


 

 

 

ปณิธานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

------------------- 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาคจัดตั้งข้ึนตามนโยบายของรัฐ และ

เจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง เพ่ืออํานวยประโยชน์

แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม  

มหาวิทยาลัยแห่งน้ีเป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ ตามหลักแห่งเสรีภาพทาง

วิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่ และการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในการฝึกฝนตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถ

ครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตสํานึกต่อสังคม 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2554 1 
 ก. แนะนํามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 
  การบริหารงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5  
  ส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 

  การให้บริการและสวัสดิการ 6 
ข. บัณฑิตวิทยาลัยและการจัดการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา 

  ความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย 11 
  การบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย 11 
  ระบบการศึกษา 17 
  สาขาวิชาที่เปิดสอนข้ันบัณฑิตศึกษา 18 
  รายนามผู้บริหาร 19 

ค. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา 
  การรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 20 
  การทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 21 
  หลักสูตรการศึกษา 21 
  ระยะเวลาการศึกษา 22 
  การลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน 22 
  การลงทะเบียน และการลาพักการศึกษา 24 
  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 25 
  อาจารย์ที่ปรึกษา 26 
  การเปล่ียนแผนการศึกษาและการย้ายสาขาวิชา 26 
  การโอนกระบวนวิชาที่เคยศึกษาไว้แล้ว 27 
  การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิต 27 
  การลา 27 
  การผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา 28 
  การสอบวัดคุณสมบัติ 28 
  การสอบประมวลความรู้ 29 
  การทําวิทยานิพนธ์ 29 



  ทุนการศึกษา 30 
  การรายงานคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา 30 
  การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา 31 
  การขอหนังสือรับรอง 31 
  การรับพระราชทานปริญญาบัตร 31 
  การออกหนังสือส่งตัว 32 
  ข้อมูลทุนการศึกษาและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 33 

ง. ข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศ 

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบ พ.ศ. 2534 35 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา พ.ศ. 2539 37 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยวินัย 
 และการดําเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2546 40 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2546 51 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการคํานวณค่าลําดับข้ันสะสมเฉล่ีย พ.ศ. 2547 58 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักด์ิของนักศึกษาที่จะได้รับ 
    การเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
    อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550 60 
 
  ระเบียบค่าธรรมเนียมทั่วไป  
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550 63 

  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ  
  ส่ิงแวดล้อมและขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550 64 

  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
    ภาคปกติ พ.ศ. 2547 66 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
    ภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 70 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
    ภาคพิเศษ พ.ศ. 2547 71 
 



  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
    ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 75 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
    (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2542 76 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาต่างชาติ 
    ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 
    แบบเหมาจ่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550 78 
 
  ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษา สาขาวิชาร่วมบณัฑิตวิทยาลัย 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท 
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม ภาคพิเศษ 
    บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2550 80 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ 
    บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2550 82 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ภาคพิเศษ 
    บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2550 84  
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ภาคปกติ  
    บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2550 86 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ  
    บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2550 88 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคพิเศษ  
    บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2550 90 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท 
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาคพิเศษ  
    บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2550 92 
 



  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท 
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อ ศิลปะและการออกแบบสื่อ ภาคพิเศษ 
    บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2550 94 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม  

 แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2552 96 

 
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 คณะการสื่อสารมวลชน 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรบันกัศึกษาปริญญาโท  
   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสื่อสารศึกษา  ภาคพิเศษ   
    คณะการสื่อสารมวลชน พ.ศ. 2549 98 
 
  คณะบริหารธุรกิจ 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาปริญญาเอก 
    หลักสูตรบริหารธรุกิจดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 ภาคปกติ  
  คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2551 100 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาปริญญาโท  
     หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด  ภาคพิเศษ   
   คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2549 102 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2550 104 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท 
    หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2550 106 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจสําหรับผู้บริหาร (ในสถานที่)  
    ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2550 108 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาปริญญาโท 
    หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจสําหรับผู้บริหาร ภาคพิเศษ   
    คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จงัหวัดสมุทรสาคร)  
    พ.ศ. 2552 110 



 คณะมนุษยศาสตร ์
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์  
 พ.ศ. 2550 112 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท 
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ  
    คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2550 114 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา  ภาคพิเศษ   
    คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2550 116 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาปริญญาโท  
   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ  
   คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2549 118 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาปริญญาโท 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  
    ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2548 120 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาโท  

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา  

 แผน ก แบบ ก 2และแผน ข ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์พ.ศ. 2552 122 

 

 คณะวิจิตรศิลป์ 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท 
    หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตรกรรม แผน  ก  แบบ  ก1  ภาคปกติ  
    คณะวิจิตรศิลป์ พ.ศ. 2550 124 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  
    หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์  แผน  ก  แบบ  ก2  ภาคปกติ  
    คณะวิจิตรศิลป์  พ.ศ. 2550 126 
 
 
 
 



 คณะเศรษฐศาสตร์ 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาปริญญาเอก 
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ 2.1 ภาคปกติ  
    (หลักสูตรนานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2551 128 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาหลักสูตร 
    เศรษฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. 2549 130 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
    ภาคพิเศษ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
   หลักสูตร 1 ป ีพ.ศ. 2545 132 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาหลักสูตร 
    เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต โครงการเปิดสอนเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สองภาษา  
   คณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. 2549 134 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาหลักสูตร 
   เศรษฐศาสตรบัณฑิต – มหาบัณฑิตโครงการเปิดสอนปริญญาตรี – โท เศรษฐศาสตร ์
   สองภาษาคณะเศรษฐศาสตร์  พ.ศ. 2550 136 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 สําหรับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต – มหาบัณฑิต โครงการเปิดสอน 

 ปริญญาตรี – โท เศรษฐศาสตร์ สองภาษา คณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. 2552 138 

  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาบณัฑิตศึกษา  
     สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ คณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. 2550 140 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาบณัฑิตศึกษา  
     สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. 2550 142 
 
 คณะศึกษาศาสตร ์
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาปริญญาเอก 
    หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 และแบบ 2.1  ภาคปกติ  
    คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2551 144 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาปริญญาเอก 
    หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต แบบ 2.1 ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์  
 พ.ศ. 2551 146 
 



  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาปริญญาโท 
    ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2548 148 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษา 
    หลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตทางศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาชีพครู  
    ภาคพิเศษ พ.ศ. 2545 150 
 
 คณะสังคมศาสตร์ 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาปริญญาเอก 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการ 
   ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ พ.ศ.2550 152 

  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท 
    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2547 154 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ภาคพิเศษ  
    คณะสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2547 156 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ  

 คณะสังคมศาสตร์ พ.ศ.2554 158 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย 
   ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2551 160 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา  

 แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ คณะสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2553 162 

 
 1ค่าธรรมเนียมการศึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
 คณะเกษตรศาสตร ์

 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรบันกัศึกษา  
             หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท  
             ภาคพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549 164 
 



  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาปริญญาเอก 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สองภาษา สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร 
   และพัฒนาชนบท แบบ 2.1  ภาคปกติ  คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550 166 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาปริญญาเอก 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ  ภาคปกติ  
   คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 168 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาปริญญาเอก 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แบบ 1.1 และแบบ 1.2   
 ภาคปกติ คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 170 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจเกษตร แผน ข  ภาคพิเศษ 
   คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550 172 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาปริญญาโท 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเกษตรย่ังยืนและการจัดการลุ่มน้ํา 
  แบบบรูณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ  
  คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552 174 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร แผน ก แบบ ก 2  

 ภาคปกติ คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552 176 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร แผน ข ภาคพิเศษ  

 คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552 178 

 

 คณะวิทยาศาสตร ์
 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แบบ 1 และ แบบ 2 ภาคปกติ  

 คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2552 180 

  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษา  
    หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
    (หลักสูตรปกติภาษาอังกฤษ) คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2550 182 
 



  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาปริญญาเอก 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ แบบ 1.1 ภาคปกต ิ
    คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2551 184 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาปริญญาเอก 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา แบบ 1 และ แบบ 2 ภาคปกติ 
    คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2551 186 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก  

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี แบบ 1.1 และแบบ 1.2  

 หลักสูตรนานาชาติ ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2552 189 

  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
    ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2545 191 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาปริญญาโท 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศศาสตร์ แผน ก แบบ ก1 
    และ แผน ก แบบ ก2  ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2550 193 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาปริญญาโท 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปกติ)  
    แผน ก แบบ ก2  คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2551 195 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาปริญญาโท 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ แผน ก แบบ ก 1  
    และแผน ก แบบ ก 2  ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2551 197 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาปริญญาโท 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก แบบ ก 1 และ  
    แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2551 199 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาปริญญาโท 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนชีววิทยา แผน ข ภาคพิเศษ 
    คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2551 201 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาปริญญาโท 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์  
    แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2551 203 
 
 



  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาปริญญาโท 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 
    คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2551 205 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี แผน ก แบบ ก 1 และ 

 แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2552 207 

 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑  

 ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 209 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ 

 (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคปกติคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 211 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก 
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  แบบ 2.1   
    ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2550 213  
 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก  

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แบบ 1.1 และแบบ 2.1  

 ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2552 215 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก  

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แบบ 1.1  

 ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2552 217 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แบบ 1.1  

 ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2552 219 

  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาปริญญาโท 
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2548 221 
 



 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาปริญญาโท 

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง 

  ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2548 223 

  2ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาปริญญาโท 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  ภาคพิเศษ                                    

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549 225 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท 
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก ภาคปกติ 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2550 227 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แผน ข ภาคพิเศษ 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2550 229 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท 
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ 
    แผน ก  ภาคปกติ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2551 231 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 

 และการจัดการโซ่อุปทาน แผน ก และแผน ข (หลักสูตรสองภาษา) ภาคปกติ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2552 233 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

 แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 พ.ศ. 2552 235 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ข  

 ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2552 237 

 

 

 

 



 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  
    หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม แผน ก แบบ ก 2   
    ภาคปกติ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2550 239 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าดัวยค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาโท  

 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม แผน ก แบบ ก 1  

 แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ภาคปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 241 

 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  

 แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ภาคปกติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2554 244 

  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาปริญญาโท 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
    ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2548 246 
 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 
  ระเบียบวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียม 
   การศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชาการจัดการความรู้ (ภาคพิเศษ) พ.ศ. 2548 248 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้ แผน ก แบบ ก 2  

 และแผน ข ภาคพิเศษ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี พ.ศ. 2552 250 

  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาปริญญาโท   
             หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  (ภาคพิเศษ) 
              วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี พ.ศ. 2549 252 
 
 
 
 
 



  ค่าธรรมเนียมการศึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก  

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทย์ แบบ 1 และแบบ 2 ภาคปกติ  

 คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.2554 254 

  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาปริญญาเอก 
   หลักสูตรทนัตแพทยศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ภาคปกติ  

  คณะทนัตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2550 256 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาปริญญาโท 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ภาคปกติ 
   คณะทนัตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2550 258 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาปริญญาโท 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน  ภาคปกติ  
   คณะทนัตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2550 260 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาปริญญาโท 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปริทันตวิทยา ภาคปกติ  
   คณะทนัตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2550 262 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาบณัฑิตศึกษา 
   หลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
   สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ภาคปกติ คณะทนัตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2550 264 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมสําหรับทันตแพทย์ที่เข้าศึกษา 

 ในหลักสูตรทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน  

 พ.ศ. 2552 266 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมสําหรับทันตแพทย์ที่เข้าศึกษา 

 ในหลักสูตรทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา  

 พ.ศ. 2552 268 

 

 คณะพยาบาลศาสตร์ 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาปริญญาโท   
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  
   แผน ข  ภาคพิเศษ  คณะพยาบาลศาสตร ์พ.ศ. 2549 270 



  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ข ภาคพิเศษ  
    คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2550 272 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ข  ภาคพิเศษ 
    คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2550 274 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
    แผน ข ภาคพิเศษ  คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2550 276 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย  
    แผน ข ภาคพิเศษ  คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2550 278 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  

 แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 280 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  

 แผน ข ภาคพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 282 

 

 คณะแพทยศาสตร์ 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก  

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี แบบ 1.1 และแบบ 1.2 ภาคปกติ 

 (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ.2553 284 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก  

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี แบบ 2.1 และแบบ 2.2 ภาคปกติ  

 คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ.2553 286 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา แบบ 1 และแบบ 2 ภาคปกติ  

 คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2554 288 

 



 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา แผน ก แบบ ก 1 และแผนก  

 แบบ ก2 ภาคปกติ คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2554 290 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษา หลักสูตร      
ประกาศนียบตัรบัณฑิตช้ันสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  

  คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2549 292 
 
 คณะเภสัชศาสตร ์

 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาปริญญาโท 
  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2  
  และแผน ข ภาคปกติ คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2550 294 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาปริญญาโท 
  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2  
  และ แผน ข ภาคพิเศษ คณะเภสัชศาสตร ์พ.ศ. 2550 296 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  

 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก  

 แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2552 298 

 

 คณะสัตวแพทยศาสตร ์
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาปริญญาเอก 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์ แบบ 1.1   
   ภาคปกติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2551 300 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาปริญญาเอก  
   หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์ แบบ 1.2   
   ภาคปกติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2551 302 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก  

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาตร์การสตัวแพทย์ แบบ 1 และ แบบ 2  

 ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ.2554 304 

 

 



 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาตร์การสัตวแพทย์ แผน ก แบบ ก 1  

 และแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ)  

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ.2554 306 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันกัศึกษาปริญญาโท 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์  แผน ก แบบ ก1  
   ภาคปกติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2551 308 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข (นานาชาติ) 
    สถานสัตวแพทย์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิก พ.ศ. 2550 310 
 
  ประกาศอ่ืนๆ 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2549 312 
  ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบบัที่  0004/2551 
    เรื่อง เงื่อนไขความรู้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาบณัฑิตศึกษา 323 
  ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบบัที่  0005 /2551 
    เรื่อง เงื่อนไขและแนวปฏิบัติการขอสถานภาพการเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษาคืน 326 
  ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบบัที่  0006/2551 
    เรื่องการทําการค้นคว้าแบบอิสระของนกัศึกษาบณัฑิตศึกษา 327 
  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่  0007/2551 
    เรื่อง การทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบณัฑิตศึกษา 332 
  ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบบัที่  0008/2551 
    เรื่อง แนวปฎิบัติการตรวจสอบนักศึกษาบัณฑิตศึกษาพ้นสภาพ  
 เมื่อไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
 และมิได้ลาพักการศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปดิภาคการศึกษาปกต ิ 338 
  ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบบัที่  0009/2551 
    เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา  
    และการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 340 
  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง  กาํหนดประเภทรายรบั รายการ และเงื่อนไขการ 
 รับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  ฉบับที่ ร 9/2549 (อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 ประเภท ง ที่เรียกเก็บตามรายการทุกครัง้ สําหรบันักศึกษาบัณฑิตศึกษา) 347 



  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 14/2547  เรื่อง แนวปฏิบัติ 
 การขอต่อเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 350 
  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 103/2549  เรื่อง การสนับสนุน 
 กิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 351 
 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 104/2549 เรื่อง การสนับสนุน 
 กิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา การไปฝึกอบรมระยะส้ัน  
 ณ ต่างประเทศ 355 
  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการสําเร็จการศึกษา 357 
  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การทําประกันภัยอุบัติเหตุสําหรับนักศึกษา 358 
  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการลงโทษนักศึกษาที่คัดลอกวิทยานิพนธ์ 
 ของผู้อ่ืนหรือให้ผู้อ่ืนจัดทําวิทยานิพนธ์ให้ 359 
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 เพ่ือให้การบริการงานด้านวิชาการดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 สําหรับนักศึกษาทุก
ระดับ และทุกสาขาวิชา จึงให้จัดปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2554 ไว้
ดังต่อไปนี้ 

วันต่างๆ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนฤดูร้อน 

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า 2-8 พ.ค. 54 19-25 ก.ย. 54 13-18 มี.ค. 55 

วันที่อาจารย์ที่ปรึ กษาให้ความเห็นชอบการ

ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าของนักศึกษาทางระบบ 

Internet 

9-15 พ.ค. 54 26 ก.ย. – 2 ต.ค. 

54 

- 

วันประกาศผลการลงทะเบียนล่วงหน้า 17 พ.ค. 54 4 ต.ค. 54 20 มี.ค. 55 

วันรายงานตัวนักศึกษาใหม ่

     -  ระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 54.... 

25-28 มี.ค. 54 * 

 

- 

 

วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2 มิ.ย. 54 

-ปฐมนิเทศรวม (เช้า) 

-ปฐมนิเทศคณะ/สาขา

(บ่าย) 

* - 

วันลงทะเบียนกระบวนวิชา  

นักศึกษารหัส 54…  

3-4 มิ.ย. 54 * 13-18 มี.ค. 55 

วันเพิ่ม – ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน สําหรับ

นักศึกษาทุกระดับ 

5-12 มิ.ย. 54 

 

30 ต.ค.–6 พ.ย. 54 26 มี.ค. – 1 เม.ย. 

55 

 

วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชั้นเรียน 6 มิ.ย. 54 31 ต.ค. 54 2 เม.ย. 55 

 

 

 

 

*  วันรายงานตัวนักศึกษาใหม ่และวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ประจําภาคการศึกษาที่ 2 โปรดติดตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2554 
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วันต่างๆ ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนฤดูร้อน 

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนกระบวนวิชาหลัง

กําหนด สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ณ สํานัก

ทะเบียนและประมวลผล 

24 มิ.ย. 54 18 พ.ย. 54 6 เม.ย. 55 

วันลงทะเบียน 0 หน่วยกิต/ลงทะเบียนเพ่ือรักษา

สถานภาพ /ล งท ะ เ บี ย น  เ พื่ อ ใ ช้ บ ริ ก า ร ขอ ง

มหาวิทยาลัย สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

 6 มิ.ย. – 4 ก.ค. 54 31 ต.ค. – 30 พ.ย. 

54 

2 เม.ย. - 18 พ.ค. 

55 

วันลงทะเบียนกระบวนวิชาแบบแบ่งหน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 

6-24 มิ.ย. 54 31 ต.ค. – 18 พ.ย. 

54 

2-9 เม.ย. 55 

วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลําดับขัน้ W 13-17 มิ.ย.54 7-11 พ.ย. 54 2-6 เม.ย. 55 

วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน /เพิ่ม-ถอน

กระบวนวิชา 

19 มิ.ย. 54 13 พ.ย. 54 8 เม.ย. 55 

วันชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 20-24 มิ.ย. 54 14-18 พ.ย. 54 9-11 เม.ย. 55 

วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลําดับขัน้ W 20 มิ.ย.- 16 ก.ย. 54 14 พ.ย. 54 – 10 

ก.พ. 55 

9 เม.ย. – 4 พ.ค. 55 

วันย่ืนคําร้องขออักษรลําดับขั้น V หรือขอเปลี่ยน

อักษรลําดับขั้น V เป็นการวัดผลและประเมินผล 

สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

-  กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี 

-  กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

    *  วันย่ืนคําร้องขออักษรลําดับขัน้ V 

    *  วันย่ืนคําร้องขอเปลี่ยนอักษรลําดับขัน้ V 

        เป็นการวัดผลและประมวลผล 

 

 

 

27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 54 

 

27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 54 

5-9 ก.ย. 54 

 

 

 

21-25 พ.ย. 54 

 

21-25 พ.ย. 54 

28 พ.ย. 54 – 10 

ก.พ. 55 

 

 

 

3-4 เม.ย. 55 

 

3-4 เม.ย. 55 

9-27 เม.ย. 55 

วันรายงานตัวนักศึกษาทุกหลักสูตรที่คาดว่าจะ

สําเร็จการศึกษา 
27-29 มิ.ย. 54 21-25 พ.ย. 54 3-4 เม.ย. 55 

วั นสมัครสอบประมวลความ รู้ ของ นักศึ กษา

บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท แผน ข.) 

6-10 มิ.ย. 54 31 ต.ค. – 4 พ.ย. 

54 

2-9 เม.ย. 55 
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วันต่างๆ ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนฤดูร้อน 

วันสุดท้ายของการสง่ลําดับขัน้แกอ้ักษรลําดับขัน้ I 

-  กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีถึง                 

   สํานักทะเบียนและประมวลผล 

    *  นักศึกษารหัสก่อน 46... 

    *  นักศึกษารหัส 46 เป็นต้นไป 

-  กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาถึง             

   บัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

1 ก.ค. 54 

5 ก.ค. 54 

9 ก.ย. 54 

 

 

 

25 พ.ย. 54 

29 พ.ย. 54 

3 ก.พ. 55 

 

 

 

27 เม.ย. 55 

1 พ.ค. 55 

1 พ.ค. 55 

 

วันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของนักศึกษาที่ไม่มา

ลงทะเบียนและมิได้ลาพักการศึกษา 

6 ก.ค. 54 30 พ.ย. 54 - 

วันสอบกลางภาคการศึกษา (งดการสอน) 1-7 ส.ค. 54 24-30 ธ.ค. 54 - 

วันสุดท้ายของการศึกษา 30 ก.ย. 54 24 ก.พ. 55 18 พ.ค. 55 

วันสอบไล่ 4-16 ต.ค. 54 28 ก.พ. - 6 มี.ค., 

8-12 มี.ค. 55 

22-25 พ.ค. 55 

วันสุดท้ายของการสง่ลําดับขัน้แกอั้กษรลําดับขัน้ P    

สําหรับรหัสก่อน 53... 14 ต.ค. 54 12 มี.ค. 55 - 

สําหรับรหัส 53... เป็นต้นไป 25 ต.ค. 54 20 มี.ค. 55 - 

วันปิดภาคการศึกษาและวันสําเร็จการศึกษา 17 ต.ค. 54 13 มี.ค. 55 26 พ.ค. 55 

วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา 25 ต.ค. 54 20 มี.ค. 55 30 พ.ค. 55 

วันประกาศผลการศึกษา  30 ต.ค. 54 25 มี.ค. 55 3 มิ.ย. 55 
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1.   ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทย จัดตั้งข้ึนตาม

นโยบายของรัฐบาลและเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือ เมื่อปี  พ.ศ. 2507 โดยมีวัตถุประสงค์ให้

การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน ทําการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จมาทรงทําพิธีเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2508 และในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปล่ียน

สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีสัญลักษณ์เป็นรูปช้างชูคบเพลิง และมีคําขวัญเป็นภาษาบาลีว่า “อตฺตานํ  

ทมยนฺติ ปณฺฑิตา” ซ่ึงแปลว่า “บัณฑิตย่อมฝึกฝนตนเอง” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้สีม่วง เป็นสีประจํา

ของมหาวิทยาลัย สําหรับคณะต่างๆ มีสีประจําคณะและใช้เป็นสีแถบของครุยวิทยฐานะ ดังนี้ 

  1.  คณะเกษตรศาสตร์    สีเหลืองข้าวโพด 

  2.  คณะทันตแพทยศาสตร์   สีม่วงแก่ 

  3.  คณะเทคนิคการแพทย์   สีน้ําเงิน 

  4.  คณะบริหารธุรกิจ    สีเทาอมฟ้า 

  5.  คณะพยาบาลศาสตร์   สีแสด 

  6.  คณะแพทยศาสตร์    สีเขียวแก่ 

  7.  คณะเภสัชศาสตร์    สีเขียงมะกอก 

  8.  คณะมนุษยศาสตร์    สีขาว 

  9.  คณะวิจิตรศิลป์    สีแดงชาด 

 10.  คณะวิทยาศาสตร์    สีเหลือง 

11.  คณะวิศวกรรมศาสตร์   สีเลือดหมู 

12.  คณะศึกษาศาสตร์    สีฟ้าอ่อน 

13.  คณะเศรษฐศาสตร์    สีบานเย็นแก่ 

14.  คณะสังคมศาสตร์    สีฟ้าแก่ 

15.  คณะอุตสาหกรรมเกษตร   สีทอง 

16.  คณะสัตวแพทยศาสตร์   สีฟ้าหม่น 

ก. แนะนํามหาวิทยาลัย 
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17.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   สีเหลืองทราย 

18.  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สีกรมท่า 

19.  คณะนิติศาสตร์    สีม่วงอินทนิล 

20.  คณะการสื่อสารมวลชน   สีเทาเงิน 

21.  วิทยาลัยศิลปะส่ือและเทคโนโลยี  สีทองเบจ  

22.  บัณฑิตวิทยาลัย    สีบานเย็น 

 

2.   การบริหารงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  และรับผิดชอบการบริหารงาน

ของมหาวิทยาลัย โดยมี สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นผู้ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย        

สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  และมี

อธิการบดี  ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย ประธานสภาพนักงาน และนายกสมาคมนักศึกษาเก่า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นอกจากนั้น ยังมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสิบห้าคน ซ่ึงจะได้ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสามคน 

ซ่ึงเลือกจากรองอธิการบดีหน่ึงคนและหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๔๐ สองคน  กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน ซ่ึงเลือกจากคณาจารย์ประจําสามคนและพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์

ประจําหนึ่งคน 

 

3.   ส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้

แบ่งส่วนงานต่างๆ ดังนี้ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

สํานักงานมหาวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย 

คณะเกษตรศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย์  คณะนิติศาสตร์             

คณะบริหารธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์              

คณะมนุษยศาสตร์  คณะวิจิตรศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์             

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์           

คณะสังคมศาสตร์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  คณะการส่ือสารมวลชน  คณะสัตว-
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แพทยศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี  วิทยาลัย-

นานาชาติ   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  สถาบันวิจัยสังคม  สถาบันวิจัยและพัฒนา

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักหอสมุด           

สํานักบริการวิชาการ  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สํานักทะเบียนและประมวลผล   

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 สําหรับคณะต่างๆ ทั้ง 22 คณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีการแบ่งส่วนงานเป็นสํานักงาน

เลขานุการ และภาควิชาต่างๆ โดยมีภาควิชารับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน 

 

4.   การให้บริการและสวัสดิการ 

4.1 บริการด้านห้องสมุด   

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีห้องสมุดที่ทันสมัยที่สุดในภาคเหนือ อยู่ในความดูแลของ

สํานักหอสมุด ซ่ึงมีหน้าที่ให้บริการทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภท เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 

การศึกษาค้นคว้า และการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมีบริการต่างๆ ดังน้ี บริการยืม-คืน บริการตอบ

คําถามและช่วยการค้นคว้า บริการฐานข้อมูลออนไลน์ บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บริการวิทยานิพนธ์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) บริการยืมระหว่างห้องสมุด และบริการโสตทัศนวัสดุ ในด้านการใช้บริการ

นักศึกษาสามารถใช้บริการของห้องสมุดได้ทั้งที่มีในห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ/สถาบัน/ศูนย์       

20 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เทคนิค

การแพทย์ พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิจิตรศิลป์ 

ศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมเกษตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยสังคม และศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต 

4.2 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ดังนี้ 

1. บริหารและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บริการเช่ือมต่อ

อินเทอร์เน็ต 

2. บริการ Internet Account สําหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือใช้

ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลด้านการเรียนการสอน การวิจัย ผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต    
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3. บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์ (http://it.chiangmai.ac.th) เพ่ือเผยแพร่

ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ผู้สนใจทั่วไปทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4. ออกแบบและผลิตส่ือเพ่ือนําเสนอบทเรียนออนไลน์ (Multimedia Presentation) ผ่านส่ือ

มัลติมีเดีย (Multimedia Technology) 

5. ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Web Design and Development) 

    http://cmuonline.info เว็บไซต์เพ่ือการเรียนการสอนออนไลน์ 

 http://www.chiangmai.ac.th สารสนเทศทั่วไปของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 http://dekmor.chiangmai.ac.th ห้องแห่งความรู้และสนทนาของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 http://elanna.net  สารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือ 

 http://e.chiangmai.go.th สารสนเทศทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่ 

 http://www.cmlocal.net สารสนเทศของกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

เชียงใหม่ 

 http://www.chiangmai-health-hub.com สารสนเทศเพื่อสุขภาพ 

6. บริการวิชาการอื่นๆ  

 บริการห้องประชุม/สัมมนาพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย 

 บริการระบบการประชุมทางไกลโดยวิดีทัศน์ (Video Teleconference) ผ่านระบบของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 จัดอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับเครือข่ายฝึกอบรมแห่งประเทศไทย (Thailand 

Training Network) 

 บริการให้คําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.3 บริการด้านหอพัก   

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดหอพักไว้สําหรับนักศึกษาทั้งชายและหญิง แต่เนื่องจากจํานวน

หอพักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังไม่เพียงพอสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี จํานวนห้องพักที่จัดให้นักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาจึงมีจํากัด  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงสร้างหอพักข้ึนหลังหนึ่งใกล้กับอาคารพลศึกษาเป็น

หอพักในกํากับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับเฉพาะนักศึกษาหญิง  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ท่ีหอพัก

ดังกล่าว  นอกจากนั้นทางนักศึกษาอาจเลือกพักหอพักเอกชนที่อยู่บริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัยก็ได้ 

 

 

http://it.chiangmai.ac.th/�
http://cmuonline.info/�
http://www.chiangmai.ac.th/�
http://dekmor.chiangmai.ac.th/�
http://elanna.net/�
http://e.chiangmai.go.th/�
http://www.cmlocal.net/�
http://www.chiangmai-health-hub.com/�
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4.4 บริการไปรษณีย์ 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับความร่วมมือจากบริษัทไปรษณีย์ไทยจํากัด ในการจัดตั้งที่ทํา

การไปรษณีย์ในมหาวิทยาลัย  โดยตั้งอยู่ใกล้กับสํานักงานอธิการบดี เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ

ให้บริการด้าน รับ-ส่งจดหมาย พัสดุ ธนาณัติ ธนาณัติระหว่างประเทศ โทรสาร ตั๋วแลกเงิน และโทรศัพท์

ระหว่างประเทศ โดยเปิดบริการต้ังแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

4.5 บริการด้านการธนาคาร   

 ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น ไ ด้ อํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ข อ ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเปิดธนาคารออมสินสาขาสุเทพข้ึนภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใกล้กับ

สํานักงานอธิการบดี และที่ทําการไปรษณีย์ โทรเลข ธนาคารออมสินให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

เวลา 09:00 - 15:00 น. ธนาคารไทยพาณิชย์ให้บริการ โดยเปิดสาขาข้ึนในบริเวณคณะแพทยศาสตร์ 

และบริเวณใกล้ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธนาคารกสิกรไทย เปิดสาขาให้บริเวณใต้

อาคารสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ITSC) ธนาคารกรุงไทยและธนาคาร

กรุงเทพเปิดให้บริการที่บริเวณอาคารร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4.6 บริการด้านสหกรณ์   

 มีร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดจําหน่ายสิ่งของที่จําเป็นแก่การดํารงชีวิต

ประจําวัน และอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ นักศึกษาสามารถสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ โดยการซ้ือหุ้นใน

ราคาหุ้นละ 20 บาท โดยไม่จํากัดหุ้น และค่าสมาชิกคนละ 10 บาท เมื่อส้ินปีจะได้รับเงินปันผลจากกําไร

ของสหกรณ์ 

4.7 บริการด้านกีฬาและนันทนาการ   

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดสถานที่สําหรับให้นักศึกษาได้ออกกําลังกายทั้งในร่มและ

กลางแจ้งหลายชนิด เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ออกกําลังกายอย่างเต็มที่ 

นอกจากนั้นผู้สนใจอาจสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมต่างๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทุกโอกาส 

ในระดับบัณฑิตศึกษาจะมี “สโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา” เพ่ือประสานงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมกีฬา

และนันทนาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ทั้งกิจกรรมกีฬาภายในคณะ และกิจกรรมกีฬาระหว่างคณะ 

โดยสโมสรนักศึกษาจะมีที่ทําการอยู่ที่บัณฑิตวิทยาลัย 

4.8 บริการด้านโทรศัพท์สาธารณะ   

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดให้มีตู้โทรศัพท์สาธารณะและโทรศัพท์ทางไกลแบบอัตโนมัติ

ชนิดหยอดเหรียญ และชนิดใช้บัตรไว้ตามสถานที่ที่เป็นย่านสัญจรหลายแห่ง เพื่อบริการแก่นักศึกษาและ
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บุคคลทั่วไปตลอด 24 ช่ัวโมง นอกจากนี้ยังมีบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศและเทเลแฟกซ์ซ่ึงตั้งอยู่ที่ทํา

การไปรษณีย์โทรเลขมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดบริการตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น. ด้วย 

4.9 บริการด้านสุขภาพอนามัย   

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดหน่วยบริการอนามัยไว้ ณ สถานที่ใกล้กับสโมสรข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงเปิดบริการในวันทําการราชการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.        

(พักเที่ยง) นอกจากนั้นยังมีหน่วยบริการอนามัยสําหรับนักศึกษาท่ีคณะแพทยศาสตร์ โดยให้บริการ

รักษาพยาบาลแก่นักศึกษาในยามเจ็บป่วย ซ่ึงเปิดบริการตั้งแต่ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 -  

15.00 น. (พักเที่ยง) นอกจากนี้คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้มีบริการทันตสุขภาพ

เพื่อนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในส่วนของบริการคลินิกทันตกรรมพิเศษ และบริการ

คลินิกทันตกรรมปกติ สําหรับนักศึกษาคิดค่าบริการในราคาพิเศษ 

  4.10  บริการรถขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ขสมช.)   

 มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตนักศึกษา และดําเนินการจัดระบบขนส่ง

มวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดให้มีบริการรถไฟฟ้าภายในฝั่งมหาวิทยาลัยเชิงดอย และรถขนส่ง

มวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ส่ีล้อแดง) เพ่ืออํานวยความสะดวกด้านคมนาคมภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึง

นักศึกษาสามารถใช้บริการได้ตามจุดรอรถต่างๆ โดยไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมใดๆ ทั้งส้ิน โดยรถไฟฟ้า

มีเส้นทางเดินรถสายหลัก 2 สาย ให้บริการอย่างท่ัวถึงภายในมหาวิทยาลัยฝ่ังเชิงดอย ในส่วนของรถส่ีล้อ

แดงมีเส้นทางให้บริการ 2 เส้นทาง คือ สาย มช.-สวนดอก และ สาย มช.-ดอยคํา 

 สําหรับการเดินทางออกนอกมหาวิทยาลัยหรือเดินทางเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย 

นอกจากยานพาหนะส่วนตัว และบริการรถส่ีล้อแดงแล้ว ยังมีบริการของรถบริการขนส่งมวลชนเชียงใหม่ 

ซ่ึงมีเส้นทางเดินรถจากภายนอกมหาวิทยาลัยวิ่งผ่านภายในมหาวิทยาลัยด้วย 

  4.11  บริการด้านอาหาร  

 มหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีร้านจําหน่ายอาหารเพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยในด้านความสะดวก สะอาด และประหยัด โดยนักศึกษาสามารถหาซ้ือรับบริการอาหาร 

เครื่องด่ืม ขนม และผลไม้ตามฤดูกาลได้จากห้องอาหารต่างๆ โดยมีคณะกรรมการดําเนินงาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาหารปลอดภัย (CMU FOOD SAFETY) ดูแลด้านความสะดวก ปลอดภัย         

ตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย 

4.12  บริการให้คําปรึกษา   
 นักศึกษาที่มีปัญหาในด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัว ปัญหาในการปรับตัวด้านการศึกษา

หรือปัญหาอ่ืนๆ นอกจากจะสามารถปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้ว ยังสามารถใช้บริการที่ศูนย์แนะแนวให้
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คําปรึกษา ซ่ึงเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาราชการท่ีห้อง HB 1200 ซ่ึงให้คําปรึกษาโดย

คณาจารย์จากภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ 

  4.13  การทําบัตรยานพาหนะผ่านเข้า - ออก มหาวิทยาลัย   

 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอทําบัตรผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สําหรับยานพาหนะ

รถยนต์ติดต่อขอทําบัตรได้ที่กองสวัสดิการ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงการเข้าออก

มหาวิทยาลัยจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทําหน้าที่ตรวจบัตรยานพาหนะผ่านเข้า-ออก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอด 24 ช่ัวโมง 

  4.14   โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 การพัฒนาการกีฬาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น ได้กําหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย 

เป้าหมาย  การบริหารงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2547–2551 โดยกําหนดให้มีศูนย์วิทยาศาสตร์

การกีฬา ทําหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านการกีฬา เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการให้บริการ การนํา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาใช้ในการพัฒนาทั้งในส่วนของกีฬาเพ่ือการแข่งขัน หรือเพ่ือความ

เป็นเลิศ กีฬาเพื่อสุขภาพ กีฬาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การให้บริการด้านกีฬาต่างๆ  ซ่ึงนิสิต นักศึกษา 

สามารถร่วมกิจกรรมกีฬาของชมรมกีฬาชนิดต่างๆ ที่สังกัดสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้งยัง

สามารถใช้บริการสถานที่และอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ในการออกกําลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ อาทิ 

ฟุตบอล รักบี้ฟุตบอล ซอฟท์บอล เทนนิส บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ฮ๊อกก้ี เซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง 

เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ยูโด มวย เทควันโด เปตอง ยิงปืนอัดลม ยิงธนู ลีลาศ และว่ายน้ํา อีกทั้งมีห้องฝึก

กล้ามเนื้อ ห้องทดสอบสมรรถภาพทางกาย และอาคารพลศึกษา สําหรับการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา

อีกด้วย 
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1. ความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาล6ั2ย 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เริ่มจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาข้ึนในปี พ.ศ 2517 โดย

คณะวิทยาศาสตร์ได้รับอนุมัติให้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ธรณีวิทยา และ

ฟิสิกส์เป็นคณะแรก ถึงแม้ว่า ก่อนหน้านั้นคณะแพทยศาสตร์ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดการสอน

ระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานมาหลายปีในระยะนั้นซ่ึงเป็นช่วงปลายแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 ได้มีคณะต่าง ๆ  หลายคณะ เตรียมโครงการที่จะขยายการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญา

ตรีในแผนพัฒนาระยะที่ 4  (2520-2524)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงพิจารณาเห็นว่าการดําเนินการขยาย

การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่คณะต่างๆ กําลังเตรียมการอยู่นั้น ควรจะดําเนินการในรูปของบัณฑิต

วิทยาลัยเช่นเดียวกับสถาบันอ่ืน 

 ดังนั้นเมื่อปี พ.ศ 2519 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยข้ึน เพ่ือเป็น

หน่วยประสานงานด้านการเรียนการสอน และด้านมาตรฐานหลักสูตรในข้ันบัณฑิตศึกษา โดยมี

วัตถุประสงค์คือ 

1. เพ่ือจัดการศึกษา รักษามาตรฐานทางวิชาการและประสานงานการศึกษาในระดับสูง
กว่าปริญญาตรีทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตระดับสูงกว่าปริญญาตรีออกไปทําหน้าที่อาจารย์ นักวิชาการ          

นักบริหาร และผู้ประกอบการอาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือสนองความต้องการของ

ประเทศและสังคม 

3. ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย และความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

2. การบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย 

 บัณฑิตวิทยาลัย เป็นส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ทําหน้าที่วางนโยบาย กําหนด และ

ควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ ประสานงานด้านบัณฑิตศึกษา และจัดดําเนินการด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับ

บัณฑิตศึกษาร่วมกับคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา มีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้บังคับบัญชา และมี

รองคณบดี ผ่ายบริหาร ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และฝ่ายวิชาการ ร่วมรับผิดชอบบริหารงาน 

 บัณฑิตวิทยาลัย มีสํานักงานเลขานุการต้ังอยู่ ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ตรงข้ามคณะ

เกษตรศาสตร์ สําหรับการเรียนการสอนขั้นบัณฑิตศึกษา มีการดําเนินการโดยภาควิชาในคณะต่างๆ        

ข. บัณฑิตวิทยาลัยและการจัดการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา 
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มีคณาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัยซ่ึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่งตั้งตามระเบียบที่กําหนดไว้ จากอาจารย์

ประจําที่สังกัดอยู่ตามภาควิชาของคณะต่างๆ และจากอาจารย์พิเศษเป็นผู้ที่ทําหน้าที่สอน เป็นที่ปรึกษา 

ควบคุมการทําวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ ส่วนการวิจัยของนักศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา 

ดําเนินการโดยใช้งบประมาณส่วนหนึ่งจากคณะ และบัณฑิตวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอีกส่วน

หนึ่ง 

 ก า ร บ ริ ห า ร ง า น บัณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ข อ ง มห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ ห ม่  ต า มป ร ะ ก า ศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2551 ได้แบ่งหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยออกเป็น 3 หน่วยงานคือ 

1) สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 2) ฝ่ายจัดการวิชาการบัณฑิตศึกษา 3) ฝ่ายบริหารจัดการสาขาวิชาร่วม 

ประกอบกับข้อบังคับกําหนดให้บัณฑิตวิทยาลัยมีคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริหาร

ประจําส่วนงาน พ.ศ. 2551 ได้กําหนดให้บัณฑิตวิทยาลัยมีคณะกรรมการอํานวยการประจําบัณฑิต

วิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารประจําบัณฑิตวิทยาลัย และอาจกําหนดให้มีกรรมการอ่ืน

นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหารประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานวิชาการ  

กํากับดูแลคุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย 

 ปัจจุบันการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย ยังคงมีคณะกรรมการประจําและการจัดระบบ

การบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการประจําและ

การจัดระบบการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2531 ที่ยังดําเนินการอยู่   มีคณะกรรมการชุดต่างๆ 

ซ่ึงมหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นผู้ร่วมวางนโยบาย กําหนด และควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ โดยมีสํานักงาน

เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ประสานงานในการนํามติต่างๆ ของคณะกรรมการ เสนอต่อมหาวิทยาลัย

และช้ีแจงแนวปฏิบัติไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการดังกล่าวมี 5 ชุด ประกอบด้วย 

