
 
ระเบียบมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ  พ.ศ. 2547 
------------------------------------------------------------ 

 
โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงแกไ้ขระเบียบมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ว่าดว้ยค่าธรรมเนียม

การศึกษาส าหรับนกัศึกษาบณัฑิตศึกษา เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษายิ่งข้ึน อาศยั
อ านาจตามความในมาตรา              15 (11) แห่ง พ.ศ. 2530 และมติท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ในคราวประชุมคร้ังท่ี 5/2547 เม่ือวนัท่ี                     29 พฤษภาคม 2547 จึงวางระเบียบไวด้งัน้ี 
 ขอ้  1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส าหรับนกัศึกษาบณัฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2547” 
 ขอ้  2 ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบักบันกัศึกษาบณัฑิตศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในหลกัสูตรภาคปกติของ
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นตน้ไป 
 ขอ้  3 ในระเบียบน้ี 
  “บณัฑิตศึกษา”  หมายความว่า  การศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และ 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต 
 ขอ้  4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระเบียบน้ี แบ่งออกเป็น 5 ประเภท 
  ประเภท ก  ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บคร้ังเดียวเม่ือข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 
  ประเภท  ข  ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา 
  ประเภท  ค  ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนกระบวนวชิาเรียน 
  ประเภท  ง  ค่าธรรมเนียมเก็บตามรายการทุกคร้ัง 
  ประเภท  ฉ  ค่าธรรมเนียมส าหรับนกัศึกษาต่างชาติ 
 ขอ้  5 ใหก้ าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทต่างๆ ตามขอ้ 4 ไวด้งัต่อไปน้ี 
 5.1   ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภท ก 
 5.1.1  ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา    1,000 บาท 
 5.1.2   ค่าประกนัของเสียหาย                         400 บาท 
                       5.2   ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภท ข 
  5.2.1   ค่าบ ารุงมหาวทิยาลยั   
      ภาคการศึกษาปกติ                   1,500 บาท 
      ภาคฤดูร้อน                           800 บาท 
  5.2.2   ค่าบ ารุงกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
      ภาคการศึกษาปกติ                          300 บาท 
  5.2.3   ค่าบ ารุงพิเศษ  ส าหรับการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 



      -    กลุ่มวทิยาศาสตร์ (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละวิทยาศาสตร์
สุขภาพ) 
               ภาคการศึกษาปกติ        5,000   บาท 
     ภาคฤดูร้อน    2,000   บาท 
   -    กลุ่มสังคมศาสตร์ – มนุษยศาสตร์ 
                                                  ภาคการศึกษาปกติ       3,000   บาท 
                                                  ภาคฤดูร้อน                  1,000   บาท 
  5.2.4   ค่าบ ารุงห้องสมุด 
   ภาคการศึกษาปกติ           600   บาท 
   ภาคฤดูร้อน       300   บาท 
  5.2.5   ค่าบ ารุงสุขภาพ 
   ภาคการศึกษาปกติ       100   บาท 
   ภาคฤดูร้อน         70   บาท 
  5.2.6   ค่าบ ารุงกีฬา 
   ภาคการศึกษาปกติ       300   บาท 
 5.3   ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ค 
  5.3.1   ค่าลงทะเบียนกระบวนวชิาเรียนภาคบรรยาย 
   ภาคการศึกษาปกติ        หน่วยกิตละ          300   บาท 
   ภาคฤดูร้อน                   หน่วยกิตละ          400    บาท 
  5.3.2   ค่าลงทะเบียนกระบวนวชิาเรียนภาคปฏิบติัการ 
   -   กลุ่มวทิยาศาสตร์ (วทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละวทิยาศาสตร์สุขภาพ) 
        ภาคการศึกษาปกติ   หน่วยกิตละ          400   บาท 
        ภาคฤดูร้อน              หน่วยกิตละ          500   บาท 
   -   กลุ่มสังคมศาสตร์ – มนุษยศาสตร์ 

     ภาคการศึกษาปกติ หน่วยกิตละ                  350   บาท 
     ภาคฤดูร้อน  หน่วยกิตละ                  450   บาท 

  5.3.3   ค่าลงทะเบียนวทิยานิพนธ์หรือการคน้ควา้แบบอิสระ 
   -   กลุ่มวทิยาศาสตร์   (วทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละวทิยาศาสตร์สุขภาพ) 
          หน่วยกิตละ                         400   บาท 

 -   กลุ่มสังคมศาสตร์ – มนุษยศาสตร์ 
       หน่วยกิตละ                         250   บาท 

  5.3.4   ค่าลงทะเบียนของนกัศึกษาต่างสถาบนัท่ีมาท าวจิยั 
   ภาคการศึกษาปกติ หน่วยกิต                        5,000   บาท 



   ภาคฤดูร้อน  หน่วยกิต                        2,000   บาท 
  5.3.5   ค่าลงทะเบียนกระบวนวชิาปริญญาตรีให้เป็นไปตามอตัราของปริญญาตรี 
 5.4   ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ง 
  ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเงิน 
 5.5   ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท จ 
     ค่าธรรมเนียมส าหรับนกัศึกษาต่างชาติ 
   ภาคการศึกษาปกติ                             20,000   บาท 
   ภาคฤดูร้อน                                  8,000   บาท 
 
 ขอ้  6     ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ีจะขอรับคืนไม่ได ้นอกจากกรณี
ดงัต่อไปน้ี 
     6.1   ค่าประกันของเสียหายตามท่ีก าหนดไวใ้นข้อ  5.1.2  จะขอรับคืนได้เต็ม
จ านวน หรือจ านวนคงเหลือเม่ือหักหน้ีสินผูกพนัท่ีตอ้งช าระแล้วภายหลงัส าเร็จการศึกษาหรือพน้
สภาพเป็นนกัศึกษา 
    6.2   ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท  ข  จะขอรับคืนไดเ้ม่ือนกัศึกษาขอลาออกหรือ
ลาพกัการศึกษาภายในวนัสุดทา้ยของการถอนกระบวนวชิา โดยไม่ไดรั้บอกัษร W 
    6.3   ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ค จะขอรับคืนไดเ้ม่ือนกัศึกษาขอลาออกหรือ
ลาพกัการศึกษาหรือถอดถอนกระบวนวชิานั้นๆ ภายในวนัสุดทา้ยของการถอนกระบวนวชิา โดยไม่ได้
รับอกัษร W หรือในกรณีท่ีมหาวทิยาลยังดสอนกระบวนวชิานั้นๆ 
 
 ขอ้  7    ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมี้อ านาจประกาศเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัซ่ึง
ไม่ขดัแยง้กบัระเบียบน้ี 
  
  ประกาศ    ณ    วนัท่ี    31    พฤษภาคม    พ.ศ. 2547 
 
       (ลงนาม)       เกษม   วฒันชยั 
        (ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ เกษฒ วฒันชยั) 
               นายกสภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 


