ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว่าด้ วยค่ าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2547
-----------------------------------------------------------โดยที่เห็นเป็ นการสมควรปรับปรุ งแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนี ยม
การศึกษาสาหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษายิ่งขึ้น อาศัย
อานาจตามความในมาตรา
15 (11) แห่ง พ.ศ. 2530 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่
29 พฤษภาคม 2547 จึงวางระเบียบไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบี ยบมหาวิทยาลัย เชี ย งใหม่ ว่าด้วยค่า ธรรมเนี ยมการศึ กษา
สาหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2547”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ ให้ใช้บงั คับกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสู ตรภาคปกติของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“บัณฑิตศึกษา” หมายความว่ า การศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาเอก ปริ ญญาโท และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระเบียบนี้ แบ่งออกเป็ น 5 ประเภท
ประเภท ก ค่าธรรมเนียมเรี ยกเก็บครั้งเดียวเมื่อขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา
ประเภท ข ค่าธรรมเนียมเรี ยกเก็บเป็ นรายภาคการศึกษา
ประเภท ค ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนกระบวนวิชาเรี ยน
ประเภท ง ค่าธรรมเนียมเก็บตามรายการทุกครั้ง
ประเภท ฉ ค่าธรรมเนียมสาหรับนักศึกษาต่างชาติ
ข้อ 5 ให้กาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทต่างๆ ตามข้อ 4 ไว้ดงั ต่อไปนี้
5.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภท ก
5.1.1 ค่าขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา
1,000 บาท
5.1.2 ค่าประกันของเสี ยหาย
400 บาท
5.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภท ข
5.2.1 ค่าบารุ งมหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษาปกติ
1,500 บาท
ภาคฤดูร้อน
800 บาท
5.2.2 ค่าบารุ งกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
ภาคการศึกษาปกติ
300 บาท
5.2.3 ค่าบารุ งพิเศษ สาหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

- กลุ่มวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ)
ภาคการศึกษาปกติ
5,000 บาท
ภาคฤดูร้อน
2,000 บาท
- กลุ่มสังคมศาสตร์ – มนุษยศาสตร์
ภาคการศึกษาปกติ
3,000 บาท
ภาคฤดูร้อน
1,000 บาท
5.2.4 ค่าบารุ งห้องสมุด
ภาคการศึกษาปกติ
600 บาท
ภาคฤดูร้อน
300 บาท
5.2.5 ค่าบารุ งสุ ขภาพ
ภาคการศึกษาปกติ
100 บาท
ภาคฤดูร้อน
70 บาท
5.2.6 ค่าบารุ งกีฬา
ภาคการศึกษาปกติ
300 บาท
5.3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ค
5.3.1 ค่าลงทะเบียนกระบวนวิชาเรี ยนภาคบรรยาย
ภาคการศึกษาปกติ หน่วยกิตละ
300 บาท
ภาคฤดูร้อน
หน่วยกิตละ
400 บาท
5.3.2 ค่าลงทะเบียนกระบวนวิชาเรี ยนภาคปฏิบตั ิการ
- กลุ่มวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ สุขภาพ)
ภาคการศึกษาปกติ หน่วยกิตละ
400 บาท
ภาคฤดูร้อน
หน่วยกิตละ
500 บาท
- กลุ่มสังคมศาสตร์ – มนุษยศาสตร์
ภาคการศึกษาปกติ หน่วยกิตละ
350 บาท
ภาคฤดูร้อน
หน่วยกิตละ
450 บาท
5.3.3 ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าแบบอิสระ
- กลุ่มวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
หน่วยกิตละ
400 บาท
- กลุ่มสังคมศาสตร์ – มนุษยศาสตร์
หน่วยกิตละ
250 บาท
5.3.4 ค่าลงทะเบียนของนักศึกษาต่างสถาบันที่มาทาวิจยั
ภาคการศึกษาปกติ หน่วยกิต
5,000 บาท

ภาคฤดูร้อน
หน่วยกิต
2,000 บาท
5.3.5 ค่าลงทะเบียนกระบวนวิชาปริ ญญาตรี ให้เป็ นไปตามอัตราของปริ ญญาตรี
5.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ง
ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเงิน
5.5 ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท จ
ค่าธรรมเนียมสาหรับนักศึกษาต่างชาติ
ภาคการศึกษาปกติ
20,000 บาท
ภาคฤดูร้อน
8,000 บาท
ข้อ 6 ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้จะขอรับคืนไม่ได้ นอกจากกรณี
ดังต่อไปนี้
6.1 ค่ า ประกัน ของเสี ย หายตามที่ ก าหนดไว้ใ นข้อ 5.1.2 จะขอรั บ คื นได้เต็ ม
จานวน หรื อจานวนคงเหลื อเมื่ อหักหนี้ สินผูกพันที่ ตอ้ งชาระแล้วภายหลังสาเร็ จการศึ กษาหรื อพ้น
สภาพเป็ นนักศึกษา
6.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ข จะขอรับคืนได้เมื่อนักศึกษาขอลาออกหรื อ
ลาพักการศึกษาภายในวันสุ ดท้ายของการถอนกระบวนวิชา โดยไม่ได้รับอักษร W
6.3 ค่าธรรมเนี ยมการศึกษาประเภท ค จะขอรับคืนได้เมื่อนักศึกษาขอลาออกหรื อ
ลาพักการศึกษาหรื อถอดถอนกระบวนวิชานั้นๆ ภายในวันสุ ดท้ายของการถอนกระบวนวิชา โดยไม่ได้
รับอักษร W หรื อในกรณี ที่มหาวิทยาลัยงดสอนกระบวนวิชานั้นๆ
ข้อ 7 ให้อธิ การบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิซ่ ึ ง
ไม่ขดั แย้งกับระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
(ลงนาม)
เกษม วัฒนชัย
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษฒ วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