 2.1 กรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย แต่งตั้งโดยอธิการบดี มีหน้าที่พิจารณานโยบาย แนว

ปฏิบัติในการควบคุมและรักษามาตรฐานทางวิชาการร่วมกับคณะที่เกี่ยวข้อง มีองค์ประกอบดังนี67 ้ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      ประธานกรรมการ 

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      กรรมการ 

ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมาย 

 ให้รับผิดชอบงานด้านบัณฑิตศึกษาของคณะ คณะละ 1 คน  กรรมการ 

ประธานแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็น      เลขานุการ 
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 2.2 กรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย แต่งตั้งโดยอธิการบดี มีหน้าที่พิจารณากล่ันกรอง

รายละเอียดหลักสูตรและพิจารณางานต่างๆ ด้านวิชาการ เพื่อเสนอต่อกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มี

วาระ 2 ป ีมีองค์ประกอบ ดังนี41 ้ 

 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย   ประธานกรรมการ 

 รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 

 อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงได้รับการเสนอชื่อจากคณะ   

 ที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา คณะละ 1 คน    กรรมการ 

 ประธานแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็น      เลขานุการ 

 2.3 กรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ แต่งตั้งโดยอธิการบดี มีหน้าที่รับผิดชอบงานต่างๆ ใน

ระดับบัณฑิตศึกษาในคณะ มีวาระ 2 ป ีมีองค์ประกอบดังนี42 ้ 

 คณบดี        ประธานกรรมการ 

 รองคณบดี และ/หรือผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบบัณฑิตศึกษา  กรรมการ 

 หัวหน้าภาควิชาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา    กรรมการ 

 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา  กรรมการ 

   กรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยที่สังกัดคณ43ะ 

 ซ่ึงไม่ได้เป็นกรรมการดังกล่าวข้างต้น    กรรมการ 

 อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัยที่สังกัดคณะซึ่งคณบดีเสนอเพื่อแต่งตั้ง 

 มีจํานวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของหัวหน้าภาควิชาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

 ประธานแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็น      เลขานุการ 

2.4 กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา แต่งตั้งโดยคณบดีของคณะท่ี

สาขาวิชาสังกัดอยู่มีหน้าที่ดําเนินการประสานงานด้านวิชาการของหลักสูตรให้เป็นไปโดยเรียบร้อย          

มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีวาระ 2 ป ีมีองค์ประกอบดังนี44 ้ 

 หัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่หัวหน้าภาควิชามอบหมาย  ประธานกรรมการ 

(ในกรณีที่สาขาวิชามิได้สังกัดภาควิชาใดให้ประธาน 

สาขาวิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชาเป็นประธาน) 

 อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ซ่ึงร่วมสอนในสาขาวิชานั้น 

จํานวนไม่น้อยกว่า 4 คน     กรรมการ 

 ประธานแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็น     เลขานุการ 
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2.5 กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาร่วม แต่งตั้งโดยอธิการบดีมีหน้าที่บริหารจัดการ

หลักสูตรสาขาวิชาร่วมที่รับผิดชอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย มีวาระ 2 ป ีมีองค์ประกอบดังนี้ 

 2.5.1  คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา...........(ระบุชื่อสาขาวิชาร่วม) 

มีองค์ประกอบและหน้าที่ดังนี้ 

 2.5.1.1  องค์ประกอบ 

1)  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานกรรมการ 

2)  ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 

ที่เกี่ยวข้องหรือผู้แทนคณะละ 1 คน กรรมการ 

3)  ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก/หน่วยงานเทียบเท่า 

ที่เกี่ยวข้องหรือผู้แทนหน่วยงานละ 1 คน กรรมการ 

4)  หัวหน้าภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร กรรมการ 

5)  ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาร่วม กรรมการและเลขานุการ 

6)  เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย  1  คน ผู้ช่วยเลขานุการ 

 2.5.1.2  มีหน้าที่กําหนดนโยบาย วางแผน รับทราบ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการสาขาวิชาร่วม และอาจพิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการในเรื่องเฉพาะกิจได้ตาม

ความเหมาะสม 

 2.5.2  ที่ประชุมประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาร่วม มีองค์ประกอบ

และหน้าที่ดังนี้ 

 2.5.2.1  องค์ประกอบ 

1)  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธาน 

2)  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย 

3)  รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย 

4)  ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา.................(ระบุช่ือสาขาวิชาร่วม) 

5)  เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 

6)  หัวหน้างานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย เลขานุการ 

7)  เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
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 2.5.2.2  หน้าที่ 

1.  เสนอนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ต่อ

คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา (ร่วม) และ

มหาวิทยาลัย 

2. ดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการอํานวยการ

บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา (ร่วม) 

3.  ดูแล กํากับงานด้านบริหาร และวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรสาขาวิชาร่วม 

4.  ควบคุมคุณภาพของหลักสูตรสาขาวิชาร่วม และพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพหลักสูตร ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

5. พิจารณาแผนพัฒนาอาจารย์ แผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาวิชาการ 

และแผนงบประมาณรายได้ รายจ่ายประจําปีของสาขาวิชาร่วม 

6.  ติดตามความก้าวหน้าในการบริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิชาร่วม 

7.  ทําหน้าที่อ่ืนใดตามที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมายเกี่ยวกับสาขาวิชา

ร่วม 

 2.5.3   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา...............(ระบุชื่อสาขาวิชาร่วม) 

มีองค์ประกอบและหน้าที่ดังนี้ 

 2.5.3.1  องค์ประกอบ 

1)  ผู้ที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมาย ประธานกรรมการ 

2)  ผู้ที่หัวหน้าภาควิชามอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ 

หลักสูตรภาควิชาละ 1 คน    กรรมการ 

3)  ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณาจารย์ประจําหลักสูตร ไม่เกิน 3 คน กรรมการ 

    ให้ประธานแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นเลขานุการ โดยมีวาระการดํารง

ตําแหน่งเท่ากับประธาน และให้มีเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย 1 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 2.5.3.2  หน้าที่ 

1.  พิจารณารายละเอียดของหลักสูตรสาขาวิชาร่วม และรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานและประสานงานด้านบริหารและวิชาการที่เกี่ยวกับหลักสูตร

ระหว่างคณะ  สถาบัน  หรือสํ านักใ ห้ เป็นไปโดยเ รียบร้อย  และมี

ประสิทธิภาพ 
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2.  ประสานงานเกี่ยวกับหลักสูตรสาขาวิชาร่วมด้านการเรียน การสอน การ

วิจัย การจัดตารางสอน การจัดตารางสอบ 

3.  พิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งเสนอช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 

4.  พิจารณาและอนุมัติหัวข้อและโครงร่างการค้นคว้าแบบอิสระ ตลอดจน

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ 

5.  พิจารณาเสนอรายชื่อนักศึกษาท่ีเรียนครบตามหลักสูตรการศึกษาต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย 

6.  พิจารณาการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาร่วม 

7.  พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจตามความเหมาะสม 

8.  ทําหน้าที่อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษาประจํา

สาขาวิชา (ร่วม) มอบหมาย 

 

 ในปีการศึกษา 2554  มีหลักสูตรสาขาวิชาร่วม จํานวน 16 หลักสูตร แยกเป็น 

 ระดับปริญญาเอก มี 3 หลักสูตร คือ 

1. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

2. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 

3. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน  

  หลักสูตรนานาชาติ 

ระดับปริญญาโท มี  12 หลักสูตร คือ 

1. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 

3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

6. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา 

7. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 

8. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 

9. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 
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10. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อ ศิลปะ และการออกแบบสื่อ 

11. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 

12. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะ และวัฒนธรรม 

 

3.   ระบบการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามหลักสากล  โดยคํานึงถึง

ความเหมาะสม ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และประโยชน์ที่จะบังเกิดแก่นักศึกษาเป็นสําคัญ  

มหาวิทยาลัยกําหนดระยะเวลาศึกษาในรอบปีหนึ่งๆ ออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติ (Semester) และอาจมีภาค

เรียนฤดูร้อน (Summer Session) และจัดการศึกษาเป็นระบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยจัด

เนื้อหาวิชาที่สอนออกเป็นกระบวนวิชา (Course) กําหนดปริมาณความมากน้อยของเนื้อหาวิชาในแต่ละ

กระบวนวิชาเป็นหน่วยกิต (Credit) และประเมินผลการศึกษาของแต่ละกระบวนวิชาเป็นอักษรลําดับข้ัน 

(Letter Grade) โดยจะทําการประเมินผลภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 สําหรับเงื่อนไขในการสําเร็จการศึกษานั้น นักศึกษาจะต้องศึกษากระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบ

ตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา และจะต้องมีผลการศึกษาโดยได้ลําดับข้ันสะสมเฉล่ีย 

(Accumulated Grade Point Average) ทั้งหมดไม่ต่ํากว่า 3.00 และได้ค่าลําดับข้ันสะสมเฉล่ียในสาขาวิชา

เฉพาะ (Field of Concentration) ไม่ต่ํากว่า 3.00 ด้วยเช่นกัน 

 ในแผนการศึกษาที่มีวิทยานิพนธ์ (หลักสูตรแผน ก แบบ ก1 หรือแบบ ก2) นักศึกษา

จะต้องสอบผ่านวิทยานิพนธ์ และงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ ส่วนในแผนการศึกษาที่ไม่มี

วิทยานิพนธ์ (หลักสูตร  แผน ข) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านการค้นคว้าแบบอิสระ (Independent Study) และ

การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ซ่ึงอาจเป็นข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า ตาม

เงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ 

 สําหรับเงื่อนไขการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เป็นไปตามที่กําหนดใน 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
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4.   สาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นบัณฑิตศึกษา 

 สําหรับปีการศึกษา 2554  มีสาขาวิชาที่ดําเนินการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 

 หลักสูตรปกติ 

 1.  ปริญญาเอก    46 สาขาวิชา 

 2.  ปริญญาโท  134 สาขาวิชา 

 3.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง     16 สาขาวิชา 

 4.  ประกาศนียบัตรบัณฑิต                   1 สาขาวิชา 

 หลักสูตรนานาชาติ 

 1. ปริญญาเอก     14 สาขาวิชา 

 2. ปริญญาโท     11 สาขาวิชา 
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บัณฑิตวิทยาลั64ย 
 คณบดี   รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ    วัฒเนสก์ 

 รองคณบดี  รองศาสตราจารย์ ดร.สรศักด์ิ ล้ีรัตนาวลี 

รองศาสตราจารย์ วราภรณ์     ปัณณวลี 

    รองศาสตราจารย์ ประทีป จันทร์คง 

 

ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ   
เกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ธีระ  วิสิทธิ์พานิช  

ทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ทองนารถ  คําใจ  

เทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  ศิริรังษี  

บริหารธุรกิจ รองศาสตราจารย์ บุญสวาท พฤกษิกานนท์ 

พยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์  สุวรรณประพิศ  

แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นิเวศน์ นันทจิต  

เภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ วรรณดี แต้โสตถิกุล 

มนุษยศาสตร์  รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม 

วิจิตรศิลป์ รองศาสตราจารย์พงศ์เดช ไชยคุตร 

วิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ 

วิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง 

เศรษฐศาสตร์ อาจารย์ ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม 

สังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.สิทธิณัฐ   ประพุทธนิติสาร 

อุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์  

สัตวแพทย์ศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. เลิศรัก  ศรีกิจการ 

รัฐศาสตร์ฯ รองศาสตราจารย์  ไพรัช ตระการศิรินนท์ 

การส่ือสารมวลชน รองศาสตราจารย์ ดร.กุลิสรา กฤตวรกาญจน์  

คณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาตรี เรืองเดชณรงค์  

ศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.นิ่มอนงค์ งามประภาสม 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.เอกชัย  มหาเอก 

 วิทยาลัยศิลปะ ส่ือฯ อาจารย์ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ 

รายนามผู้บริหาร 

http://www.ams.cmu.ac.th/th/index.php/contact/75-administrator/8-wasana.html�
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คําแนะนําบางประการต่อไปนี้ ได้จัดทําข้ึนเพื่อเสริมให้นักศึกษาได้ทราบและปฏิบัติได้

ถูกต้อง และเพ่ือผลประโยชน์ของนักศึกษาเอง นักศึกษาควรศึกษาข้อบังคับ ระเบียบ 

และประกาศ ให้ถ่องแท้ 

 

1.    การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย จะต้องไปรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษาตามวัน เวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาข้อ

อุทธรณ์ใดๆ ทั้งส้ิน 

ในการรายงานตัวให้นักศึกษากรอกข้อมลูลงในแบบฟอร์มการรายงานตัวให้ครบถ้วนและถูกต้อง 

เพื่อเก็บไว้เปน็ทะเบียนประวัติประจําตัวนักศึกษาแต่ละคน 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับรายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเมื่อ 

 1)  เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิมโดยครบถ้วนสมบูรณ์ โดยในวันเปิดภาคการศึกษาแรก

ที่เข้าศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาของสถาบันเดิม 

 2)  หากได้รับการผ่อนผันการส่งเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา ให้ดําเนินการให้ครบถ้วนภายใน  

15 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1.1 เอกสารสําคัญที่ต้องใช้ประกอบการรายงานตัวที่ขาดมิได้คือ 

- ใบรับรองผลการเรียนรายวิชา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ ข้ันปริญญาตรี หรือปริญญาโท

ฉบับจริงที่ออกโดยสถาบันการศึกษาที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษา เพ่ือใช้ตรวจสอบกับฉบับสําเนาที่ผู้สมัคร

ยื่นไว้จํานวน 2 ฉบับ 

       -   หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาฉบับจริงและสําเนาจํานวน 2 ฉบับ 

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป 

- สําเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 

- ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ 

 

 

 

 

ค. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา 
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1.2 ค่าธรรมเนียมที่ต้องชําระในวันรายงานตัว  

นักศึกษาภาคปกติ     นักศึกษาภาคพิเศษ 

 ค่าธรรมเนียมข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  1,000             1,000 

 ค่าประกันของเสียหาย      400             1,000 

 ค่าเอกสารรายงานตัว      250                250 

 ค่าเอกสารลงทะเบียน      200                200 

 

2. การทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 
เมื่อนักศึกษาชําระค่าบัตรประจําตัวนักศึกษาและได้ผ่านกระบวนการทําบัตรนักศึกษาแล้ว ให้นํา

ใบเสร็จรับเงินไปยื่นขอรับบัตรประจําตัวนักศึกษาได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตามวันและเวลาที่กําหนด 

 

3. หลักสูตรการศึกษา 

ปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการศึกษา 4 ระดับ คือ 

3.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ 

สามารถนําความรู้ไปประยุกต์เพ่ือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพนั้นๆ มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 

24 หน่วยกิต โดยเป็นกระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

3.2 หลักสูตรระดับปริญญาโท แบ่งเป็น 2 แผน คือ แผน ก และแผน ข 

แผน ก แบบ ก 1  ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยหลักสูตร

อาจกําหนดให้เรียนกระบวนวิชาเพิ่มเติมได้โดยไม่นับหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษากระบวนวิชาในระดับ

บัณฑิตศึกษาอีกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

แผน ข ทําการค้นคว้าแบบอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต และศึกษา

กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

3.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชํานาญในสาขาวิชา

เฉพาะเพ่ือให้มีความรู้ความเช่ียวชาญสามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อย

กว่า 24 หน่วยกิต โดยเป็นกระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
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3.4 หลักสูตรระดับปริญญาเอก มี 2 แบบ 

แบบ 1 เน้นการวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีต้องทํา

วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาโทต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 

หน่วยกิต นอกจากนี้หลักสูตรอาจกําหนดให้เรียนกระบวนวิชาเพิ่มเติมได้โดยไม่นับหน่วยกิต  

แบบ 2 เน้นการวิจัย มีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ

และวิชาชีพ สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี ต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ศึกษา

กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาโทต้องทํา

วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ศึกษากระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 

4. ระยะเวลาการศึกษา 
4.1 การศึกษาข้ันประกาศนียบตัรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบณัฑิตช้ันสูง   

มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาเรียนตามแผนกําหนดการศึกษา และไม่เกิน 

3 ป ี

4.2 การศึกษาข้ันปริญญาโท  

      มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาเรียนตามแผนกําหนดการศึกษา และไม่เกิน 

5 ป ี

4.3 การศึกษาข้ันปริญญาเอก 

- ผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี มีระยะเวลาการศึกษาอย่างมากไม่เกิน 7  ปีการศึกษา 

- ผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาโท มีระยะเวลาการศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 

นักศึกษา อาจขอผ่อนผันเพ่ือขยายเวลาศึกษาต่อได้คร้ังละ 1 ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน 2 ครั้ง 

ทั้งนี้วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจะต้องมีความก้าวหน้าอย่างเด่นชัดและมีความจําเป็นทางวิชาการ 

 หลักสูตรบัณฑิตศึกษาทุกระดับ หากนักศึกษาเรียนไม่สําเร็จตามกําหนดเวลาดังกล่าว จะพ้นสภาพ

การเป็นนักศึกษา 

 

5. การลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน 

นักศึกษาจะต้องเอาใจใส่และสนใจเป็นพิเศษ เพ่ือประโยชน์ของนักศึกษาเอง หากนักศึกษา

ลงทะเบียนผิดพลาดจะไม่สามารถขอเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ได้ชําระไปแล้วคืนได้ 

การลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียนทั้งหมด มีลักษณะเป็น 

1) ระบบ Online  ลงด้วยตนเอง 
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2) ระบบการลงทะเบียนล่วงหน้า ซ่ึงนักศึกษาจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิด

เรียนของภาคการศึกษาถัดไป 

 ทั้งนี้ นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียน พึงรับทราบว่า หากเป็น 

- นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาแรกที่เข้ามาศึกษา 

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนด้วยระบบ Online โดยสํานักทะเบียนและประมวลผลจะแจก

เอกสารลงทะเบียน (มชท.42) และคู่มือการลงทะเบียน (มช. 30) ให้ในวันข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

นักศึกษาจะต้องทําความเข้าใจในเอกสารอย่างถี่ถ้วน จากนั้นพบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือขอคําแนะนําและ

ความเห็นชอบในกระบวนวิชาที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน 

- นักศึกษาใหม่/เก่า สําหรับภาคการศึกษาถัดไป 

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าตามวัน เวลา ที่กําหนดในปฏิทินการศึกษา หากนักศึกษา

ไม่ปฏิบัติตามกําหนดเวลา นักศึกษาต้องไปลงทะเบียนหลังกําหนดด้วยระบบ Online และต้องเสียค่าปรับ

ลงทะเบียนหลังกําหนดวันละ 50 บาท นับแต่วันเปิดเรียนโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 สําหรับภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนด้วยระบบ Online 

 ถ้านักศึกษาไม่ดําเนินการให้เสร็จส้ินภายในกําหนดเวลาปฏิทินการศึกษา และมิได้ลาพักการศึกษา

จะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 นอกจากนี้  หากนักศึกษามีความจําเป็นที่จะต้องบอกเพิ่มหรือถอนกระบวนวิชา โดยที่ 

- การบอกเพิ่มและถอนกระบวนวิชา 

นักศึกษาสามารถบอกเพ่ิม – ถอนกระบวนวิชาได้ภายใน 5 วัน โดยระบบ Internet หรือ ระบบ 

Online ของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 2 วันของภาคฤดูร้อนนับจากวันเข้าชั้นเรียน กระบวนวิชาที่ถอน

จะไม่ปรากฏในระเบียนผลการเรียนและการถอนกระบวนวิชาไม่ว่ากรณีใดๆ จะไม่ได้รับเงินค่าหน่วย 

กิตคืน 

 นักศึกษาที่ถอนทุกกระบวนวิชา จะต้องย่ืนคําร้องขอลาพักการศึกษาแต่ไม่ต้องชําระ

ค่าธรรมเนียมการลาพัก 

 นักศึกษาถอนกระบวนวิชาก่อน 2 สัปดาห์เรียนสุดท้ายของแต่ละภาคการศึกษาจะได้รับอักษร        

ลําดับข้ัน W 

 การถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลําดับข้ัน W ถือว่านักศึกษาเป็นผู้ลงทะเบียนในภาค

การศึกษานั้น 

- จํานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 
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ในภาคการศึกษาปกตินักศึกษาสามารถลงทะเบียนกระบวนวิชาไม่เกิน 15 หน่วยกิต และใน

ภาคฤดูร้อนไม่เกิน 6 หน่วยกิต ทั้งนี้นับรวม กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อขออักษรลําดับข้ัน V กระบวน

วิชาระดับปริญญาตรีข้ันสูง และวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ เป็นหน่วยกิตลงทะเบียนด้วย 

สําหรับกระบวนวิชาระดับเลข 100 และ 200 จะไม่นับหน่วยกิตสะสมและไม่นํามาคํานวณ

ค่าลําดับข้ันสะสมเฉล่ีย 

 

6.   การลงทะเบียนและการลาพักการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนกระบวนวิชาในแต่ละภาคการศึกษา และให้นักศึกษาถือ

ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 6.1  การลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน 

 6.1.1  นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และระดับ

ปริญญาโท จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปทําหน้าที่ให้คําแนะนํา และให้คําปรึกษาตลอดจนแนะแนวทาง

การศึกษาให้สอดคล้องกับแผนกําหนดการศึกษา 

 6.1.2  นักศึกษาในระดับปริญญาเอก จะมีประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

นักศึกษาปริญญาเอก หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายทําหน้าที่วางแผนการศึกษา แนะนํา 

ควบคุมการศึกษาและการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

 6.1.3  กระบวนวิชาใดที่เคยได้อักษรลําดับข้ัน B หรือสูงกว่า จะลงทะเบียนกระบวนวิชานั้นซํ้า

อีกไม่ได้ 

 6.1.4  การลงทะเบียนกระบวนวิชาในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน

กระบวนวิชาไม่เกิน 15 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 6 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน  

 6.1.5  การลงทะเบียนที่ผิดเง่ือนไขให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และกระบวนวิชาที่

ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษรลําดับข้ัน W 

 6.1.6 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าศึกษากระบวนวิชาใดๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ได้

โดยได้รับอักษรลําดับข้ัน V เว้นแต่อาจารย์ผู้สอนจะเห็นสมควรให้ได้รับอักษรลําดับข้ัน W 

 นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนอักษรลําดับข้ัน V เป็นการวัดและประเมินผลได้ โดยความเห็นชอบของ

อาจารย์ผู้สอน โดยต้องยื่นคําขอก่อน 2 สัปดาห์เรียนก่อนวันสุดท้ายของภาคการศึกษานั้น 

 6.2  การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าแบบอิสระ   

 แนวปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

 6.3  การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 
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 นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาใดๆ และไม่ได้ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ 

แต่ในภาคการศึกษานั้น ประสงค์จะใช้บริการของมหาวิทยาลัยในการศึกษาค้นคว้าหรือทํากิจกรรมอื่นๆ ให้

ลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัย 

 6.4  การลาพักการศึกษา 

 นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาใดๆ หรือลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัย 

หรือลงทะเบียนก่อนทําวิทยานิพนธ์หรือลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ต่อเนื่อง จะต้อง

ลาพักการศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติโดยใช้คําขอลาพักการศึกษาผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา/ภาควิชา/คณะมายังบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติและชําระเงินค่ารักษาสถานภาพ ภาคการศึกษา

ละ 2,000 บาท ที่สํานักทะเบียนฯ โดยนักศึกษาจะต้องนําคําร้องและสําเนาใบเสร็จรับเงินมายื่นให้บัณฑิต

วิทยาลัยจึงจะถือว่าการลาพักเสร็จสมบูรณ์ 

 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาแล้วต่อมาได้ทําการถอนทุกกระบวนวิชาภายใน

กําหนดโดยไม่ได้รับอักษรลําดับข้ัน W นักศึกษาต้องย่ืนคําร้องขอลาพักการศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าขาดการ

ติดต่อกับมหาวิทยาลัย และจะถูกส่ังให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 การลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากเข้า      

ช้ันเรียน 

 

7.   การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้ 

1) ตาย 

2) ลาออก 

3) โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

4) ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5) ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมิได้ลาพักการศึกษาภายใน    

30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 

6) เป็นนักศึกษาครบระยะเวลาตามหลักสูตรนับตั้งแต่วันข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา แต่ยังไม่

สําเร็จการศึกษา 

7) สําเร็จการศึกษา 

8) เป็นนักศึกษาที่ได้ลําดับข้ันสะสมเฉล่ียน้อยกว่า 2.75 เมื่อเรียนครบ 2 ภาคการศึกษา      

เป็นต้นไป 
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9) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติและไม่ได้รับอนุมัติจาก

บัณฑิตวิทยาลัยให้โอนไปเป็นนักศึกษาปริญญาโท  

10) เป็นนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้ 

11) ไม่ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

12) เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่มีหน่วยกิตสะสม ยกเว้น

หลักสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์ 

13)  มหาวิทยาลัยส่ังให้พ้นสภาพ 

 

8.    อาจารย์ที่ปรึกษา 

 นักศึกษาควรพบปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ําเสมอ 

8.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก 

 คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก มีจํานวนอย่างน้อย 3 คน ให้

กรรมการ 1 คน ทําหน้าที่เป็นประธาน คณะกรรมการชุดนี้ทําหน้าที่วางแผนการศึกษา กําหนดกระบวน

วิชาเรียน แนะนํา และควบคุมการศึกษาและการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

8.2 อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาโท มี 2 ประเภท 

1) อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป จะเป็นผู้ให้คําแนะนําและดูแลการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา                

ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและข้อบังคับ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องอ่ืนตาม

ความ จําเป็นและความเหมาะสม 

2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ มีหน้าที่แนะนําดูแลงานวิจัยของ

นักศึกษา 

 

9.   การเปลี่ยนแผนการศึกษาและการย้ายสาขาวิช65า 

นักศึกษาที่ประสงค์จะเปลี่ยนแผนการศึกษา หรือย้ายสาขาวิชา ต้องมีคุณสมบัติครบตามประกาศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องการเปล่ียนแผนการศึกษาและย้ายสาขาวิชา โดยยื่นคําร้องขอย้ายสาขาวิชา

ภายในคณะ หรือเปล่ียนแผนการศึกษาในสาขาวิชาเดิม (มช.19(2) บว.) หรือคําร้องขอย้ายสาขาวิชา

ระหว่างคณะ (มช.19(1) บว.) ผ่านคณะมายังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ 
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10.   การโอนกระบวนวิชาที่เคยศึกษาไว้แล้ว 

 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

สามารถเทียบโอนกระบวนวิชาและหน่วยกิตที่ได้ศึกษาแล้วได้ โดยจะต้องศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจาก

วันที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา   

 สําหรับนักศึกษาที่ สํา เร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษาอื่น จะเทียบโอนกระบวนวิชาและหน่วยกิตได้ตามการพิจารณาของคณะที่รับโอน แต่ต้อง

ไม่เกินครึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยกิตกระบวนวิชาในโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาที่ได้รับคัดเลือกเข้า

ศึกษา และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ป ีนับจากวันลงทะเบียนกระบวนวิชา 

 

11.   การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิต 

นอกจากการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว 

ยังมีการรับโอนนักศึกษา การเทียบโอนหน่วยกิต และการทําวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัย

ภูมิภาค หากนักศึกษา/สาขาวิชา/คณะ ประสงค์จะรับโอนนักศึกษาสามารถส่งเรื่อง พร้อมกับการเทียบโอน

หน่วยกิตกระบวนวิชาที่รับโอนมายังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ 

 

12.   การลา 

12.1  การลากิจและลาป่วย 

     ให้นักศึกษายื่นคําร้องเพื่อขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอกและยื่นต่ออาจารย์ผู้สอน โดยระบุเหตุผลในการขอลาอย่างชัดเจน 

หากมีหลักฐานอ่ืนใดที่จะเป็นประโยชน์ควรแนบไปด้วย 

   12.2  การลาออก 

    นักศึกษาที่ประสงค์จะขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา  จะต้องยื่นคําขอทั่วไป (บว.19) เพ่ือ

ขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอกผ่าน

ภาควิชา คณะ ถึงบัณฑิตวิทยาลัย โดยระบุเหตุผลในการขอลาออกอย่างชัดเจน บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ

และเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ลาออกได้ ระหว่างที่ยังไม่อนุมัติให้ลาออกนักศึกษาจะยังมีสภาพเป็น

นักศึกษาอยู่ และต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทุกประการ 

ในกรณีท่ีนักศึกษาย่ืนคําร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาหลังกําหนดวันถอน

กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับอักษรลําดับขั้น W ตามปฏิทินการศึกษาของ
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําภาคการศึกษา น้ันๆ มหาวิทยาลัยจะยังไม่พิจารณาคําร้องจนกว่า

การประเมินผลการศึกษาประจําภาคการศึกษาจะแล้วเสร็จ 

 

13.    การผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา 

 นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามเง่ือนไขของ                 

บัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยได้ประสานงานจัดทดสอบภาษาอังกฤษ โดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จะจัดสอบ eTEGS (Electronic Test of English for Graduate Studies) ทุกสัปดาห์ในวันพฤหัสบดีและวันเสาร์        

โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายละเอียดของการสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ของสถาบันภาษาคือ 

www.li.chiangmai.ac.th 

  

 

 

 

การผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ 

ผลสอบ 
หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ 

ไม่ต่ํากว่า 

TOEFL 450 (Paper-based) 

หรือ 133 (Computer-based) 

หรือ 45 (Internet-based) 

500 (Paper-based) 

หรือ 173 (Computer-based) 

หรือ 61 (Internet-based) 

IELTS Band 5 Band 5.5 

TEGS 60 65 

 

 ทั้งน้ีผลสอบข้างต้นต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบถึงวันยื่นคําร้อง บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอ

แนะนําให้นักศึกษารีบยื่นผลการสอบที่ผ่านเกณฑ์มายังบัณฑิตวิทยาลัยเสียแต่เนิ่นๆ ก่อนการหมดอายุ 

 

14.    การสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะนักศึกษาปริญญาเอก) 

1) ต้องสอบก่อนเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
2) ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา 

นักศึกษาสอบผ่านภาษาอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ภาษาของตนเอง ต้องยื่น 

คําร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรณีไป หลังจากรายงานตัวเป็น

นักศึกษาแล้ว 



-29- 

 

3) คณะเสนอช่ือกรรมการสอบพร้อมกําหนดวันสอบไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนวันสอบ            

2 สัปดาห์ 

4) ถ้าสอบไม่ผ่านมีสิทธ์ิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง การสอบแก้ตัวจะต้องสอบให้เสร็จส้ินภายใน     

1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรกและจะต้องชําระเงินค่าสมัครสอบใหม่ด้วย 

5) การสมัคร สมัครที่บัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันสอบ 

กรณีท่ีนักศึกษาปริญญาเอกสอบไม่ผ่านจํานวน 2 ครั้ง และไม่ได้รับอนุมัติให้โอนไปเป็น

นักศึกษาปริญญาโท จะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 

15.    การสอบประมวลความรู้ 

นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่จะสอบประมวลความรู้ 

15.1  นักศึกษาปริญญาโท ต้อง 

   1)  เป็นนักศึกษาหลักสูตรแผน ข หรือแผน ก บางหลักสูตรที่กําหนดเงื่อนไขให้มีการสอบ

ประมวลความรู้ 

2)  สอบผ่านกระบวนวิชาเรียนต่างๆ ครบถ้วน และกระบวนวิชาบังคับต้องได้ไม่ต่ํากว่า C 

3)  ให้คณะเป็นผู้ดําเนินการเกี่ยวกับการสอบ 

4)  สมัครที่บัณฑิตวิทยาลัยตามกําหนดในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

15.2 นักศึกษาปริญญาเอก ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรกําหนด ซ่ึงอาจมีหรือไม่มีก็ได้ 

 

16.    การทําวิทยานิพนธ ์

     16.1  นักศึกษาต้องจัดทําและเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  เพ่ือให้คณะพิจารณาอนุมัติ

โครงร่าง พร้อมแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 นักศึกษาปริญญาโท  แผน ก แบบ ก2 ต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

นักศึกษาปริญญาโทแผน ก แบบ ก1 ให้อยู่ในเงื่อนไขของกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจํา

สาขาวิชา และต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศ 

  นักศึกษาปริญญาเอก ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศ และสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 

 16.2   การสอบวิทยานิพนธ์  เมื่อนักศึกษาพร้อมที่จะขอสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้อง

จัดส่งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ยังไม่เข้าปกเย็บเล่ม จํานวนอย่างน้อยเท่ากับจํานวนกรรมการ

สอบ เสนอพร้อมขอแต่งตั้งกรรมการสอบไปยังคณะก่อนกําหนดวันสอบ อย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพ่ือแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบต่อไป 
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นักศึกษาปริญญาโทและนักศึกษาปริญญาเอกสอบได้เมื่อสอบผ่านทุกกระบวนวิชาครบ

หมดแล้ว 

16.3  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทั้งปริญญาโท แผน ก แบบ ก1 และแบบ ก2 และ

ปริญญาเอก แบบ 1 และ แบบ 2 และคณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ ต้องมี

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน เป็นกรรมการสอบและมีประธานกรรมการสอบซ่ึงไม่ได้เป็นอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ 

16.4  การตีพิมพ์ผลงาน  นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1 และแบบ ก2 และ

นักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 1 และ แบบ 2  จะต้องตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรืออย่าง

น้อยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานตามเง่ือนไขและจํานวนที่หลักสูตรกําหนด จึงจะเสนอสําเร็จ

การศึกษาได้ 

16.5  การรายงานผลสอบวิทยานิพนธ์ 

   ปริญญาโท  รายงานผลภายใน 1 สัปดาห์ หลังวันสอบ 

   ปริญญาเอก รายงานผลภายใน 2 สัปดาห์ หลังวันสอบ 

   นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกหลักสูตรที่ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ จะต้องรายงาน

ผลการศึกษาตามแบบรายงานของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

 ลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้

เป็นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เว้นแต่จะมีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น 

 

17.    ทุนการศึกษา 

ในแต่ละปีการศึกษาจะมีทุนการศึกษาและทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ซ่ึง

เป็นเงินที่ได้รับการจัดสรร ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย กองทุน

บัณฑิตวิทยาลัยและคณะต่างๆ นอกจากนี้ยังมีทุนจากองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยมาสนับสนุนการศึกษา

ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาด้วย นักศึกษาต้องติดตามดูประกาศเรื่องทุนการศึกษาที่งานบริการการศึกษา

ของคณะ และที่บัณฑิตวิทยาลัย 

 

18.    การรายงานตัวคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา 

เมื่อนักศึกษาพร้อมที่จะทําการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ให้นักศึกษาไปรายงานตัว

คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ที่สํานักทะเบียนและประมวลผล

และนําหลักฐานการรายงานตัวคาดว่าจะสําเร็จการศึกษามายื่นต่อคณะที่สังกัด 
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19.    การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา 

เมื่อนักศึกษาเรียนครบหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชาแล้ว คณะจะเสนอรายช่ือพร้อมทั้งใบ

เสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาถึงบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขต่างๆ 

ก่อนนําเสนอที่ประชุมกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขอความเห็นชอบวันสําเร็จการศึกษา นักศึกษา

ที่ได้รับความเห็นชอบให้สําเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับการเสนอช่ือต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติ

ปริญญา โดยให้สําเร็จการศึกษาตามวันที่กรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยประชุมให้ความเห็นชอบ 

 

20.   การขอหนังสือรับรอง 

20.1  การขอหนังสือรับรองท่ัวๆ ไป   

ให้ยื่นคําร้องที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอกต่อบัณฑิตวิทยาลัยตามแบบฟอร์มที่กําหนด 

20.2  การขอหนังสือรับรองว่าเรียนครบหลักสูตรและเง่ือนไขต่างๆ แล้ว   

ให้ยื่นคําร้องที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา หรือประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอกผ่านคณะถึงบัณฑิตวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัยจะออกหนังสือรับรอง

ให้เมื่อกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบวันสําเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น 

20.3  การขอหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาฉบับสมบูรณ์และ Transcript   

ให้ยื่นคําร้องขอที่สํานักทะเบียนและประมวลผล 

 

 

 

 

21.    การรับพระราชทานปริญญาบัตร 

 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษาใด จะต้องเป็น

ผู้ได้รับอนุมัติปริญญาจากมหาวิทยาลัยไม่ช้ากว่าวันที่กําหนดในปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยประจําปี

การศึกษานั้นๆ ผู้ที่ได้รับอนุมัติหลังจากนั้นให้รอรับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษาต่อไป 

 

 

 

 

การขอหนงัสือรับรองในเงือ่นไขต่างๆ ทกุฉบบั นักศึกษาจะต้องชําระ 

ค่าออกหนังสือรับรองฉบับละ 20 บาท 
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22.    การออกหนังสือส่งตัว 

 การออกหนังสือส่งตัวกลับของนักศึกษาที่เป็นข้าราชการลาศึกษาต่อ แยกเป็น 3 กรณี คือ 

1) บัณฑิตวิทยาลัยจะออกหนังสือส่งตัวกลับ เมื่อนักศึกษาผู้นั้นได้รับอนุมัติปริญญาจากสภา

มหาวิทยาลัยแล้วทุกราย 

2) ต้นสังกัดมีหนังสือเรียกตัวกลับ 

3) กรณีลาออกจากการเป็นนักศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะออก

หนังสือส่งตัวกลับเมื่อมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ลาออก หรือส่ังให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว

เท่านั้น ทั้งนี้  บัณฑิตวิทยาลัยจะส่งเอกสารดังกล่าวไปยังต้นสังกัดโดยตรง 
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ในแต่ละปีการศึกษาจะมีทุนอุดหนุนการศึกษาและสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาจาก

แหล่งต่างๆ ดังนี้ 

ทุนอุดหนุนการศึกษา 

ทุนอุดหนุนการศึกษาจากราชกรีฑาสโมสร เป็นทุนอุดหนุนนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ทุนละ 24,000 บาท แบ่งจ่ายให้ปีการศึกษาละ 12,000 บาท เป็นเวลา 2 ปีการศึกษา 

 

ทุนสนับสนุนการวิจัย 

ทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย จัดสรรให้แก่นักศึกษาทั้งระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอก ที่เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้ว โดยมี

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุน ซ่ึงจะกําหนดไว้เป็นปีๆ  

 

ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ 

  จัดสรรเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ นักศึกษาสามารถขอรับการสนับสนุนได้ตลอด           

ปีการศึกษา แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 

1. ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ 

สนับสนุนค่าใช้จ่าย เรื่องละ 3,000 บาท 

2. ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับชาติ 

สนับสนุนค่าใช้จ่าย เรื่องละ 1,000 บาท 

3. ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือไปเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ (สนับสนุนเฉพาะนักศึกษาปริญญา

เอกเท่านั้น) สนับสนุนค่าใช้จ่าย  วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท 

4. ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือไปเสนอผลงานวิชาการในประเทศ 

สนับสนุนค่าใช้จ่าย  วงเงินไม่เกิน 3,000 บาท 

5. ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือไปฝึกอบรมระยะส้ัน ณ ต่างประเทศ 

สนับสนุนค่าใช้จ่าย วงเงินไม่เกิน 10,000  บาท 

 

หมายเหตุ นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการทําวิจัยจากทางบัณฑิตวิทยาลัยมาก่อน ไม่สามารถขอ

ทุนสนับสนุนฯ ในข้อ 1 ถึง 4 ได้อีก  

ทุนอุดหนนุการศึกษา - สนบัสนุนการวิจัย 
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รางวัล 

1. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก  มอบแก่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือเป็นการยกย่องและประกาศ

เกียรติคุณ ผู้ที่มีความสามารถทางวิชาการให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมอบเป็นเงินรางวัลพร้อมเกียรติ

บัตรแก่อาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนักศึกษา 

2. รางวัลการค้นคว้าแบบอิสระดีเด่น/ดีมาก มอบแก่งานค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาหลักสูตร 

แผน ข เพ่ือเป็นการยกย่องผลงานการค้นคว้าแบบอิสระที่มีคุณภาพ โดยจะมอบเงินรางวัลพร้อม

เกียรติบัตรแก่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของนักศึกษา 

 

กิจกรรมนักศึกษา 

 มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ซ่ึงนักศึกษาทุกคนมีสิทธิและหน้าที่ในการ

สมัครรับเลือกตั้งและออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ซ่ึงบัณฑิต

วิทยาลัยจะประกาศให้ทราบกําหนดการรับสมัครต่อไป 

 ที่ทําการสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  ตั้งอยู่ที่ ช้ัน 2 อาคารด้านหลังสํานักงานเลขานุการบัณฑิต

วิทยาลัย 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ว่าด้วยการสอบ พ.ศ. 2534 

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

 

          เ พ่ือ ใ ห้การ จัดการสอบในทุกระ ดับการศึกษา  และทุกประเภทของการสอบของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่      

พ.ศ. 2530 และโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2534 เมื่อวันที่   

22 มิถุนายน 2534 จึงให้ตราข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการสอบ ไว้ดังต่อไปนี้ 

          ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบ พ.ศ. 2534" 

          ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 เป็นต้นไป 

          ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

              (1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบ พ.ศ. 2534 

                (2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525 

          บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คําส่ัง หรือประกาศอ่ืนใดที่มีความกล่าวไว้แล้วในข้อบังคับน้ี 

หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับความในข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

          ข้อ 4 ให้นักศึกษาที่เข้าสอบแต่งกาย ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย

เครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

          ข้อ 5 ห้ามนักศึกษาส่งเสียงดัง หรือทําความรําคาญ หรือแสดงกิริยามารยาทไม่เหมาะสม   

ในห้องสอบ หรือบริเวณใกล้เคียง 

          ข้อ 6 ห้ามนักศึกษาเข้าห้องสอบหลังจากเริ่มสอบแล้ว 15 นาที หรือออกจากห้องสอบ 

ภายใน 30 นาที หลังจากเริ่มสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณบดี หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย  

