
ระเบียบมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคพเิศษ พ.ศ. 2547 

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

โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษายิ่งข้ึน 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 15(11) แห่งพระราชบญัญติั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 และมติท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ในคราวประชุม คร้ังท่ี 5/2547 เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2547 จึงวาง
ระเบียบไวด้งัน้ี 
  
 ขอ้  1 ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ วา่ดว้ยค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ
นกัศึกษาบณัฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. 2547” 
 ขอ้  2 ระ เ บียบน้ีให้ใช้บังคับกับนัก ศึกษาบัณฑิตศึกษาในหลักสูตร ภาคพิ เศษของ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นตน้ไป ยกเวน้หลกัสูตรท่ีมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
แบบเหมาจ่าย 
 ขอ้  3 ในระเบียบน้ี 
  “บณัฑิตศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า   การศึกษาระดบัปริญญาเอก ปริญญาโท และ
ประกาศนียบตัรบณัฑิต ท่ีมหาวทิยาลยัจดัการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ 
 ขอ้  4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระเบียบน้ี แบ่งออกเป็น 5 ประเภท 
  ประเภท   ก   ค่าธรรมเนียยมเรียกเก็บคร้ังเดียวเม่ือข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 
  ประเภท   ข   ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา 
  ประเภท   ค   ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนกระบวนวชิาเรียน 
  ประเภท   ง   ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการทุกคร้ัง 
  ประเภท   จ   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    1,000   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 (วทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละวทิยาศาสตร์สุขภาพ) 
       ภาคการศึกษาปกติ    5,000  บาท 
       ภาคฤดูร้อน     2,000  บาท 
  -   กลุ่มสังคมศาสตร์ –มนุษยศาสตร์ 

     ภาคการศึกษาปกติ    3,000  บาท 
       ภาคฤดูร้อน     1,000  บาท 
 5.2.4   ค่าบ ารุงหอ้งสมุด 
     ภาคการศึกษาปกติ          600  บาท 
     ภาคฤดูร้อน          300  บาท 
 5.2.5  ค่าบ ารุงสุขภาพ 
    ภาคการศึกษาปกติ           100  บาท 
    ภาคฤดูร้อน          700  บาท 
 5.2.6   ค่าบ ารุงกีฬา 
  ภาคการศึกษาปกติ          300  บาท 
 5.3  ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ค 
  5.3.1   สาขาวชิาในคณะเกษตรศาสตร์ 
    ค่าลงทะเบียนกระบวนวชิาเรียน 
     หน่วยกิตละ    1,200  บาท 
   ค่าลงทะเบียนวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ 
     หน่วยกิตละ          700  บาท 
  5.3.2   สาขาวชิาในคณะเทคนิคการแพทย ์
   ค่าลงทะเบียนกระบวนวชิาเรียน  
     หน่วยกิตละ    1,000  บาท 
  5.3.3   สาขาวชิาในคณะพยาบาลศาสตร์ 
   ค่าลงทะเบียนกระบวนวชิาเรียน 
     หน่วยกิตละ    2,000  บาท 
   ค่าลงทะเบียนวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ 
     หน่วยกิตละ    1,000  บาท 
 
 
 



  5.3.4  สาขาวชิาในคณะมนุษยศาสตร์ 
   ค่าลงทะเบียนกระบวนวชิาเรียน 
     หน่วยกิตละ    1,500  บาท 
  5.3.5  สาขาวชิาในคณะศึกษาศาสตร์ 
   ค่าลงทะเบียนกระบวนวชิาเรียน 
     หน่วยกิตละ         900  บาท 
  5.3.6 สาขาวชิาในคณะเศรษฐศาสตร์ 
   ค่าลงทะเบียนกระบวนวชิาเรียน 
     หน่วยกิตละ    1,500  บาท 
   ค่าลงทะเบียนวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ 
     หน่วยกิตละ        900   บาท 
  5.3.7 สาขาวชิาในคณะสังคมศาสตร์ 
   ค่าลงทะเบียนกระบวนวชิาเรียน 
     หน่วยกิตละ    1,400  บาท 
   ค่าลงทะเบียนวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ 
     หน่วยกิตละ          850  บาท 
 5.4   ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ง 
         ใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การเงิน 
 5.5   ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท จ 
         ค่าธรรมเนียมส าหรับนกัศึกษาต่างชาติ 
         ภาคการศึกษาปกติ      20,000   บาท 
         ภาคฤดูร้อน           8,000   บาท 
 ขอ้  6 ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีก าหนดไว้ในระเบียบน้ีจะขอรับคืนไม่ได้ นอกจากรณี
ดงัต่อไปน้ี 
  6.1   ค่าประกนัของเสียหายตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 5.1.2 จะขอรับคืนไดเ้ต็มจ านวนหรือ
จ านวนคงเหลือเม่ือหักหน้ีสินผูกพนัท่ีต้องช าระแล้ว ภายหลงัส าเร็จการศึกษาหรือพน้สภาพการเป็น
นกัศึกษา 
  6.2   ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ข จะขอรับคืนไดเ้ม่ือนกัศึกษาขอลาออกหรือลาพกั
การศึกษาภายในวนัสุดทา้ยของการถอนกระบวนวชิาโดยไม่ไดรั้บอกัษร W 



  6.3   ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ค จะขอรับคืนไดเ้ม่ือนกัศึกษาขอลาออกหรือลาพกั
การศึกษาหรือถอนกระบวนวิชานั้น ๆ ภายในวนัสุดทา้ยของการถอดถอนกระบวนวิชา โดยไมได้รับ
อกัษร W หรือในกรณีท่ีมหาวทิยาลยังดสอนกระบวนวชิานั้นๆ 
 ขอ้  7 ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมี้อ านาจประกาศเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัซ่ึงไม่ขดั
หรือแยง้กบัระเบียบน้ี 
 
  ประกาศ    ณ    วนัท่ี    31    พฤษภาคม    พ.ศ.2547 
   
 
 
        (ลงนาม)        เกษม วฒันชยั 
                  (ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ เกษม วฒันชยั) 
              นายกสภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 


