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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาคปกติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
--------------------------------- 

 เพื่ อ ให้ กา รจั ด เ ก็บค่ าธรรม เนี ยมการศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษา  ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 แห่งข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2550 และโดยอนุมัติของที่ประชุม
คณบดี ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551 จึงให้ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 
 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย (ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะ 
ค่าหน่วยกิต) ต่อภาคการศึกษาปกติ 
              คณะ/กลุ่ม 

             

ภาคแรกท่ีเข้าศึกษา ภาคการศึกษาต่อไป 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาโท 

1.1 คณะเกษตร 23,600 บาท 19,700 บาท 18,400 บาท 16,500 บาท 

1.2 คณะประมง 23,600 บาท 19,700 บาท 18,400 บาท 16,500 บาท 

1.3 คณะวนศาสตร์ 23,600 บาท 19,700 บาท 18,400 บาท 16,500 บาท 

1.4 คณะวิทยาศาสตร์ 25,600 บาท 21,700 บาท 20,400 บาท 18,500 บาท 

1.5 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 25,600 บาท 21,700 บาท 20,400 บาท 18,500 บาท 

1.6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 26,600 บาท 22,700 บาท 21,400 บาท 19,500 บาท 

1.7 คณะศึกษาศาสตร์ 21,100 บาท 17,600 บาท 15,900 บาท 14,400 บาท 

1.8 คณะเศรษฐศาสตร์ 21,100 บาท 17,600 บาท 15,900 บาท 14,400 บาท 

1.9 คณะสังคมศาสตร์ 21,100 บาท 17,600 บาท 15,900 บาท 14,400 บาท 

1.10 คณะมนุษยศาสตร์ 21,100 บาท 17,600 บาท 15,900 บาท 14,400 บาท 

1.11 คณะบริหารธุรกิจ - 17,600 บาท - 14,400 บาท 
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              คณะ/กลุ่ม 

             

ภาคแรกท่ีเข้าศึกษา ภาคการศึกษาต่อไป 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาโท 

1.12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ - 21,700 บาท - 18,500 บาท 

1.13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 24,600 บาท 0.*5.. ȮĭŅĪȮ 19,400 บาท /5*3..ȮĭŅĪȮ

1.14 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 25,600 บาท 21,700 บาท 20,400 บาท 18,500 บาท 

1.15 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 25,600 บาท 21,700 บาท 20,400 บาท 18,500 บาท 

1.16 กลุ่มสาขาท่ี 1 

คณะศิลปศาสตร์และ 

วิทยาศาสตร์ (ศิลปศาสตร์) 

21,100 บาท 17,600 บาท 15,900 บาท 14,400 บาท 

1.17 กลุ่มสาขาท่ี 3 

คณะศิลปศาสตร์และ 

วิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) 

25,600 บาท 21,700 บาท 20,400 บาท 18,500 บาท 

1.18 กลุ่มสาขาท่ี 1  

บัณฑิตวิทยาลัย 

โครงการสหวิทยาการ 

(ศิลปศาสตร์) 

- 17,600 บาท - 14,400 บาท 

1.19 กลุ่มสาขาท่ี 3 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โครงการสหวิทยาการ 

(วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 

25,600 บาท 21,700 บาท 20,400 บาท 18,500 บาท 
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 ในกรณีที่นิสิตได้รับทุนการศึกษาให้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มตามจ านวนเงินทุน
ที่ได้รับ  แต่ต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ตามข้อ 1 
2. ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต 500 บาท 
3. ค่าบ ารุงการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปกติ   
 3.1  ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคละ 5,050 บาท 
 3.2  นิสิตปริญญาโท   ภาคละ 4,900 บาท 
 3.3  นิสิตปริญญาเอก ภาคละ 5,900 บาท 
4 ค่าบ ารุงการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา ส าหรับนิสิตต่างชาติ   
 4.1  นิสิตปริญญาโท  ภาคละ 15,000 บาท 
 4.2  นิสิตปริญญาเอก  ภาคละ 18,000 บาท 
5. ค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปกติ   
 5.1  นิสิตปริญญาโท / ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคละ   
       กลุ่มสาขาท่ี 1 สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 4,500 บาท 
       กลุ่มสาขาท่ี 2 ศิลปศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 5,600 บาท 
  กลุ่มสาขาท่ี 3 วิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          5,600 บาท 
  กลุ่มสาขาท่ี 4 เกษตรศาสตร์      5,600 บาท 
 5.2  นิสิตปริญญาเอก ภาคละ   
  กลุ่มสาขาท่ี 1 สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 5,000 บาท 
  กลุ่มสาขาท่ี 2 ศิลปศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 6,500 บาท 
  กลุ่มสาขาท่ี 3 วิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          6,500 บาท 
  กลุ่มสาขาท่ี 4  เกษตรศาสตร์                6,500 บาท 
6. ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะ ภาคละ   
  กลุ่มสาขาที่ 1 สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 5,000 บาท 
  กลุ่มสาขาท่ี 2 ศิลปศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 7,000 บาท 
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      กลุ่มสาขาท่ี 3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          8,000 บาท 
                วิศวกรรมศาสตร์    9,000 บาท 
  กลุ่มสาขาท่ี 4 เกษตรศาสตร์      6,000 บาท 
7. ค่าธรรมเนียมสมทบกองทุนสวัสดิภาพนิสิต  ปีละ 100 บาท 
8. ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่าก าหนด วันละ  