          ข้อ 7 ห้ามนําส่ิงหนึ่งส่ิงใดเข้าห้องสอบเว้นแต่ ไม้บรรทัด ปากกา ดินสอ หมึก ยางลบ      

วงเวียน และส่ิงที่ประกาศให้ทราบล่วงหน้า 

          ข้อ 8 ห้ามนํากระดาษคําตอบ หรือกระดาษที่ใช้ในการสอบออกจากห้องสอบ 

          ข้อ 9 เมื่อต้องการสิ่งหนึ่งส่ิงใดในระหว่างสอบ ให้ยกมือข้ึนและแจ้งความประสงค์ให้        

ผู้ควบคุมการสอบทราบเมื่อเข้ามาถึง 

          ข้อ 10 เมื่อผู้ควบคุมการสอบแจ้งให้ทราบว่าหมดเวลาสอบแล้ว ให้ส่งกระดาษคําตอบทันที 

แล้วออกจากห้องสอบ 



-36- 

 

  ข้อ 11 นักศึกษาผู้ใดละเมิด หรือมีพฤติการณ์ส่อแสดงว่าจะละเมิดข้อบังคับดังกล่าวมา

ข้างต้น ให้ผู้ควบคุมการสอบตักเตือน หากไม่เช่ือฟังให้ผู้ควบคุมการสอบ ส่ังให้นักศึกษาผู้นั้นออกจากห้อง

สอบ แล้วรายงานต่อคณบดี เพ่ือดําเนินการเสนอพิจารณาลงโทษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่    

ว่าด้วยวินัยนักศึกษา  

          ข้อ 12 เมื่อปรากฏกรณีทุจริตในการสอบ ให้ผู้ควบคุมการสอบรวบรวมหลักฐาน และบันทึก

ลักษณะความผิดไว้ในกระดาษคําตอบพร้อมทั้งลงช่ือรับรองอย่างน้อย 2 คน หรือกระทําการอย่างหนึ่ง

อย่างใดตามที่เห็นสมควร เพื่อให้เป็นหลักฐานแสดงว่ามีการทุจริตในการสอบ แล้วให้รีบรายงานต่อคณบดี 

เพื่อนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะนั้นๆ พิจารณาก่อนเสนอมหาวิทยาลัยลงโทษตามข้อบังคับนี้ต่อไป  

 ข้อ 13 ในกรณีมีการทุจริตในการสอบ ให้ลงโทษลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มี

เหตุอันควรลดโทษ แต่การลงโทษนั้นจะต้องลงโทษไม่น้อยกว่าให้พักการเรียน 2 ภาคการศึกษาปกติ และ

ได้รับลําดับข้ัน F ในกระบวนวิชาที่ทุจริตนั้น 

          ข้อ 14 การสอบครั้งใด ถ้าปรากฏเป็นที่เช่ือถือได้ว่า ข้อสอบกระบวนวิชาใดมีการล่วงรู้ไปยัง

ผู้เข้าสอบด้วยวิธีใดๆ ก่อนที่จะเริ่มเข้าห้องสอบกระบวนวิชานั้นๆ ให้อธิการบดีมีอํานาจส่ังให้มีการสอบใหม่

เฉพาะกระบวนวิชานั้น แม้จะมีการตรวจให้ลําดับข้ันแล้วก็ให้ถือว่าเป็นโมฆะ 

          ข้อ 15 ให้อธิการบดีมีอํานาจในการพิจารณาโทษ และส่ังการลงโทษตามข้อบังคับนี้  

          ข้อ 16 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี และให้มีอํานาจในการออกคําส่ังหรือออก

ประกาศ หรือกําหนดวิธีการเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  

  

                                   ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2534  

 

 

(ลงนาม) สง่า   สรรพศรี  

  (นายสง่า  สรรพศรี)  

  นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา  พ.ศ. 2539 

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

 

 เพ่ือให้การวัดและประเมินผลการศึกษา ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานและมีคุณภาพสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การ

วัดและประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(2) แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พ.ศ.2530 และโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราว

ประชุม ครั้งที่ 4/2539 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2539 จึงออกข้อบังคับว่าด้วยการวัดและประเมินผล

การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการวัดและประเมินผล

การศึกษา พ.ศ. 2539"  

 ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา นักศึกษาปริญญาตรี และนักศึกษาต่ํากว่า

ปริญญาตรีทุกคน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 เป็นต้นไป  

 ข้อ 3 ให้ยกเลิก  

                  3.1 ข้อ 10.5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญา

แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2521 

   3.2 ข้อ 7.3 และข้อ 7.4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อ

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2524 

   3.3 ข้อ10.5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญา    

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2525 

   3.4 ข้อ 12.4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 

พ.ศ.2528  

   3.5 ข้อ 9.4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาสําหรับนักเรียน

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ.2530   

   3.6 ข้อ 11.4 และข้อ 11.5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา

สําหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู คณะเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2533 

   3.7 ข้อ 13.4 และข้อ 13.5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2533 
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   3.8  ข้อ 11.4 และข้อ 11.5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา

เพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2534 

   3.9  ข้อ 12.4 และข้อ 12.5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา

เพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2534 

   3.10 ข้อ17.3และข้อ 17.4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ.2534 

   3.11 ข้อ 11.4 และข้อ 11.5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา

สําหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานเซลล์วิทยา พ.ศ.2537 

   3.12 ข้อ 12.4 และข้อ 12.5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา

เพื่อปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2538 

 ข้อ 4 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอ่ืนใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้หรือ ซ่ึง

ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

          ข้อ5 ให้มีการวัดและประเมินผลการศึกษา โดยใช้ระบบลําดับข้ันและค่าลําดับข้ันทุกกระบวน

วิชา เว้นแต่กระบวนวิชาที่กําหนดให้วัดและประเมินผลการศึกษาด้วยอักษร S และ U  

          ข้อ 6 สัญลักษณ์ของการวัดและประเมินผล กระบวนวิชาต่าง ๆ มีความหมายดังนี้.-  

                     A   หมายถึง   ดีเยี่ยม    (Excellent) 

                     B+  หมายถึง   ดีมาก     (Very Good) 

                     B   หมายถึง   ดี        (Good) 

                     C+  หมายถึง   ดีพอใช้    (Fairly Good) 

                     C   หมายถึง   พอใช้     (Fair) 

                     D+ หมายถึง  อ่อน      (Poor) 

                     D   หมายถึง   อ่อนมาก (Very Poor) 

                     F   หมายถึง   ตก       (Failed) 

                     S   หมายถึง   เป็นที่พอใจ (Satisfactory) 

                     U   หมายถึง   ไม่เป็นที่พอใจ  (Unsatisfactory) 

                     I   หมายถึง   การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

                     P   หมายถึง   การเรียนการสอนยังไม่ส้ินสุด (In Progress) 

                    T   หมายถึง   วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระยังอยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ (Thesis in Progress) 
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                     V   หมายถึง   ผู้เข้าร่วมศึกษา (Visitor) 

                     W  หมายถึง   การถอนกระบวนวิชา (Withdrawn) 

           ข้อ 7 ระบบลําดับข้ัน กําหนดเป็นสัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F ซ่ึงแสดงผล

การศึกษาที่ได้รับการประเมินแต่ละกระบวนวิชา  และมีค่าลําดับข้ันดังนี้.-  

                    ลําดับข้ัน A    มีค่าลําดับข้ันเป็น    4      

                    ลําดับข้ัน B+   มีค่าลําดับข้ันเป็น    3.5  

                    ลําดับข้ัน B    มีค่าลําดับข้ันเป็น    3  

                    ลําดับข้ัน C+   มีค่าลําดับข้ันเป็น    2.5  

                    ลําดับข้ัน C    มีค่าลําดับข้ันเป็น    2  

                    ลําดับข้ัน D+  มีค่าลําดับข้ันเป็น    1.5  

                    ลําดับข้ัน D    มีค่าลําดับข้ันเป็น    1  

                    ลําดับข้ัน F    มีค่าลําดับข้ันเป็น    0  

          ข้อ 8 ในกรณีที่ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศใดๆ อ้างถึงลําดับข้ัน B, C, หรือ D ให้

หมายความรวมถึงลําดับข้ัน B+, C+ และ D+ ด้วย ตามลําดับ และให้นับค่าลําดับข้ัน B+, B, C+, C,  D+ และ D 

ในการคิดคํานวณค่าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยตามข้อบังคับนี้ 

          ข้อ 9 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ 

ซ่ึงไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2539  

 

 

 (ลงนาม) สิปปนนท์  เกตุทัต  

  (ศาสตราจารย์สิปปนนท์  เกตุทัต)  

     นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ว่าด้วยวินัยและการดําเนินการทางวินัยนักศึกษา   

พ.ศ. 2553 

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

 

 เพื่อให้บรรลุตามปณิธานของมหาวิทยาลัยในการสร้างคนดี รักษาไว้ซ่ึงช่ือเสียง เกียรติคุณของ

มหาวิทยาลัย ส่งเสริมการสร้างความมีวินัย ความรัก ความสามัคคี และการมีมารยาทอันดีของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 

2551 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 

2553 จึงให้ตราข้อบังคับว่าด้วยวินัยและการดําเนินการทางวินัยนักศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1. ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยวินัยและการดําเนินการ

ทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2553” 

 ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3. บรรดาความในข้อบังคับ ระเบียบ คําส่ัง หรือประกาศอื่นใดที่มีกล่าวไว้ในข้อบังคับน้ี

แล้ว หรือที่ขัดหรือแย้งกับความในข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

 ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 “คณะ” หมายถึง ส่วนงานวิชาการที่มีนักศึกษาอยู่ในสังกัด 

 “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 “หอพักนักศึกษา” หมายถึง หอพักที่สํานักงานหอพักนักศึกษารับผิดชอบ 

 “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ 5. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ี และให้มีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาด ออก

ประกาศ กําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อให้การเป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
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หมวด 1 วินัยและโทษทางวินัย 

ส่วนที่ 1 วินัย 

 

 ข้อ 6. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยทุกประการ 

และต้องรักษาวินัยที่กําหนดไว้ในส่วนนี้ โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 

 ข้อ 7. นักศึกษาต้องรักษาความสามัคคีระหว่างกัน ต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชนพลเมืองที่ดี 

ไม่กระทําการใดๆ อันจะนําความเส่ือมเสียแก่มหาวิทยาลัย และต้องรักษาไว้ซ่ึงความสงบเรียบร้อย และ

เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูง 

 ข้อ 8. นักศึกษาจะต้องดํารงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ไม่แสดงตนหรือกระทําการใดๆ 

ซ่ึงเป็นการวางตนเป็นอภิสิทธิ์ชนและทําให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนหรือเสียหาย 

 ข้อ 9. นักศึกษาต้องเช่ือฟัง และแสดงความเคารพต่อคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยและต้อง

ปฏิบัติตามคําส่ังหรือคําตักเตือนของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ 

 ข้อ 10. นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมแก่กาลเทศะ ผู้ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่ให้บริการแก่นักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ 

 ข้อ 11. นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา กรณีถูกเรียกให้แสดงบัตรประจําตัว

นักศึกษา เพื่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในบริเวณพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย เพ่ือความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยในการใช้บริการใดๆ ของมหาวิทยาลัย หรือเพื่อความถูกต้องในตัวบุคคลเกี่ยวกับการ

ทดสอบวัดผลอย่างใดๆ 

 ข้อ 12 นักศึกษาผู้ใดไม่ถือปฏิบัติตามข้อ 6 ถึงข้อ 11 ดังกล่าวข้างต้น หรือกระทําการหรือมี

พฤติการณ์ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ากระทําผิดวินัย 

(1) ประพฤติผิดศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

(2) ประพฤติตนหมกมุ่นในอบายมุข การพนัน การเที่ยวเตร่สถานบริการกลางคืนเป็น

อาจิณ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว 

(3) ด่ืมสุรา หรือของมึนเมา หรือเสพสารเสพติดทุกชนิดภายในมหาวิทยาลัย 

(4) ก่อความขัดแย้ง สนับสนุน หรือเป็นผู้ยุยงส่งเสริมให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยใน

บริเวณมหาวิทยาลัย  เ ช่น การทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาในบริเวณ

มหาวิทยาลัย การส่งเสียงดังหรือการตะโกนส่งเสียงยามวิกาล หรือจงใจขับข่ี

ยานพาหนะในลักษณะที่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยภายในมหาวิทยาลัย ใน

ลักษณะที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ 
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(5) กระทําการใดๆ อันเป็นเหตุให้ทรัพย์สิน ประโยชน์ และความเป็นปกติสุขของ

ส่วนรวม หรือของมหาวิทยาลัย ได้รับความเสียหาย 

(6) กระทําความผิดตามกฏหมายมีโทษทางอาญา เว้นแต่ความผิดที่กระทําโดย

ประมาท 

(7) กระทําการที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อความสงบเรียบร้อยภายใน
มหาวิทยาลัยหรือก่อให้เกิดความเส่ือมเสียต่อชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 

เช่น 

ก. การครอบครอง พกพาอาวุธร้ายแรงโดยสภาพ เช่น ดาบ ปืน อาวุธที่ใช้ใน

ราชการสงคราม และวัตถุระเบิด 

ข. การบุกรุก เ ข้า ไปใน พ้ืน ท่ี ซ่ึง ไ ม่ ไ ด้ เปิดใ ช้ เป็น พ้ืนที่สาธารณะของ

มหาวิทยาลัยหรือเข้าไปในที่พักอาศัย หรือเข้าไปในที่รโหฐานอันเป็นการ

รบกวนความเป็นอยู่โดยปกติสุขของผู้อ่ืน 

ค. กระทําผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น การลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ การฉ้อโกง การ

ยักยอกทรัพย์ การทําให้เสียทรัพย์ 

ง. การปลอมแปลงเอกสาร หรือการใช้เอกสารปลอมเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง

หรือผู้อ่ืน 

จ. จําหน่ายหรือครอบครองสารเสพติดทุกชนิด เพ่ือเสพ จําหน่าย หรือจ่าย

แจก 

(8) ประพฤติตนในลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเกียรติศักด์ิของความเป็นนักศึกษาหรือ

เป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา เช่น 

ก. ทุจริต หรือกระทําการใดซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ 

ข. จงใจกระทําการ คัด ลอกเลียนแบบงานใดๆ มาเป็นวิทยานิพนธ์ หรือ การ

ค้นคว้าอิสระของตนโดยมิชอบ 

 ข้อ 13 การกระทําความผิดทางวินัยในข้อ 12(6) ถึง (8) ให้ถือเป็นการกระทําผิดวินัยร้ายแรง 

 การกระทําความผิดทางวินัยในข้อ 12(1) ถึง (5) กรณีเกิดผลเสียหายต่อช่ือเสียงเกียรติคุณ

ของมหาวิทยาลัย หรือความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างร้ายแรง ให้ถือเป็นการกระทําความผิดวินัย

ร้ายแรง 
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ส่วนที่ 2 โทษทางวินัย 

 

 ข้อ 14 โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ 

   (1) ทําทัณฑ์บน 

   (2) ภาคทัณฑ์ 

   (3) ภาคทัณฑ์ และคุมความประพฤติเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมตั้งแต่หนึ่งภาคการศึกษา

ถึงสองภาคการศึกษา 

   (4) พักการศึกษา มีกําหนดตั้งแต่หนึ่งภาคเรียนการศึกษาถึงสี่ภาคการศึกษา หรือระงับ

การเสนอชื่อให้สําเร็จการศึกษา มีกําหนดตั้งแต่หนึ่งภาคการศึกษาถึงส่ีภาคการศึกษา 

ในกรณีที่ไม่สามารถพักการศึกษาได้ 

   (5) ลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา 

 การลงโทษต้องลงโทษให้เหมาะสมกับกรณีความผิด หากมีเหตุอันควรปราณี จะงดโทษหรือ

ลดโทษให้ก็ได้ เช่น ความผิดที่ไม่ร้ายแรงอาจงดโทษทําทัณฑ์บน ให้เหลือเพียงว่ากล่าวตักเตือนหรือลดโทษ

ภาคทัณฑ์เป็นทําทัณฑ์บน เป็นต้น สําหรับความผิดวินัยร้ายแรงการพิจารณาลงโทษจะลดโทษสถานเบา

กว่า (3) มิได้ เมื่อนักศึกษาถูกลงโทษทางวินัยให้นักศึกษาผู้นั้นทํางานบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์

ด้วย 

 ข้อ 15 ในกรณีการกระทําความผิดวินัยที่ไม่ร้ายแรง ให้รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวินัย

นักศึกษา คณบดี ผู้อํานวยการสํานักงานหอพักนักศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ส่ังลงโทษ 

 ในกรณีกระทําความผิดวินัยร้ายแรง ให้อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย

เป็นผู้ส่ังลงโทษ 

 สําหรับการพิจารณาโทษวินัยของนักศึกษาที่มีอายุต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ให้ปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา ซ่ึงออกตามความในกฏหมาย ว่า

ด้วยการคุ้มครองเด็ก 
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หมวด 2 

การรักษาวินัย 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการวินัยนักศึกษา 

 

 ข้อ 16 ให้มีคณะกรรมการวินัยเพื่อกํากับดูแลเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(2) คณะกรรมการวินัยนักศึกษาประจําคณะ 

(3) คณะกรรมการวินัยหอพักนักศึกษา 

 ข้อ 17 คณะกรรมการวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย 

(1) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวินัยนักศึกษา  เป็นประธานกรรมการ 

(2) ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวินัยนักศึกษา (ถ้ามี) เป็นรองประธานกรรมการ 

(3) ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฏหมาย ด้านพัฒนานักศึกษา

ด้านจิตวิทยา หรือมีความเชี่ยวชาญทางการให้

คําปรึกษาแก่เด็กและเยาวชน ซ่ึงอธิการบดีแต่งตั้ง 

จํานวนไม่เกิน 10 คน เป็นกรรมการ 

(4) ผู้อํานวยการกองกฏหมาย หรือหัวหน้างานวินัย กองกฎหมาย เป็นกรรมการ 

(5) ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 

(6) หัวหน้างานวินัย กองพัฒนานักศึกษา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ข้อ 18 คณะกรรมการวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) เสนอการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ัง เกี่ยวกับงานวินัย

นักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 

(2) จัดทําหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาสอบสวนทางวินัยนักศึกษา รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธี

พิจารณาอุทธรณ์ เสนอต่อมหาวิทยาลัย 

(3) พิจารณาเสนอการออกระเบียบ ประกาศ คําส่ังใดๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของงานวินัย

นักศึกษาโดยไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ 

(4) เสนอแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาความมีระเบียบวินัยของนักศึกษา 

(5) พิจารณาผลการสอบสวนวินัยร้ายแรง และวินิจฉัยเสนอโทษที่เหมาะสมและเป็นธรรม

กับการกระทําผิดวินัยนักศึกษา ต่อมหาวิทยาลัย 
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(6) ควบคุมกํากับการสอบสวนและการพิจารณาโทษวินัยของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา

ประจําคณะ และคณะกรรมการวินัยหอพักนักศึกษา เพ่ือให้อยู่ในมาตรฐานการ

ดําเนินการและตั้งอยู่บนบรรทัดฐานที่เป็นธรรม 

(7) แต่งตั้งคณะทํางาน หรือคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามความจําเป็น 

(8) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยส่ือต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษาและผู้ปกครองทราบถึงกฏ

ระเบียบเกี่ยบกับวินัยนักศึกษา กระบวนการและวิธีการพิจารณาโทษทางวินัยรวมถึง

สิทธิข้ันพ้ืนฐานของนักศึกษา ตลอดจนระบบการคุ้มครองสิทธิซ่ึงมหาวิทยาลัยจัดให้

สําหรับนักศึกษา 

(9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 ข้อ 19 คณะกรรมการวินัยนักศึกษาประจําคณะ ประกอบด้วย 

(1) คณบดี เป็นประธานกรรมการ 

(2) รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบด้านวินัยนักศึกษา เป็นรองประธาน 

(3) ผู้แทนจากคณาจารย์ภาควิชาหรือสํานักวิชาต่างๆ 

ภายในคณะ จํานวนไม่เกิน 5 คน ตามที่คณบดี

แต่งตั้ง เป็นกรรมการ 

(4) ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบด้าน
กิจการนักศึกษาของคณะ ตามที่คณบดีแต่งตั้ง เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 ข้อ 20 คณะกรรมการวินัยนักศึกษาประจําคณะมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดทํา กฎ ระเบียบ ประกาศ คําส่ังใดๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านวินัยนักศึกษาในระดับคณะ 

เพื่อนําเสนอต่อมหาวิทยาลัย โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ ฉบับนี้ 

(2) เสนอแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาความมีระเบียบวินัยของนักศึกษาใน

ระดับคณะ 

(3) ดูแลความประพฤติของนักศึกษาของคณะให้เป็นไปตามข้อบังคับฉบับนี้ และตาม (1) 

(4) ดําเนินการสอบสวน หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือพิจารณา และกําหนด

ลงโทษ และรายงานผลต่อมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยสําหรับการ

กระทําความผิด ดังนี้ 

ก. กรณีไม่ร้ายแรงให้คณะดําเนินการทุกข้ันตอน พร้อมทั้งลงโทษ และ รายงานให้

มหาวิทยาลัยทราบ 

ข. กรณีร้ายแรงให้คณะดําเนินการทุกข้ันตอนแล้ว ให้นําเสนอโทษต่อมหาวิทยาลัย

พิจารณาต่อไป 
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(5) ดํ า เ นิ น ก า ร อ่ื น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ห รื อ ต า ม ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร วิ นั ย นั ก ศึ ก ษ า 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 ข้อ 21 คณะกรรมการวินัยหอพักนักศึกษา ประกอบด้วย 

(1) ผู้อํานวยการสํานักงานหอพักนักศึกษา เป็นประธานกรรมการ 

(2) อาจารย์ประจําหอพักหรืออาจารย์ท่ีปรึกษาหอพักนักศึกษา 
ตามที่ผู้อํานวยการสํานักงานหอพักนักศึกษาแต่งตั้ง จํานวนไม่

เกิน 3 คน เป็นกรรมการ 

(3) ผู้จัดการหอพักหรือผู้ปกครองหอพักนักศึกษา 
จํานวนไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ 

(4) ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบงาน
ด้านหอพักนัก ศึกษา  ตามที่ ผู้ อํ านวยการ

สํานักงานหอพักนักศึกษาแต่งตั้ง เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 ข้อ 22 คณะกรรมการวินัยหอพักนักศึกษามีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) พิจารณาเสนอ กฎ ระเบียบ ประกาศ คําส่ังใดๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านวินัยนักศึกษาใน

หอพักนักศึกษา เพื่อนําเสนอต่อมหาวิทยาลัย โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับฉบับนี้ 

(2) เสนอแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาความมีระเบียบวินัยของนักศึกษาใน

หอพัก 

(3) ดูแลความประพฤตินักศึกษาภายในหอพักให้เป็นไปตามข้อบังคับฉบับนี้ และตาม (1) 

(4) ดําเนินการสอบสวนหรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือพิจารณา และกําหนด

ลงโทษ และรายงานผลต่อมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยสําหรับการ

กระทําผิด ดังนี้ 

ก. กรณีไม่ร้ายแรงให้สํานักงานหอพักนักศึกษา ดําเนินการทุกข้ันตอน พร้อมทั้ง

ลงโทษ และ รายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ 

ข. กรณีร้ายแรงให้สํานักงานหอพักนักศึกษา ดําเนินการทุกข้ันตอนแล้ว ให้

นําเสนอโทษต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

(5) ดําเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง(ตามที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย) 

 ข้อ 23 ให้งานวินัย กองพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่ให้คําปรึกษาแนะนําแก่คณะกรรมการวินัย

นักศึกษาประจําคณะ และคณะกรรมการวินัยหอพักนักศึกษา เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยถูกต้อง 
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ส่วนที่ 2 การดําเนินการด้านวินัยนักศึกษา 

 

 ข้อ 24 ในกรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏโดยแจ้งชัดว่านักศึกษาผู้ใดมีพฤติกรรมหรือกระทํา

ความผิดทางวินัยซ่ึงเป็นความผิดเล็กน้อยหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ให้ประธานคณะกรรมการวินัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานกรรมการวินัยประจําคณะ ประธานคณะกรรมการวินัยหอพักนักศึกษา 

หรือบุคคลซ่ึงประธานมอบหมาย แล้วแต่กรณี เรียกนักศึกษาผู้นั้นมาว่ากล่าวตักเตือนให้ยุติหรือระงับการ

กระทํา หรือพฤติการณ์ที่กระทํานั้นเสีย และให้มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่ต้องแต่งต้ัง

คณะกรรมการสอบสวนและงดโทษเสียก็ได้ 

 ข้อ 25 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิดทางวินัยของนักศึกษา ต่อ

มหาวิทยาลัย คณะ สํานักงานหอพักนักศึกษา หรือต่อกรรมการวินัยมหาวิทยาลัย กรรมการวินัยประจํา

คณะ หรือต่อกรรมการวินัยหอพักนักศึกษา ว่ามีการกระทําความผิดทางวินัยและไม่ควรดําเนินการ ตามข้อ 

24 ให้คณะกรรมการวินัยประจําคณะ หรือคณะกรรมการวินัยหอพักนักศึกษา แล้วแต่กรณี เป็น

ผู้ดําเนินการทางวินัยแก่นักศึกษา 

 ในกรณีที่การกระทําความผิดทางวินัยตามวรรคหนึ่งมีนักศึกษาที่เป็นผู้กระทําความผิดทางวินยั

เกี่ยวข้องกันหลายคณะ ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดําเนินการทางวินัยหรืออาจ

แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยร่วมจากคณะกรรมการวินัยประจําคณะที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการก็ได้ 

 ข้อ 26 ในกรณีผู้มีอํานาจตามข้อ 25 เห็นว่าพยานหลักฐานยังไม่ชัดเจนเพียงพอ อาจแต่งตั้ง

คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนก็ได้ 

 ข้อ 27 ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาประจําคณะ คณะกรรมการวินัยหอพักนักศึกษา หรือ

คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบการกระทํา

ความผิดทางวินัยนักศึกษา หรือคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน แล้วแต่กรณี 

 ในกรณีการสอบสวนดําเนินการไม่เสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายระยะเวลา

การสอบสวนออกไปได้อีก 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน 

 กรณีที่ได้ขยายเวลาตามวรรคสองแล้ว การสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ ให้เสนอขยายเวลาต่อ

คณะกรรมการวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อีกไม่เกิน 30 วัน 

 ข้อ 28 ให้แจ้งข้อกล่าวหาพร้อมทั้งสรุปพยานหลักฐานให้แก่นักศึกษาผู้ถูกกล่าวหา โดยทํา

เป็นหนังสือ ระบุพฤติกรรมหรือการกระทําโดยสังเขปพร้อมท้ังระบุข้อกล่าวหาที่ถูกกล่าวหาด้วย โดยการ

แจ้งให้กระทําเป็นรายคน และส่งสําเนาไปให้ผู้ปกครองหรือบุคคลที่ทําหน้าที่ดูแลนักศึกษาด้วย 
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 ในกรณีท่ีนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาบ่ายเบี่ยง หรือจงใจหลบเลี่ยงการแจ้งข้อกล่าวหา หรือไม่ให้

ความร่วมมืออย่างใดๆ ให้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการสอบสวนด้วย 

 ข้อ 29 ในการสอบสวนให้ดําเนินการโดยตั้งอยู่บนความอิสระปราศจากอคติ และดําเนินการ

สอบสวนตามมาตรฐานที่เป็นธรรมดังนี้ 

(1) แจ้งรายชื่อคณะกรรมการสอบสวน พร้อมทั้งอธิบายถึงข้ันตอนต่างๆ ของการ

ดําเนินการทางวินัยด้วย 

(2) แจ้งสิทธิและหน้าที่ของนักศึกษาที่เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาโทษทางวินัยนกัศึกษา 

(3) แจ้งกําหนดวันเวลาสถานที่ และประเด็นซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนจะดําเนินการ

สอบสวน 

(4) เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคํา  หรือโต้แย้งข้อกล่าวหา  นํา

พยานหลักฐานต่างๆ ทั้งพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุที่เกี่ยวข้องกับข้อ

กล่าวหาหรือการกระทํามาประกอบการพิจารณาสอบสวน 

(5) เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ถูกกล่าวหา สามารถที่จะตรวจสอบเอกสารเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
กับการพิจารณาความผิดวินัยซ่ึงนักศึกษาถูกกล่าวหา ทั้งนี้จะต้องคํานึงถึงผลกระทบที่

อาจจะเกิดข้ึนต่อความปลอดภัยของพยาน หรือสิทธิของบุคคลภายนอกด้วย 

(6) การสอบปากคํานักศึกษา หรือพยาน ต้องบันทึกไว้เป็นหลักฐานและให้ผู้ให้ถ้อยคํา

รวมทั้งผู้สอบสวนลงช่ือไว้ด้วย 

 ข้อ 30 ผู้สอบสวนมีอํานาจหน้าที่จะเรียกพยานหลักฐานที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลที่

เกี่ยวข้อง หรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคํา หรือออกไปตรวจสถานท่ี เพ่ือประกอบการพิจารณา

สอบสวนได้ 

 ข้อ 31 นักศึกษาผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย มีสิทธินําพยานหลักฐานทั้งหมดมาเสนอต่อ  

ผู้สอบสวน ก่อนเสร็จส้ินการพิจารณาสอบสวน 

 ข้อ 32 เมื่อผู้สอบสวนดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เสร็จส้ินแล้ว ให้ทําความเห็น 

แล้วรายงานผลและสํานวนการสอบสวนเสนอต่อผู้มีอํานาจลงโทษ เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป 

 ข้อ 33 คําส่ังลงโทษ จะต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริง กฏระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เหตุผลในการ

ออกคําส่ัง และกําหนดระยะเวลาในการอุทธรณ์ด้วย 

 ข้อ 34 เมื่อได้ดําเนินการทางวินัยแล้ว ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาประจําคณะ 

คณะกรรมการวินัยหอพักนักศึกษา หรือมหาวิทยาลัยแจ้งผลการดําเนินการพร้อมทั้งกําหนดเวลาและ

วิธีการในการใช้สิทธิในการโต้แย้งคําส่ังหรือการใช้สิทธิในการอุทธรณ์ให้นักศึกษาทราบด้วย 
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หมวด 3 การอุทธรณ์ 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการอุทธรณ์ 

 

 ข้อ 35 ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์ โดยอธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงประกอบด้วย

คณาจารย์หรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือจะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา ด้านพัฒนานักศึกษา 

ด้านกฏหมาย หรือมีความเช่ียวชาญทางการให้คําปรึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่เห็นสมควร จํานวนไม่น้อย

กว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน เป็นคณะกรรมการอุทธรณ์ 

 กรรมการอุทธรณ์ผู้มีส่วนได้เสียกับนักศึกษา ผู้กล่าวหา หรือผู้ถูกกล่าวหา หรือเคยร่วม

พิจารณาในการดําเนินการทางวินัยเรื่องนั้นมาก่อน จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในเรื่องนั้น 

 ข้อ 36 คณะกรรมการอุทธรณ์ มีอํานาจดังต่อไปนี้ 

(1) ดําเนินการพิจารณาอุทธรณ์คําส่ังลงโทษ ข้อเท็จจริง ระเบียบและความเหมาะสมของ

การกําหนดโทษ และมีมติ ดังนี้ 

ก. ถ้าเห็นว่าอุทธรณ์ฟังข้ึน ให้มีมติเพิกถอนคําส่ังหรือเปล่ียนแปลงคําส่ัง 

ข. ถ้าเห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ข้ึน ให้มีมติยกคําอุทธรณ์ 

ค. ถ้าเห็นว่าการสอบสวนไม่ชอบ หรือ ข้ันตอนใดขั้นตอนหนึ่งไม่ชอบ ให้มีมติให้

ดําเนินการใหม่ให้ถูกต้อง 

(2) ดําเนินการอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง หรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย การมีมติของ

คณะกรรมการดังกล่าวให้ใช้เสียงข้างมาก 

 เมื่อดําเนินการแล้วให้แจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการต่อไป 

 

ส่วนที่ 2 การอุทธรณ์คําสั่งลงโทษ 

 

 ข้อ 37 การอุทธรณ์คําส่ังลงโทษ ให้ดําเนินการด้วยตนเองเท่านั้น 

 ข้อ 38 ให้นักศึกษาที่ถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน 

นับแต่วันรับทราบคําส่ังลงโทษ โดยคําร้องต้องทําเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องผ่านงาน

วินัย กองพัฒนานักศึกษา และให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 

นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ ทั้งน้ีอาจขยายเวลาได้ไม่เกิน 30 วัน โดยได้รับความเห็นชอบจาก

อธิการบดี 
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 ข้อ 39 เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์ มีมติเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งมหาวิทยาลัยทราบ และให้

บุคคลตามข้อ 15 ดําเนินการตามมติต่อไป 

 ข้อ 40 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ ถือเป็นที่ส้ินสุด 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่   20 เมษายน  พ.ศ. 2553 

 
 

(ลงนาม)       เกษม  วัฒนชัย 

 2(ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม  วัฒนชัย) 

                       นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2546 

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

 

  เพ่ือให้เป็นหลักการในการส่งเสริมและดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (2) แห่ง พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุม

ครั้งที่ 9/2546 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2546 จึงออกข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของนักศึกษา

บัณฑิต ไว้ดังนี้ 

 ข้อ  1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2546” 

 ข้อ  2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ  3 บรรดาประกาศหรือคําส่ังอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ี ให้ใช้ข้อบังคับน้ี

แทน 

 ข้อ  4 ในข้อบังคับนี้ 

  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  “คณบดี” หมายถึง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  “นักศึกษาบัณฑิตศึกษา”   หมายถึง   นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่กําลัง

ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

  “คณะ” หมายถึง คณะที่ เ ปิ ดสอนระ ดับบัณฑิต ศึกษา ใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  “สโมสรนักศึกษาบณัฑิตศึกษา”  หมายถึง สโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  “ชมรม” หมายถึง ชมรมกิจกรรมนักศึกษา ในสังกัดสโมสร

นักศึกษาบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ  5 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี และให้มีอํานาจออกประกาศ กําหนด

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ซ่ึงไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ 
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หมวด 1 

บททั่วไป 

 

 ข้อ  6 นักศึกษาบัณฑิตศึกษามีสิทธิและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

6.1 มีสิทธิเท่าเทียมกันในการสมัครรับเลือกตั้งและออกเสียงเลือกตั้งใน
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษาภายใต้ข้อบังคับนี้ 

6.2 มีสิทธิแสดงความคิดเห็นได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย 

6.3 มีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

6.4 มีหน้าที่ป ฏิบั ติตามระเบียบข้อบัง คับและประเพณีอันดีงามของ

มหาวิทยาลัย 

6.5 มีหน้าที่ธํารงไว้ซึ่งความสามัคคี ช่ือเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ  7 ให้มีสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ใช้ช่ือย่อว่า ส.บ.มช. ใช้ช่ือภาษาอังกฤษว่า 

Chiang Mai University Graduate Union และใช้ช่ือย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า CMUGSU เครื่องหมาย ส.บ.มช. 

เป็ นรูปช้างชูคบเพลิง ล้อมรอบด้วยตั วหนั ง สือ มี ข้อความ ว่า  “สโมสรนัก ศึกษาบัณฑิต ศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

 

หมวด 2 

สโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการ 

 

 ข้อ  8 สโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษาประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารสโมสร

นักศึกษา บัณฑิตศึกษาเป็นกรรมการ และประธานชมรมต่างๆ เป็นอนุกรรมการ 

 ข้อ  9 คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย 

9.1 นายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

9.2 อุปนายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คนที่ 1 

9.3 อุปนายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คนที่ 2 

9.4 เหรัญญิก 

9.5 เลขานุการ 
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9.6 ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ 

9.7 ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

9.8 ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ 

9.9 กรรมการซ่ึงดํารงตําแหน่งอื่นตามที่บัณฑิตวิทยาลัยจะเห็นสมควร 

 ข้อ  10 ให้คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มาจากการเลือกต้ัง

ทั่วไป โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องสมัครเป็นทีมระบุช่ือผู้สมัครและตําแหน่งให้ครบตามที่กําหนดใน ข้อ 9.1 

– 9.8 

 ข้อ   11 ผู้ มี สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา

บัณฑิตศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

11.1 กําลังศึกษาอยู่ในระดับบณัฑิตศึกษา 

11.2 ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ  12 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ต้องเป็นนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ  13  ให้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เลือก

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเพียงหนึ่งทีม ทีมใดได้รับคะแนนสูงสุดถือว่าได้รับการเลือกต้ัง หากคะแนนเสียงสูงสุด

เท่ากันให้มีการเลือกตั้งใหม่เฉพาะทีมที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดเท่ากัน 

 ข้อ  14 ให้อธิการบดีออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา

บัณฑิตศึกษาตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเสนอ 

 ข้อ  15 คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มีวาระในการดํารง

ตําแหน่งหนึ่งปีนับแต่วันประกาศแต่งตั้ง 

 

ส่วนที่ 2 อํานาจและหน้าที่ 

 

 ข้อ  16 คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มีอํานาจและหน้าที่ดังนี้ 

16.1 กําหนดนโยบาย จัดทําแผนงาน โครงการและงบประมาณประจําปีของ

สโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย 

16.2 บริหารกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ และให้

สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัย 
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16.3 พิจารณาจัดตั้งชมรมในฝ่ายต่างๆ ของสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพ่ือ

เสนอขอความเห็นชอบต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยหรือผู้ ที่คณบดี

มอบหมาย 

16.4 กําหนดระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุม และการ

ดําเนินงานภายในของสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ซ่ึงไม่ขัดกับระเบียบ 

ข้อบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย 

 ข้อ  17   กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มีอํานาจและหน้าที่ดังนี้ 

17.1 นายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

(1) เป็นประธานในการบริหารงานและเป็นผู้แทนของสโมสรนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 

(2) เป็นประธานของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา 

(3) ควบคุมดูแลการดําเนินงานของสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

17.2 อุปนายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

(1) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสโมสรนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 

(2) ให้อุปนายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษาคนที่หนึ่งปฏิบัติหน้าที่

แทนนายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษาไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ได้ 

(3) ให้อุปนายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษาคนที่สองปฏิบัติหน้าที่

แทนนายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษาหรืออุปนายกสโมสร

นักศึกษาบัณฑิตศึกษาคนที่หนึ่งในกรณีที่นายกสโมสรนักศึกษา

บัณฑิตศึกษาหรืออุปนายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษาคนท่ีหนึ่ง

ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

17.3 เหรัญญิก 

(1) จัดทํางบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสโมสร

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 



-55- 

 

(2) ควบคุมดูแลการเงินให้เป็นไปตามงบประมาณทีได้รับความเห็นชอบ

จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยหรือผู้ที่คณบดีมอบหมายและตามมติ

ของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

(3) จัดทํารายงานการเงิน บัญชีรายรับ รายจ่าย และงบดุลของสโมสร

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสโมสร

นักศึกษาบัณฑิตศึกษาหรือเพื่อการตรวจสอบ 

17.4 เลขานุการ 

(1) จัดทําระเบียบวาระการประชุมและออกหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

(2) จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา 

(3) ควบคุมและรับผิดชอบงานสารบรรณของสโมสรนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา 

(4) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสโมสรนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 

(5) ทําหน้าที่ธุรการอ่ืนๆของสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

17.5 ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ ฝ่ายวิชาการ

และวิเทศสัมพันธ์ และฝ่ายสวัสดิการ 

(1) เป็นประธานในที่ประชุมของชมรมต่างๆ ที่อยู่ในสังกัดของฝ่าย 

(2) จัดทําแผน โครงการ และงบประมาณของฝ่าย เพ่ือเสนอขอความ

เห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

(3) ประสานงานระหว่างชมรมกับฝ่ายหรือหน่วยงานอ่ืนในสโมสร
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

(4) ปฏิบั ติงานตามที่ ไ ด้รับมอบหมายจากนายกสโมสรนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 

 ข้อ  18  กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษาพ้นจากตําแหน่งในกรณี ดังนี้ 

18.1 ครบวาระ 
18.2 ขาดคุณสมบัติตามที่บัญญัติไว้ในข้อ 11 

18.3 ตาย 

18.4 ลาออก 
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18.5 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
18.6 ถูกส่ังลงโทษตามวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

18.7 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายมีคําส่ังให้พ้นจาก
ตําแหน่ง 

ในกรณีที่นายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษาพ้นจากตําแหน่ง ให้อธิการบดี

แต่งตั้งนายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ตามที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอภายใน 10 วัน 

 ข้อ  19  คณะกรรมการบริหารชุดเดิมต้องส่งมอบงานต่อคณะกรรมการบริหารสโมสร

นักศึกษาบัณฑิตศึกษาชุดใหม่ให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีประกาศแต่งต้ังคณะ

กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษาชุดใหม่ 

  

ส่วนที่ 3 การประชุม 

 

 ข้อ  20 ให้มีการประชุมระหว่างเปิดภาคการศึกษาของคณะกรรมการบริหารสโมสร

นักศึกษาบัณฑิตศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้ง 

 ข้อ  21 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษาต้องมี

กรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะถือว่าเป็นองค์ประชุม 

 ข้อ  22 การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ให้

ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารที่เข้าประชุมเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานท่ี

ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงเพ่ือชี้ขาด 

 ข้อ  23 ให้การประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็นไปโดย

เปิดเผยเว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ประชุมลับ 

 ข้อ  24 คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  อาจเชิญ

คณะกรรมการชมรมหรือนักศึกษาเข้าร่วมประชุมหรือช้ีแจงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ

ดําเนินงานของสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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หมวด 3 

ชมรม 

 

 ข้อ  25 สโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา อาจให้ความเห็นชอบหรือให้จัดตั้งชมรมข้ึนใน

สโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 

 การจัดตั้ง การดําเนินกิจกรรมและยุบเลิกชมรมในสังกัดสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ให้เป็นไปตามประกาศที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 

หมวด 4 

การเงินและงบประมาณ 

 

 ข้อ  26 การเงินและงบประมาณของสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตาม

ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

หมวด 5 

เบ็ดเตล็ด 

 

