๐๐ บาท  ได้แก่   

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
         -สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์(แขนงวิชาอนามัยชุมชุน) 
         -สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์(แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม) 
         -สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

-หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต   
    