แต่ไม่เกิน 500 บาท 
 

      50 
 

บาท 
9. ค่าธรรมเนียมทดสอบภาษาอังกฤษ นิสิตปริญญาโท 500 บาท 
10. ค่าธรรมเนียมทดสอบภาษาอังกฤษ นิสิตปริญญาเอก 1,000 บาท 
11. ค่าธรรมเนียมการขอใบรายงานผลการศึกษา และใบรับรอง 

ทางการศึกษาทุกประเภท ฉบับละ 
 

20 
 

บาท 
12. ค่าธรรมเนียมการแปลปริญญาบัตรเป็นภาษาอังกฤษ ฉบับละ  30 บาท 
13. ค่าบัตรประจ าตัวนิสิต 200 บาท 
14. ค่าธรรมเนียมย้ายสาขาวิชาเอก 500 บาท 
15. ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนเป็นมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต 600 บาท 
16. ค่าธรรมเนียมขอแก้ไขหลักฐานการศึกษา รายการละ  40 บาท 
17. ค่าธรรมเนียมในการคืนสภาพนิสิต 3,000 บาท 
18. ค่าธรรมเนียมวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท

หลักสูตรละ 
3,000 บาท 

19. ค่าธรรมเนียมวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก หลักสูตรละ  5,000 บาท 
20. ค่าธรรมเนียมการขอส าเนาและรับรองส าเนาเอกสารทางการศึกษา

ฉบับละ 
 

10 
 

บาท 
21. ค่าใบแทนบัตรประจ าตัวนิสิตชั่วคราว ฉบับละ 20 บาท 
22. ค่าธรรมเนียมการสอบชดใช้  หน่วยกิตละ 20 บาท 
23. ค่ารักษาสถานภาพนิสิต   
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23.1 กรณีที่เรียนรายวิชาครบตามแผนการเรียน / หลักสูตรแล้ว และ 
  ยังไม่สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย / ยังไม่สอบประมวลความรู้ (แผน ข) ให้ช าระ 
  ค่าบ ารุงการศึกษาขั นบัณฑิตศึกษา และ ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะ   

 23.2  กรณีลาพักการศึกษา  ให้ช าระค่าบ ารุงการศึกษาขั นบัณฑิตศึกษา  และ 
  ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะ   

 23.3  กรณีสอบผ่านปากเปล่าขั้นสุดท้าย และ ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์แล้ว/หรือ ยังไม่ส่ง 
  รูปเล่มวิทยานิพนธ์   ยังไม่ได้เสนอผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ 
  อย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ 
  ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
  (Proceedings)/สอบผ่านประมวลความรู้ (แผน ข ) ด้วยข้อเขียน และ/ หรือสัมภาษณ์ 
  แล้ว และยังไม่ส่งซีดีข้อมูลการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้ช าระค่าบ ารุงการศึกษา 
  ขั นบัณฑิตศึกษา 

 23.4   นิสิตที่จะจบการศึกษาในภาคฤดูร้อน จะต้องช าระค่าบ ารุงการศึกษาขั นบัณฑิตศึกษา 
  ภาคฤดูร้อน  

 ทั้งนี้ ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่  ภาคต้น  ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป 
 

     ประกาศ ณ วันท่ี  10  มีนาคม  พ.ศ.  2551 
 
    (ลงนาม)                วุฒิชัย  กปิลกาญจน ์
         (รองศาสตราจารย์วุฒิชัย  กปิลกาญจน์) 
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

___________________________  
 หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ให้ดูรายละเอียดได้ที่ 
     โครงการฯ 
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