 ข้อ  27 คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชมรม และประธานชมรม

ต่างๆ ซ่ึงเป็นอนุกรรมการที่มีอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับน้ีใช้บังคับให้ดําเนินกิจกรรมต่อไป ภายใต้ประกาศน้ี

จนกว่าจะครบวาระ 

 

   3ประกาศ  ณ  วันที่   11      ธันวาคม   พ.ศ. 2546 

 

 

(ลงนาม)             เกษม  วฒันชัย 

                                        (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

                             นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ว่าด้วยการคํานวณค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย 

พ.ศ. 2547 

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

 

          เพ่ือให้การคํานวณค่าลําดับข้ันสะสมเฉล่ียในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐาน และมีคุณภาพ อาศัยอํานาจตามความใน

มาตรา 15(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 และมติที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2547 จึงออก        

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการคํานวณค่าลําดับข้ันสะสมเฉล่ียไว้ดังต่อไปนี้   

          ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการคํานวณค่าลําดับข้ัน

สะสมเฉลี่ย พ.ศ. 2547”  

          ข้อ 2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา นักศึกษาปริญญาตรี และนักศึกษาต่ํา

กว่าปริญญาตรีทุกคน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป  

          ข้อ 3   ให้ยกเลิกข้อความ “ในการหารน้ีให้มีทศนิยม 2 ตําแหน่งโดยไม่มีการปัดเศษ” ใน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้ 

 3.1 ข้อ 11.14 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาสําหรับนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู  คณะเทคนิคการแพทย์          

พ.ศ. 2533 

  3.2 ข้อ 11.14 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาสําหรับนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานเซลล์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2537 

 3.3 ข้อ 13.14 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ี

พ.ศ. 2533 

 3.4 ข้อ 15.14 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2540 

 3.5 ข้อ 15.14 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2543 

 3.6 ข้อ 15.14 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2546 
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  3.7 ข้อ 11.13.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาเพ่ือปริญญา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2534 

  3.8 ข้อ 13.13.3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาเพ่ือปริญญา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2540 

 3.9 ข้อ 13.13.3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2544 

  3.10 ข้อ 12.13.3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญา

แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2534 

  3.11 ข้อ 17.15 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2538 

  3.12 ข้อ 21.15 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543 

  3.13 ข้อ 12.13.3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญา

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2538 

   และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “ในการหารนี้ให้มีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยให้มีการ

ปัดทศนิยมตําแหน่งที่ 2 ข้ึน ทั้งนี้พิจารณาจากทศนิยมตําแหน่งที่ 3 ที่มีค่าตั้งแต่ 5 ข้ึนไป” 

 ข้อ 4 กรณีที่ข้อบังคับ ระเบียบ  หรือประกาศอ่ืนใด อ้างถึงการคํานวณหาค่าลําดับข้ันสะสม

เฉล่ียและการนับทศนิยม ในการนับทศนิยม 2 ตําแหน่งในข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศนั้น ให้มีการปัด

ทศนิยมตําแหน่งที่ 2 ข้ึน โดยพิจารณาจากทศนิยมตําแหน่งที่ 3 ที่มีค่าตั้งแต่ 5 ข้ึนไปด้วย ทุกกรณี 

 ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ 

ซ่ึงไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้              

 

   ประกาศ  ณ  วันที่   4      มิถุนายน   พ.ศ. 2547  

 

     (ลงนาม)  เกษม  วัฒนชัย 

                                        (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

                             นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักด์ิของนักศึกษา 

ที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2550 

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

 

 เพ่ือให้การพิจารณาเกียรติและศักด์ิของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา           

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตร เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 

2530 และมติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 

2550 จึงให้ตราข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักด์ิของนักศึกษาที่จะ

ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง อนุปริญญา หรือ

ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550 ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ

ศักด์ิของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ช้ันสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550” 

 ข้อ 2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ 3  ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักด์ิของ

นักศึกษา ที่จะเสนออนุมัติให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรช้ันสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2512 

 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คําส่ัง หรือประกาศอ่ืนใดที่มีความกล่าวไว้แล้วในข้อบังคับน้ี หรือ ซ่ึง

ขัดหรือแย้งกับความในข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

 ข้อ 4  ในข้อบังคับฉบับนี้ 

   “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   “คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญา

ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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   “เกียรติและศักด์ิของนักศึกษา” หมายความว่า เกียรติและศักด์ิของนักศึกษาที่จะเสนอ

อนุมัติให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือ

ประกาศนียบัตร 

 ข้อ 5  การเสนอขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา นอกจากมหาวิทยาลัยจะ

พิจารณาจากผลการศึกษาแล้ว ให้นําพฤติการณ์ของนักศึกษาในด้านความประพฤติ วัฒนธรรม คุณธรรม 

และจริยธรรม อันเป็นเกียรติและศักด์ิของนักศึกษาตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยจนถึงวันที่จะ

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ช้ันสูง  อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร มาเป็นเกณฑ์ประกอบในการพิจารณาด้วย ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ 

ช่ือเสียง และเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 6  นักศึกษาที่เป็นผู้มีเกียรติและศักด์ิ สมควรได้รับการพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยให้

ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของ

มหาวิทยาลัย จะต้องเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่รักษาชื่อเสียง เกียรติคุณ และ

ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ที่สุภาพเรียบร้อย ปฏิบัติตามวินัยของนักศึกษา ระเบียบข้อบังคับ และ

คําส่ังของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 7  นักศึกษาที่ไม่มีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 ซ่ึงได้ช่ือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีเกียรติและศักด์ิจะไม่

มีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอขออนุมัติให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ช้ันสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรจากสภามหาวิทยาลัย 

 ข้อ 8  ส้ินภาคการศึกษาหนึ่ง เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาครบตามเงื่อนไขหลักสูตรของคณะใด ให้

คณะกรรมการประจําคณะนั้นพิจารณาเกียรติและศักด์ิของนักศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการแห่ง

ข้อบังคับนี้แล้วเสนอความเห็นต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาโดยเร็ว 

 ข้อ 9  ให้ประธานกรรมการในข้อ 8 โดยมติของคณะกรรมการมีอํานาจเชิญบุคคลใด ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับกรณีมาอธิบาย ช้ีแจง ในเรื่องที่คณะกรรมการต้องการทราบได้ และให้ประธานกรรมการโดย

มติของคณะกรรมการมีอํานาจขอสําเนาเอกสารจากหน่วยงานใด ๆ มาประกอบการพิจารณาของ

คณะกรรมการได้ 

 ข้อ 10 ในการพิจารณาพฤติการณ์ของนักศึกษากรณีใด คณะกรรมการจะพิจารณาจาก

พฤติการณ์โดยทั่วๆ ไป จากถ้อยคําของบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือจากเอกสารก็ได้ 

 ในการประชุมพิจารณาเกียรติและศักด์ิของนักศึกษาผู้ใด คณะกรรมการจะเรียกนักศึกษาผู้นั้น

มาให้ถ้อยคํา เพ่อประโยชน์ในการพิจารณาหรือไม่ก็ได้ 
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 ข้อ 11  การประชุมพิจารณาเกียรติและศักด์ิของนักศึกษาที่จะเสนอให้ได้รับ อนุมัติปริญญา

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ให้บันทึกการ

ประชุมเป็นหลักฐาน และเสนอผลการพิจารณาต่อมหาวิทยาลัยโดยเร็ว ในกรณีที่คณะเห็นสมควรไม่เสนอ

ช่ือนักศึกษาผู้ใดให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง อนุปริญญา หรือ

ประกาศนียบัตร ประการใด ให้ช้ีแจงเหตุผลและพฤติการณ์ของนักศึกษาผู้นั้นโดยละเอียดด้วย 

 ข้อ 12  เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับผลการพิจารณาตามข้อ 11 ให้มหาวิทยาลัยโดยที่ประชุม

คณบดีพิจารณาเกียรติและศักด์ิของนักศึกษาที่จะเสนอให้ได้รับอนุมัติปริญญา หากเห็นว่านักศึกษาผู้ใด

สมควรได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย ก็ให้ดําเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

ต่อไป และหากเห็นว่านักศึกษาไม่สมควรได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ช้ันสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย ก็ให้มีอํานาจพิจารณาไม่เสนอช่ือนักศึกษาผู้นั้น 

และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบด้วย 

 ข้อ 13  ให้อธิการบดี รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

 ในกรณีพิเศษให้อธิการบดีมีอํานาจส่ังการและปฏิบัติตามที่เห็นสมควร แล้วรายงานให้สภา

มหาวิทยาลัยทราบ 

 

   ประกาศ ณ วันที่   30   ตุลาคม 2550 

 

 

(ลงนาม)   เกษม วัฒนชัย 

    (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

                นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

พ.ศ. 2550 

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

 ด้วยเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมเทคโนโลยี

สารสนเทศให้เหมาะสมย่ิงข้ึน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (11) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 

4/2550 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมเทคโนโลยี

สารสนเทศสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2541 

 ข้อ 4 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้ 

  4.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

   (1) นักศึกษาระบบทวิภาค คนละ 400 บาท/ภาคการศึกษาปกติและภาคเรียนฤดูร้อน 

   (2) นักศึกษาระบบช้ันปี คนละ 1,200 บาท/ปีการศึกษา 

  4.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คนละ 1,000 บาท/ภาคการศึกษาปกติและภาคเรียนฤดู

ร้อน 

 ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมที่กําหนดไว้นี้จะขอรับคืนได้ในกรณีที่มหาวิทยาลัยปิดกระบวนวิชาเรียนทุกวิชา

ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน นักศึกษาลาออก ลาพักการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาก่อนวันเข้า

ช้ันเรียน 

 ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ซ่ึงไม่ขัดแย้ง

กับระเบียบนี้ 

  ประกาศ    ณ    วันที่   21    พฤษภาคม    พ.ศ. 2550 

 

              (ลงนาม)          เกษม   วัฒนชัย 

                (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  เกษม วัฒนชัย) 

          นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ สิง่แวดล้อมและขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2550 

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

 ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายที่จะปรับปรุงคุณภาพของชีวิตนักศึกษาที่ต้องใช้

ชีวิตประจําวันส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัย โดยเน้นการจัดการระบบกายภาพและส่ิงแวดล้อมของ

มหาวิทยาลัยให้ปลอดภัย สะอาด และปราศจากมลพิษ ควบคู่ไปกับการจัดขนส่งมวลชนอย่างเต็มรูปแบบ 

ที่ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ ทั้งบริเวณเชิงดอยสุเทพ สวนดอก และพื้นที่แม่เหียะ 

 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2530 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2549 เมื่อ

วันที่ 23 ธันวาคม 2549 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อม และขนส่งมวลชน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ 

ส่ิงแวดล้อม และขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550” 

 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็น

ต้นไป 

 ข้อ 3  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กําหนดประเภทรายรับ รายการ และ

เงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 8/2545 (อัตราค่าบํารุง ปรับปรุงคุณภาพชีวิต

นักศึกษาในหอพักและขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ฉบับลงวันที่ 12 เมษายน 2545 

 ข้อ 4  ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ชําระค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อม และ

ขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ขส.มช.) ตามอัตราดังต่อไปนี้ 

  4.1 นกัศึกษาในระบบทวิภาค  

   (1)  ภาคการศึกษาปกติ คนละ  400 บาทต่อภาคการศึกษา 

   (2)  ภาคฤดูร้อน คนละ  200 บาทต่อภาคการศึกษา 

  4.2 นกัศึกษาในระบบช้ันป ี คนละ            1,000 บาทต่อปกีารศึกษา  

 ข้อ 5  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ซ่ึงไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
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ประกาศ  ณ  วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2550 

 

 

                (ลงนาม)         เกษม  วฒันชัย 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม วัฒนชัย) 

นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ  พ.ศ. 2547 

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

 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียม

การศึกษาสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษายิ่งข้ึน อาศัย

อํานาจตามความในมาตรา 15 (11) แห่ง พ.ศ. 2530 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน

คราวประชุมครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2547 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ  1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2547” 

 ข้อ  2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรภาคปกติของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป 

 ข้อ  3 ในระเบียบนี้ “บัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และ

ประกาศนียบตัรบัณฑิต 

 ข้อ  4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระเบียบนี้ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท 

  ประเภท ก  ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

  ประเภท  ข  ค่าธรรมเนียมเรียกเกบ็เป็นรายภาคการศึกษา 

  ประเภท  ค  ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน 

  ประเภท  ง  ค่าธรรมเนียมเก็บตามรายการทุกครั้ง 

  ประเภท  ฉ  ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาต่างชาติ 

 ข้อ  5 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทต่างๆ ตามข้อ 4 ไว้ดังต่อไปนี้ 

 5.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภท ก 

 5.1.1  ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา     1,000 บาท 

 5.1.2  ค่าประกนัของเสียหาย                        400 บาท 

 5.2  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภท ข 

  5.2.1  ค่าบาํรุงมหาวิทยาลัย   

      ภาคการศึกษาปกติ                    1,500 บาท 

      ภาคฤดูร้อน                           800 บาท 
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  5.2.2  ค่าบาํรุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

      ภาคการศึกษาปกติ                          300 บาท 

  5.2.3  ค่าบํารุงพิเศษ  สําหรับการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 

      -    กลุ่มวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

               ภาคการศึกษาปกติ        5,000    บาท 

     ภาคฤดูร้อน    2,000    บาท 

   -    กลุ่มสังคมศาสตร์ – มนุษยศาสตร์ 

                              ภาคการศึกษาปกต ิ      3,000    บาท 

                          ภาคฤดูร้อน                  1,000    บาท 

  5.2.4  ค่าบาํรุงห้องสมุด 

   ภาคการศึกษาปกต ิ          600    บาท 

   ภาคฤดูร้อน       300    บาท 

  5.2.5  ค่าบาํรุงสุขภาพ 

   ภาคการศึกษาปกต ิ       100    บาท 

   ภาคฤดูร้อน         70    บาท 

  5.2.6  ค่าบํารุงกีฬา 

   ภาคการศึกษาปกต ิ       300    บาท 

 5.3   ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ค 

  5.3.1  ค่าลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียนภาคบรรยาย 

   ภาคการศึกษาปกต ิ       หน่วยกิตละ          300    บาท 

   ภาคฤดูร้อน                 หน่วยกิตละ     400    บาท 

  5.3.2  ค่าลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียนภาคปฏิบัติการ 

   -   กลุ่มวิทยาศาสตร ์(วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

        ภาคการศึกษาปกติ   หน่วยกิตละ          400    บาท 

        ภาคฤดูร้อน            หน่วยกิตละ 500    บาท 

   -   กลุ่มสังคมศาสตร์ – มนุษยศาสตร์ 

     ภาคการศึกษาปกติ หน่วยกิตละ                 350    บาท 

     ภาคฤดูร้อน  หน่วยกิตละ                 450    บาท 
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  5.3.3  ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ 

   -   กลุ่มวิทยาศาสตร์   (วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

          หน่วยกิตละ                         400   บาท 

 -   กลุ่มสังคมศาสตร์ – มนุษยศาสตร์ 

       หน่วยกิตละ                         250   บาท 

  5.3.4  ค่าลงทะเบียนของนักศึกษาต่างสถาบันที่มาทําวิจัย 

   ภาคการศึกษาปกติ หน่วยกิต                        5,000   บาท 

   ภาคฤดูร้อน  หน่วยกิต                        2,000   บาท 

  5.3.5  ค่าลงทะเบียนกระบวนวิชาปริญญาตรีให้เป็นไปตามอัตราของปริญญาตรี 

 5.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ง 

 ใ ห้ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเ ชียงใหม่  โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการเงิน 

 5.5 ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท จ 

     ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาต่างชาติ 

   ภาคการศึกษาปกติ                             20,000   บาท 

   ภาคฤดูร้อน                                 8,000   บาท 

 ข้อ  6 ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้จะขอรับคืนไม่ได้ นอกจากกรณีดังต่อไปนี้ 

  6.1 ค่าประกันของเสียหายตามที่กําหนดไว้ในข้อ  5.1.2  จะขอรับคืนได้เต็มจํานวน 

หรือจํานวนคงเหลือเมื่อหักหน้ีสินผูกพันที่ต้องชําระแล้วภายหลังสําเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพเป็น

นักศึกษา 

  6.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท  ข  จะขอรับคืนได้เมื่อนักศึกษาขอลาออกหรือลา

พักการศึกษาภายในวันสุดท้ายของการถอนกระบวนวิชา โดยไม่ได้รับอักษร W 

  6.3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ค จะขอรับคืนได้เมื่อนักศึกษาขอลาออกหรือลาพัก

การศึกษาหรือถอดถอนกระบวนวิชานั้นๆ ภายในวันสุดท้ายของการถอนกระบวนวิชา โดยไม่ได้รับอักษร W 

หรือในกรณีที่มหาวิทยาลัยงดสอนกระบวนวิชานั้นๆ 

 ข้อ  7 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซ่ึงไม่

ขัดแย้งกับระเบียบนี้ 
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  ประกาศ    ณ    วันที่    31    พฤษภาคม    พ.ศ. 2547 

 

 

       (ลงนาม)       เกษม   วัฒนชัย 

        (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษฒ วัฒนชัย) 

               นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2550 

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

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียม

การศึกษาสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2547  เพ่ือให้เหมาะสมย่ิงข้ึน อาศัยอํานาจตาม

ความในมาตรา 15(11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 และมติที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2550  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550  จึงวางระเบียบไว้

ดังนี้ 

 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา

สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550” 

 ข้อ 2  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรภาคปกติตั้งแต่ปีการศึกษา 

2550 เป็นต้นไป ยกเว้นหลักสูตรที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย 

 ข้อ 3  ให้ยกเลิกความในข้อ 5.2.4  แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียม

การศึกษาสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “5.2.4  ค่าบํารุงห้องสมุด 

        ภาคการศึกษาปกติ           1,000  บาท 

        ภาคฤดูร้อน                           500  บาท” 

 

  ประกาศ ณ วันที่    21   พฤษภาคม  พ.ศ. 2550 

 

 

      (ลงนาม)     เกษม    วัฒนชัย 

  (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ   เกษม   วัฒนชัย) 

 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. 2547 

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

 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียม

การศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษายิ่งข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(11) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 และ

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2547 

จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

  

 ข้อ  1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. 2547” 

 ข้อ  2 ระ เ บียบนี้ ใ ห้ ใ ช้บั ง คับกั บนั ก ศึกษาบัณฑิต ศึกษาในห ลัก สูตร  ภาคพิ เศษของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป ยกเว้นหลักสูตรที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

แบบเหมาจ่าย 

 ข้อ  3 ในระเบียบนี้ 

  “บัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า   การศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ 

 ข้อ  4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระเบียบนี้ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท 

  ประเภท   ก   ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

  ประเภท   ข   ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา 

  ประเภท   ค   ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน 

  ประเภท   ง   ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการทุกครั้ง 

  ประเภท   จ   ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาต่างชาติ 

 ข้อ  5   ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทต่างๆ ตามข้อ  4  ไว้ดังต่อไปนี้ 

  5.1   ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภท ก 

   5.1.1 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   1,000   บาท 

   5.1.2 ค่าประกันของเสียหาย    1,000   บาท 

  5.2  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภท ข 
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 5.2.1 ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย   

 ภาคการศึกษาปกติ     1,500  บาท 

 ภาคฤดูร้อน              800  บาท 

 5.2.2 ค่าบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

   ภาคการศึกษาปกติ          300  บาท 

 5.2.3 ค่าบํารุงพิเศษ สําหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  - กลุ่มวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

     ภาคการศึกษาปกติ    5,000  บาท 

     ภาคฤดูร้อน     2,000  บาท 

  - กลุ่มสังคมศาสตร์ –มนุษยศาสตร์ 

    ภาคการศึกษาปกติ    3,000  บาท 

      ภาคฤดูร้อน     1,000  บาท 

 5.2.4 ค่าบํารุงห้องสมุด 

  ภาคการศึกษาปกติ            600  บาท 

  ภาคฤดูร้อน          300  บาท 

 5.2.5 ค่าบํารุงสุขภาพ 

  ภาคการศึกษาปกติ          100  บาท 

   ภาคฤดูร้อน           700  บาท 

 5.2.6  ค่าบํารุงกีฬา 

  ภาคการศึกษาปกติ       300  บาท 

 5.3  ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ค 

  5.3.1 สาขาวิชาในคณะเกษตรศาสตร์ 

   ค่าลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน 

     หน่วยกิตละ    1,200  บาท 

   ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ 

     หน่วยกิตละ          700  บาท 

  5.3.2 สาขาวิชาในคณะเทคนิคการแพทย์ 

   ค่าลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน  

     หน่วยกิตละ    1,000  บาท 
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  5.3.3 สาขาวิชาในคณะพยาบาลศาสตร์ 

   ค่าลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน 

     หน่วยกิตละ    2,000  บาท 

   ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ 

     หน่วยกิตละ    1,000  บาท 

  5.3.4 สาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตร์ 

   ค่าลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน 

     หน่วยกิตละ    1,500  บาท 

  5.3.5 สาขาวิชาในคณะศึกษาศาสตร์ 

   ค่าลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน 

     หน่วยกิตละ         900  บาท 

  5.3.6 สาขาวิชาในคณะเศรษฐศาสตร์ 

   ค่าลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน 

     หน่วยกิตละ    1,500  บาท 

   ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ 

     หน่วยกิตละ        900   บาท 

  5.3.7 สาขาวิชาในคณะสังคมศาสตร์ 

   ค่าลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน 

     หน่วยกิตละ    1,400  บาท 

   ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ 

     หน่วยกิตละ          850  บาท 

 5.4   ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ง 

         ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

การเงิน 

 5.5   ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท จ 

         ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาต่างชาติ 

         ภาคการศึกษาปกติ      20,000   บาท 

         ภาคฤดูร้อน           8,000   บาท 
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 ข้อ  6 ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้จะขอรับคืนไม่ได้ นอกจากกรณีดังต่อไปนี้ 

  6.1   ค่าประกันของเสียหายตามที่กําหนดไว้ในข้อ 5.1.2 จะขอรับคืนได้เต็มจํานวนหรือ

จํานวนคงเหลือเมื่อหักหน้ีสินผูกพันที่ต้องชําระแล้ว ภายหลังสําเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็น

นักศึกษา 

  6.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ข จะขอรับคืนได้เมื่อนักศึกษาขอลาออกหรือลาพัก

การศึกษาภายในวันสุดท้ายของการถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษร W 

  6.3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ค จะขอรับคืนได้เมื่อนักศึกษาขอลาออกหรือลาพัก

การศึกษาหรือถอนกระบวนวิชานั้นๆ ภายในวันสุดท้ายของการถอดถอนกระบวนวิชา โดยไมได้รับอักษร W 

หรือในกรณีที่มหาวิทยาลัยงดสอนกระบวนวิชานั้นๆ 

 ข้อ  7 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซ่ึงไม่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2547 

   

 

       (ลงนาม)            เกษม  วัฒนชัย 

                  (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม วัฒนชัย) 

                นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2550 

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

 

 โดยเห็นเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียม

การศึกษาสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. 2547  เพื่อให้เหมาะสมยิ่งข้ึน อาศัยอํานาจตาม

ความในมาตรา 15(11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 และมติที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 18  พฤษภาคม  2550  จึงวางระเบียบ

ไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา

สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550” 

 ข้อ 2  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรภาคพิเศษ  ตั้งแต่ปีการศึกษา 

2550  เป็นต้นไป ยกเว้นหลักสูตรที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย 

 ข้อ 3  ให้ยกเลิกความในข้อ 5.2.4  แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียม

การศึกษาสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. 2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

             “5.2.4  ค่าบํารงุห้องสมุด 

            ภาคการศึกษาปกติ   1,000  บาท 

             ภาคฤดูร้อน                         500  บาท” 

 

  ประกาศ ณ วันที่    21   พฤษภาคม  พ.ศ. 2550 

 

 (ลงนาม)         เกษม    วัฒนชัย 

     (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ   เกษม   วฒันชัย) 

     นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรบันักศึกษา 

บัณฑิตศึกษา (หลักสตูรนานาชาติ)   พ.ศ. 2542 

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

เพ่ือให้การบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(11) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2542 เมื่อวันที่ 

24 เมษายน 2542 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2542” 

 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติของ

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ภาคพิเศษ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นไป 

 ข้อ  3 ในระเบียบนี้ 

 “บัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การศึกษาระดับปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 “หลักสูตรนานาชาติ” หมายถึง หลักสูตรที่มีโครงสร้างกระบวนวิชา และวิธีการสอน ซ่ึงเปิดโอกาส

ในนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ได้ศึกษาร่วมกันภายใต้บริบทของวัฒนธรรมและสังคมไทยมีการ

จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักสูตรนานาชาติ ลง วันที่        

29 มกราคม 2542 

ข้อ 4   ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระเบียบนี้ แบ่งออกเป็น  2  อัตรา แยกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

4.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์  (วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

 หลักสูตรละ 205,000 บาท ต่อปีการศึกษา 

4.2 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 หลักสูตรละ155,000 บาท ต่อปีการศึกษา 

 ข้อ 5 นักศึกษาไทยให้ลดค่าธรรมเนียมลง ปีการศึกษาละ 40,000 บาท 

 ข้อ 6 ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ ปีการศึกษาละ 10,000 บาท 

 ข้อ 7 ค่าธรรมเนียมที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ จะขอรับคืนไม่ได้ นอกจากกรณีที่นักศึกษาได้ขอ

ลาออกหรือถูกส่ังพักการศึกษา หรือลาพักการศึกษาภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ของ   

ปีการศึกษานั้นๆ 
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 ข้อ 8 ให้อธิการบดี มีอํานาจอนุมัติการลดหย่อน หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับ

นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ตามพันธะอันเนื่องมาจากโครงการหรือข้อตกลงตามโครงการความ

ร่วมมือหรือกรณีอื่นตามเหตุผลและความจําเป็น 

 ข้อ 9 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจประกาศเก่ียวกับวิธีปฏิบัติซึ่ง         

ไม่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม  พ.ศ.2542 

 

 

(ลงนาม)  นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ 

(นายมีชัย   ฤชุพันธุ์) 

นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาต่างชาติที่เขา้ศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2550 

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

 

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของคณะที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมา

จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาใน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไว้เพ่ือถือปฏิบัติ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่     

พ.ศ. 2530 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 

17 กุมภาพันธ์ 2550  จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมสําหรับ

นักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ

เหมาจ่าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550" 

 ข้อ 2 บรรดาระเบียบ ประกาศอ่ืนใดในส่วนที่ได้กําหนดไว้ในระเบียบน้ี หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับ

ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  

 ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรที่มี

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายแต่ยังไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 

ทั้งหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป 

 ข้อ 4 ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ 

 ข้อ 5 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาต่างชาติ ท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาเพ่ิมเติมจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายดังนี้ 

   ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาต่างชาติ 

   -    ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ  20,000 บาท 

   -    ภาคฤดูร้อน ภาคละ    8,000 บาท 

   ข้อ 6 นอกจากค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาต่างชาติตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 แล้ว นักศึกษา

จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบถ้วน ตามที่ได้กําหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่า

ด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรที่เข้าศึกษา จึงจะสามารถสําเร็จการศึกษาได้ 
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 ข้อ 7 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่ง                 

ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ได้ 

                                             

ประกาศ  ณ  วันที่  6 มีนาคม พ.ศ. 2550                           

 

 

        (ลงนาม)    เกษม  วัฒนชัย 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม วัฒนชัย) 

นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย 

พ.ศ. 2550 

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

 

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์

กับส่ิงแวดล้อม ภาคพิเศษ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยงบประมาณสนับสนุนจากค่าธรรมเนียม

การศึกษา       จึงเห็นสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ

จัดการมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 

2530 และ     มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่  6/2550 เมื่อวันที่  21 

กรกฎาคม 2550  จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา 

สําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 

ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2550” 

 ข้อ 2  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ สาขาวิชาการจัดการมนุษย์

กับส่ิงแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ สาขาวิชา

การจัดการมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย ไว้ดังต่อไปนี้ 

  3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรละ 120,000   บาท 

         โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

         ภาคการศึกษาปกติ 4 ภาค ภาคการศึกษาละ   30,000   บาท 

3.2  ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 

ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ    10,000   บาท 

3.3 สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็น

นักศึกษาตาม ข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบํารุง

มหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด  ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา  

ค่าหน่วยกิต  ค่าบํารุงพิเศษ  ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ   ค่าประกันอุบัติเหตุ  ค่าบัตรประจําตัว
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นักศึกษา (เฉพาะครั้งแรก)  ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้งแรก) และค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ

ส่ิงแวดล้อมและขนส่งมวลชน 

3.4  สําหรับค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการทุกครั้งที่ไม่ได้ระบุในข้อ 3.1 และ 3.2 

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ 4  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้

กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

 ข้อ 5  กรณีนักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้อง

ชําระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 3.2 จนกว่าจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและ

เงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

 ข้อ 6  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดและเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 7  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ

ซ่ึงไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

 ประกาศ ณ วันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2550 

 

 

(ลงนาม)   เกษม  วัฒนชัย 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม   วัฒนชัย) 

            นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย 

พ.ศ. 2550 

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

 

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยงบประมาณสนับสนุนจาก

ค่าธรรมเนียมการศึกษา จึงเห็นสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่     

พ.ศ. 2530 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่         

21 กรกฎาคม 2550 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา 

สําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 

ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2550” 

 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550    

เป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ สาขาวิชา

การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย ไว้ดังต่อไปนี้ 

  3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรละ 156,000   บาท 

         โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

         ภาคการศึกษาปกติ 4 ภาค ภาคการศึกษาละ   39,000   บาท 

3.2  ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 

  ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ              10,000   บาท 

3.3 สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็น

นักศึกษาตาม ข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  ค่าบํารุง

มหาวิทยาลัย  ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา  
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ค่าหน่วยกิต  ค่าบํารุงพิเศษ  ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าบัตรประจําตัว

นักศึกษา (เฉพาะครั้งแรก)  ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้งแรก) และค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ 

ส่ิงแวดล้อม และขนส่งมวลชน 

3.4  สําหรับค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการทุกครั้งที่ไม่ได้ระบุในข้อ 3.1 และ 3.2 

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ 4  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้

กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

 ข้อ 5  กรณีนักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้อง

ชําระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 3.2 จนกว่าจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและ

เงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

 ข้อ 6  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดและเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 7  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ

ซ่ึงไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

 ประกาศ ณ วันที่   27   กรกฎาคม   พ.ศ. 2550 

 

 

          (ลงนาม)   เกษม  วัฒนชัย 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม   วัฒนชัย) 

           นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ภาคพิเศษ บณัฑิตวิทยาลัย 

พ.ศ. 2550 

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

 

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการจัดการ ภาคพิเศษ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยงบประมาณสนับสนุนจาก

ค่าธรรมเนียมการศึกษา จึงเห็นสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ  บัณฑิตวิทยาลัยไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่     

พ.ศ. 2530 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่         

21 กรกฎาคม 2550 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา 

สําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

จัดการ ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2550” 

 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550  

เป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย ไว้ดังต่อไปนี้ 

  3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรละ 152,000   บาท 

         โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

          ภาคการศึกษาปกติ 4 ภาค ภาคการศึกษาละ   38,000   บาท 

3.2  ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 

   ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ      10,000   บาท 

3.3 สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็น

นักศึกษาตามข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบํารุง

มหาวิทยาลัย  ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา  
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ค่าหน่วยกิต  ค่าบํารุงพิเศษ  ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าบัตรประจําตัว

นักศึกษา (เฉพาะครั้งแรก)  ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้งแรก) และค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ 

ส่ิงแวดล้อมและขนส่งมวลชน 

3.4  สําหรับค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการทุกครั้งที่ไม่ได้ระบุในข้อ 3.1 และ 3.2 

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ 4  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้

กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

 ข้อ 5  กรณีนักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้อง

ชําระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 3.2 จนกว่าจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและ

เงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

 ข้อ 6  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 7  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ

ซ่ึงไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

 ประกาศ ณ วันที่    27   กรกฎาคม   พ.ศ. 2550 

 

 

          (ลงนาม)       เกษม  วัฒนชัย 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม  วัฒนชัย) 

              นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์  ภาคปกติ  บัณฑิตวิทยาลัย 

พ.ศ. 2550 

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

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์  

ภาคปกติ  บัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์  ภาคปกติ  บัณฑิต

วิทยาลัยไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (11)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 

ประกอบกับมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2550  เม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 

2550 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ  1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์  ภาคปกติ  บัณฑิต

วิทยาลัย พ.ศ. 2550” 

 ข้อ  2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์  ภาคปกติ  บัณฑิตวิทยาลัย  ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตั้งแต่        

ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป 

 ข้อ  3  ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์  ภาคปกติ  บัณฑิตวิทยาลัย ไว้ดังต่อไปนี้ 

  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ   100,000  บาท 

   โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ดังนี้ 

    ภาคการศึกษาปกติ 4 ภาค  ภาคการศึกษาละ   25,000  บาท 

  3.2 ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

    ภาคการศึกษาปกติ         ภาคการศึกษาละ   10,000  บาท 

  3.3 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ  ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 

    ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ   20,000  บาท 

  3.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตาม

ข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว  คือ  ค่าหน่วยกิต  ค่าบํารุงพิเศษ  ค่าข้ึนทะเบียนเป็น
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นักศึกษา  ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย  ค่าบํารุงห้องสมุด  ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา  ค่าบํารุง

กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อม 

และขนส่งมวลชน  ค่าสอบประมวลความรู้สําหรับแผน ข (เฉพาะครั้งแรก)  ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา  

ค่าประกันอุบัติเหตุ  ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว  และค่าเอกสารลงทะเบียน 

  3.5 สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือที่กล่าวมาในข้อ 3.1  3.2  และ 3.3 ให้

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้ 

  กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา  นักศึกษาต้อง

ชําระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

 ข้อ 5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติ

วิทยาศาสตร์  ภาคปกติ  บัณฑิตวิทยาลัย  จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6 ให้อธิการบดีรกัษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจออกประกาศเก่ียวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

    ประกาศ  ณ  วันที่     25  ธันวาคม  พ.ศ. 2550 

 

 

                              (ลงนาม)                 เกษม  วัฒนชัย 

                                           (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

                                                 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย 

พ.ศ. 2550 

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

 

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์

ศึกษา ภาคพิเศษ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยงบประมาณสนับสนุนจากค่าธรรมเนียมการศึกษา 

จึงเห็นสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่     

พ.ศ. 2530 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2550  เมื่อวันที่        

21 กรกฎาคม 2550 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา 

สําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ 

บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2550” 

 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา      

บัณฑิตวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ สาขาวิชา

โภชนศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ไว้ดังต่อไปนี้ 

  3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรละ  114,000   บาท 

         โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

         ภาคการศึกษาปกติ 4 ภาค ภาคการศึกษาละ    28,500   บาท 

3.2  ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ               10,000   บาท 

3.3 สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็น

นักศึกษาตาม ข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  ค่าบํารุง

มหาวิทยาลัย  ค่าบํารุงห้องสมุด  ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา  

ค่าหน่วยกิต  ค่าบํารุงพิเศษ  ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าบัตรประจําตัว
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นักศึกษา (เฉพาะครั้งแรก) ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้งแรก) และค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ 

ส่ิงแวดล้อม และขนส่งมวลชน 

3.4  สําหรับค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการทุกครั้งที่ไม่ได้ระบุในข้อ 3.1 และ 3.2 

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ 4  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้

กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

 ข้อ 5  กรณีนักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้อง

ชําระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 3.2 จนกว่าจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและ

เงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

 ข้อ 6  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

โภชนศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนดและเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 7  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ

ซ่ึงไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

 ประกาศ ณ วันที่   27   กรกฎาคม   พ.ศ. 2550 

 

 

            (ลงนาม)      เกษม  วัฒนชัย 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม   วัฒนชัย) 

                นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย 

พ.ศ. 2550 

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

 

 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ

กีฬา ภาคพิเศษ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยงบประมาณสนับสนุนจากค่าธรรมเนียมการศึกษา 

จึงเห็นสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ

กีฬา บัณฑิตวิทยาลัย ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่     

พ.ศ. 2530 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่         

21 กรกฎาคม 2550 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา

สําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคพิเศษ 

บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2550” 

 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ

กีฬา    บัณฑิตวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การกีฬา บัณฑิตวิทยาลัย ไว้ดังต่อไปนี้ 

 3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรละ  120,000   บาท 

         โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

          ภาคการศึกษาปกติ 4 ภาค ภาคการศึกษาละ    30,000   บาท 

 3.2  ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ               10,000   บาท 

 3.3  สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็น

นักศึกษาตามข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ  ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา   ค่าบํารุง

มหาวิทยาลัย  ค่าบํารุงห้องสมุด    ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ค่าบํารุงกิจกรรม

กีฬา  ค่าหน่วยกิต  ค่าบํารุงพิเศษ  ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าบัตร
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ประจําตัวนักศึกษา (เฉพาะครั้งแรก)  ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้งแรก) และค่าธรรมเนียมระบบ

กายภาพ ส่ิงแวดล้อมและขนส่งมวลชน 

 3.4  สําหรับค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการทุกครั้งที่ไม่ได้ระบุในข้อ 3.1 และ 3.2 

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ 4  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้

กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

 ข้อ 5  กรณีนักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้อง

ชําระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 3.2 จนกว่าจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและ

เงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

 ข้อ 6  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนดและเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 7  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ

ซ่ึงไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

 ประกาศ ณ วันที่     27   กรกฎาคม   พ.ศ. 2550 

 

 

            (ลงนาม)      เกษม  วัฒนชัย 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม   วัฒนชัย) 

              นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท 

หลักสตูรสาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร ์ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย 

พ.ศ. 2550 

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

 

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์ ภาคพิเศษ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยงบประมาณสนับสนุนจาก

ค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่     

พ.ศ. 2530 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่         

21 กรกฎาคม 2550 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา 

สําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาค

พิเศษบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2550” 

 ข้อ 2  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ไว้ดังต่อไปนี้ 

3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรละ  120,000   บาท 

         โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

         ภาคการศึกษาปกติ 4 ภาค ภาคการศึกษาละ    30,000   บาท 

3.2 ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 
ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ                 10,000   บาท 

3.3 สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็น

นักศึกษาตาม ข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  ค่าบํารุง

มหาวิทยาลัย  ค่าบํารุงห้องสมุด  ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา 

ค่าหน่วยกิต  ค่าบํารุงพิเศษ  ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าประกันอุบัติเหตุ  ค่าบัตรประจําตัว
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นักศึกษา (เฉพาะครั้งแรก)  ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้งแรก) และค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ 

ส่ิงแวดล้อม และขนส่งมวลชน 

3.4 สําหรับค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการทุกครั้งที่ไม่ได้ระบุในข้อ 3.1 และ 3.2 

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ 4  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้

กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

 ข้อ 5  กรณีนักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้อง

ชําระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 3.2 จนกว่าจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและ

เงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

 ข้อ 6  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์ ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนดและเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 7  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ

ซ่ึงไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

 ประกาศ ณ วันที่    27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2550 

 

 

         (ลงนาม)      เกษม  วัฒนชัย 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม   วัฒนชัย) 

             นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย 

พ.ศ. 2550 

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

 

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่ือศิลปะและการ

ออกแบบส่ือ ภาคพิเศษ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยงบประมาณสนับสนุนจากค่าธรรมเนียม

การศึกษา จึงเห็นสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสื่อศิลปะ

และการออกแบบสื่อ บัณฑิตวิทยาลัย ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่     

พ.ศ. 2530 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่         

21 กรกฎาคม 2550 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา 

สําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่ือศิลปะและการออกแบบสื่อ 

ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2550” 

 ข้อ 2  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ สาขาวิชาส่ือศิลปะและการ      

ออกแบบสื่อ บัณฑิตวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ สาขาวิชา

ส่ือศิลปะและการออกแบบสื่อ บัณฑิตวิทยาลัย ไว้ดังต่อไปนี้ 

  3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรละ  160,000   บาท 

         โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

          ภาคการศึกษาปกติ 4 ภาค ภาคการศึกษาละ    40,000   บาท 

3.2  ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 

ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ              10,000   บาท 

3.3 สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็น

นักศึกษาตาม ข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  ค่าบํารุง

มหาวิทยาลัย  ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา  

ค่าหน่วยกิต  ค่าบํารุงพิเศษ  ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าบัตรประจําตัว
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นักศึกษา (เฉพาะครั้งแรก)  ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้งแรก)  และค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ 

ส่ิงแวดล้อมและขนส่งมวลชน 

3.4  สําหรับค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการทุกครั้งที่ไม่ได้ระบุในข้อ 3.1 และ 3.2 

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ 4  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้

กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

 ข้อ 5  กรณีนักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้อง

ชําระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 3.2 จนกว่าจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและ

เงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

 ข้อ 6  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่ือ

ศิลปะและการออกแบบส่ือ ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนดและเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 7  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ

ซ่ึงไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

 ประกาศ ณ วันที่   27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2550 

 

 

           (ลงนาม)       เกษม  วัฒนชัย 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม   วัฒนชัย) 

              นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ภาคพิเศษ บณัฑิตวิทยาลัย 

พ.ศ. 2552 

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

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและ

วัฒนธรรม แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ        

มีประสิทธิภาพจึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร      

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม แผน ก แบบ ก2 และแผน ข         

ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัยไว้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้ งที่ 4/2552 เมื่อวันที่              

23 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 จึงวางระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม แผน ก แบบ ก2 และแผน ข 

ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัยไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม แผน ก 

แบบ ก2 และแผน ข ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2552” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ภาคพิเศษ บัณฑิต

วิทยาลัย ไว้ดังต่อไปนี้ 

3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ   120,000  บาท 

โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษาดังนี้ 

ภาคการศึกษาปกติ 4 ภาค ภาคการศึกษาละ   30,000  บาท 

3.2 เมื่อเรียนจบจนครบกําหนดเวลาตามหลักสูตรแล้ว หากนักศึกษายังไม่สําเร็จ

การศึกษา นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ภาคการศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาละ    10,000  บาท 

ภาคฤดูร้อน         8,000  บาท 
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3.3 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ ดังนี้ 

ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ     20,000  บาท 

ภาคฤดูร้อน          8,000  บาท 

3.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามหัวข้อ 3.1 และค่าธรรมเนียมการใช้บริการของ

