ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว่ าด้ วยค่ าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์ แวร์ (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยศิลปะ สื่ อ และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2549
-----------------------------------------------------------เพื่ อให้วิท ยาลัย ศิ ล ปะ สื่ อ และเทคโนโลยี สามารถด าเนิ น การจัดการเรี ย นการสอน
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ภาคพิเศษ) โดยอาศัยงบประมาณ
สนับสนุ นจากค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ จึ งเห็ นสมควรกาหนดค่าธรรมเนี ยม
การศึ ก ษาส าหรั บ นัก ศึ ก ษาปริ ญญาโท หลัก สู ตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ภาคพิเศษ) ขึ้น อาศัย อานาจตามความในมาตรา 15(11) แห่ ง พระราชบัญญัติ
มหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่ พ.ศ. 2530 และมติ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่ใ นคราวประชุ ม
ครั้ งที่ 1/2549 เมื่ อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 จึ งวางระเบี ยบไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่วา่ ด้วยค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
สาหรับนักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ภาค
พิเศษ) วิทยาลัยศิลปะ สื่ อ และเทคโนโลยี พ.ศ. 2549”
ข้อ 2 ระเบี ย บนี้ ใ ห้ใ ช้บงั คับ กับนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาโท หลัก สู ตรวิท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยศิลปะ สื่ อ และเทคโนโลยี ที่เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้กาหนดค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาสาหรั บนักศึ กษาระดับปริ ญญาโท หลักสู ตร
วิท ยาศาสตร-มหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ภาคพิเศษ) วิทยาลัย ศิล ปะ สื่ อ และ
เทคโนโลยี ไว้ดงั ต่อไปนี้
3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสู ตรละ
220,000 บาท
โดยแบ่งจ่ายเป็ นรายภาคการศึกษาปกติ 4 ภาค ภาคละ
55,000 บาท
3.2 ค่ารักษาสภาพการเป็ นนักศึกษา ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ
10,000 บาท
3.3 สาหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสภาพการเป็ นนักศึกษา
ตามข้อ 3.2
ได้รวมค่าธรรมเนี ยมดังต่อไปนี้ ไว้แล้ว คื อ ค่าขึ้ นทะเบี ยนเป็ นนักศึ กษา ค่าบารุ ง
มหาวิทยาลัย ค่าบารุ งห้องสมุด
ค่าบารุ งสุ ขภาพ ค่าบารุ งกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ค่าบารุ งกีฬา ค่า
หน่ วยกิ ต ค่าบารุ งพิเศษ ค่าธรรมเนี ยมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าประกันอุ บตั ิเหตุ ค่าบัตรประจาตัว
นักศึกษา และค่าเอกสารลงทะเบียน
3.4 สาหรับค่าธรรมเนียมอื่นๆ นอกจากข้อที่กล่าวมาในข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ให้เป็ นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อ 4 นักศึกษาจะสาเร็ จการศึกษาได้ต้องชาระค่าธรรมเนี ยมให้ครบตามที่กล่าวมาในข้อ
3.1
ข้อ 5 กรณี ที่นกั ศึกษาไม่สามารถสาเร็ จการศึกษาตามแผนกาหนดการศึกษา นักศึกษา
จะต้องชาระค่ารักษาสภาพการเป็ นนักศึกษา ตามข้อ 3.2 จนกว่าจะสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรและ
เงื่อนไขของวิทยาลัยศิลปะ สื่ อ และเทคโนโลยี
ข้อ 6 ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ภาคพิเศษ) วิทยาลัย ศิ ล ปะ สื่ อ และเทคโนโลยี จะต้องมาขึ้ นทะเบี ยนเป็ น
นักศึกษา ตามที่บณั ฑิตวิทยาลัยกาหนด และเมื่อชาระค่าธรรมเนียมแล้วจะขอรับคืนไม่ได้
ข้อ 7 ให้อธิ การบดี รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจออกประกาศเกี่ ยวกับวิธี
ปฏิบตั ิซ่ ึ งไม่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

3
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(ลงนาม) เกษม วัฒนชัย
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