มหาวิทยาลัย ตามข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อม และ

ขนส่งมวลชน ค่าสอบประมวลความรู้สําหรับแผน ข (เฉพาะครั้งแรก) ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา       

ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน 

3.5 สําหรับค่าธรรมเนียมอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้อ 3.1 ข้อ 3.2 และข้อ 3.3 

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่กําหนดไว้ใน

ระเบียบนี้ 

ข้อ 5 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ศิลปวัฒนธรรม แผนก แบบ ก 2 และ แผน ข ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 

 

 

           (ลงนาม)       เกษม  วัฒนชัย 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม   วัฒนชัย) 

              นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาวิชาการสื่อสารศึกษา  ภาคพิเศษ  คณะการสื่อสารมวลชน 

พ.ศ. 2549 

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

 

 เพื่อให้คณะการสื่อสารมวลชนมีงบประมาณสนับสนุนเพ่ือสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการส่ือสารศึกษา ภาคพิเศษ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ         

จึงเห็นสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารศึกษา (หลักสูตร 2 ปี) ภาคพิเศษ คณะการสื่อสารมวลชน ไว้ 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่           

พ.ศ. 2530 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่       

27 พฤษภาคม 2549  จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารศึกษา  ภาคพิเศษ            

คณะการสื่อสารมวลชน พ.ศ. 2549” 

 ข้อ 2  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การส่ือสารศึกษา ภาคพิเศษ คณะการส่ือการมวลชน ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่            

ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต  สาขาวิชาการสื่อสารศึกษา  ภาคพิเศษ   คณะการสื่อสารมวลชน ไว้ดังต่อไปนี้ 

   3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย  หลักสูตรละ   144,000  บาท 

            โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาปกติ 4 ภาค ภาคละ    36,000  บาท 

 3.2  ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ     10,000  บาท 

     3.3  สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ตาม ข้อ 3.2  นั้น  ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว  คือ  ค่าหน่วยกิต  ค่าบํารุงพิเศษ  ค่าข้ึนทะเบียน

เป็น  นักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด  ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา  ค่าบํารุง

กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้งแรก)   

ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา  ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่าเอกสารลงทะเบียน 
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      3.4  สําหรับค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการทุกครั้งที่ไม่ได้ระบุในข้อ 3.1 และข้อ 3.2  

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ 4  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้

กําหนดไว้ในหลักสูตร  จํานวน  144,000  บาท 

  กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้องชําระ

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา                             

 ข้อ 5  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสาร

ศึกษา ภาคพิเศษ คณะการสื่อสารมวลชน จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่ง    

ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ได้ 

 

 ประกาศ  ณ  วันที ่ 2  มิถนุายน   พ.ศ. 2549 

 

 

            (ลงนาม)    เกษม  วฒันชัย 

        (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วฒันชัย) 

                                                              5นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาเอก 

หลักสตูรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  แบบ 2.1 ภาคปกติ  คณะบริหารธรุกิจ 

พ.ศ. 2551 

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

 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  แบบ 2.1  ภาคปกติ    

คณะบริหารธุรกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับ

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  แบบ 2.1  ภาคปกติ  คณะบริหารธุรกิจไว้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2551  เมื่อวันที่              

21  มิถุนายน  2551  จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ 1  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 ภาคปกติ คณะบริหารธุรกิจ        

พ.ศ. 2551” 

ข้อ 2  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  

แบบ 2.1 ภาคปกติ คณะบริหารธุรกิจ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551  

เป็นต้นไป 

ข้อ 3  ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  แบบ  2.1 ภาคปกติ  คณะบริหารธุรกิจ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ  750,000  บาท 

                         โดยแบ่งจ่ายเปน็ภาคการศึกษา ดังน้ี 

ปีที่  1  แบ่งจ่ายเปน็ 2  ภาค ภาคการศึกษาละ           187,500   บาท 

ปีที่  2  แบ่งจ่ายเปน็ 2  ภาค ภาคการศึกษาละ       93,750   บาท 

ปีที่  3  แบ่งจ่ายเปน็ 2  ภาค ภาคการศึกษาละ       93,750   บาท  

 3.2  ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา      

        ภาคการศึกษาปกติ  ภาคละ      10,000   บาท 

 3.3  กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ  

       ภาคการศึกษาปกติ  ภาคละ      20,000   บาท 
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 3.4  สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ  3.1  และค่ารักษาสถานภาพการเป็น

นักศึกษาตามข้อ 3.2  นั้น  ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว  คือ  ค่าหน่วยกิต  ค่าบํารุงพิเศษ       

ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย  ค่าบํารุงห้องสมุด  ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรม

กีฬา   ค่าบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ 

ส่ิงแวดล้อม และขนส่งมวลชน   ค่าสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะครั้งแรก)  ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา    

ค่าประกันอุบัติเหตุ  ค่าเอกสารลงทะเบียน และค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว 

 3.5  สําหรับค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการทุกครั้งที่ไม่ได้ระบุในข้อ 3.1 3.2 และ 

3.3 ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อ 4  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้ 

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา  นักศึกษาต้องชําระ

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

ข้อ 5  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  แบบ  2.1       

ภาคปกติ  คณะบริหารธุรกิจ  จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อ

ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว จะขอรับคืนไม่ได้ 

ข้อ 6  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ซ่ึงไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   23  มิถุนายน  พ.ศ.  2551 

 

 

       (ลงนาม)         เกษม  วัฒนชัย 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

                                นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการตลาด ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ 

พ.ศ. 2549 

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

 

 เพ่ือให้คณะบริหารธุรกิจมีงบประมาณสนับสนุนเพ่ือสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ภาคพิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงเห็นสมควร

กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การตลาด (หลักสูตร 2 ปี) ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่          

พ.ศ. 2530 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่        

27 พฤษภาคม 2549   จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ 

พ.ศ. 2549” 

 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การตลาด ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549  

เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ  170,000  บาท 

 โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาปกติ 4 ภาค ภาคละ   42,500  บาท 

 3.2 ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

 ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ         10,000  บาท 

 3.3  กรณีเป็นนกัศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ  

 ภาคการศึกษาปกติ  ภาคละ         20,000  บาท 

 3.4 สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ตามข้อ 3.2  นั้น ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว  คือ ค่าหน่วยกิต  ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึนทะเบียน
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เป็นนักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่าบํารุง 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้งแรก)    

ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ  และค่าเอกสารลงทะเบียน   

 3.5 สําหรับค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการทุกครั้งที่ไม่ได้ระบุในข้อ 3.1 และ 3.2 ให้

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ 4  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในหลักสูตร จํานวน 170,000 บาท 

  กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา  นักศึกษาต้องชําระ

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา                          

 ข้อ 5  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  

ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กําหนด และ

เมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเก่ียวกับวิธีปฏิบัติซ่ึงไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ได้ 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  2  มิถุนายน  พ.ศ. 2549 

 

 

      (ลงนาม)     เกษม  วัฒนชัย 

       (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

             นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท 

หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ภาคพิเศษ  คณะบริหารธุรกิจ 

พ.ศ. 2550 

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

 

 เ พ่ือ ใ ห้การ จัดการ เรียนการสอนหลัก สูตรบริหารธุ ร กิจมหาบัณฑิต   ภาคพิ เศษ               

คณะบริหารธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษา

ปริญญาโท  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่    

พ.ศ. 2530 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 

17 มีนาคม 2550 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา

สําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ  คณะบริหารธุรกิจ             

พ.ศ. 2550” 

 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   

ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ  ไว้ดังต่อไปนี้ 

  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ  180,000 บาท 

 โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

    ภาคการศึกษาปกติ 4 ภาค ภาคการศึกษาละ    45,000 บาท 

3.2 ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
    ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ    10,000 บาท 

  3.3 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ  

    ภาคการศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาละ       20,000 บาท 

  3.4 สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ  3.1  และค่ารักษาสถานภาพการเป็น

นักศึกษาตามข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว  คือ  ค่าหน่วยกิต  ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา    
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ค่าบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ 

ส่ิงแวดล้อม และขนส่งมวลชน ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้งแรก) ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา    

ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน   

  3.5 สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้อ 3.1 และ 3.2 ให้เป็นไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้

กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

  กรณีนักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้อง

ชําระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

 ข้อ 5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะ

บริหารธุรกิจ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียม

การศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่ง

ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่   27   มีนาคม พ.ศ. 2550 

 

 

        (ลงนาม)          เกษม  วัฒนชัย 

       (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

             นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท 

หลักสตูรบัญชีมหาบัณฑิต  สาขาบัญชี ภาคพิเศษ  คณะบริหารธุรกิจ 

พ.ศ. 2550 

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

 

 เ พ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  สาขาบัญชี  ภาคพิเศษ           

คณะบริหารธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษา

ปริญญาโท  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  สาขาบัญชี ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่    

พ.ศ. 2530 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 

17  กุมภาพันธ์  2550  จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ  1 ระเบียบน้ีเรียกว่า“ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา

สําหรับนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาบัญชี ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ         

พ.ศ. 2550” 

 ข้อ  2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต     

สาขาบัญชี ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 

เป็นต้นไป 

 ข้อ  3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบัญชี

มหาบัณฑิต สาขาบัญชี ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ  ไว้ดังต่อไปนี้ 

  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ  156,000 บาท 

   โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

    ภาคการศึกษาปกติ 4 ภาค ภาคการศึกษาละ    39,000 บาท 

  3.2 ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

    ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ    10,000 บาท 

  3.3 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ  

    ภาคการศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาละ     20,000 บาท 

  3.4 สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็น

นักศึกษาตามข้อ 3.2  ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว  คือ  ค่าหน่วยกิต  ค่าบํารุงพิเศษ             
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ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรม

กีฬา ค่าบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ  

ส่ิงแวดล้อม  และขนส่งมวลชน ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้งแรก)  ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา  

ค่าประกันอุบัติเหตุ  ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน   

  3.5 สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้อ 3.1 และ 3.2 ให้เป็นไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ  4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้

กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

 กรณีนักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา  นักศึกษาต้อง

ชําระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

 ข้อ  5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาบัญชี  ภาคพิเศษ           

คณะบริหารธุรกิจ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ  6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ

ซ่ึงไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  6  มีนาคม  พ.ศ. 2550 

 

 

                    (ลงนาม)           เกษม  วฒันชัย 

        (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วฒันชัย) 

                   นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท 

หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจสําหรับผู้บริหาร (ในสถานท่ี) 

ภาคพิเศษ  คณะบริหารธุรกิจ 

พ.ศ. 2550 

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

  

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สําหรับผู้บริหาร (ในสถานที่) ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนด

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา

บริหารธุรกิจสําหรับผู้บริหาร (ในสถานที่) ภาคพิเศษ  คณะบริหารธุรกิจ ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 

2530 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 21 

เมษายน 2550 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ  1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา

สําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจสําหรับผู้บริหาร (ใน

สถานที่) ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2550” 

 ข้อ  2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา

บ ริหารธุ ร กิจ สํ าหรับ ผู้บริ หาร  ( ในสถาน ที่ )  ภาคพิ เศษ  คณะบริหารธุ ร กิ จ  ที่ เ ข้ า ศึกษา ใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป 

 ข้อ  3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจสําหรับผู้บริหาร (ในสถานที่) ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ  ไว้

ดังต่อไปนี้ 

   3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ 220,000  บาท 

 โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

 ภาคการศึกษาปกติ 4 ภาค ภาคการศึกษาละ   55,000  บาท 

 3.2 ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ    10,000  บาท 
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   3.3 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ  

 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ     20,000  บาท 

   3.4 สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็น

นักศึกษาตามข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึนทะเบียน

เป็นนักศึกษา  ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา  ค่าบํารุง

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อม และ

ขนส่งมวลชน ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้งแรก)  ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา  ค่าประกันอุบัติเหตุ  

ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน  

   3.5 สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้อ 3.1 และ 3.2        

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ  4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้

กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

 กรณีนักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้อง

ชําระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

 ข้อ  5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา

บริหาร ธุรกิจสําหรับผู้บริหาร (ในสถานที่)   ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ จะต้องมาข้ึนทะเบียน          

เป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ  6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ

ซ่ึงไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ได้ 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  23  เมษายน  พ.ศ. 2550                

 

 

      (ลงนาม)         เกษม  วัฒนชัย 

       (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วฒันชัย) 

             นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจสําหรับผู้บริหาร  ภาคพิเศษ  คณะบริหารธุรกิจ 

(ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร) 

พ.ศ. 2552 

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

 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สําหรับผู้บริหาร   ภาคพิเศษ  คณะบริหารธุรกิจ  (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด

สมุทรสาคร) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษา

ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจสําหรับผู้บริหาร ภาคพิเศษ  คณะ

บริหารธุรกิจ  (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดสมุทรสาคร) ไว้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2552  เมื่อวันที่ 28 

กุมภาพันธ์ 2552 จึงวางระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจสําหรับผู้บริหาร ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์

การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร) ไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจสําหรับผู้บริหาร ภาคพิเศษ                  

คณะบริหารธุรกิจ  (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดสมุทรสาคร) พ.ศ. 2552” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป เว้นแต่นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปี

การศึกษา 2552 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฉบับเดิม 

ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจสําหรับผู้บริหาร  ภาคพิเศษ  คณะบริหารธุรกิจ  (ศูนย์การศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดสมุทรสาคร) ไว้ดังต่อไปนี้ 

 3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ  280,000  บาท 

                         โดยแบ่งจ่ายเปน็ภาคการศึกษา ดังน้ี 

ภาคการศึกษาปกติ 4 ภาค ภาคการศึกษาละ    70,000  บาท 

 



-111- 

 

 3.2  ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา      

         ภาคการศึกษาปกติ   ภาคการศึกษาละ   10,000   บาท 

 3.3  กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ  

 ภาคการศึกษาปกติ   ภาคการศึกษาละ            20,000   บาท 

 3.4  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ  3.1  และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตาม

ข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว  คือ  ค่าหน่วยกิต  ค่าบํารุงพิเศษ  ค่าข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษา  ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย  ค่าบํารุงห้องสมุด  ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา  ค่าบํารุง

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อม  

และขนส่งมวลชน   ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้งแรก)  ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา  ค่าประกัน

อุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน 

 3.5  สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ นอกเหนือที่กล่าวมาในข้อ 3.1 3.2 และ 3.3  ให้เป็นไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อ 4  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้ 

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา  นักศึกษาต้องชําระ

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

ข้อ 5  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

บริหารธุรกิจสําหรับผู้บริหาร  ภาคพิเศษ  คณะบริหารธุรกิจ  (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

จังหวัดสมุทรสาคร) จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว จะขอรับคืนไม่ได้ 

ข้อ 6  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ซ่ึงไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่    28    กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2552 

 

 

       (ลงนาม)             เกษม  วัฒนชัย 

   (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วฒันชัย) 

        นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาภาษาไทย  ภาคพิเศษ  คณะมนุษยศาสตร ์

พ.ศ. 2550 

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

 

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  ภาคพิเศษ                    

คณะมนุษยศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษา

ปริญญาโท  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่          

พ.ศ. 2530  ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่  4/2550        

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ 

พ.ศ. 2550”   

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 

2550 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ  คณะมนุษยศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ  140,000 บาท              

        โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ดังนี้  

 ภาคการศึกษาปกติ  4  ภาค ภาคการศึกษาละ              35,000 บาท 

 3.2  ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

 ภาคการศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาละ             10,000 บาท 

 3.3  กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 

 ภาคการศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาละ                 20,000 บาท  

 3.4  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตาม

ข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ  ค่าหน่วยกิต  ค่าบํารุงพิเศษ  ค่าข้ึนทะเบียนเป็น
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นักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย  ค่าบํารุงห้องสมุด  ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่าบํารุง

กิจกรรมเสริมหลักสูตรค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อม และ

ขนส่งมวลชน ค่าสอบประมวลความรู้  (เฉพาะครั้งแรก) ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา  ค่าประกันอุบัติเหตุ 

ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน   

 3.5  สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือท่ีกล่าวมาในข้อ 3.1 3.2 และ 3.3 ให้เป็นไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้ใน

ระเบียบน้ี  

                  กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้องชําระ

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา  

ข้อ 5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย      

ภาคพิเศษ  คณะมนุษยศาสตร์  จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  และเมื่อ

ชําระค่าธรรม เนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

         ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซ่ึง 

ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

 ประกาศ   ณ   วันที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2550 

 

 

                                                          (ลงนาม)           เกษม  วัฒนชัย 

      (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  เกษม  วัฒนชัย) 

            นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ภาคพิเศษ  คณะมนุษยศาสตร ์

พ.ศ. 2550 

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

 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ       

ภาคพิเศษ  คณะมนุษยศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา

สําหรับนักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ     

คณะมนุษยศาสตร์ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  15 (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่         

พ.ศ. 2530  ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 

18 พฤษภาคม 2550 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา

สําหรับนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ        

คณะมนุษยศาสตร์  พ.ศ. 2550”   

 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่           

ปีการศึกษา 2550  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรศิลปศาสตร-

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ  คณะมนุษยศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ   140,000 บาท 

  โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ดังนี้  

 ภาคการศึกษาปกติ  4  ภาค ภาคการศึกษาละ        35,000 บาท 

 3.2 ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

   ภาคการศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาละ               10,000 บาท 

  3.3 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 

   ภาคการศึกษาปกติ   ภาคการศึกษาละ             20,000 บาท 
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 3.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ตามข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต   ค่าบํารุงพิเศษ  ค่าข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษา  ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย  ค่าบํารุงห้องสมุด  ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา  ค่าบํารุง

กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อม 

และขนส่งมวลชน ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้งแรก)  ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา  ค่าประกัน

อุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน   

 3.5 สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ นอกเหนือท่ีกล่าวมาในข้อ 3.1, 3.2 และ 3.3   

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้

กําหนดไว้ในระเบียบนี้  

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้อง

ชําระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา  

 ข้อ 5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ  คณะมนุษยศาสตร์  จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด  และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ

ซ่ึงไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ ณ วันที่ 21  พฤษภาคม พ.ศ. 2550 

 

 

                                            (ลงนาม)        เกษม  วัฒนชัย 

   (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  เกษม  วัฒนชัย) 

   นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 



-116- 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร ์

พ.ศ. 2550 

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

 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา  

ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ภาคพิเศษ     

คณะมนุษยศาสตร์ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่          

พ.ศ. 2530 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 

18 พฤษภาคม 2550 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา

สําหรับนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ภาคพิเศษ 

คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2550”   

 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร-

มหาบัณฑิต  สาขาวิชา จิต วิทยาการปรึกษา  ภาคพิเศษ   คณะมนุษยศาสตร์  ที่ เ ข้า ศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา  2550  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ 140,000 บาท              

    โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ดังนี้  

   ภาคการศึกษาปกติ  4  ภาค ภาคการศึกษาละ           35,000 บาท 

                        3.2 ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

                               ภาคการศึกษาปกติ        ภาคการศึกษาละ           10,000 บาท 

 3.3 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 

 ภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาละ        20,000 บาท  
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   3.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ตามข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย  ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่าบํารุง

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อม 

และขนส่งมวลชน ค่าสอบประมวลความรู้(เฉพาะครั้งแรก) ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา  ค่าประกัน

อุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน   

   3.5 สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือที่กล่าวมาในข้อ 3.1, 3.2 และ 3.3        

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้

กําหนดไว้ในระเบียบนี้  

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้อง

ชําระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา  

 ข้อ 5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

จิตวิทยาการปรึกษา ภาคพิเศษ  คณะมนุษยศาสตร์  จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด  และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ

ซ่ึงไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ   ณ   วนัที ่ 18  พฤษภาคม  พ.ศ. 2550 

 

 

                                                          (ลงนาม)           เกษม     วัฒนชัย 

      (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  เกษม  วัฒนชัย) 

             นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ  คณะมนุษยศาสตร ์

พ.ศ. 2549 

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

 เพ่ือให้คณะมนุษยศาสตร์สามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยงบประมาณสนับสนุน

จากค่าธรรมเนียมการศึกษา จึงเห็นสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตร 2 ปี) ภาคพิเศษ                 

คณะมนุษยศาสตร์ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2530 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2549  เมื่อวันท่ี 

25 กุมภาพันธ์ 2549  จึงวางระเบียบไว้ดังนี้  

 ข้อ  1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ คณะ

มนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2549” 

 ข้อ  2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

สารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ  คณะมนุษยศาสตร์  ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตั้งแต่ภาค

การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป                                                

 ข้อ  3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ 140,000  บาท 

  โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังน้ี 

   ภาคการศึกษาปกติ 4 ภาค ภาคละ          35,000  บาท 

 3.2 ค่ารักษาสถานภาพการเปน็นกัศึกษา ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ    10,000  บาท 

 3.3 สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ตามข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย 

ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าบํารุงกีฬา ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุง
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พิเศษ ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา และค่าเอกสาร

ลงทะเบียน 

 3.4 สําหรับค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการทุกครั้งที่ไม่ได้ระบุในข้อ 3.1 และ 3.2   

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ  4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในหลักสูตร จํานวน 140,000 บาท 

 ข้อ  5 กรณีนักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้องชําระค่า

รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 3.2 จนกว่าจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและเงื่อนไขของ

คณะ 

 ข้อ  6 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ

ศึกษา ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  

และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมแล้วจะขอรับคืนไม่ได้                                     

 ข้อ  7 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ซ่ึงไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  

 

      ประกาศ  ณ  วนัที ่  3   มีนาคม   พ.ศ. 2549   

 

 

      (ลงนาม)     เกษม  วฒันชัย 

       (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วฒันชัย) 

             นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ  คณะมนุษยศาสตร ์

พ.ศ. 2548 

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

 

เพ่ือให้คณะมนุษยศาสตร์ สามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัย

งบประมาณสนับสนุนจากค่าธรรมเนียมการศึกษา จึงเห็นสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

(หลักสูตร  2  ปี)  ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(11)             

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน

คราวประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 30 เมษายน  2548  จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ  1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

ภาคพิเศษ  คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2548” 

ข้อ  2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  ภาคพิเศษ   คณะมนุษยศาสตร์   ที่ เ ข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป 

ข้อ  3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร-

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ  คณะมนุษยศาสตร์  ไว้ดังต่อไปนี้ 

3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ  120,000  บาท 

โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา  ดังนี้ 

ภาคการศึกษาปกติ  4  ภาค  ภาคละ      30,000  บาท  

3.2  ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา      

ภาคการศึกษาปกติ          10,000  บาท 

3.3  สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ  3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็น

นักศึกษาตามข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  ค่าบํารุง

มหาวิทยาลัย  ค่าบํารุงพิเศษ  ค่าบํารุงห้องสมุด  ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร        
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ค่าบํารุงกีฬา  ค่าหน่วยกิต  ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าประกันอุบัติเหตุ  ค่าบัตรประจําตัว

นักศึกษา และค่าเอกสารลงทะเบียน 

3.4  สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บตามรายการทุกครั้งที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อ 3.1 

และ 3.2 ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อ  4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้ครบตามที่ได้กําหนด

ไว้ในหลักสูตร จํานวน 120,000 บาท 

ข้อ  5 กรณีนักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้องชําระ

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  ตามข้อ 3.2  จนกว่าจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและเงื่อนไข

ของคณะ 

ข้อ  6 ผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ  คณะมนุษยศาสตร์  จะต้องมาข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืน

ไม่ได้ 

ข้อ  7 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ซ่ึงไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2548 

 

 

(ลงนาม)                  เกษม  วฒันชัย 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  เกษม  วฒันชัย) 

    นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ภาคปกต ิคณะมนุษยศาสตร์ 

พ.ศ. 2552 

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

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรม

ล้านนา แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ          

มีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลป-

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ภาคปกติ            

คณะมนุษยศาสตร์ไว้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม    

พ.ศ. 2552 จึงวางระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลป 

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ภาคปกติ     

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา แผน ก แบบ  

ก 2 และแผน ข ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์ ไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา แผน ก 

แบบ ก 2 และแผน ข ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ.2552” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป เว้นแต่นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อน

ปีการศึกษา 2552 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฉบับเดิม 

ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์ 

ไว้ดังต่อไปนี้ 

3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ 56,000 บาท 

โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้  

ภาคการศึกษาปกติ 4 ภาค  ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท 

3.2 เมื่อเรียนจบจนครบกําหนดเวลาตามหลักสูตรแล้ว หากนักศึกษายังไม่สําเร็จ

การศึกษานักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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ภาคการศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท 

ภาคฤดูร้อน        8,000 บาท 

3.3 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติดังนี้ 

ภาคการศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท 

ภาคฤดูร้อน        8,000 บาท 

3.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามหัวข้อ 3.1 และค่าธรรมเนียมการใช้บริการของ

มหาวิทยาลัย ตามข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อม และ

ขนส่งมวลชน ค่าสอบประมวลความรู้สําหรับแผน ข (เฉพาะครั้งแรก) ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา       

ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน 

3.5 สําหรับค่าธรรมเนียมอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้อ 3.1 ข้อ 3.2 และข้อ 3.3 

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่กําหนดไว้ใน

ระเบียบนี้ 

ข้อ 5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและ

วรรณกรรมล้านนา แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจการประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2552 

 

 

(ลงนาม)                  เกษม  วฒันชัย 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  เกษม  วฒันชัย) 

    นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาจิตรกรรม แผน ก  แบบ  ก 1  ภาคปกต ิ คณะวิจิตรศิลป์ 

พ.ศ. 2550 

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

 

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม แผน ก แบบ ก 1        

ภาคปกติ คณะวิจิตรศิลป์  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ 

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม แผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ        

คณะวิจิตรศิลป์ ไว้ 

     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่          

พ.ศ.2530 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 

21 เมษายน 2550 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

     ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม แผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ        

คณะวิจิตรศิลป์ พ.ศ.  2550”  

    ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม  

แผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ คณะวิจิตรศิลป์ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550          

เป็นต้นไป  

    ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาจิตรกรรม แผน ก แบบ ก 1   ภาคปกติ  คณะวิจิตรศิลป์  ไว้ดังต่อไปนี้ 

  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ          100,000  บาท 

   โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

    ภาคการศึกษาปกติ 4 ภาค ภาคการศึกษาละ    25,000  บาท 

  3.2 ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา   

                            ภาคการศึกษาปกติ           ภาคการศึกษาละ      10,000  บาท 

  3.3 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ  

   ภาคการศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาละ     20,000 บาท 



-125- 

 

               3.4 สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ตามข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่าบํารุงกิจกรรม

เสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อม และขนส่ง

มวลชน ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา  ค่าประกันอุบัติเหตุ  ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และ          

ค่าเอกสารลงทะเบียน 

  3.5 สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้อ 3.1 และข้อ 3.2  ให้เป็นไป

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

        ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้ใน

ระเบียบนี้ 

             กรณีนักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา  นักศึกษาต้องชําระ

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

 ข้อ 5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม แผน ก 

แบบ ก 1  ภาคปกติ  คณะวิจิตรศิลป์  จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ

เมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ได้ 

 

  ประกาศ  ณ  วันที ่   23   เมษายน  พ.ศ. 2550 

 

 

         (ลงนาม)        เกษม  วฒันชัย 

           (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วฒันชัย) 

                             นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรศิลปมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาทัศนศิลป์  แผน ก แบบ ก2  ภาคปกติ  คณะวิจิตรศิลป์ 

พ.ศ. 2550 

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

 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก

2  ภาคปกติ คณะวิจิตรศิลป์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์  แผน ก  แบบ ก2 ภาคปกติ             

คณะวิจิตรศิลป์ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่     

พ.ศ. 2530 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2550  เมื่อวันที่ 

21 เมษายน 2550 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา 

สําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก2 ภาคปกติ 

คณะวิจิตรศิลป์ พ.ศ. 2550 

 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ทัศนศิลป์  แผน ก แบบ ก2 ภาคปกติ คณะวิจิตรศิลป์ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่          

ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมกับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก2 ภาคปกติ คณะวิจิตรศิลป์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ 80,000 บาท 

   โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังน้ี 

    ภาคการศึกษาปกต ิ 4  ภาค ภาคการศึกษาละ 20,000  บาท 

3.2 ค่ารักษาสถานภาพการเปน็นกัศึกษา 
    ภาคการศึกษาปกต ิ ภาคการศึกษาละ 10,000  บาท 

3.3 กรณีเปน็นักศึกษาต่างชาต ิให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาต ิ

   ภาคการศึกษาปกต ิ ภาคการศึกษาละ 20,000  บาท 

3.4 สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็น

นักศึกษาตามข้อ 3.2  ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึนทะเบียน
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เป็นนักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่าบํารุง

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อม และ

ขนส่งมวลชน ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ  ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และค่า

เอกสารลงทะเบียน 

3.5 สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้อ 3.1 และข้อ 3.2     

ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้

กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

  กรณีนักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา  นักศึกษาต้อง

ชําระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

 ข้อ 5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

แผน ก แบบ ก2  ภาคปกติ คณะวิจิตรศิลป์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเก่ียวกับวิธีปฏิบัติซึ่ง

ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ได้ 

 

  ประกาศ ณ วนัที่  23  เมษายน  2550 

 

 

                           (ลงนาม)   เกษม   วัฒนชัย 

 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม   วฒันชัย) 

 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรบันักศึกษาปริญญาเอก หลักสตูรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง  แบบ  2.1  ภาคปกติ  (หลักสตูรนานาชาติ) 

บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

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

 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 

แบบ 2.1 ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ) บณัฑิตวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนด

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาเศรษฐกิจ

พอเพียง แบบ 2.1 ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัย 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 

2551 ประกอบกับมติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที ่ 23  

สิงหาคม  2551 จึงวางระเบียบไว้ดังน้ี 

 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบั

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ 2.1 ภาคปกติ 

(หลักสูตรนานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัย   พ.ศ. 2551” 

 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ 2.1 ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ)  บณัฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา  

2551  เปน็ต้นไป 

 ข้อ 3  ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญา

ดุษฎี-บัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ 2.1 ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ)  บณัฑิตวิทยาลัย    

ไว้ดังต่อไปนี้ 

  3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย                 

        นักศึกษาไทย  หลักสูตรละ     750,000  บาท 

             โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ดังนี้   

    ภาคการศึกษาปกต ิ6 ภาค ภาคการศึกษาละ 125,000   บาท 

        นักศึกษาต่างชาต ิ หลักสูตรละ    900,000   บาท 

             โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ดังนี้   

    ภาคการศึกษาปกต ิ6 ภาค ภาคการศึกษาละ 150,000   บาท 
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  3.2  ค่ารกัษาสถานภาพการเปน็นักศึกษา   

    ภาคการศึกษาปกต ิ ภาคการศึกษาละ        10,000   บาท 

  3.3  สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ  3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็น

นักศึกษาตาม ข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว  คือ  ค่าหน่วยกิต  ค่าบํารุงพิเศษ  ค่าข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษา  ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด  ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา  

ค่าบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ 

ส่ิงแวดล้อมและขนส่งมวลชน ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้งแรก)  ค่าสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะครั้ง

แรก) ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสาร

ลงทะเบียน  

  3.4  สําหรบัค่าธรรมเนียมอื่นๆ นอกเหนือที่กล่าวมาในข้อ  3.1 และ 3.2  ให้เป็นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ 4  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนด

ไว้ในระเบียบนี้  

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้อง

ชําระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา   

 ข้อ 5  ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐกิจ

พอเพียง แบบ 2.1 ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ)  บัณฑิตวิทยาลัย จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี  และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ   

ซ่ึงไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

          ประกาศ  ณ  วนัที ่ 5  กนัยายน  พ.ศ.  2551 

 

 

      (ลงนาม)            เกษม    วัฒนชัย 

        (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  เกษม  วฒันชัย) 

                     นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

(หลักสตูรนานาชาติ)  คณะเศรษฐศาสตร ์

พ.ศ. 2549 

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

 

 เพ่ือให้คณะเศรษฐศาสตร์มีงบประมาณสนับสนุนเพ่ือสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรกําหนด

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร

นานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ ไว้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่          

พ.ศ. 2530 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่       

25 มีนาคม  2549 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับ

นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. 2549”  

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป  

 ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

                 3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบ่งเป็น 

3.1.1 นักศึกษาไทย 

  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย  หลักสูตรละ     750,000 บาท 

       โดยแบ่งจ่าย 6 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ      125,000 บาท 

 3.1.2 นักศึกษาต่างชาติ 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย  หลักสูตรละ      900,000 บาท 

       โดยแบ่งจ่าย 6 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ      150,000 บาท 

 3.2   ค่ารกัษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  ภาคการศึกษาละ        10,000 บาท 

 3.3   สําหรับธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

ตาม ข้อ 3.2 นั้น ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  ค่าธรรมเนียม
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นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ  ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย  ค่าบํารุงห้องสมุด  ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุง

กิจกรรมกีฬา  ค่าบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ  ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยี

สารสนเทศ ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าสอบวัดคุณสมบัติ ค่าสอบประมวลความรู้  

ค่าเอกสารลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมในการใช้ห้องปฏิบัติการ                         

3.4   สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  นอกจากท่ีกล่าวมาในข้อ 3.1  และ 3.2  ให้เป็นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                           

 ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามทีไ่ด้กาํหนดไว้ใน

หลักสูตร ตามที่กล่าวมาในข้อ 3.1.1 และข้อ 3.1.2 

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาจะต้องชาํระ

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา                

 ข้อ 5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)    

คณะเศรษฐศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กําหนด และเมื่อชําระ

ค่าธรรมเนียมแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ซ่ึงไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ได้  

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  27  พฤษภาคม  พ.ศ.  2549 

 

 

     (ลงนาม)         เกษม  วัฒนชัย 

      (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

            นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรบันักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

หลักสตูร 1 ปี พ.ศ. 2545 

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

 

เพ่ือให้คณะเศรษฐศาสตร์ สามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา      

ภาคพิเศษ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร 1 ป ี

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยงบประมาณสนับสนุนจากค่าธรรมเนียมการศึกษา จึงเห็นสมควรกําหนด

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนัก ศึกษาบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์                

คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร 1 ปี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 

15(11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราว

ประชุมครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2545 จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการเศรษฐศาสตร

มหาบัณฑิต หลักสูตร 1 ปี พ.ศ. 2545” 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์       

คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร 1 ป ีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตั้งแต่ปีการศึกษา  พ.ศ.  2545 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร 1 ปี ไว้ดังต่อไปนี้ 

3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรละ      105,000  บาท 

โดยแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด   งวดละ    35,000   บาท 

3.2 ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ           10,000   บาท 

 ภาคฤดูร้อน      5,000   บาท 

3.3 สําหรับค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสภาพการเป็น

นักศึกษาตามข้อ 3.2 นั้น ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  ค่าบํารุง

มหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกีฬา ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าธรรมเนียม
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เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการใช้

ห้องปฏิบัติการ 

3.4 สําหรับค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการทุกครั้งที่ไม่ได้ระบุในข้อ 3.1, 3.2   

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงิน 

3.5 สําหรับงวดการจ่ายเงินให้เป็นไปตามประกาศของสํานักทะเบียนและประมวลผล 

 ข้อ 4 ผู้ที่ได้รับการเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์                     

คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร 1 ปี จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมแล้วจะขอรับคืนไม่ได้  

 ข้อ 5 อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซ่ึงไม่ขัดแย้ง

กับระเบียบนี้ 

 

ประกาศ ณ วันที่  31 พฤษภาคม  พ.ศ.2545 

 

 

(ลงนาม)  นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ 

(นายมีชัย   ฤชุพันธุ์) 

นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

โครงการเปิดสอนเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สองภาษา คณะเศรษฐศาสตร์ 

พ.ศ. 2549 

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

 

 เพ่ือให้คณะเศรษฐศาสตร์มีงบประมาณสนับสนุนเพ่ือสามารถดําเนินการจัดการเรียนหลักสูตร

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สองภาษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ           

จึงเห็นสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตร

มหาบัณฑิต โครงการเปิดสอนเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สองภาษา คณะเศรษฐศาสตร์ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่      

พ.ศ. 2530 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่       

25 มีนาคม 2549 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา 

สําหรับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการเปิดสอนเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สองภาษา              

คณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. 2549”  

 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการเปิดสอน

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สองภาษา คณะเศรษฐศาสตร์ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี

การศึกษา 2549 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้กําหนดให้ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

โครงการเปิดสอนเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สองภาษา คณะเศรษฐศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรละ 105,000 บาท 

        โดยแบ่งจ่ายเปน็ 3 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ   35,000 บาท 

  3.2 ค่ารักษาสถานภาพการเปน็นักศึกษา ภาคการศึกษาละ          10,000 บาท 

  3.3 สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ตามข้อ 3.2 นั้น ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบํารุง

มหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด   ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา   ค่าบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าบัตรประจําตัว 

นักศึกษา  ค่าเอกสารลงทะเบียน  และค่าธรรมเนียมในการใช้ห้องปฏิบัติการ  
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  3.4 สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ นอกจากที่กล่าวมาในข้อ 3.1  และ 3.2  ให้เป็นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                            

 ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนด

ไว้ในหลักสูตร จํานวน 105,000 บาท 

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาจะต้อง

ชําระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา                       

   ข้อ 5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการเปิด

สอนเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สองภาษา คณะเศรษฐศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ได้  

 

  ประกาศ  ณ  วันที่   27  พฤษภาคม   พ.ศ.  2549 

 

 

                (ลงนาม)     เกษม  วัฒนชัย    

      (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

            นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต - มหาบณัฑิต 

โครงการเปิดสอนปริญญาตรี - โท เศรษฐศาสตร์สองภาษา  คณะเศรษฐศาสตร ์

พ.ศ. 2550 

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

 

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต - มหาบัณฑิต โครงการเปิด

สอนปริญญาตรี - โท เศรษฐศาสตร์ สองภาษา คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควร

กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต - มหาบัณฑิต 

โครงการเปิดสอนปริญญาตรี - โท เศรษฐศาสตร์ สองภาษา คณะเศรษฐศาสตร์ ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่       

พ.ศ. 2530 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่         

21 กรกฎาคม 2550 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา 

สําหรับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต - มหาบัณฑิต โครงการเปิดสอนปริญญาตรี - โท 

เศรษฐศาสตร์ สองภาษา คณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. 2550”  

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต - มหาบัณฑิต โครงการ

เปิ ดสอนปริญญาตรี  - โท  เ ศรษฐศาสต ร์  สองภาษา  คณะเศรษฐศาสตร์  ที่ เ ข้ า ศึกษา ใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป  

 ข้อ 3 ให้กําหนดให้ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต - 

มหาบัณฑิต โครงการเปิดสอนปริญญาตรี - โท เศรษฐศาสตร์ สองภาษา คณะเศรษฐศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา  

 ภาคการศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาละ        35,000  บาท 

 ภาคฤดูร้อน           ภาคการศึกษาละ   17,500  บาท 

  3.2 ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  

 ภาคการศึกษาปกติ   ภาคการศึกษาละ     10,000  บาท 

  3.3 สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประเภท ง ที่เรียกเก็บตามรายการทุกครั้ง  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียม
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การศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี และระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา

สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา                      

 ข้อ 4 ในกรณีที่นักศึกษาไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 5 ปี  ให้เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา

ในภาคการศึกษาต่อไป ภาคการศึกษาละกึ่งหนึ่งของอัตราตามที่กําหนดไว้ในข้อ 3.1 

 ข้อ 5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต - มหาบัณฑิต 

โครงการเปิดสอนปริญญาตรี - โท เศรษฐศาสตร์ สองภาษา จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่ง

ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  27  กรกฎาคม   พ.ศ.  2550 

 

 

       (ลงนาม)               เกษม  วัฒนชัย 

 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต – มหาบัณฑิต  

โครงการเปิดสอนปริญญาตรี – โท เศรษฐศาสตร์ สองภาษา คณะเศรษฐศาสตร ์

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

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

 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต – มหาบัณฑิต โครงการเปิดสอน

ปริญญาตรี – โท เศรษฐศาสตร์ สองภาษา คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ               

มีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต – มหาบัณฑิต โครงการเปิดสอนปริญญาตรี – โท เศรษฐศาสตร์ สองภาษา      

คณะเศรษฐศาสตร์ไว้ 

         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน 

๒๕๕๒ จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

      ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต – มหาบัณฑิต โครงการเปิดสอนปริญญาตรี – โท เศรษฐศาสตร์ 

สองภาษา คณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒” 

       ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต – มหาบัณฑิต โครงการเปิด

สอนปริญญาตรี – โท เศรษฐศาสตร์ สองภาษา คณะเศรษฐศาสตร์ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ และปีการศึกษา ๒๕๕๐ 

      ข้อ ๓ ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต – 

มหาบัณฑิต โครงการเปิดสอนปริญญาตรี – โท เศรษฐศาสตร์ สองภาษา คณะเศรษฐศาสตร์ ที่เข้าศึกษา

ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ และปีการศึกษา ๒๕๕๐ ไว้ดังต่อไปนี้ 

   ๓.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา 

     ภาคการศึกษาปกติ ๔ ภาค  ภาคการศึกษาละ     ๓๕,๐๐๐ บาท 

     ภาคฤดูร้อน         ๑๗,๕๐๐ บาท 

 ๓.๒ ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  

     ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ      ๑๐,๐๐๐ บาท 
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 ๓.๓ สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๓.๑ และค่าธรรมเนียมการใช้บริการของ

มหาวิทยาลัยตามข้อ ๓.๒ ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่า

บํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ 

ส่ิงแวดล้อม และขนส่งมวลชน  ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา และค่าเอกสาร

ลงทะเบียน 

 ข้อ ๔ ในกรณีที่นักศึกษาไม่สําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา ให้เก็บค่าธรรมเนียม

การศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป ภาคการศึกษาละกึ่งหนึ่งของอัตราตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๓.๑ 

 ข้อ ๕ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต – มหาบัณฑิต โครงการ

เปิดสอนปริญญาตรี – โท เศรษฐศาสตร์ สองภาษา คณะเศรษฐศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒                 

 

 

         (ลงนาม)            เกษม  วัฒนชัย 

        (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

             นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ คณะเศรษฐศาสตร์ 

พ.ศ. 2550 

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

 

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกต ิ                    

คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ นักศึกษา

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ คณะเศรษฐศาสตร์ไว้  

         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่      

พ.ศ. 2530 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 

21 เมษายน 2550   จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

      ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับ

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ คณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. 2550”  

       ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ                     

คณะเศรษฐศาสตร์ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป  

      ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ คณะเศรษฐศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

   3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ            100,000 บาท 

          โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

      ภาคการศึกษาปกติ 4 ภาค ภาคการศึกษาละ     25,000 บาท 

  3.2 ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา   

 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ       10,000 บาท 

   3.3  กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ  

      ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ      20,000 บาท 

 3.4 สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็น

นักศึกษาตาม  ข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษา  ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่า

บํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ 
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ส่ิงแวดล้อม และขนส่งมวลชน ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ  ค่าเอกสารประกอบการ

รายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน       

         3.5  สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้อ 3.1 และข้อ 3.2        

ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

            ข้อ 4  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนด

ไว้ในระเบียบนี้ 

               กรณีนักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา  นักศึกษาต้องชําระ

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

 ข้อ 5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   

ภาคปกติ คณะเศรษฐศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ได้ 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  23  เมษายน  พ.ศ. 2550                 

 

 

         (ลงนาม)           เกษม  วัฒนชัย 

        (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

                    นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ  คณะเศรษฐศาสตร ์

พ.ศ. 2550 

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

 

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ                 

คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ นักศึกษา

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ไว้  

         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่          

พ.ศ.2530 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 

21 เมษายน 2550 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ 

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์  พ.ศ. 2550”  

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ                  

คณะเศรษฐศาสตร์ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป  

 ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ           120,000 บาท 

  โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

      ภาคการศึกษาปกติ 4 ภาค ภาคการศึกษาละ   30,000 บาท 

 3.2 ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

      ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ    10,000 บาท 

 3.3 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ  

      ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ    20,000 บาท 

 3.4 สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็น

นักศึกษาตามข้อ 3.2  ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าขึ้นทะเบียน

เป็นนักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่าบํารุง

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อม และ
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ขนส่งมวลชน ค่าสอบประมวลความรู้(เฉพาะครั้งแรก)  ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ    

ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน 

 3.5 สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ให้เป็นไป

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้ใน

ระเบียบนี้ 

              กรณีนักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้องชําระ

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

 ข้อ 5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาค

พิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ได้ 

 

    ประกาศ  ณ  วันที ่ 23  เมษายน  พ.ศ. 2550 

 

 

           (ลงนาม)             เกษม  วัฒนชัย 

          (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วฒันชัย) 

                     นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาเอก หลักสตูรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ภาคปกติ คณะศึกษาศาสตร ์

พ.ศ. 2551 

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

 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  แบบ 1.1 และแบบ 2.1   

ภาคปกติ คณะศึกษาศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ภาคปกติ            

คณะศึกษาศาสตร์ไว้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 

ประกอบกับ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 

2551 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา ปริญญา

เอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ภาคปกติ คณะศึกษาศาสตร์           

พ.ศ. 2551” 

 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 

และ แบบ 2.1 ภาคปกติ คณะศึกษาศาสตร์ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 

2551 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี

บัณฑิต แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ภาคปกติ คณะศึกษาศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

  3.1   ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย  

        แบบ 1.1 หลักสูตรละ      210,000  บาท 

          โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

          ภาคการศึกษาปกติ 6 ภาค ภาคการศึกษาละ    35,000   บาท 

         แบบ 2.1 หลักสูตรละ     150,000   บาท 

          โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

          ภาคการศึกษาปกติ 6 ภาค ภาคการศึกษาละ      25,000   บาท 

 



-145- 

 

3.2   ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

ภาคการศึกษาปกติ           10,000   บาท 

3.3    กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ  

ภาคการศึกษาปกติ   ภาคการศึกษาละ      20,000   บาท 

   3.4    ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ3.1 และ ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตาม

ข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต  ค่าบํารุงพิเศษ  ค่าข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย  ค่าบํารุงห้องสมุด  ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา  ค่าบํารุง

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพส่ิงแวดล้อมและ

ขนส่งมวลชน  ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้งแรก)  ค่าสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะครั้งแรก)  ค่าทําบัตร

ประจําตัวนักศึกษา  ค่าประกันอุบัติเหตุ  ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน 

3.5   สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือที่กล่าวมาในข้อ 3.1 3.2 และ 3.3 ให้เป็นไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อ 4  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้ใน

ระเบียบน้ี 

กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้องชําระ

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

ข้อ 5  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 และแบบ 

2.1 ภาคปกติ คณะศึกษาศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด และ

เมื่อชําระค่าธรรมเนียมแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

ข้อ 6  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซ่ึงไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ ณ วันที่    2   พฤษภาคม  พ.ศ. 2551 

 

 

           (ลงนาม)              เกษม  วฒันชัย 

 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาเอก หลักสตูรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

แบบ 2.1 ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร ์

พ.ศ. 2551 

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

 

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 ภาคพิเศษ                     

คณะศึกษาศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษา

ปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ไว้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 

ประกอบกับ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 

2551 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา ปริญญา

เอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2551” 

 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1     

ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี

บัณฑิต แบบ 2.1 ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

  3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย            240,000   บาท 

         โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

          ภาคการศึกษาปกติ 6 ภาค ภาคการศึกษาละ      40,000   บาท 

3.2  ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

ภาคการศึกษาปกติ            10,000   บาท 

3.3  กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ  

ภาคการศึกษาปกติ   ภาคการศึกษาละ      20,000   บาท 

   3.4  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และ ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตาม

ข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ  ค่าหน่วยกิต  ค่าบํารุงพิเศษ  ค่าข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษา  ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย  ค่าบํารุงห้องสมุด  ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา  ค่าบํารุง

กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อม
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และขนส่งมวลชน  ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้งแรก)  ค่าสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะครั้งแรก)  ค่าทํา

บัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ  ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว  และค่าเอกสาร

ลงทะเบียน 

3.5  สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ นอกเหนือที่กล่าวมาในข้อ 3.1 3.2 และ 3.3 ให้เป็นไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อ 4  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้ใน

ระเบียบน้ี 

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้องชําระ

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

ข้อ 5  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1        

ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด และเม่ือ

ชําระค่าธรรมเนียมแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

ข้อ 6  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซ่ึงไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ ณ วันที่  2  พฤษภาคม   พ.ศ. 2551 

 

 

        (ลงนาม)       เกษม  วัฒนชัย 

  (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

  นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร ์

พ.ศ. 2548 

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

   

เพื่อให้คณะศึกษาศาสตร์สามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนปริญญาโท  ภาคพิเศษ  ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ  โดยอาศัยงบประมาณสนับสนุนจากค่าธรรมเนียมการศึกษา  จึงเห็นสมควรกําหนด

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์  อาศัยอํานาจตาม

ความในมาตรา 15 (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 2530  และมติที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2548  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2548  จึงวางระเบียบไว้

ดังนี้ 

 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2548” 

  ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาปริญญาโท  ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์ที่เข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2548  เป็นต้นไป 

  ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ 

ไว้ดังต่อไปนี้ 

 3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ  90,000  บาท 

  โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา  ดังนี้ 

   ภาคการศึกษาปกติ  4  ภาค  ภาคละ   20,000  บาท 

   ภาคฤดูร้อน      2  ภาค  ภาคละ       5,000  บาท 

 3.2 ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาปกติ   5,000  บาท 

 3.3 สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1  และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ตามข้อ 3.2  ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว  คือ  ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  ค่าบํารุง

มหาวิทยาลัย  ค่าบํารุงพิเศษ ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าบํารุง

กีฬา ค่าหน่วยกิต  ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าประกันอุบัติเหตุ  ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา

และค่าเอกสารลงทะเบียน 

 3.4 สําหรับค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการทุกครั้งที่ไม่ได้ระบุในข้อ 3.1 และ 3.2    

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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  ข้อ 4  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในหลักสูตร  จํานวน  90,000  บาท 

  ข้อ 5  กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา  นักศึกษาจะต้อง

ชําระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  ตามข้อ 3.2  จนกว่าจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและ

เงื่อนไขของคณะ 

  ข้อ 6  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท  ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์

จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมแล้วจะขอรับ

คืนไม่ได้ 

  ข้อ 7  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี  และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่ง  

ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2548 

 

 

               (ลงนาม)      เกษม  วัฒนชัย 

       (ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม  วัฒนชัย) 

           นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรบันักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางศึกษาศาสตร ์

สาขาวิชาวิชาชีพคร ูภาคพิเศษ พ.ศ. 2545 

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

 

เพ่ือให้คณะศึกษาศาสตร์ สามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตทางศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยงบประมาณ

สนับสนุนจากค่าธรรมเนียมการศึกษา จึงเห็นสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษา

หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ  อาศัยอํานาจตาม

ความในมาตรา 15(11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 สภา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2545 จึงวางระเบียบไว้ 

ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาวิชาชีพครู  ภาคพิเศษ            

พ.ศ. 2545” 

ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา

วิชาชีพครู  ภาคพิเศษ  ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา  พ.ศ.  2545 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง

ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ไว้ดังนี้ 

3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน ภาคละ 13,000  บาท  

3.2 ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ         4,000  บาท 

3.3 สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ      

ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกีฬา       

ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าประกันอุบัติเหตุ  และค่าบัตรประจําตัว

นักศึกษา  

3.4 สําหรับค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการทุกครั้งที่ไม่ได้ระบุในข้อ 3.1, 3.2  ให้

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงิน 
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ข้อ 4 ผู้ที่ได้รับการเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา

วิชาชีพครู ภาคพิเศษ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระ

ค่าธรรมเนียมแล้วจะขอรับคืนไม่ได้  

ข้อ 5 อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอํานาจประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ซ่ึงไม่ขัดแย้งกับ

ระเบียบนี้ 

 

ประกาศ ณ วันที่  30 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 

 

 

(ลงนาม)  นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ 

(นายมีชัย   ฤชุพันธุ์) 

นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาเอก  หลักสตูรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร ์

พ.ศ. 2550 

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

  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ท่ีดินและการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน  ภาคพิเศษ  คณะสังคมศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ         

จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก  หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ภาคพิเศษ  คณะสังคมศาสตร์ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 

2530 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 

2550 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการใช้ที่ ดินและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2550” 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภาคพิเศษ  คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ 

ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก  หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎี

บัณฑิต   สาขา วิชาการใ ช้ที่ ดินและการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติอ ย่างยั่ ง ยืน  ภาคพิ เศษ                  

คณะสังคมศาสตร์ไว้ดังต่อไปนี้ 

  3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ  465,000 บาท 

         โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ดังนี้ 

   ภาคการศึกษาปกติ 6 ภาค ภาคการศึกษาละ  77,500  บาท 

  3.2  ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ  10,000  บาท 

  3.3  กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 

   ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ     20,000  บาท 

  3.4  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตาม

ข้อ 3.2  ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต  ค่าบํารุงพิเศษ  ค่าข้ึนทะเบียนเป็น
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นักศึกษา  ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย  ค่าบํารุงห้องสมุด  ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา  ค่าบํารุง

กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อม 

และขนส่งมวลชน  ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้งแรก)  ค่าสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะครั้งแรก)  ค่าทํา

บัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ  ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน 

  3.5  สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือที่กล่าวมาในข้อ 3.1, 3.2 และ 3.3 ให้เป็นไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้ 

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้องชําระค่า

รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

 ข้อ 5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการใช้

ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภาคพิเศษ  คณะสังคมศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียน

เป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

  

  ประกาศ ณ วันที่   22  สิงหาคม  พ.ศ. 2550   

 

 

               (ลงนาม)            เกษม  วัฒนชัย 

                                (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วฒันชัย) 

   นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท  

หลักสตูรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ  คณะสังคมศาสตร์ 

พ.ศ. 2547 

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

  

 เพ่ือให้คณะสังคมศาสตร์  สามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตร

มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยงบประมาณสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา  

จึงเห็นสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

(หลักสูตร 2 ปี) ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (11) แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใน

คราวประชุมครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม  2547 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา

สําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2547” 

 ข้อ 2  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต        

ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตร-

มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ  100,000  บาท 

   โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา  ดังน้ี 

             ภาคการศึกษา 4 ภาค ภาคละ     25,000  บาท 

3.2 ค่ารักษาสถานภาพเป็นนักศึกษา  ภาคการศึกษาปกต ิ

    ภาคละ    10,000  บาท 

  3.3 สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1  และค่ารักษาสถานภาพการเป็น

นักศึกษาตามข้อ 3.2  ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา   ค่าบํารุง

มหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกีฬา ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าธรรมเนียม

เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าประกันอุบัติเหตุ  ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา และค่าเอกสารลงทะเบียน 

  3.4   สําหรับค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการทุกครั้งที่ไม่ได้ระบุในข้อ 3.1 และ 

3.2 ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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 ข้อ 4  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามท่ีได้

กําหนดไว้ในหลักสูตร จํานวน 100,000 บาท 

 ข้อ 5  กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษา

จะต้องชําระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 3.2 จนกว่าจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

และเงื่อนไขของคณะ 

 ข้อ 6  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ               

คณะสังคมศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระ

ค่าธรรมเนียมแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 7  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ 

ซ่ึงไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ ณ วันที่   31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2547 

 

 

                                                                (ลงนาม)    เกษม     วัฒนชัย 

   (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม วัฒนชัย) 

    นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท   

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ 

พ.ศ. 2547 

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

 

 เพ่ือให้คณะสังคมศาสตร์สามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ภาคพิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยงบประมาณสนับสนุน

จากค่าธรรมเนียมการศึกษา จึงเห็นสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (หลักสูตร 2 ปี) ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  15(11)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530  

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2546  เมื่อวันที่ 29 

พฤศจิกายน  2546  จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา

สําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะ

สังคมศาสตร์ พ.ศ. 2547” 

 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่ปี

การศึกษา 2547 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร-

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ  220,000  บาท 

 โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

 ภาคการศึกษาปกติ  4 ภาค ภาคละ         55,000  บาท 

3.2  ค่ารักษาสถานภาพเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาปกติ 
   ภาคละ         10,000  บาท 

3.3 สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1  และค่ารักษาสถานภาพการเป็น

นักศึกษาตามข้อ 3.2  ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบํารุง
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มหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกีฬา ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าธรรมเนียม

เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา และค่าเอกสารลงทะเบียน 

 ข้อ 4  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามท่ีได้

กําหนดไว้ในหลักสูตร จํานวน 220,000  บาท 

 ข้อ 5  กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษา

จะต้องชําระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 3.2  จนกว่าจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

และเงื่อนไขของคณะ 

 ข้อ 6  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิ

สารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 7  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ

ซ่ึงไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 

 

 

                              (ลงนาม)      เกษม  วัฒนชัย 

    (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  เกษม   วัฒนชัย) 

          นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ คณะสังคมศาสตร ์

พ.ศ.2554 

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

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิ

สารสนเทศ แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ คณะสังคมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ คณะสังคมศาสตร์ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

พ.ศ. 2551 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 

19 มีนาคม 2554 จึงวางระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ คณะสังคมศาสตร์ ไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา

สําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ แผน ก แบบ ก 2 

ภาคปกติ คณะสังคมศาสตร์ พ.ศ.2554” 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป เว้นแต่นักศึกษาที่เข้า

ศึกษาก่อนปีการศึกษา 2554 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฉบับเดิม 

 ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ คณะสังคมศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ 112,000 บาท 

 โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษาดังนี้ 

 ภาคการศึกษาปกติ 4 ภาค ภาคการศึกษาละ   28,000 บาท 

 3.2 เมื่อเรียนจนครบกําหนดเวลาตามหลักสูตรแล้ว หากนักศึกษายังไม่สําเร็จ

การศึกษา นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ    10,000 บาท 

 ภาคฤดูร้อน  8,000 บาท 

 3.3 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาตามข้อ 3.1 หรือ 

ข้อ 3.2 เพิ่มข้ึนดังนี้ 
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 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท 

 ภาคฤดูร้อน 8,000 บาท 

 3.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่าธรรมเนียมการใช้บริการของ

มหาวิทยาลัยตามข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่า

บํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ 

ส่ิงแวดล้อมและขนส่งมวลชน ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการ

รายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน 

 3.5 สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้อ 3.1 ข้อ 3.2 และ

ข้อ 3.3 ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ 4 นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่

กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

 ข้อ 5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิ

สารสนเทศ แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ คณะสังคมศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ

ซ่ึงไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

 ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2554 

 

 

                              (ลงนาม)      เกษม  วัฒนชัย 

    (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  เกษม   วัฒนชัย) 

          นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย  ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ 

พ.ศ. 2551 

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

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ           

สาธารณภัย ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียม

การศึกษาสําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้ ง ที่ 7/2551 เมื่อวันที่               

21 มิถุนายน 2551 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย ภาคพิเศษ   

คณะสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2551” 

 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการสาธารณภัย   ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตร-

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย   ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

  3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ  140,000 บาท 

         โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ดังนี้ 

   ภาคการศึกษาปกติ 4 ภาค  ภาคการศึกษาละ   35,000 บาท 

  3.2  ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา      

   ภาคการศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาละ   10,000  บาท 

  3.3  กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 

   ภาคการศึกษาปกติ     ภาคการศึกษาละ   20,000  บาท 

  3.4  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตาม

ข้อ 3.2  ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต  ค่าบํารุงพิเศษ  ค่าข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษา  ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย  ค่าบํารุงห้องสมุด  ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา  ค่าบํารุง
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กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ  ส่ิงแวดล้อม 

และขนส่งมวลชน  ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้งแรก)  ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา  ค่าประกัน

อุบัติเหตุ  ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน 

  3.5  สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือที่กล่าวมาในข้อ 3.1 3.2 และ 3.3 ให้เป็นไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้ 

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้องชําระ

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

 ข้อ 5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 

สาธารณภัย   ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์  จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

  

  ประกาศ ณ วันที่   23  มิถุนายน  พ.ศ. 2551   

 

 

                (ลงนาม)             เกษม  วัฒนชัย 

                                (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วฒันชัย) 

   นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาชาติพันธุส์ัมพันธ์และการพฒันา แผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะสังคมศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

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

 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์และ      

การพัฒนา แผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะสังคมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ          

จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา แผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะสังคมศาสตร์ไว้ 

         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม 

๒๕๕๓ จึงวางระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา แผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะสังคมศาสตร์ไว้

ดังนี้ 

      ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา แผน ก 

แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓” 

       ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 

      ข้อ ๓ ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา แผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะสังคมศาสตร์ไว้

ดังต่อไปนี้ 

   ๓.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

    โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

     ภาคการศึกษาปกติ ๔ ภาค ภาคการศึกษาละ   ๓๐,๐๐๐ บาท 

 ๓.๒ เมื่อเรียนจนครบกําหนดเวลาตามหลักสูตรแล้ว หากนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา  

นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการของมหาวิทยาลัย  ดังนี้  

     ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ          ๑๐,๐๐๐ บาท 

     ภาคฤดูร้อน              ๘,๐๐๐ บาท 
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 ๓.๓ กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ  ดังนี้ 

     ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ        ๒๐,๐๐๐ บาท 

     ภาคฤดูร้อน      ๘,๐๐๐ บาท 

 ๓.๔ สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๓.๑ และค่าธรรมเนียมการใช้บริการของ

มหาวิทยาลัยตามข้อ ๓.๒ ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่า

บํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ 

ส่ิงแวดล้อมและขนส่งมวลชน  ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการ

รายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน 

 ๓.๕ สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๓ 

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ ๔ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามทีไ่ด้กาํหนดไว้ใน

ระเบียบนี้ 

 ข้อ ๕ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชาติพันธุ์

สัมพันธ์และการพัฒนา แผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะสังคมศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓                

 

 

         (ลงนาม)            เกษม  วัฒนชัย 

        (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

             นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 

  



-164- 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท  ภาคพิเศษ  คณะเกษตรศาสตร ์

พ.ศ. 2549 

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

 

เพ่ือให้คณะเกษตรศาสตร์มีงบประมาณสนับสนุนเพ่ือสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอน  

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ภาคพิเศษ ได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ภาคพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่           

พ.ศ. 2530 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่       

27 พฤษภาคม 2549 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ภาคพิเศษ  

คณะเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2549” 

 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท  ภาคพิเศษ  คณะเกษตรศาสตร์  ที่ เ ข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ภาคพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ ไว้ดังนี้ 

 3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรละ   510,000 บาท 

   โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาปกติ 6 ภาค ภาคละ            85,000 บาท 

 3.2 ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา       

   ภาคการศึกษาปกติ  ภาคละ       10,000 บาท 

 3.3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และ 3.2 นั้น ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว 

คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด      

ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกีฬา ค่าบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมสารสนเทศ ค่าสอบวัด
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คุณสมบัติ(เฉพาะครั้งแรก) ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้งแรก) ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าประกัน

อุบัติเหตุ และค่าเอกสารลงทะเบียน   

 3.4 สําหรับค่าธรรมเนียมที่ไม่ได้ระบุในข้อ 3.1 และ ข้อ 3.2 ให้เป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาครบตามที่ได้กําหนดไว้ใน

หลักสูตร จํานวน 510,000 บาท 

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้องชําระ

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา จนกว่าจะสําเร็จการศึกษา            

 ข้อ 5 ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริม

การเกษตรและพัฒนาชนบท ภาคพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามท่ี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ซ่ึงไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ได้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  2  มิถุนายน พ.ศ. 2549            

 

 

     (ลงนาม)        เกษม  วัฒนชัย 

       (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

                  นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาเอก หลักสตูรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สองภาษา สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท แบบ 2.1 ภาคปกติ  คณะเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2550 

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

 

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สองภาษา สาขาวิชาส่งเสริม

การเกษตรและพัฒนาชนบท แบบ 2.1 ภาคปกติ  คณะเกษตรศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ          

จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก  หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สองภาษา สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท แบบ 2.1 ภาคปกติ  คณะเกษตรศาสตร์ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (11)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่         

พ.ศ. 2530 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2550  เมื่อวันที่ 

22 กันยายน 2550  จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ  1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สองภาษา สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและ

พัฒนาชนบท แบบ 2.1 ภาคปกติ  คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550” 

 ข้อ  2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาเอก  หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สองภาษา สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท แบบ 2.1 ภาคปกติ  คณะเกษตรศาสตร์  ที่เข้า

ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป 

 ข้อ  3  ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก  หลักสูตรวิทยาศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต  สองภาษา  สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท  แบบ  2.1 ภาคปกติ               

คณะเกษตรศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ   510,000  บาท 

   โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ดังนี้ 

    ภาคการศึกษาปกติ 6 ภาค  ภาคการศึกษาละ   85,000  บาท 

  3.2 ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

    ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ       10,000  บาท 

  3.3 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ  ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 

    ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ      20,000  บาท 



-167- 

 

  3.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตาม

ข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว  คือ  ค่าหน่วยกิต  ค่าบํารุงพิเศษ  ค่าข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษา  ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย  ค่าบํารุงห้องสมุด  ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา  ค่าบํารุง

กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อม 

และขนส่งมวลชน  ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้งแรก) ค่าสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะครั้งแรก)  ค่าทํา

บัตรประจําตัวนักศึกษา  ค่าประกันอุบัติเหตุ  ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว  และค่าเอกสาร

ลงทะเบียน 

  3.5 สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือที่กล่าวมาในข้อ 3.1  3.2  และ 3.3         

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้ 

  กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา  นักศึกษาต้อง

ชําระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

 ข้อ 5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สองภาษา 

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท แบบ 2.1 ภาคปกติ  คณะเกษตรศาสตร์  จะต้องมาข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืน

ไม่ได้ 

 ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจออกประกาศเก่ียวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่    2   ตุลาคม  พ.ศ. 2550 

 

 

                              (ลงนาม)                เกษม  วัฒนชัย 

                                           (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

                                                 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาเอก  หลักสตูรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ  ภาคปกติ  คณะเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2551 

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

  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์       

เชิงระบบ ภาคปกติ คณะเกษตรศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียม

การศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์       

เชิงระบบ  ภาคปกติ คณะเกษตรศาสตร์ไว้ 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  25 (3)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่          

พ.ศ. 2551  ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2551  เมื่อวันที่  

26 เมษายน  2551  จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

  ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ ภาคปกติ  

คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 

 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ  ภาคปกติ  คณะเกษตรศาสตร์  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2551  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก  หลักสูตรวิทยาศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ  ภาคปกติ  คณะเกษตรศาสตร์  ไว้ดังนี้ 

 3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 

 แบบ 2.1  หลักสูตรละ    228,000  บาท 

 โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ดังนี้ 

 ภาคการศึกษาปกติ  6  ภาค ภาคการศึกษาละ   38,000  บาท 

 แบบ 2.2  หลักสูตรละ    370,000  บาท 

 โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา  ดังนี้ 

 ภาคการศึกษาปกติ 10 ภาคภาคการศึกษาละ   37,000  บาท 

 3.2 ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ      10,000  บาท 
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  3.3  กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ  ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 

 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ    20,000  บาท 

  3.4  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1  และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 

3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา   

ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย  ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่าบํารุงกิจกรรมเสริม

หลักสูตร  ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพสิ่งแวดล้อม และขนส่งมวลชน  

ค่าสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะครั้งแรก)  ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้งแรก) ค่าทําบัตรประจําตัว

นักศึกษา  ค่าประกันอุบัติเหตุ  ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว  และค่าเอกสารลงทะเบียน 

   3.5  สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาในข้อ 3.1 และ 3.2  ให้เป็นไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  ข้อ 4  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้ใน

ระเบียบน้ี 

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา  นักศึกษาต้องชําระ        

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

 ข้อ 5  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา

เกษตรศาสตร์เชิงระบบ  ภาคปกติ  คณะเกษตรศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนดและเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซ่ึงไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  2  พฤษภาคม  พ.ศ. 2551 

 

 

(ลงนาม)          เกษม  วัฒนชัย 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  เกษม  วัฒนชัย) 

                 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาเอก หลักสตูรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แบบ 1.1 และแบบ 1.2 ภาคปกติ คณะเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2551 

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

 

 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แบบ 1.1 

และ แบบ 1.2 ภาคปกติ คณะเกษตรศาสตร์ จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษา

ปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แบบ 1.1 และแบบ 1.2 ภาคปกติ 

คณะเกษตรศาสตร์ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 

2551 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา ปริญญา

เอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แบบ 1.1 และแบบ 1.2 ภาคปกติ       

คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551” 

 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

สัตวศาสตร์ แบบ 1.1 และแบบ 1.2 ภาคปกติ คณะเกษตรศาสตร์ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แบบ 1.1 และแบบ 1.2  ภาคปกติ คณะเกษตรศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย  

      แบบ 1.1 หลักสูตรละ    150,000   บาท 

        โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

          ภาคการศึกษาปกติ 6 ภาค ภาคการศึกษาละ     25,000   บาท 

       แบบ 1.2 หลักสูตรละ    250,000   บาท 

        โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

          ภาคการศึกษาปกติ 10 ภาค ภาคการศึกษาละ   25,000   บาท 
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3.2  ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

 ภาคการศึกษาปกติ          10,000   บาท 

3.3  กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ  

 ภาคการศึกษาปกติ   ภาคการศึกษาละ     20,000   บาท 

3.4  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และ ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตาม

ข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิจ ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่าบํารุงกิจกรรมเสริม

หลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อม และขนส่งมวลชน 

ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้งแรก) ค่าสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะครั้งแรก) ค่าทําบัตรประจําตัว

นักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน 

3.5  สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือที่กล่าวมาในข้อ 3.1 3.2 และ 3.3 ให้เป็นไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้ใน

ระเบียบน้ี 

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้องชําระค่า

รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

ข้อ 5  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตว

ศาสตร์ แบบ 1.1 และแบบ 1.2  ภาคปกติ คณะเกษตรศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

ข้อ 6  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซ่ึงไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ ณ วันที่  2  พฤษภาคม   พ.ศ. 2551 

 

 

                (ลงนาม)          เกษม  วัฒนชัย 

     (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

                 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาธรุกิจเกษตร  แผน ข ภาคพิเศษ  คณะเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2550 

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

 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร แผน ข       

ภาคพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา

สําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร แผน ข ภาคพิเศษ                    

คณะเกษตรศาสตร์ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่          

พ.ศ. 2530 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่  4/2550  เมื่อวันที่ 

18 พฤษภาคม 2550  จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร แผน ข ภาคพิเศษ        

คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550”   

 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาธุรกิจเกษตร  แผน ข  ภาคพิเศษ  คณะเกษตรศาสตร์ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่

ปีการศึกษา  2550  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต   สาขาวิชาธุรกิจเกษตร แผน ข  ภาคพิเศษ  คณะเกษตรศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ  145,000 บาท       

  โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ดังนี้  

 ภาคการศึกษาปกติ  4  ภาค ภาคการศึกษาละ                   36,250 บาท 

 3.2 ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

  ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ               10,000  บาท 

 3.3 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 

  ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ     20,000  บาท  
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 3.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 

3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา   

ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา  ค่าบํารุงกิจกรรมเสริม

หลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อม และขนส่งมวลชน 

ค่าสอบประมวลความรู้(เฉพาะครั้งแรก) ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา  ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสาร

ประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน   

 3.5 สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือที่กล่าวมาในข้อ 3.1, 3.2 และ 3.3 ให้เป็นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามทีไ่ด้กาํหนดไว้ใน

ระเบียบนี้  

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้องชําระ

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา  

 ข้อ 5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ

เกษตร แผน ข  ภาคพิเศษ  คณะเกษตรศาสตร์  จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด  และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซ่ึง 

ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

 ประกาศ   ณ   วันที่  21 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 

 

 

                                              (ลงนาม)         เกษม  วฒันชัย 

   (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วฒันชัย) 

   นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการเกษตรย่ังยืนและการจัดการลุ่มนํ้าแบบบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

แผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะเกษตรศาสตร ์

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

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

 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเกษตรย่ังยืนและ

การจัดการลุ่มน้ําแบบบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะเกษตรศาสตร์ 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษา

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ําแบบบูรณา

การ (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะเกษตรศาสตร์ไว้ 

         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้ งที่ ๖ /๒๕๕๒ เมื่อวันที่              

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จึงวางระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ําแบบบูรณาการ 

(หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะเกษตรศาสตร์ไว้ดังนี้ 

      ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ํา

แบบบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒” 

       ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษา

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ําแบบ  

บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

      ข้อ ๔ ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ําแบบบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก 

แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะเกษตรศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

   ๔.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรละ         ๓๗๐,๐๐๐ บาท 

        โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 
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     ภาคการศึกษาปกติ ๔ ภาค ภาคการศึกษาละ       ๙๒,๕๐๐ บาท 

 ๔.๒ เมื่อเรียนจนครบกําหนดเวลาตามหลักสูตรแล้ว  หากนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา  

นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการของมหาวิทยาลัย  ดังนี้  

     ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ        ๑๐,๐๐๐ บาท 

      ภาคฤดูร้อน           ๘,๐๐๐ บาท 

 ๔.๓ กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ  ดังนี้ 

     ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ        ๒๐,๐๐๐ บาท 

      ภาคฤดูร้อน           ๘,๐๐๐ บาท 

 ๔.๔ สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๔.๑ และค่าธรรมเนียมการใช้บริการของ

มหาวิทยาลัยตามข้อ ๔.๒ ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา    

ค่าบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ 

ส่ิงแวดล้อม และขนส่งมวลชน  ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการ

รายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน 

 ๔.๕ สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาในข้อ ๔.๑ ข้อ ๔.๒ และข้อ ๔.๓ 

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ ๕ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้ 

 ข้อ ๖ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเกษตร

ยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ําแบบบูรณาการ  (หลักสูตรนานาชาติ ) แผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ             

คณะเกษตรศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ ๗ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซ่ึงไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒                 

 

         (ลงนาม)            เกษม  วัฒนชัย 

        (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

             นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร แผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะเกษตรศาสตร ์

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

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

 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร 

แผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะเกษตรศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงสมควร

กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ส่งเสริมการเกษตร แผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะเกษตรศาสตร์ไว้ 

         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน 

๒๕๕๒ จึงวางระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร แผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะเกษตรศาสตร์ไว้ดังนี้ 

      ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร แผน ก แบบ ก ๒ 

ภาคปกติ คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒” 

       ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป เว้นแต่นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อน        

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฉบับเดิม 

      ข้อ ๓ ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร แผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะเกษตรศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

   ๓.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรละ                ๘๐,๐๐๐ บาท 

        โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

     ภาคการศึกษาปกติ ๔ ภาค ภาคการศึกษาละ        ๒๐,๐๐๐ บาท 

 ๓.๒ เมื่อเรียนจนครบกําหนดเวลาตามหลักสูตรแล้ว  หากนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา  

นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการของมหาวิทยาลัย  ดังนี้  

     ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ         ๑๐,๐๐๐ บาท 

     ภาคฤดูร้อน            ๘,๐๐๐ บาท 
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 ๓.๓ กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ  ดังนี้ 

     ภาคการศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาละ     ๒๐,๐๐๐ บาท 

     ภาคฤดูร้อน           ๘,๐๐๐ บาท 

 ๓.๔ สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๓.๑ และค่าธรรมเนียมการใช้บริการของ

มหาวิทยาลัยตามข้อ ๓.๒ ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา    

ค่าบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ 

ส่ิงแวดล้อม และขนส่งมวลชน ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการ

รายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน 

 ๓.๕ สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๓  

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ ๔ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามทีไ่ด้กาํหนดไว้ใน

ระเบียบนี้ 

 ข้อ ๕ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริม

การเกษตร แผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะเกษตรศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๒                 

 

 

         (ลงนาม)            เกษม  วัฒนชัย 

        (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

             นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร แผน ข ภาคพิเศษ คณะเกษตรศาสตร ์

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

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

 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร 

แผน ข ภาคพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนด

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริม

การเกษตร แผน ข ภาคพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ไว้ 

         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน 

๒๕๕๒ จึงวางระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร แผน ข ภาคพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ไว้ดังนี้ 

      ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร แผน ข ภาคพิเศษ 

คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒” 

       ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป เว้นแต่นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อน   

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฉบับเดิม 

      ข้อ ๓ ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร แผน ข ภาคพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

   ๓.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรละ             ๑๓๐,๐๐๐ บาท 

        โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

     ภาคการศึกษาปกติ ๔ ภาค  ภาคการศึกษาละ     ๓๒,๕๐๐ บาท 

 ๓.๒ เมื่อเรียนจนครบกําหนดเวลาตามหลักสูตรแล้ว  หากนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา  

นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการของมหาวิทยาลัย  ดังนี้  

     ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ       ๑๐,๐๐๐ บาท 

     ภาคฤดูร้อน             ๘,๐๐๐ บาท 

 ๓.๓ กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ  ดังนี้ 
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     ภาคการศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาละ       ๒๐,๐๐๐ บาท 

     ภาคฤดูร้อน             ๘,๐๐๐ บาท 

 ๓.๔ สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๓.๑ และค่าธรรมเนียมการใช้บริการของ

มหาวิทยาลัยตามข้อ ๓.๒ ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่า

บํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ 

ส่ิงแวดล้อม และขนส่งมวลชน  ค่าสอบประมวลความรู้สําหรับแผน ข (เฉพาะครั้งแรก) ค่าทําบัตร

ประจําตัวนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน 

 ๓.๕ สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๓  

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ ๔ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามทีไ่ด้กาํหนดไว้ใน

ระเบียบนี้ 

 ข้อ ๕ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริม

การเกษตร แผน ข ภาคพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๒                 

 

 

         (ลงนาม)           เกษม  วัฒนชัย 

        (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

             นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาเอก หลักสตูรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์แบบ 1 และ แบบ 2 ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร ์

พ.ศ. 2552 

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

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แบบ 1 

และ แบบ 2 ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียม

การศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แบบ 1 และ 

แบบ 2 ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ไว้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 

พ.ศ. 2552 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แบบ 1 และ แบบ 2 ภาคปกติ 

คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2552” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกบันักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ แบบ 1 และ แบบ 2 ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แบบ 1 และ แบบ 2 ภาคปกติ 

คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2552 

ข้อ 4 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แบบ 1 และ แบบ 2 ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 4.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 

 แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 หลักสูตรละ   150,000 บาท 

 โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษาดังนี้ 

 ภาคการศึกษาภาคปกติ 6 ภาค ภาคการศึกษาละ   25,000 บาท 

 แบบ 1.2 และ แบบ 2.2 หลักสูตรละ   200,000 บาท 

 โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ดังนี้ 

 ภาคการศึกษาปกติ 8 ภาค ภาคการศึกษาละ        25,000 บาท 
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4.2 เมื่อเรียนจนครบกําหนดเวลาตามหลักสูตรแล้ว หากนักศึกษายัง

ไม่สําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้

บริการของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ  10,000 บาท 

4.3 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 

 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ  20,000 บาท 

4.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 4.1 และค่าธรรมเนียมการใช้บริการของ

มหาวิทยาลัยตามข้อ 4.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา    

ค่าบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ 

ส่ิงแวดล้อม และขนส่งมวลชน ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการ

รายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน 

4.5 สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือจากข้อ 4.1 4.2 และ 4.3 ให้เป็นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อ 5 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่กําหนดไว้ใน

ระเบียบนี้ 

ข้อ 6 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์   

แบบ 1 และ แบบ 2 ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนดและเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

ข้อ 7 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัดหรือ

แย้งกับระเบียบนี้ 

 

 ประกาศ ณ วันที่  25  พฤษภาคม พ.ศ. 2552 

 

 

         (ลงนาม)           เกษม  วัฒนชัย 

        (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

             นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษา หลักสตูรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปกติภาษาอังกฤษ) คณะวิทยาศาสตร ์

พ.ศ. 2550 

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

  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปกติภาษาอังกฤษ) คณะวิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงสมควร

กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษา  หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปกติภาษาอังกฤษ) คณะวิทยาศาสตร์ไว้ 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (11)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่         

พ.ศ. 2530 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2550  เมื่อวันที่        

21 กรกฎาคม 2550 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

  ข้อ 1  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปกติภาษาอังกฤษ)                   

คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2550” 

  ข้อ 2  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปกติภาษาอังกฤษ) คณะวิทยาศาสตร์ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่              

ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป 

  ข้อ 3  ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษา  หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปกติภาษาอังกฤษ) คณะวิทยาศาสตร์ไว้ดังต่อไปนี้ 

 3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตร แบบ 1.1 สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท 

    หลักสูตรละ      360,000  บาท 

    โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา  ดังนี้ 

 ภาคการศึกษาปกติ 6 ภาค ภาคการศึกษาละ   60,000  บาท 

  3.2  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตร แบบ 2.2 สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี 

 หลักสูตรละ      480,000  บาท 

    โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา  ดังนี้ 

 ภาคการศึกษาปกติ 8 ภาค ภาคการศึกษาละ    60,000  บาท 
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  3.3  ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ    10,000  บาท 

 3.4  กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 

 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ  20,000  บาท 

 3.5  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1,  3.2  และค่ารักษาสถานภาพการเป็น

นักศึกษาตาม ข้อ 3.3  ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย  ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา   

ค่าบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ  

ส่ิงแวดล้อม  และขนส่งมวลชน  ค่าสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะครั้งแรก) ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา     

ค่าประกันอุบัติเหตุ  ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัวและค่าเอกสารลงทะเบียน 

  3.6  สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  นอกเหนือที่กล่าวมาในข้อ 3.1,  3.2 และ 3.3         

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  ข้อ 4  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่กําหนดไว้ใน

ระเบียบนี้ 

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา  นักศึกษาต้องชําระ         

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

  ข้อ 5  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปกติภาษาอังกฤษ)  คณะวิทยาศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

  ข้อ 6  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซ่ึงไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2550 

 

     

     (ลงนาม)      เกษม  วัฒนชัย 

 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม  วัฒนชัย) 

 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาเอก หลักสตูรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ แบบ 1.1 ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ 

พ.ศ. 2551 

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

 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 

แบบ 1.1   ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียม

การศึกษา  สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก  หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 

แบบ 1.1 ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ไว้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่  7/2551 เมื่อวันที่              

21  มิถุนายน  2551  จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ   

นักศึกษาปริญญาเอก  หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  แบบ 1.1 ภาคปกติ         

คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2551” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ฟิสิกส์ประยุกต์ แบบ 1.1 ภาคปกติ  คณะวิทยาศาสตร์ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่         

ปีการศึกษา  2551  เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก  หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎี

บัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ แบบ 1.1  ภาคปกติ  คณะวิทยาศาสตร์  ไว้ดังต่อไปนี้ 

3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ               120,000 บาท 

      โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษาดังนี้ 

             ภาคการศึกษาปกติ  6   ภาค  ภาคการศึกษาละ   20,000 บาท 

3.2 ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา    

               ภาคการศึกษาปกติ          ภาคการศึกษาละ            10,000 บาท 

3.3  กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ  

                   ภาคการศึกษาปกติ          ภาคการศึกษาละ   20,000 บาท 
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3.4  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา      

ตามข้อ 3.2 นั้น  ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่าบํารุงกิจกรรม

เสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อมและขนส่ง  

ค่าสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะครั้งแรก) ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสาร

ประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน   

3.5  สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือที่กล่าวมาในข้อ 3.1 3.2 และ 3.3 ให้เป็นไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้  

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้องชําระ

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

ข้อ 5  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาใน หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

ประยุกต์ แบบ  1.1 ภาคปกติ  คณะวิทยาศาสตร์จะต้องมา ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  ตามท่ี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว จะขอรับคืนไม่ได้ 

ข้อ 6  ให้อธิการบดี รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ซ่ึงไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ได้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   23  มิถุนายน  พ.ศ. 2551 

 

 

     (ลงนาม)     เกษม  วฒันชัย 

                               (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาเอก หลักสตูรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

 สาขาวิชาชีววิทยา แบบ 1 และ แบบ 2 ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร ์ 

  พ.ศ. 2551 

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

 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา แบบ 1 

และ  แบบ 2 ภาคปกติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา แบบ 1 และ แบบ 2 ภาคปกติ                     

คณะวิทยาศาสตร์ ไว้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 

และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน  

2551 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ   

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา แบบ 1 และ แบบ 2 ภาคปกติ      

คณะวิทยาศาสตร์  พ.ศ.  2551” 

 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาชีววิทยา แบบ 1 และ แบบ 2 ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์  ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาชีววิทยา แบบ 1 และ แบบ  2  ภาคปกติ  คณะวิทยาศาสตร์  ไว้ดังต่อไปนี้ 

3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตร แบบ 1.1  

 หลักสูตรละ 102,000 บาท 

      โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา  ดังนี้ 

  ภาคการศึกษาปกติ  6 ภาค ภาคการศึกษาละ 17,000 บาท 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตร แบบ 1.2  

 หลักสูตรละ 140,000 บาท 

      โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา  ดังนี้ 
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 ภาคการศึกษาปกติ  8  ภาค ภาคการศึกษาละ 17,500 บาท 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตร แบบ 2.1 

 หลักสูตรละ 102,000 บาท 

 โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา  ดังนี้ 

 ภาคการศึกษาปกติ  6 ภาค ภาคการศึกษาละ 17,000 บาท 

         ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตร แบบ 2.2 

 หลักสูตรละ 136,000 บาท 

 โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา  ดังนี้ 

 ภาคการศึกษาปกติ 8 ภาค ภาคการศึกษาละ 17,000 บาท 

3.2  ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา      

 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท 

3.3 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ       

 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท 

3.4  สําหรบัค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1  และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

ตามข้อ 3.2  นั้น  ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ  ค่าข้ึนทะเบียน

เป็นนักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด  ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่าบํารุง

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อมและ

ขนส่งมวลชน ค่าสอบวัดคุณสมบัติ  (เฉพาะครั้งแรก)  ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้งแรก) ค่าทําบัตร

ประจําตัวนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว  และค่าเอกสารลงทะเบียน    

3.5  สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือที่กล่าวมาในข้อ 3.1  3.2  และ 3.3 ให้เป็นไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้  

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้องชําระ

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

ข้อ 5  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาใน หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

แบบ  1 และ  แบบ 2 ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์  จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามที่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กําหนด  และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว จะขอรับคืนไม่ได้ 

ข้อ 6  ให้อธิการบดี รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ซ่ึงไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ได้ 
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ประกาศ  ณ  วันที่  23  มิถุนายน  พ.ศ. 2551 

 

 

          (ลงนาม)           เกษม  วัฒนชัย 

                                (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วฒันชัย) 

 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาเอก หลักสตูรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาเคมี แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ หลักสตูรนานาชาติ ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

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

 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี แบบ ๑.๑ และแบบ 

๑.๒ หลักสูตรนานาชาติ ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ       

จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ หลักสูตรนานาชาติ ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ไว้ 

         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน 

๒๕๕๒ จึงวางระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาเคมี แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ หลักสูตรนานาชาติ ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ ไว้ดังนี้ 

      ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ หลักสูตร

นานาชาติ ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒” 

       ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป เว้นแต่นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปี

การศึกษา ๒๕๕๒ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฉบับเดิม 

      ข้อ ๓ ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาเคมี แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ หลักสูตรนานาชาติ ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ ไว้

ดังต่อไปนี้ 

   ๓.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 

     หลักสูตรแบบ ๑.๑ หลักสูตรละ    ๔๙๕,๐๐๐ บาท 

        โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

     ภาคการศึกษาปกติ ๖ ภาค  ภาคการศึกษาละ     ๘๒,๕๐๐ บาท 

     หลักสูตรแบบ ๑.๒ หลักสูตรละ     ๖๖๐,๐๐๐ บาท 

        โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

     ภาคการศึกษาปกติ ๘ ภาค  ภาคการศึกษาละ     ๘๒,๕๐๐ บาท 
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 ๓.๒ เมื่อเรียนจนครบกําหนดเวลาตามหลักสูตรแล้ว  หากนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา  

นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการของมหาวิทยาลัย  ดังนี้  

     ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ       ๑๐,๐๐๐ บาท 

     ภาคฤดูร้อน            ๘,๐๐๐ บาท 

 ๓.๓ กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ  ดังนี้ 

     ภาคการศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาละ       ๒๐,๐๐๐ บาท 

     ภาคฤดูร้อน            ๘,๐๐๐ บาท 

 ๓.๔ สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๓.๑ และค่าธรรมเนียมการใช้บริการของ

มหาวิทยาลัยตามข้อ ๓.๒ ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา    

ค่าบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ 

ส่ิงแวดล้อม และขนส่งมวลชน ค่าสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะครั้งแรก) ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา       

ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน 

 ๓.๕ สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๓ 

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ ๔ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามทีไ่ด้กาํหนดไว้ใน

ระเบียบนี้ 

 ข้อ ๕ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี แบบ ๑.๑ 

และแบบ ๑.๒ หลักสูตรนานาชาติ ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๒                 

 

 

         (ลงนาม)           เกษม  วัฒนชัย 

        (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

             นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา  สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์  พ.ศ. 2545 

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

 
 เพ่ือให้คณะวิทยาศาสตร์  สามารถดําเนินการจัดการเรียนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา       

ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยงบประมาณสนับสนุน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา จึงเห็นสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(1) แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 

1/2545  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2545  จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์  พ.ศ. 2545” 

ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์                     

คณะวิทยาศาสตร์ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545  เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกค่าบํารุงพิเศษสําหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์ ตามความใน

ข้อ 6.2.2 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ 2541 เฉพาะในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

 ข้อ 4 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ สาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

4.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา 34,000  บาท 

4.2 ค่าลงทะเบียน 0 หน่วยกิต ภาคการศึกษาละ  10,000  บาท 

4.3 ค่าลาพักการศึกษา        5,000  บาท 

4.4 ค่าประกันความเสียหาย       1,000  บาท 

4.5 สําหรับค่าธรรมเนียมแบบจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาตามข้อ 4.1 และค่าลงทะเบียน 0 

หน่วยกิต ตามข้อ 4.2 นั้น ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบํารุง

มหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกีฬา ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าธรรมเนียม

เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา 
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4.6 สําหรับค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการทุกครั้งที่ไม่ได้ระบุในข้อ 4.1, 4.2, 4.3,

และ 4.4 ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงิน 

ข้อ 5 ผู้ที่ได้รับการเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียม

แล้วจะขอรับคืนไม่ได้ นอกจากกรณีของค่าประกันของเสียหาย ตามข้อ 4.4 จะขอรับคืนได้เต็มจํานวนหรือ

จํานวนคงเหลือเมื่อหักหน้ีสินผูกพันที่ต้องชําระแล้ว ภายหลังสําเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็น

นักศึกษา 

ข้อ 6 อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ซ่ึงไม่ขัดแย้งกับ

ระเบียบนี้ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2545 

 

 

(ลงนาม)  นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ 

(นายมีชัย   ฤชุพันธุ์) 

นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีวสารสนเทศศาสตร์ แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 ภาคปกติ  

คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2550 

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

 

 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวสารสนเทศศาสตร์   

แผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2 ภาคปกติ  คณะวิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควร

กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

ชีวสารสนเทศศาสตร์ แผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2 ภาคปกติ  คณะวิทยาศาสตร์ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่          

พ.ศ. 2530 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 

20 ตุลาคม 2550 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ  1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวสารสนเทศศาสตร์ แผน ก แบบ ก1 

และแผน ก แบบ ก2 ภาคปกติ  คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2550” 

 ข้อ  2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาชีวสารสนเทศศาสตร์ แผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2 ภาคปกติ  คณะวิทยาศาสตร์  ที่เข้า

ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป 

 ข้อ  3  ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศศาสตร์ แผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2 ภาคปกติ            

คณะวิทยาศาสตร์ไว้ดังต่อไปนี้ 

  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ   90,000  บาท 

   โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ดังนี้ 

    ภาคการศึกษาปกติ 4 ภาค  ภาคการศึกษาละ 22,500  บาท 

  3.2 ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

    ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ  10,000  บาท 

  3.3 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ  ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 

    ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ  20,000  บาท 
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  3.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตาม

ข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว  คือ  ค่าหน่วยกิต  ค่าบํารุงพิเศษ  ค่าข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษา  ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย  ค่าบํารุงห้องสมุด  ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา  ค่าบํารุง

กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อม 

และขนส่งมวลชน ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา  ค่าประกันอุบัติเหตุ  ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว  

และค่าเอกสารลงทะเบียน 

  3.5 สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือที่กล่าวมาในข้อ 3.1  3.2  และ 3.3 ให้

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้ 

  กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา  นักศึกษาต้อง

ชําระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

 ข้อ 5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวสาร-

สนเทศศาสตร์ แผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2 ภาคปกติ  คณะวิทยาศาสตร์  จะต้องมาข้ึนทะเบียน

เป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจออกประกาศเก่ียวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  22  ตุลาคม  พ.ศ. 2550 

 

 

                            (ลงนาม) เกษม  วัฒนชัย 

     (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

                            นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตรป์ระยุกต ์(หลกัสูตรปกติ) แผน ก แบบ ก 2 คณะวิทยาศาสตร ์

พ.ศ. 2551 

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

 

 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

(หลักสูตรปกติ) แผน ก แบบ ก 2 คณะวิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนด

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปกติ) แผน ก แบบ ก 2 คณะวิทยาศาสตร์ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2551 เม่ือวันที่ 22 มีนาคม 

2551 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปกติ) 

แผน ก แบบ ก 2 คณะวิทยาศาสตร์พ.ศ. 2551” 

 ข้อ 2  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปกติ) แผน ก แบบ ก 2 คณะวิทยาศาสตร์ที่เข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปกติ) แผน ก แบบ ก 2  คณะวิทยาศาสตร์ไว้

ดังต่อไปนี้ 

 3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ 80,000 บาท                  

 โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษาดังนี้ 

 ภาคการศึกษาปกต ิ4 ภาค ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท 

3.2 ค่ารักษาสถานภาพการเปน็นกัศึกษา 
 ภาคการศึกษาปกต ิภาคการศึกษาละ 10,000 บาท 

3.3  กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 

 ภาคการศึกษาปกต ิภาคการศึกษาละ 20,000 บาท 



-196- 

 

3.4  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตาม

ข้อ 3.2  ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่าบํารุงกิจกรรมเสริม

หลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพส่ิงแวดล้อม และขนส่งมวลชน 

ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสาร

ลงทะเบียน 

  3.5 สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือที่กล่าวมาในข้อ 3.1 3.2 และ 3.3 ให้เป็นไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้ 

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้องชําระค่า

รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

 ข้อ 5 ผู้ ที่ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปกติ) แผน ก แบบ ก 2 คณะวิทยาศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที ่28 มีนาคม พ.ศ. 2551 

 

 

           (ลงนาม)           เกษม วัฒนชัย 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม วัฒนชัย) 

     นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2  ภาคปกติ  คณะวิทยาศาสตร์ 

พ.ศ. 2551 

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

 
  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์    

แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2  ภาคปกติ  คณะวิทยาศาสตร์  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ       

จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2  ภาคปกติ  คณะวิทยาศาสตร์ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  25 (3)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่          

พ.ศ. 2551  ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2551  เมื่อวันที่  

26  เมษายน 2551  จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  แผน ก แบบ ก 1 และ

แผน ก แบบ ก 2  ภาคปกติ  คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2551” 

 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่     

ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ                  

คณะวิทยาศาสตร์  ไว้ดังนี้ 

 3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ    90,000  บาท 

      โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ดังนี้ 

    ภาคการศึกษาปกติ  4  ภาค  ภาคการศึกษาละ   22,500  บาท 

 3.2  ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

      ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ    10,000  บาท 

 3.3  กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ  ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 

    การศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ    20,000  บาท 
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 3.4  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1  และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 

3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว  คือ  ค่าหน่วยกิต  ค่าบํารุงพิเศษ  ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  

ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย  ค่าบํารุงห้องสมุด  ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา  ค่าบํารุงกิจกรรมเสริม

หลักสูตร  ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพสิ่งแวดล้อม และขนส่งมวลชน 

ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา  ค่าประกันอุบัติเหตุ  ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว  และค่าเอกสาร

ลงทะเบียน 

  3.5  สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาในข้อ 3.1 3.2 และ 3.3     

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  ข้อ 4  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้ใน

ระเบียบน้ี 

กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา  นักศึกษาต้องชําระ

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

 ข้อ 5  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์

ประยุกต์แผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2 ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์  จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซ่ึงไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  2  พฤษภาคม  พ.ศ. 2551 

 

 

 (ลงนาม)       เกษม  วัฒนชัย 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  เกษม  วัฒนชัย) 

                      นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ 

 พ.ศ. 2551 

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

 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก 

แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2 ภาคปกติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรกําหนดค่าธรรมเนียม

การศึกษา สําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก แบบ 

ก1 และ แผน ก แบบ ก2  ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์  ไว้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 

และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่  7/2551  เมื่อวันที่  21  มิถุนายน  

2551 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ   

นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก 

แบบ ก2 ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2551” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ ที่เข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตร  แผน  ก  แบบ  ก1 68,000  บาท 

 โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ดังนี้ 

 ภาคการศึกษาปกติ 4 ภาค ภาคการศึกษาละ  17,000  บาท 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตร  แผน  ก  แบบ  ก2   62,000  บาท 

 โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ดังนี้ 

 ภาคการศึกษาปกติ 4 ภาค ภาคการศึกษาละ  15,500  บาท 

3.2  ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา      

  ภาคการศึกษาปกติ   ภาคการศึกษาละ   10,000  บาท 
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3.3  กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ  

        ภาคการศึกษาปกต ิ ภาคการศึกษาละ            20,000  บาท 

3.4  สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1  และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  

ตาม ข้อ 3.2 นั้น  ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว  คือ  ค่าหน่วยกิต  ค่าบํารุงพิเศษ  ค่าข้ึนทะเบียน

เป็นนักศึกษา   ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย   ค่าบํารุงห้องสมุด  ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา         

ค่าบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ 

ส่ิงแวดล้อมและขนส่งมวลชน ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา  ค่าประกันอุบัติเหตุ  ค่าเอกสารประกอบการ

รายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน    

3.5  สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือท่ีกล่าวมาในข้อ 3.1 ข้อ 3.2  และข้อ 3.3     

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้   

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้องชําระ

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

ข้อ 5  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  

แผน  ก  แบบ  ก1  และ แผน  ก  แบบ  ก2   ภาคปกติ   คณะวิทยาศาสตร์  จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษา  ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว จะขอรับคืนไม่ได้ 

ข้อ 6  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ซ่ึงไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   23  มิถุนายน  พ.ศ. 2551 

 

 

     (ลงนาม)       เกษม  วัฒนชัย 

                               (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาการสอนชีววิทยา แผน ข ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร ์

 พ.ศ. 2551 

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

 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนชีววิทยา 

แผน ข  ภาคพิเศษ  คณะวิทยาศาสตร์  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรกําหนดค่าธรรมเนียม

การศึกษา สําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนชีววิทยา  

แผน  ข ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ไว้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551  

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้ ง ที่ 7/2551 เมื่อวันที่               

21  มิถุนายน  2551 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ   

นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนชีววิทยา แผน ข ภาคพิเศษ         

คณะวิทยาศาสตร์  พ.ศ. 2551” 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนชีววิทยา  แผน ข ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนชีววิทยา  แผน  ข ภาคพิเศษ  คณะวิทยาศาสตร์  ไว้ดังต่อไปนี้ 

3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ 120,000 บาท 

       โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

 ภาคการศึกษาปกติ  4  ภาค   ภาคการศึกษาละ  30,000 บาท 

3.2 ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  

  ภาคการศึกษาปกติ        ภาคการศึกษาละ   10,000 บาท 

3.3  กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ  

              ภาคการศึกษาปกต ิ       ภาคการศึกษาละ   20,000 บาท 
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3.4  สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  

ตาม  ข้อ 3.2 นั้น ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย  ค่าบํารุงห้องสมุด  ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา  ค่าบํารุง

กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อม

และขนส่งมวลชน  ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้งแรก) ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา  ค่าประกัน

อุบัติเหตุ  ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว  และค่าเอกสารลงทะเบียน  

3.5  สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือที่กล่าวมาในข้อ 3.1 3.2 และ 3.3 ให้เป็นไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้  

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้องชําระ

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

ข้อ 5  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

ชีววิทยา แผน  ข ภาคพิเศษ  คณะวิทยาศาสตร์  จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว จะขอรับคืนไม่ได้ 

ข้อ 6  ให้อธิการบดี รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ซ่ึงไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   23  มิถุนายน  พ.ศ. 2551 

 

 

          (ลงนาม)           เกษม  วัฒนชัย 

                                (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วฒันชัย) 

 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ  ก 2 ภาคปกติ  

คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2551 

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

 

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ประยุกต์ แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ  ก 2 ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ  ก 2  ภาคปกติ   

คณะวิทยาศาสตร์ ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่          

พ.ศ. 2551 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่  

21 มิถุนายน  2551  จึงวางระเบียบไว้  ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ แผน ก แบบ ก 1 

และ  แผน ก แบบ  ก 2  ภาคปกติ   คณะวิทยาศาสตร์  พ.ศ. 2551” 

 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ ที่เข้า

ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2551  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ  ก 2  ภาคปกติ 

คณะวิทยาศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

  3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ     100,000  บาท 

             โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ดังนี้   

    ภาคการศึกษาปกติ 4 ภาค ภาคการศึกษาละ      25,000  บาท 

  3.2  ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา   

    ภาคการศึกษาปกติ   ภาคการศึกษาละ           10,000  บาท 
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  3.3  กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ           

ภาคการศึกษาปกติ    ภาคการศึกษาละ               20,000  บาท 

  3.4  สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ  3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็น

นักศึกษาตาม ข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว  คือ  ค่าหน่วยกิต  ค่าบํารุงพิเศษ  ค่าข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย  ค่าบํารุงห้องสมุด  ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา  

ค่าบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ 

ส่ิงแวดล้อมและขนส่งมวลชน ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา   ค่าประกันอุบัติเหตุ  ค่าเอกสารประกอบการ

รายงานตัว  และค่าเอกสารลงทะเบียน  

  3.5  สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ นอกเหนือท่ีกล่าวมาในข้อ  3.1 ข้อ 3.2 และข้อ 3.3   

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้  

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้องชําระ      

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา   

 ข้อ 5 ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ประยุกต์ แผน ก แบบ ก 1  และแผน ก แบบ  ก 2 ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี  และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ   

ซ่ึงไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  23  มิถุนายน  พ.ศ. 2551 

 

 

          (ลงนาม)           เกษม  วัฒนชัย 

                              (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์  

พ.ศ. 2551 

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

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ แผน ก      

แบบ  ก 2 ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียม

การศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก 

2 ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่          

พ.ศ. 2551 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2551 เม่ือ

วันที่ 27 กันยายน 2551 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 

คณะวิทยาศาสตร์  พ.ศ. 2551” 

 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาฟิสิกส์  แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  แผน ก  แบบ ก 2  ภาคปกติ  คณะวิทยาศาสตร์  ไว้ดังต่อไปนี้ 

  3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ        90,000  บาท 

             โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ดังนี้   

 ภาคการศึกษาปกติ 4 ภาค ภาคการศึกษาละ   22,500  บาท 

  3.2  ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา   

    ภาคการศึกษาปกติ   ภาคการศึกษาละ       10,000  บาท 

  3.3  กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ  

           ภาคการศึกษาปกติ    ภาคการศึกษาละ   20,000  บาท 

  3.4  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ  3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตาม 

ข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
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ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่าบํารุงกิจกรรมเสริม

หลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อมและขนส่งมวลชน  

ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสาร

ลงทะเบียน  

  3.5  สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือที่กล่าวมาในข้อ  3.1 3.2 และ 3.3 ให้เป็นไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้  

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้องชําระ        

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา   

 ข้อ 5 ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ แผน 

ก แบบ ก 2 ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี  และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ    

ซ่ึงไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

          ประกาศ  ณ  วันที่  29  กันยายน  พ.ศ.  2551 

 

 

             (ลงนาม)           เกษม  วัฒนชัย 

                                (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาเคมี แผน ก แบบ ก ๑ และแผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร ์

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

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

 

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี แผน ก แบบ ก ๑ 

และแผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ          

จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี แผน ก แบบ ก ๑ และแผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ไว้ 

         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน 

๒๕๕๒ จึงวางระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี แผน ก แบบ ก ๑ และแผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ ไว้ดังนี้ 

      ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี แผน ก แบบ ก ๑ และแผน ก แบบ 

ก ๒ ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒” 

       ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป เว้นแต่นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อน       

ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฉบับเดิม 

      ข้อ ๓ ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี แผน ก แบบ ก ๑ และแผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ ไว้

ดังต่อไปนี้ 

   ๓.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรละ               ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

        โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

     ภาคการศึกษาปกติ ๔ ภาค  ภาคการศึกษาละ ๒๕,๐๐๐ บาท 

 ๓.๒ เม่ือเรียนจนครบกําหนดเวลาตามหลักสูตรแล้ว  หากนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา  

นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการของมหาวิทยาลัย  ดังนี้  

     ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ      ๑๐,๐๐๐ บาท 

     ภาคฤดูร้อน            ๘,๐๐๐ บาท 
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 ๓.๓ กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ  ดังนี้ 

     ภาคการศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาละ      ๒๐,๐๐๐ บาท 

     ภาคฤดูร้อน            ๘,๐๐๐ บาท 

 ๓.๔ สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๓.๑ และค่าธรรมเนียมการใช้บริการของ

มหาวิทยาลัยตามข้อ ๓.๒ ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา    

ค่าบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ 

ส่ิงแวดล้อม และขนส่งมวลชน ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการ

รายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน 

 ๓.๕ สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๓ ให้

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ ๔ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามทีไ่ด้กาํหนดไว้ใน

ระเบียบนี้ 

 ข้อ ๕ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี แผน ก  

แบบ ก ๑ และแผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๒                 

 

 

         (ลงนาม)           เกษม  วัฒนชัย 

        (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

             นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาเอก หลักสตูรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร ์

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

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

 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  

จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไว้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ 

พฤษภาคม ๒๕๕๓ จึงวางระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แบบ ๑ .๑ และแบบ ๒ .๑ ภาคปกติ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แบบ ๑.๑ และแบบ 

๒.๑ ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์             

ไว้ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 

หลักสูตรแบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ หลักสูตรละ  ๒๑๐,๐๐๐ บาท 

โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษาดังนี้ 

ภาคการศึกษาปกติ ๖ ภาค ภาคการศึกษาละ ๓๕,๐๐๐ บาท 

๓.๒ เมื่อเรียนจนครบกําหนดเวลาตามหลักสูตรแล้ว หากนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 

นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
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ภาคฤดูร้อน ๘,๐๐๐ บาท 

๓.๓ กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาตามข้อ ๓.๑ หรือ ๓.๒ 

เพิ่มข้ึนดังนี้ 

ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

ภาคฤดูร้อน ๘,๐๐๐ บาท 

๓.๔ ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามหัวข้อ ๓.๑ และค่าธรรมเนียมการใช้บริการของ

มหาวิทยาลัยตามข้อ ๓.๒ ได้รวมค่าธรรมเนียมตามต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา    

ค่าบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ 

ส่ิงแวดล้อมและขนส่งมวลชน ค่าสอบวัด คุณสมบัติ (เฉพาะครั้งแรก) ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา       

ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน 

๓.๕ สําหรับค่าธรรมเนียมอื่นๆ นอกเหนือที่กล่าวมาในข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๓    

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อ ๔ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้ 

ข้อ ๕ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒  ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มรอํานาจออกประกาศเก่ียวกับวิธีปฏิบัติซ่ึงไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 

 

 

         (ลงนาม)           เกษม  วัฒนชัย 

        (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

             นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาเอก หลักสตูรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ (หลกัสูตรนานาชาติ) ภาคปกติ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

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

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

และมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาค

ปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ไว้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ 

พฤษภาคม ๒๕๕๓ จึงวางระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาค

ปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ แบบ ๑.๑ และแบบ 

๒.๑ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคปกต ิคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคปกติ          
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 

หลักสูตรแบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ หลักสูตรละ ๓๓๐,๐๐๐ บาท 

โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษาดังนี้ 

ภาคการศึกษาปกติ 6 ภาค ภาคการศึกษาละ 55,000 บาท 

3.2 เมื่อเรียนจนครบตามกําหนดเวลาตามหลักสูตรแล้ว หากนักศึกษายังไม่สําเร็จ

การศึกษา นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท 
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ภาคฤดูร้อน 8,000 บาท 

3.3 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 หรือข้อ 3.2 

เพิ่มเติมดังนี้ 

ภาคการศึกษาปกติ 20,000 บาท 

ภาคฤดูร้อน 8,000 บาท 

3.4ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่าธรรมเนียมการใช้บริการของ

มหาวิทยาลัยตามข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษา   ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่า

บํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ 

ส่ิงแวดล้อม และขนส่งมวลชน ค่าสอบวัดคุณสมบัติ(เฉพาะครั้งแรก) ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่า

ประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัวและค่าเอกสารลงทะเบียน 

3.5 สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือท่ีกล่าวมาในข้อ 3.1 ข้อ 3.2 และข้อ 3.3 ให้

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้ 

ข้อ 5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

ชีวการแพทย์ แบบ 1.1 และแบบ 2.1 (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องมาข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืน

ไม่ได้ 

ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏบัติซึ่งไม่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 

 

 

         (ลงนาม)           เกษม  วัฒนชัย 

        (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

             นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาเอก  

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  แบบ 2.1 ภาคปกติ   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2550 

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

 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม       

อุตสาหการ แบบ 2.1 ภาคปกติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา

สําหรับนักศึกษา ปริญญาเอก  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แบบ 

2.1 ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ไว้                       

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 

2530 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 21 

เมษายน 2550 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แบบ 2.1 

ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2550”   

ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  แบบ  2.1 ภาคปกติ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ที่ เ ข้า ศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550  เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แบบ 2.1 ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ 252,000  บาท 

โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาดังนี้ 

ภาคการศึกษาปกติ 6  ภาค ภาคการศึกษาละ 42,000  บาท 

3.2  ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา                              

ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 10,000  บาท               

3.3  ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ  

ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 20,000  บาท 
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3.4 สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ตามข้อ 3.2  นั้น ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่าบํารุงกิจกรรม

เสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อมและขนส่ง

มวลชน ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้งแรก) การสอบวัดคุณสมบัติ ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา   

ค่าประกันอุบัติเหตุ  ค่าเอกสารลงทะเบียน  และค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว 

3.5 สําหรับค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการทุกครั้งที่ไม่ได้ระบุในข้อ 3.1 และ 3.2    

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ข้อ 4  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้  

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้องชําระ

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา                        

ข้อ 5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎี

บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แบบ 2.1 ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียน

เป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ                     

ซ่ึงไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ได้ 

 

  ประกาศ   ณ   วนัที ่  23   เมษายน พ.ศ. 2550 

 

 

                            (ลงนาม)       เกษม  วัฒนชัย 

                         (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  เกษม  วัฒนชัย) 

                          นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาเอก หลักสตูรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

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

 

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แบบ 

๑.๑ และแบบ ๒.๑ ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึง

สมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ไว้ 

         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม 

๒๕๕๒ จึงวางระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ไว้ดังนี้ 

      ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แบบ ๑.๑ และแบบ 

๒.๑ ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒” 

       ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป 

      ข้อ ๓ ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไว้

ดังต่อไปนี้ 

   ๓.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรละ                ๒๕๒,๐๐๐ บาท 

        โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

     ภาคการศึกษาปกติ ๖ ภาค  ภาคการศึกษาละ       ๔๒,๐๐๐ บาท 

 ๓.๒ เมื่อเรียนจนครบกําหนดเวลาตามหลักสูตรแล้ว  หากนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา  

นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการของมหาวิทยาลัย  ดังนี้  

     ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ        ๑๐,๐๐๐ บาท 

     ภาคฤดูร้อน              ๘,๐๐๐ บาท 
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 ๓.๓ กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ  ดังนี้ 

     ภาคการศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาละ       ๒๐,๐๐๐ บาท 

     ภาคฤดูร้อน             ๘,๐๐๐ บาท 

 ๓.๔ สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๓.๑ และค่าธรรมเนียมการใช้บริการของ

มหาวิทยาลัยตามข้อ ๓.๒ ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา    

ค่าบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ 

ส่ิงแวดล้อม และขนส่งมวลชน   ค่าสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะครั้งแรก) ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้ง

แรก) ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา  ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และค่า

เอกสารลงทะเบียน 

 ๓.๕ สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๓ 

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ ๔ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้ 

 ข้อ ๕ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม      

อุตสาหการ แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒                 

 

 

         (ลงนาม)           เกษม  วัฒนชัย 

        (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

             นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาเอก  

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แบบ ๑.๑ ภาคปกติ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

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

 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา      

แบบ ๑.๑ ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงสมควร

กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แบบ ๑.๑ ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไว้ 

         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม 

๒๕๕๒ จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

      ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แบบ ๑.๑ ภาค

ปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒” 

       ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป 

      ข้อ ๓ ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แบบ ๑.๑ ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

   ๓.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรละ              ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

        โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

     ภาคการศึกษาปกติ ๖ ภาค  ภาคการศึกษาละ      ๕๐,๐๐๐ บาท 

 ๓.๒ เมื่อเรียนจนครบกําหนดเวลาตามหลักสูตรแล้ว  หากนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา  

นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการของมหาวิทยาลัย  ดังนี้  

     ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ      ๑๐,๐๐๐ บาท 

     ภาคฤดูร้อน            ๘,๐๐๐ บาท 

 ๓.๓ กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ  ดังนี้ 

     ภาคการศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาละ      ๒๐,๐๐๐ บาท 

     ภาคฤดูร้อน            ๘,๐๐๐ บาท 
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 ๓.๔ สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๓.๑ และค่าธรรมเนียมการใช้บริการของ

มหาวิทยาลัยตามข้อ ๓.๒ ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่า

บํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ 

ส่ิงแวดล้อม และขนส่งมวลชน   ค่าสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะครั้งแรก) ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้ง

แรก) ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา  ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และค่า

เอกสารลงทะเบียน 

 ๓.๕ สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๓    

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อ ๔ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้ 

 ข้อ ๕ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา แบบ ๑.๑ ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒                 

 

 

         (ลงนาม)              เกษม  วัฒนชัย 

        (ศาสตราจารย์เกียรติคณุ เกษม  วัฒนชัย) 

             นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาเอก 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

แบบ ๑.๑ ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

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

 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

ส่ิงแวดล้อมแบบ ๑.๑ ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึง

สมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแบบ ๑.๑ ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ไว้ 

         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน 

๒๕๕๒ จึงวางระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  แบบ ๑.๑ ภาคปกติ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ไว้ดังนี้ 

      ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม  แบบ ๑.๑ 

ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒” 

       ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป 

      ข้อ ๓ ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-    

ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  แบบ ๑.๑ ภาคปกติ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

   ๓.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ               ๑๘๐,๐๐๐ บาท 

        โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

     ภาคการศึกษาปกติ ๖ ภาค  ภาคการศึกษาละ        ๓๐,๐๐๐ บาท 

 ๓.๒ เมื่อเรียนจนครบกําหนดเวลาตามหลักสูตรแล้ว  หากนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา  

นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการของมหาวิทยาลัย  ดังนี้  

     ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ       ๑๐,๐๐๐ บาท 

     ภาคฤดูร้อน            ๘,๐๐๐ บาท 
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 ๓.๓ กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ  ดังนี้ 

     ภาคการศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาละ       ๒๐,๐๐๐ บาท 

     ภาคฤดูร้อน            ๘,๐๐๐ บาท 

 ๓.๔ สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๓.๑ และค่าธรรมเนียมการใช้บริการของ

มหาวิทยาลัยตามข้อ ๓.๒ ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่า

บํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ 

ส่ิงแวดล้อม และขนส่งมวลชน ค่าสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะครั้งแรก) ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่า

ประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน 

 ๓.๕ สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๓  

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อ ๔ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้ 

 ข้อ ๕ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  แบบ ๑.๑ ภาคปกติ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๒                 

 

 

         (ลงนาม)              เกษม  วัฒนชัย 

        (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

             นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2548 

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

 

เพ่ือให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยงบประมาณ

สนับสนุนจากค่าธรรมเนียมการศึกษา จึงเห็นสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษา

ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(11)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 

2530 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 3 / 2548 เมื่อวันที่ 30  

เมษายน  2548   จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ  1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ             

คณะวิศวกรรมศาสตร์  พ.ศ. 2548” 

ข้อ  2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป 

ข้อ  3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ  168,000 บาท 

โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา  ดังนี้ 

ภาคการศึกษาปกติ  4  ภาค  ภาคละ     42,000 บาท 

3.2  ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา      

ภาคการศึกษาปกติ         10,000 บาท 

3.3  สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ  3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็น

นักศึกษาตามข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  ค่าบํารุง
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มหาวิทยาลัย  ค่าบํารุงพิเศษ  ค่าบํารุงห้องสมุด  ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ค่า

บํารุงกีฬา  ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าประกันอุบัติเหตุ  ค่าบัตรประจําตัว

นักศึกษา และค่าเอกสารลงทะเบียน 

3.4  สําหรับค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการทุกครั้งที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อ 3.1 และ 3.2 

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อ  4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้ครบตามที่ได้กําหนด

ไว้ในหลักสูตร จํานวน 168,000 บาท 

ข้อ  5 กรณีนักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้องชําระ

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  ตามข้อ 3.2  จนกว่าจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและเงื่อนไข

ของคณะ 

ข้อ  6 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษา ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

ข้อ  7 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ซ่ึงไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2548 

 

 

         (ลงนาม)              เกษม  วัฒนชัย 

        (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

             นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



-223- 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2548 

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

 

 เพ่ือให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง ภาคพิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยอาศัยงบประมาณสนับสนุนจากค่าธรรมเนียมการศึกษา จึงเห็นสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา

สําหรับนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการ

ก่อสร้าง ภาคพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 

2530 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 

2548 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง ภาค

พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2548” 

 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ท่ีเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง ภาคพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  

ไว้ดังต่อไปนี้ 

  3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรละ  220,000   บาท 

         โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

          ภาคการศึกษาปกติ 4 ภาค ภาคการศึกษาละ    55,000   บาท 

3.2 ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาปกติ        10,000   บาท 

3.3 สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็น

นักศึกษาตามข้อ 3.2  ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  ค่าบํารุง
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มหาวิทยาลัย  ค่าบํารุงพิเศษ  ค่าบํารุงห้องสมุด  ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ค่า

บํารุงกีฬา  ค่าหน่วยกิต  ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าประกันอุบัติเหตุ  ค่าบัตรประจําตัว

นักศึกษา และค่าเอกสารลงทะเบียน 

3.4 สําหรับค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการทุกครั้งที่ไม่ได้ระบุในข้อ 3.1 และ 3.2 

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ 4  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้

กําหนดไว้ในหลักสูตร จํานวน  220,000  บาท 

  ข้อ 5  กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษา

จะต้องชําระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 3.2 จนกว่าจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

และเงื่อนไขของคณะ 

 ข้อ 6  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องมา

ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 7  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ

ซ่ึงไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

 ประกาศ ณ วันที่   16   พฤษภาคม   พ.ศ. 2548 

 

 

      (ลงนาม)       เกษม  วัฒนชัย 

       (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

                   นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2549 

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

 

 เพ่ือให้คณะวิศวกรรมศาสตร์มีงบประมาณสนับสนุนเพ่ือสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอน       

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                     

จึงเห็นสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 

2530 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 27 

พฤษภาคม 2549  จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ                     

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549” 

 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  ภาคพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ  126,000  บาท       

   โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาปกติ 3 ภาค ภาคละ   42,000  บาท 

  3.2 ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ10,000  บาท 

  3.3 สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็น

นักศึกษาตามข้อ 3.2 นั้น ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  ค่าบํารุง

มหาวิทยาลัย  ค่าบํารุงพิเศษ  ค่าบํารุงห้องสมุด  ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ค่า

บํารุงกีฬา  ค่าหน่วยกิต  ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าประกันอุบัติเหตุ  ค่าบัตรประจําตัว

นักศึกษา ค่าสอบประมวลผลความรู้ (เฉพาะครั้งแรก) และค่าเอกสารลงทะเบียน  



-226- 

 

  3.4 สําหรับค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการทุกครั้งที่ไม่ได้ระบุในข้อ 3.1 และ 3.2 ให้

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ข้อ 4  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในหลักสูตร จํานวน 126,000 บาท 

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้องชําระ

ค่ารักษา สถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา จนกว่าจะสําเร็จการศึกษา                           

 ข้อ 5  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กําหนด  และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ได้ 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  2  มิถุนายน  พ.ศ. 2549             

 

 

        (ลงนาม)     เกษม  วัฒนชัย 

         (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

                    นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  แผน ก ภาคปกติ  คณะวิศวกรรมศาสตร์   

พ.ศ. 2550 

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

 

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม       

อุตสาหการ แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควร

กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ไว้                       

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 

2530   ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2550  เมื่อวันที่ 21 

เมษายน 2550 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก ภาค

ปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์  พ.ศ. 2550”   

 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ                     

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ  100,000  บาท 

  โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาดังนี้ 

 ภาคการศึกษาปกติ 4  ภาค ภาคการศึกษาละ                 25,000  บาท 

3.2  ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา                              

  ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ                       10,000  บาท 
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3.3  ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ  

ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ   20,000  บาท 

3.4 สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ตามข้อ 3.2  นั้น ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่าบํารุงกิจกรรม

เสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อม และขนส่ง

มวลชน ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารลงทะเบียน และค่าเอกสาร

ประกอบการรายงานตัว 

3.5 สําหรับค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการทุกครั้งที่ไม่ได้ระบุในข้อ 3.1 และ 3.2 ให้

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้  

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้องชําระค่า

รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา                        

ข้อ 5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กําหนด และเมื่อชําระ

ค่าธรรมเนียมแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ได้ 

 

 ประกาศ   ณ   วันที่  23 เมษายน  พ.ศ. 2550 

 

 

        (ลงนาม)     เกษม  วัฒนชัย 

         (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

                    นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  แผน ข ภาคพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์   

พ.ศ. 2550 

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

 

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม       

อุตสาหการ แผน ข ภาคพิเศษ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา

สําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แผน ข 

ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไว้                       

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 

2530ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 21 

เมษายน 2550 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แผน ข ภาค

พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์  พ.ศ. 2550”   

 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขา วิชา วิศวกรรมอุตสาหการ  แผน  ข  ภาคพิ เศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ที่ เ ข้ า ศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา  2550  เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แผน ข ภาคพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ  168,000  บาท 

 โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาดังนี้ 

 ภาคการศึกษาปกติ 4 ภาค ภาคการศึกษาละ    42,000  บาท 

3.2   ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา                              

 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 10,000  บาท               

3.3   ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ  

 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 20,000  บาท 
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3.4 สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ตามข้อ 3.2  นั้น ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ   ค่าหน่วยกิต  ค่าบํารุงพิเศษ  ค่าข้ึนทะเบียน

เป็นนักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย  ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา   ค่าบํารุง

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อม 

และขนส่งมวลชน ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้งแรก)  ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา  ค่าประกัน

อุบัติเหตุ  ค่าเอกสารลงทะเบียน  และค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว 

 3.5 สําหรับค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการทุกครั้งที่ไม่ได้ระบุในข้อ 3.1 และ 3.2             

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้  

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้องชําระ            

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา                        

ข้อ 5 ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แผน ข ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องมาข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี  และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ซ่ึงไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ได้ 

 

  ประกาศ   ณ   วันที่  23   เมษายน  พ.ศ. 2550 

 

 

                        (ลงนาม)   เกษม  วัฒนชัย 

                         (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  เกษม  วัฒนชัย) 

                       นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลกัสูตรนานาชาติ แผน ก ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร ์

พ.ศ. 2551 

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

 

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีว

การแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ แผน ก ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึง

สมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ แผน ก ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 

ประกอบกับ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่  22  มีนาคม  

2551 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตร

นานาชาติ แผน ก ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2551” 

 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ แผน ก ภาคปกติ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เข้าศึกษา

ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3    ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ แผน ก ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ไว้ดังต่อไปนี้ 

  3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ           180,000  บาท                  

         โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษาดังนี้ 

   ภาคการศึกษาปกติ 4 ภาค ภาคการศึกษาละ    45,000  บาท 

3.2 ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ     10,000  บาท 

3.3 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 

 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ     20,000  บาท 
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3.4  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตาม

ข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  

ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย  ค่าบํารุงห้องสมุด  ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่าบํารุงกิจกรรมเสริม

หลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพส่ิงแวดล้อม และขนส่งมวลชน 

ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสาร

ลงทะเบียน 

  3.5  สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือที่กล่าวมาในข้อ 3.1   3.2 และ 3.3 ให้เป็นไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ข้อ 4  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้ 

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้องชําระ

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

 ข้อ 5  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ แผน ก ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียน

เป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเก่ียวกับวิธีปฏิบัติซ่ึงไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   28  มีนาคม  พ.ศ. 2551 

 

 

           (ลงนาม)   เกษม  วัฒนชัย 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม วัฒนชัย) 

                   นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน แผน ก และแผน ข (หลักสูตรสองภาษา) 

ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

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

 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม        

โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน แผน ก และแผน ข (หลักสูตรสองภาษา) ภาคปกติ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา

สําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการ

จัดการโซ่อุปทาน แผน ก และ แผน ข (หลักสูตรสองภาษา) ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ไว้ 

         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม 

๒๕๕๒ จึงวางระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน แผน ก และแผน ข (หลักสูตร

สองภาษา) ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ไว้ดังนี้ 

      ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ

โซ่อุปทาน  แผน ก และแผน ข (หลักสูตรสองภาษา) ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒” 

       ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป 

      ข้อ ๓ ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน แผน ก และแผน ข (หลักสูตรสอง

ภาษา) ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

   ๓.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรละ                ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

        โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

     ภาคการศึกษาปกติ ๔ ภาค  ภาคการศึกษาละ        ๕๐,๐๐๐ บาท 

 ๓.๒ เมื่อเรียนจนครบกําหนดเวลาตามหลักสูตรแล้ว  หากนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา  

นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการของมหาวิทยาลัย  ดังนี้  

     ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ        ๑๐,๐๐๐ บาท 
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     ภาคฤดูร้อน             ๘,๐๐๐ บาท 

 ๓.๓ กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ  ดังนี้ 

     ภาคการศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาละ       ๒๐,๐๐๐ บาท 

     ภาคฤดูร้อน             ๘,๐๐๐ บาท 

 ๓.๔ สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๓.๑ และค่าธรรมเนียมการใช้บริการของ

มหาวิทยาลัยตามข้อ ๓.๒ ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่า

บํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ 

ส่ิงแวดล้อม และขนส่งมวลชน ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้งแรกสําหรับแผน ข) ค่าทําบัตรประจําตัว

นักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน 

 ๓.๕ สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๓  

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อ ๔ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้ 

 ข้อ ๕ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน แผน ก แบบ ก ๑ แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข (หลักสูตร

สองภาษา) ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒                 

 

 

         (ลงนาม)           เกษม  วัฒนชัย 

        (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

             นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก ๑ และแผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

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

 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก ๑ และแผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก ๑ และแผน ก 

แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ไว้ 

         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม 

๒๕๕๒ จึงวางระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก ๑ และแผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ                     

คณะวิศวกรรมศาสตร์ไว้ดังนี้ 

      ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ 

ก ๑ และแผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒” 

       ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป เว้นแต่นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาก่อน       

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฉบับเดิม 

      ข้อ ๓ ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก ๑ และแผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ                     

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

   ๓.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรละ             ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

        โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

     ภาคการศึกษาปกติ ๔ ภาค  ภาคการศึกษาละ     ๒๕,๐๐๐ บาท 
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 ๓.๒ เมื่อเรียนจนครบกําหนดเวลาตามหลักสูตรแล้ว  หากนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา  

นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการของมหาวิทยาลัย  ดังนี้  

     ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ       ๑๐,๐๐๐ บาท 

     ภาคฤดูร้อน             ๘,๐๐๐ บาท 

 ๓.๓ กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ  ดังนี้ 

     ภาคการศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาละ       ๒๐,๐๐๐ บาท 

     ภาคฤดูร้อน             ๘,๐๐๐ บาท 

 ๓.๔ สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๓.๑ และค่าธรรมเนียมการใช้บริการของ

มหาวิทยาลัยตามข้อ ๓.๒ ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่า

บํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ 

ส่ิงแวดล้อม และขนส่งมวลชน  ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการ

รายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน 

 ๓.๕ สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๓ 

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อ ๔ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้ 

 ข้อ ๕ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก ๑ และแผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะต้อง

มาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับ

คืนไม่ได้ 

 ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒                 

 

 

         (ลงนาม)             เกษม  วัฒนชัย 

        (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

             นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ข ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

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

 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ แผน ข ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึง

สมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ข ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ไว้ 

         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม 

๒๕๕๒ จึงวางระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ข ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ไว้ดังนี้ 

      ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ข ภาค

พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒” 

       ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 

      ข้อ ๓ ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ข ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

   ๓.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรละ              ๑๕๒,๐๐๐ บาท 

        โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

     ภาคการศึกษาปกติ ๔ ภาค  ภาคการศึกษาละ      ๓๘,๐๐๐ บาท 

 ๓.๒ เม่ือเรียนจนครบกําหนดเวลาตามหลักสูตรแล้ว  หากนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา  

นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการของมหาวิทยาลัย  ดังนี้  

     ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ       ๑๐,๐๐๐ บาท 

     ภาคฤดูร้อน             ๘,๐๐๐ บาท 

 ๓.๓ กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ  ดังนี้ 

     ภาคการศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาละ       ๒๐,๐๐๐ บาท 
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     ภาคฤดูร้อน             ๘,๐๐๐ บาท 

 ๓.๔ สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๓.๑ และค่าธรรมเนียมการใช้บริการของ

มหาวิทยาลัยตามข้อ ๓.๒ ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่า

บํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ 

ส่ิงแวดล้อม และขนส่งมวลชน   ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้งแรก) ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่า

ประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน 

 ๓.๕ สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๓  

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อ ๔ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้ 

 ข้อ ๕ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ข ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒                 

 

 

         (ลงนาม)           เกษม  วัฒนชัย 

        (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

             นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท  

หลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม แผน ก  แบบ  ก 2  ภาคปกต ิ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

พ.ศ. 2550 

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

 

 เ พ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

สถาปัตยกรรม แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียม

การศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

สถาปัตยกรรม แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ไว้ 

         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.

2530 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 21 

เมษายน 2550  จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม แผน ก แบบ ก 

2  ภาคปกติ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2550”  

ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม แผน ก แบบ ก 2  ภาคปกติ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ที่เข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป  

ข้อ 3  ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสถาปัตยกรรม 

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม แผน ก แบบ ก 2  ภาคปกติ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ไว้

ดังต่อไปนี้ 

 3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ       108,000  บาท 

 โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

     ภาคการศึกษาปกติ 3 ภาค  ภาคการศึกษาละ               36,000  บาท 

 3.2 ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา   

                        ภาคการศึกษาปกติ            ภาคการศึกษาละ        10,000  บาท 

 3.3 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ  
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     ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ      20,000  บาท 

 3.4 สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ตามข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่าบํารุงกิจกรรม

เสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อม และขนส่ง

มวลชน ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารลงทะเบียน และค่าเอกสารประกอบการ

รายงานตัว 

 3.5 สําหรับค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการที่ไม่ได้ระบุในข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ให้เป็นไป

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ข้อ  4  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้ 

           กรณีนักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา  นักศึกษาต้องชําระ

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

 ข้อ  5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ  6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซ่ึงไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ได้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  23  เมษายน  พ.ศ. 2550 

 

 

        (ลงนาม)           เกษม  วัฒนชัย 

         (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

                      นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าดัวยค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ภาคปกต ิ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

พ.ศ. 2553 

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

 

เ พ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

สถาปัตยกรรม แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ภาคปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษา

ปริญญาโท หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม แผน ก แบบ ก 1 แผน ก 

แบบ ก 2 และแผน ข ภาคปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไว้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม  พ.ศ. 

2553 จึงวางระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตร

สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 และแผน 

ข ภาคปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม แผน ก แบบ ก 

1 แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ภาคปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป เว้นแต่นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อน

ปีการศึกษา 2554 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฉบับเดิม 

ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสถาปัตยกรรม 

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ภาคปกติ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม แผน ก แบบ ก 

1 แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข สําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตร 5 ป ี หลักสูตรละ 108,000 บาท 
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โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้  

ภาคการศึกษาปกติ 3 ภาค ภาคการศึกษาละ 36,000 บาท 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 และแผน ข สําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) หรือศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่อง หลักสูตรละ 144,000 บาท 

โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาดังนี้ 

ภาคการศึกษาปกติ 4 ภาค ภาคการศึกษาละ 36,000 บาท 

3.2 เมื่อเรียนจบจนครบกําหนดเวลาตามหลักสูตรแล้ว หากนักศึกษายังไม่สําเร็จ

การศึกษานักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท 

ภาคฤดูร้อน 8,000 บาท 

3.3 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษา ตามข้อ 3.1 หรือข้อ 3.2 

เพิ่มข้ึน ดังนี้ 

ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท 

ภาคฤดูร้อน 8,000 บาท 

3.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามหัวข้อ 3.1 และค่าธรรมเนียมการใช้บริการของ

มหาวิทยาลัย ตามข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่าบํารุงกิจกรรมเสริม

หลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อมและขนส่งมวลชน 

ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้งแรก) ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสาร

ประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน 

3.5 สําหรับค่าธรรมเนียมอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้อ 3.1 ข้อ 3.2 และข้อ 3.3 

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่กําหนดไว้ใน

ระเบียบนี้ 

ข้อ 5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

สถาปัตยกรรม แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ภาคปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะ

ขอรับคืนไม่ได้ 

ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจการประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ 
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ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2553 

 

 

        (ลงนาม)           เกษม  วัฒนชัย 

         (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

                      นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาเอก หลักสตูรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ภาคปกต ิ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

พ.ศ. 2554 

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

เ พ่ือใ ห้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ภาคปกติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร แบบ 1.1 และแบบ 2.1 

ภาคปกติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไว้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 

2554 จึงวางระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ภาคปกติ          

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 

แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ภาคปกติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2554” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎี-

บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ภาคปกติ คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร ไว้ดังต่อไปนี้ 

 3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย  

  หลักสูตรแบบ 1.1 และแบบ 2.1 หลักสูตรละ 210,000 บาท 

  โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษาดังนี้ 

  ภาคการศึกษาปกติ 6 ภาค ภาคการศึกษาละ  35,000 บาท 

 3.2 เมื่อเรียนจนครบกําหนดเวลาตามหลักสูตรแล้ว หากนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 

นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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  ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท 

  ภาคฤดูร้อน       8,000 บาท 

 3.3 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1หรือข้อ 3.2 

เพิ่มข้ึนดังนี้ 

  ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท 

  ภาคฤดูร้อน       8,000 บาท 

 3.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่าธรรมเนียมการใช้บริการของ

มหาวิทยาลัยตามข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่า

บํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ 

ส่ิงแวดล้อมและขนส่งมวลชน ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้งแรก) ค่าสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะครั้ง

แรก) ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสาร

ลงทะเบียน 

 3.5 สําหรับค่าธรรมเนียมอื่นๆ นอกเหนือที่กล่าวมาในข้อ 3.1 ข้อ 3.2 และ ข้อ 3.3 ให้

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้ 

ข้อ 5 ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ภาคปกติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จะต้องมาข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืน

ไม่ได้ 

ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554 

 

 

        (ลงนาม)           เกษม  วัฒนชัย 

         (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

                      นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

พ.ศ. 2548 

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

 

 เพ่ือให้คณะอุตสาหกรรมเกษตร สามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร วิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาคพิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยอาศัยงบประมาณสนับสนุนจากค่าธรรมเนียมการศึกษา จึงเห็นสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา 

สําหรับนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร (หลักสูตร 2 ปี)  ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (11) 

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใน

คราวประชุมครั้งที่  3/2548  เมื่อวันที่  30 เมษายน 2548  จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาคพิเศษ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2548” 

 ข้อ 2  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่เข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไว้

ดังต่อไปนี้ 

  3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรละ  120,000 บาท 

         โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

          ภาคการศึกษาปกติ 4 ภาค ภาคการศึกษาละ    30,000 บาท 

3.2  ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาปกติ   10,000 บาท 

3.3  สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็น

นักศึกษาตาม ข้อ 3.2  ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบํารุง

มหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ค่าบํารุงกีฬา  ค่าหน่วย
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กิต  ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าประกันอุบัติเหตุ  ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา และค่าเอกสาร

ลงทะเบียน 

3.4  สําหรับค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการทุกครั้งที่ไม่ได้ระบุในข้อ 3.1 และ 3.2 

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้

กําหนดไว้ในหลักสูตร จํานวน 120,000 บาท 

 ข้อ 5 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาจะต้อง

ชําระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 3.2 จนกว่าจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและ

เงื่อนไขของคณะ 

 ข้อ 6 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษา ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 7 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่ง

ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

 ประกาศ ณ วันที่  16  พฤษภาคม   พ.ศ. 2548 

 

 

                (ลงนาม)       เกษม  วัฒนชัย 

     (ศาสตราจารย์เกียรติคณุ เกษม  วัฒนชัย) 

                 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบวิทยาลัยศิลปะ สือ่ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาเอก 

หลักสตูรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้ (ภาคพิเศษ) 

พ.ศ. 2548 

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

 

 เพื่อให้ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี สามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยา

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้ (ภาคพิเศษ) โดยอาศัยงบประมาณสนับสนุนจาก

ค่าธรรมเนียมการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้ (ภาคพิเศษ) ข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 9(2) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2546 และมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยศิลปะ 

ส่ือ และเทคโนโลยี ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2547  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2547 จึงวางระเบียบไว้

ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการความรู้ (ภาคพิเศษ) พ.ศ. 2548” 

 ข้อ 2  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการความรู้  (ภาคพิเศษ )  วิทยาลัยศิลปะ  ส่ือ  และเทคโนโลยี  ที่ เ ข้า ศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการความรู้ (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี ไว้ดังต่อไปนี้ 

  3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรละ  540,000   บาท 

        โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

          ปกติ 6 ภาค ภาคละ        90,000    บาท 

3.2  ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาปกติ       10,000    บาท 

3.3  สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็น

นักศึกษาตามข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  ค่าบํารุง

มหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ค่าบํารุงกีฬา  ค่าหน่วย
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กิต  ค่าบํารุงพิเศษ  ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าประกันอุบัติเหตุ  ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา  

และค่าเอกสารลงทะเบียน 

3.4  สําหรับค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการทุกครั้งที่ไม่ได้ระบุในข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.3 

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อ 4  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่กล่าวมาใน

ข้อ 3 

ข้อ 5  กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาจะต้อง

ชําระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 3.2 จนกว่าจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและ

เงื่อนไขของวิทยาลัย ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 

ข้อ 6  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ความรู้ (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามที่บัณฑิต

วิทยาลัยกําหนด  และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

ข้ อ  7  ใ ห้ประธานคณะกรรมการ อํานวยการ วิทยา ลัย ศิลปะ  ส่ื อ  และ เทคโน โล ยี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานซ่ึงไม่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

 ประกาศ ณ วันที่    31   มีนาคม   พ.ศ. 2548 

 

 

      (ลงนาม)    พงษ์ศักด์ิ  อังกสิทธิ์ 

          (ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักด์ิ  อังกสิทธิ์) 

                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการความรู้ แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข ภาคพิเศษ 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

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

 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้ 

แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข ภาคพิเศษ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ

มีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยา

ศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้ แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข ภาคพิเศษ วิทยาลัยศิลปะ 

ส่ือ และเทคโนโลยีไว้ 

         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน 

๒๕๕๒ จึงวางระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้ แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข ภาคพิเศษ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และ

เทคโนโลยีไว้ดังนี้ 

      ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้ แผน ก แบบ ก ๒ 

และแผน ข ภาคพิเศษ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๒” 

       ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป 

      ข้อ ๓ ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้ แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข ภาคพิเศษ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และ

เทคโนโลยีไว้ดังต่อไปนี้ 

   ๓.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรละ                ๒๒๐,๐๐๐ บาท 

        โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

     ภาคการศึกษาปกติ ๔ ภาค  ภาคการศึกษาละ        ๕๕,๐๐๐ บาท 
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 ๓.๒ เมื่อเรียนจนครบกําหนดเวลาตามหลักสูตรแล้ว  หากนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา  

นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการของมหาวิทยาลัย  ดังนี้  

     ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ       ๑๐,๐๐๐ บาท 

     ภาคฤดูร้อน             ๘,๐๐๐ บาท 

 ๓.๓ กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ  ดังนี้ 

     ภาคการศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาละ       ๒๐,๐๐๐ บาท 

     ภาคฤดูร้อน             ๘,๐๐๐ บาท 

 ๓.๔ สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๓.๑ และค่าธรรมเนียมการใช้บริการของ

มหาวิทยาลัยตามข้อ ๓.๒ ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่า

บํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ 

ส่ิงแวดล้อม และขนส่งมวลชน  ค่าสอบประมวลความรู้สําหรับแผน ข (เฉพาะครั้งแรก) ค่าทําบัตร

ประจําตัวนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน 

 ๓.๕ สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๓ 

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อ ๔ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้ 

 ข้อ ๕ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ความรู้ แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข ภาคพิเศษ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี จะต้องมาข้ึนทะเบียน

เป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๒                 

 

 

         (ลงนาม)             เกษม  วัฒนชัย 

        (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

             นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยศิลปะ สือ่ และเทคโนโลยี 

พ.ศ. 2549 

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

เพ่ือให้วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี  สามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ภาคพิเศษ) โดยอาศัยงบประมาณสนับสนุนจาก

ค่าธรรมเนียมการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ภาคพิเศษ) ข้ึน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2530 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 

25 กุมภาพันธ์ 2549 จึงวางระเบียบไว้ดังน้ี 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ภาคพิเศษ) 

วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี พ.ศ. 2549” 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี ที่เข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ไว้

ดังต่อไปนี้  

3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ  220,000  บาท 

                   โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาปกติ 4 ภาค ภาคละ   55,000  บาท 

3.2 ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ   10,000  บาท 

3.3 สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ตาม ข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย 

ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าบํารุงกีฬา ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุง

พิเศษ  ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา และค่าเอกสาร

ลงทะเบียน 
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 3.4 สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกจากข้อที่กล่าวมาในข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ให้

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

 ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมให้ครบตามที่กล่าวมาในข้อ 3.1 

 ข้อ 5 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาจะต้อง

ชําระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 3.2 จนกว่าจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและเงื่อนไข

ของวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี  

 ข้อ 6 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 7 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่ง

ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  

  

   ประกาศ  ณ  วันที ่ 3   มีนาคม   พ.ศ. 2549 

 

 

          (ลงนาม)            เกษม  วัฒนชัย 

          (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วฒันชัย) 

                 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาทันตแพทย์ แบบ 1 และแบบ 2 ภาคปกติ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

พ.ศ.2554 

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

 

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทย์ แบบ 1 

และแบบ 2 ภาคปกติ คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงสมควร

กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา  

ทันตแพทย์ แบบ 1 และแบบ 2 ภาคปกติ คณะทันตแพทยศาสตร์ไว้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.

2551 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 19 

มีนาคม 2554 จึงวางระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทย์ แบบ 1 และแบบ 2 ภาคปกติ คณะทันตแพทยศาสตร์ไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา

สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทย์ แบบ 1 และแบบ 2 ภาค

ปกติ คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.2554” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป เว้นแต่นักศึกษาที่เข้า

ศึกษาก่อนปีการศึกษา 2554 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฉบับเดิม 

ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทย์ แบบ 1 และแบบ 2 ภาคปกติ คณะทันตแพทยศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 

หลักสูตรแบบ 1.1 และแบบ 2.1 หลักสูตรละ 360,000 บาท 

โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ดังนี้ 

ภาคการศึกษาปกติ 6 ภาค ภาคการศึกษาละ   60,000 บาท 

หลักสูตรแบบ 1.2 และแบบ 2.2 หลักสูตรละ 480,000 บาท 

โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ดังนี้ 

ภาคการศึกษาปกติ 8 ภาค ภาคการศึกษาละ   60,000 บาท 
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3.2 เมื่อเรียนจนครบกําหนดเวลาตามหลักสูตรแล้ว หากนักศึกษายังไม่สําเร็จ

การศึกษา นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ   10,000 บาท 

ภาคฤดูร้อน        8,000 บาท 

3.3 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาตามข้อ 3.1 และข้อ 

3.2 เพิ่มข้ึนดังนี้ 

ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ    20,000 บาท 

ภาคฤดูร้อน         8,000 บาท 

3.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่าธรรมเนียมการใช้บริการของ

มหาวิทยาลัยตามข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่า

บํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ 

ส่ิงแวดล้อมและขนส่งมวลชน ค่าสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะครั้งแรก) ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่า

ประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสารการลงทะเบียน 

3.5 สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้อ 3.1 ข้อ 3.2 และข้อ 

3.3 ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้

กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

ข้อ 5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันต

แพทย์ แบบ 1 และแบบ 2 ภาคปกติ คณะทันตแพทยศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ

ซ่ึงไม่ขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2554 

 

 

          (ลงนาม)            เกษม  วัฒนชัย 

          (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วฒันชัย) 

                 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาเอก  

หลักสตูรทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ภาคปกติ   

คณะทันตแพทยศาสตร ์พ.ศ. 2550 

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

 

เ พ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันต

แพทยศาสตร์ ภาคปกติ คณะทันตแพทยศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงสมควรกําหนด

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ทันตแพทยศาสตร์ ภาคปกติ คณะทันตแพทยศาสตร์ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 

2530 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 18 

พฤษภาคม 2550 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ภาคปกติ คณะ

ทันตแพทยศาสตร์  พ.ศ. 2550”   

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์  ภาคปกติ  คณะทันตแพทยศาสตร์ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่              

ปีการศึกษา  2550  เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรทันตแพทยศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ภาคปกติ คณะทันตแพทยศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตร แบบ 1.1 หลักสูตรละ 225,000 บาท  

 โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ดังนี้  

 ภาคการศึกษาปกติ  6 ภาค ภาคการศึกษาละ                         37,500 บาท 

 3.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตร แบบ 1.2 หลักสูตรละ 300,000 บาท 

 โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ดังนี้  

 ภาคการศึกษาปกติ  8 ภาค ภาคการศึกษาละ                         37,500 บาท 

 3.3 ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ                  10,000 บาท 
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 3.4 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 

 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ                   20,000 บาท  

 3.5 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1, 3.2 และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ตามข้อ 3.3 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย  ค่าบํารุงห้องสมุด  ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่าบํารุง

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อม 

และขนส่งมวลชน ค่าสอบวัดคุณสมบัติ(เฉพาะครั้งแรก) ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา  ค่าประกันอุบัติเหตุ 

ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน   

 3.6 สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ นอกเหนือท่ีกล่าวมาในข้อ 3.1, 3.2, 3.3 และ 3.4 ให้

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้  

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้องชําระ

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา  

ข้อ 5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันต-

แพทยศาสตร์ ภาคปกติ  คณะทันตแพทยศาสตร์  จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด  และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซ่ึง 

ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

 ประกาศ   ณ   วันที่   21   พฤษภาคม  พ.ศ. 2550 

 

 

          (ลงนาม)            เกษม  วัฒนชัย 

          (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วฒันชัย) 

                 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ภาคปกติ คณะทันตแพทยศาสตร ์

พ.ศ. 2550 

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

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 

ภาคปกติ คณะทันตแพทยศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา

สําหรับนักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ภาคปกติ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (11)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 

2530 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 18 

พฤษภาคม 2550 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ภาคปกติ คณะทันต-

แพทยศาสตร์  พ.ศ. 2550”   

 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ภาคปกติ  คณะทันตแพทยศาสตร์ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่

ปีการศึกษา  2550  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์  ภาคปกติ  คณะทันตแพทยศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ  100,000 บาท 

 โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ดังนี้  

  ภาคการศึกษาปกติ  4  ภาค ภาคการศึกษาละ      25,000 บาท 

 3.2 ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

                         ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ                10,000 บาท 

 3.3 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 

  ภาคการศึกษาปกติ   ภาคการศึกษาละ                20,000 บาท  

 3.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 

3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว  คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา       
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ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย  ค่าบํารุงห้องสมุด  ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่าบํารุงกิจกรรมเสริม

หลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อม และขนส่งมวลชน 

ค่าสอบประมวลความรู้(เฉพาะครั้งแรก) ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา  ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสาร

ประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน   

 3.5 สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ นอกเหนือที่กล่าวมาในข้อ 3.1, 3.2 และ 3.3 ให้เป็นไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้  

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้องชําระ

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา  

 ข้อ 5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันต

แพทยศาสตร์ ภาคปกติ  คณะทันตแพทยศาสตร์  จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด  และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

 ประกาศ   ณ   วันที่  21 พฤษภาคม  พ.ศ. 2550 

 

 

          (ลงนาม)            เกษม  วัฒนชัย 

          (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วฒันชัย) 

                 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟนั ภาคปกติ คณะทันตแพทยศาสตร ์ 

พ.ศ. 2550 

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

 

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน ภาค

ปกติ  คณะทันตแพทยศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน ภาคปกติ คณะทันต

แพทยศาสตร์ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 

2530 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 18 

พฤษภาคม 2550 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน ภาคปกติ คณะทันต-

แพทยศาสตร์  พ.ศ. 2550”   

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน ภาคปกติ  คณะทันตแพทยศาสตร์ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี

การศึกษา  2550  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน ภาคปกติ คณะทันตแพทยศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ  100,000 บาท               

 โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ดังนี้  

 ภาคการศึกษาปกติ  4  ภาค ภาคการศึกษาละ                25,000 บาท 

          3.2 ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

                          ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ                      10,000 บาท 

 3.3 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 

   ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ                     20,000 บาท  
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 3.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตาม

ข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ  ค่าหน่วยกิต  ค่าบํารุงพิเศษ  ค่าข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย  ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่าบํารุง

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อม 

และขนส่งมวลชน ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว 

และค่าเอกสารลงทะเบียน   

 3.5 สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ นอกเหนือที่กล่าวมาในข้อ 3.1, 3.2 และ 3.3             

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้  

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้องชําระ

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา  

 ข้อ 5 ผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา                 

ทันตกรรมจัดฟัน ภาคปกติ  คณะทันตแพทยศาสตร์  จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด  และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเก่ียวกับวิธีปฏิบัติซ่ึงไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ ณ วันที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2550 

 

 

          (ลงนาม)            เกษม  วัฒนชัย 

          (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วฒันชัย) 

                 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาปริทันตวิทยา ภาคปกติ  คณะทันตแพทยศาสตร ์

พ.ศ. 2550 

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

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปริทันตวิทยา  ภาค

ปกติ คณะทันตแพทยศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา ภาคปกติ คณะทันต

แพทยศาสตร์ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (11)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ.  

2530 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่  4/2550 เมื่อวันที่ 18 

พฤษภาคม 2550 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา ภาคปกติ คณะทันต

แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2550”   

 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาปริทันตวิทยา ภาคปกติ  คณะทันตแพทยศาสตร์ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี

การศึกษา  2550  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา  ภาคปกติ  คณะทันตแพทยศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ  165,000 บาท               

  โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ดังนี้  

   ภาคการศึกษาปกติ  6  ภาค ภาคการศึกษาละ           27,500 บาท 

              3.2  ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

                             ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ                    10,000 บาท 

 3.3 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 

    ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ                    20,000 บาท  

 3.4  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตาม

ข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ  ค่าหน่วยกิต  ค่าบํารุงพิเศษ  ค่าข้ึนทะเบียนเป็น
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นักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย  ค่าบํารุงห้องสมุด  ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา  ค่าบํารุง

กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อม 

และขนส่งมวลชน ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา  ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว 

และค่าเอกสารลงทะเบียน   

 3.5  สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือที่กล่าวมาในข้อ 3.1, 3.2 และ 3.3 ให้เป็นไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้  

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้องชําระ

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา  

 ข้อ 5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันต

วิทยา ภาคปกติ  คณะทันตแพทยศาสตร์  จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซ่ึง 

ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ   ณ   วันที่  21 พฤษภาคม  พ.ศ. 2550 

 

 

          (ลงนาม)            เกษม  วัฒนชัย 

          (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วฒันชัย) 

                 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ภาคปกติ   

คณะทันตแพทยศาสตร ์พ.ศ. 2550 

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

 

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

คลินิก  สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์  ภาคปกติ คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึง

สมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

ช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ภาคปกติ คณะทันตแพทยศาสตร์ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 

2530 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 18 

พฤษภาคม 2550 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชา

ทันตแพทยศาสตร์ ภาคปกติ คณะทันตแพทยศาสตร์  พ.ศ. 2550”   

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ภาคปกติ  คณะทันตแพทยศาสตร์ ที่เข้า

ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา  2550  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ภาคปกติ คณะทันต

แพทยศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ 50,000 บาท               

       โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ดังนี้  

 ภาคการศึกษาปกติ  2  ภาค ภาคการศึกษาละ       25,000 บาท 

 3.2 ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ                10,000 บาท 

 3.3 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 

 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ              20,000 บาท  
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 3.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 

3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ  ค่าหน่วยกิต  ค่าบํารุงพิเศษ  ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่าบํารุงกิจกรรมเสริม

หลักสูตรค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อม และขนส่งมวลชน 

ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา  ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสาร

ลงทะเบียน   

 3.5 สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ นอกเหนือที่กล่าวมาในข้อ 3.1, 3.2 และ 3.3 ให้เป็นไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้  

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้องชําระค่า

รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา  

ข้อ 5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ภาคปกติ คณะทันตแพทยศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซ่ึง 

ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ   ณ   วันที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2550 

 

 

          (ลงนาม)            เกษม  วัฒนชัย 

          (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วฒันชัย) 

                 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมสําหรับทันตแพทย์ที่เข้าศึกษาในหลักสตูรทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร  

สาขาทันตกรรมจัดฟัน 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

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

 

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของคณะทันตแพทยศาสตร์ในหลักสูตรทันตแพทย์เฉพาะทางระดับ

วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรกําหนด

ค่าธรรมเนียมสําหรับทันตแพทย์ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวไว้เพ่ือถือปฏิบัติ 

         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม 

๒๕๕๒ จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

      ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมสําหรับทันตแพทย์ที่

เข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน พ.ศ. ๒๕๕๒” 

       ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับทันตแพทย์ในหลักสูตรทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขา  

ทันตกรรมจัดฟัน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป 

      ข้อ ๓ ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับทันตแพทย์ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทย์

เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ไว้ดังต่อไปนี้ 

   ๓.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรละ                ๕๔๐,๐๐๐ บาท 

        ปีละ ๑๘๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งจ่ายปีละ ๒ งวด งวดละ         ๙๐,๐๐๐ บาท 

 ๓.๒ เมื่อเรียนจนครบกําหนดเวลาตามหลักสูตรแล้ว  หากนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา  

นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการของมหาวิทยาลัย  ดังนี้  

     ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ       ๑๐,๐๐๐ บาท 

     ภาคฤดูร้อน             ๘,๐๐๐ บาท 

 ข้อ ๔ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขา    

ทันตกรรมจัดฟัน เมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซ่ึงไม่

ขัดแย้งกับระเบียบนี้ 
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  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒                 

 

 

          (ลงนาม)            เกษม  วัฒนชัย 

          (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วฒันชัย) 

                 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมสําหรับทันตแพทย์ที่เข้าศึกษาในหลักสตูรทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร  

สาขาปริทันตวิทยา 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

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

 

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของคณะทันตแพทยศาสตร์ในหลักสูตรทันตแพทย์เฉพาะทางระดับ

วุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรกําหนด

ค่าธรรมเนียมสําหรับทันตแพทย์ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวไว้เพ่ือถือปฏิบัติ 

         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม 

๒๕๕๒ จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

      ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมสําหรับทันตแพทย์ที่

เข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา พ.ศ. ๒๕๕๒” 

       ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับทันตแพทย์ในหลักสูตรทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขา

ปริทันตวิทยา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป 

      ข้อ ๓ ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับทันตแพทย์ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทย์

เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา ไว้ดังต่อไปนี้ 

   ๓.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรละ                ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

        ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งจ่ายปีละ ๒ งวด งวดละ        ๕๐,๐๐๐ บาท 

 ๓.๒ เมื่อเรียนจนครบกําหนดเวลาตามหลักสูตรแล้ว  หากนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา  

นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการของมหาวิทยาลัย  ดังนี้  

     ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ               ๑๐,๐๐๐ บาท 

     ภาคฤดูร้อน             ๘,๐๐๐ บาท 

 ข้อ ๔ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขา 

ปริทันตวิทยา เมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซ่ึงไม่

ขัดแย้งกับระเบียบนี้ 
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  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒                 

 

 

          (ลงนาม)            เกษม  วัฒนชัย 

          (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วฒันชัย) 

                 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  แผน ข ภาคพิเศษ  คณะพยาบาลศาสตร ์

พ.ศ. 2549 

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

 

 เพื่อให้คณะพยาบาลศาสตร์มีงบประมาณสนับสนุนเพ่ือสามารถดําเนินการจัดการเรียนการ

สอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ คณะ

พยาบาลศาสตร์ไว้   

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 

2530 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 27 

พฤษภาคม 2549 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้                                                    

 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา

สําหรับนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและ 

จิตเวช แผน ข  ภาคพิเศษ  คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2549”   

 ข้อ 2  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  แผน ข  ภาคพิเศษ  คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่

ปีการศึกษา  2549 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาล 

ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  แผน ข  ภาคพิเศษ  คณะพยาบาล

ศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา  

  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ 168,500 บาท              

   โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 42,125  บาท 

 3.2 ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

  ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ                    10,000  บาท 
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 3.3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ตามข้อ 3.2 นั้นได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกีฬา  ค่าบํารุงกิจกรรมเสริม

หลักสูตร ค่าธรรมเนียมสารสนเทศ ค่าสอบประมวลความรู้(เฉพาะครั้งแรก) ค่าทําบัตรประจําตัว          

ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่าเอกสารลงทะเบียน  

                      3.4 สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือท่ีกล่าวมาในข้อ 3.1 และ 3.2 ให้เป็นไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ 4  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้

กําหนดไว้ในหลักสูตร จํานวน 168,500 บาท 

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้อง

ชําระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

 ข้อ 5  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  แผน ข  ภาคพิเศษ  คณะพยาบาลศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กําหนด  และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่ง

ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ได้ 

 

              ประกาศ   ณ  วันที่  2  มิถุนายน  พ.ศ. 2549 

 

 

     (ลงนาม)     เกษม  วัฒนชัย 

      (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

            นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ข  ภาคพิเศษ  คณะพยาบาลศาสตร์     

พ.ศ. 2550 

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

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการ

พยาบาล  แผน ข  ภาคพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรกําหนด

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ

บริหารการพยาบาล  แผน ข  ภาคพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 

2530 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 17 

กุมภาพันธ์ 2550 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ข  ภาค

พิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์  พ.ศ. 2550”   

 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล  แผน ข  ภาคพิเศษ  คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ เ ข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา  2550  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ข ภาคพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

  1) ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรซ่ึงจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่  

   แบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ    150,000 บาท    

           โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษาปกติ 4  ภาค 

   ภาคการศึกษาละ                  37,500 บาท 

  2) ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรซ่ึงจัดการเรียนการสอนในสถานที่ 

   แบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ    140,000 บาท 

   โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษาปกติ 4  ภาค  

   ภาคการศึกษาละ               35,000 บาท 



-273- 

 

 3.2 ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  

  ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ   10,000 บาท 

 3.3 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ  

  ภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาละ    20,000 บาท  

 3.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 

3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่า

บํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา  ค่าบํารุงกิจกรรมเสริม

หลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อม และขนส่งมวลชน 

ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้งแรก) ค่าทําบัตรประจําตัว ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารลงทะเบียน  

และค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว 

 3.5 สําหรับค่าธรรมเนียมอื่นๆ นอกเหนือที่กล่าวมาในข้อ 3.1 3.2 และ 3.3 ให้เป็นไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้  

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้องชําระ

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา  

 ข้อ 5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการพยาบาล แผน ข ภาคพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ ณ วันที่  6  มีนาคม พ.ศ. 2550 

 

 

          (ลงนาม)            เกษม  วัฒนชัย 

          (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วฒันชัย) 

                 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 



-274- 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการพยาบาลผูสู้งอายุ แผน ข  ภาคพิเศษ  คณะพยาบาลศาสตร ์

พ.ศ. 2550 

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

 

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล

ผู้สูงอายุ แผน ข ภาคพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนด

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

พยาบาลผู้สูงอายุ แผน ข ภาคพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (11)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 

2530 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2550  เมื่อวันที่ 22 

ธันวาคม 2550 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ  1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ข ภาค

พิเศษ  คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2550” 

 ข้อ  2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาโท  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ข ภาคพิเศษ  คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็น

ต้นไป 

 ข้อ  3  ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาล     

ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ข ภาคพิเศษ  คณะพยาบาลศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ   150,000  บาท 

   โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ดังนี้ 

    ภาคการศึกษาปกติ 4 ภาค  ภาคการศึกษาละ  37,500  บาท 

  3.2 ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

    ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ      10,000  บาท 

  3.3 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ  ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 

    ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ      20,000  บาท 
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  3.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตาม

ข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว  คือ  ค่าหน่วยกิต  ค่าบํารุงพิเศษ  ค่าข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษา  ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย  ค่าบํารุงห้องสมุด  ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา  ค่าบํารุง

กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อม 

และขนส่งมวลชน  ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้งแรก)  ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา  ค่าประกัน

อุบัติเหตุ  ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว  และค่าเอกสารลงทะเบียน 

  3.5 สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือที่กล่าวมาในข้อ 3.1  3.2  และ 3.3 ให้

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้ 

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา  นักศึกษาต้อง

ชําระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

 ข้อ 5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ

พยาบาลผู้สูงอายุ แผน ข ภาคพิเศษ  คณะพยาบาลศาสตร์  จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด  และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจออกประกาศเก่ียวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่     25  ธันวาคม  พ.ศ. 2550 

 

 

          (ลงนาม)            เกษม  วัฒนชัย 

          (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วฒันชัย) 

                 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่  แผน ข ภาคพิเศษ  คณะพยาบาลศาสตร์ 

พ.ศ. 2550 

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

 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาล

ผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียม

การศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 

แผน ข ภาคพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  15 (11)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 

2530 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันท่ี 18 

พฤษภาคม 2550 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ                     

คณะพยาบาลศาสตร์  พ.ศ. 2550”   

 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตั้งแต่ปีการศึกษา  2550  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาล 

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่  แผน ข  ภาคพิเศษ  คณะพยาบาลศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ  150,000  บาท               

 โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ดังนี้  

 ภาคการศึกษาปกติ  4  ภาค ภาคการศึกษาละ           37,500  บาท 

 3.2 ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

 ภาคการศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาละ               10,000  บาท 

 3.3 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 

 ภาคการศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาละ               20,000  บาท  
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 3.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตาม

ข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ  ค่าหน่วยกิต  ค่าบํารุงพิเศษ  ค่าข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย  ค่าบํารุงห้องสมุด  ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่าบํารุง

กิจกรรมเสริมหลักสูตรค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อม และ

ขนส่งมวลชน ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้งแรก) ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา  ค่าประกันอุบัติเหตุ 

ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน   

 3.5 สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือที่กล่าวมาในข้อ 3.1 3.2 และ 3.3 ให้เป็นไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้  

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้องชําระ

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา  

 ข้อ 5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

พยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด  และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเก่ียวกับวิธีปฏิบัติซ่ึงไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ   ณ   วันที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2550 

 

 

          (ลงนาม)            เกษม  วัฒนชัย 

          (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วฒันชัย) 

                 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ข ภาคพิเศษ  คณะพยาบาลศาสตร์ 

พ.ศ. 2550 

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

 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล     

อาชีวอนามัย แผน ข  ภาคพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนด

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ

พยาบาลอาชีวอนามัย แผน ข ภาคพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 

2530 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันท่ี 18 

พฤษภาคม 2550 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ข 

ภาคพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2550”   

 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตร- 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ข ภาคพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ ที่เข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา  2550  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาล 

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย  แผน ข  ภาคพิเศษ  คณะพยาบาลศาสตร์ ไว้

ดังต่อไปนี้ 

 3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ  150,000 บาท              

  โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ดังนี้  

   ภาคการศึกษาปกติ  4  ภาค ภาคการศึกษาละ              37,500 บาท 

               3.2  ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

                             ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ              10,000 บาท 

 3.3 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 

    ภาคการศึกษาปกติ     ภาคการศึกษาละ     20,000 บาท  
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 3.4  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตาม

ข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว  คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่าบํารุงกิจกรรมเสริม

หลักสูตร  ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อม และขนส่งมวลชน 

ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้งแรก) ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา  ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสาร

ประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน   

 3.5  สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือที่กล่าวมาในข้อ 3.1, 3.2 และ 3.3 ให้เป็นไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้  

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้องชําระ

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา  

 ข้อ 5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

พยาบาลอาชีวอนามัย แผน ข  ภาคพิเศษ  คณะพยาบาลศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด  และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม  พ.ศ. 2550 

 

 

          (ลงนาม)            เกษม  วัฒนชัย 

          (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วฒันชัย) 

                 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชมุชน แผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

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

 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล    

เวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาล 

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะพยาบาล

ศาสตร์ ไว้ 

         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงวางระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะ

พยาบาลศาสตร์ ไว้ดังนี้ 

      ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก 

แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒” 

       ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป เว้นแต่นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปี

การศึกษา ๒๕๕๒ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฉบับเดิม 

      ข้อ ๓ ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์                

ไว้ดังต่อไปนี้ 

   ๓.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรละ                ๙๖,๐๐๐ บาท 

        โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

     ภาคการศึกษาปกติ ๔ ภาค ภาคการศึกษาละ         ๒๔,๐๐๐ บาท 

 ๓.๒ เม่ือเรียนจนครบกําหนดเวลาตามหลักสูตรแล้ว  หากนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา  

นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการของมหาวิทยาลัย  ดังนี้  
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     ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ     ๑๐,๐๐๐ บาท 

     ภาคฤดูร้อน           ๘,๐๐๐ บาท 

 ๓.๓ กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ  ดังนี้ 

     ภาคการศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาละ     ๒๐,๐๐๐ บาท 

     ภาคฤดูร้อน           ๘,๐๐๐ บาท 

 ๓.๔ สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๓.๑ และค่าธรรมเนียมการใช้บริการของ

มหาวิทยาลัยตามข้อ ๓.๒ ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา    

ค่าบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ 

ส่ิงแวดล้อม และขนส่งมวลชน   ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบ  

การรายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน 

 ๓.๕ สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๓ 

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

          ข้อ ๔ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามทีไ่ด้กาํหนดไว้ใน

ระเบียบนี้ 

 ข้อ ๕ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๒                 

 

 

          (ลงนาม)            เกษม  วัฒนชัย 

          (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วฒันชัย) 

                 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชมุชน แผน ข ภาคพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

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

 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล    

เวชปฏิบัติชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึง

สมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ไว้ 

         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงวางระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ คณะพยาบาล

ศาสตร์ ไว้ดังนี้ 

      ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ข 

ภาคพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒” 

       ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป เว้นแต่นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อน   

ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฉบับเดิม 

      ข้อ ๓ ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

   ๓.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรละ             ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

        โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

     ภาคการศึกษาปกติ ๔ ภาค  ภาคการศึกษาละ     ๓๗,๕๐๐ บาท 

 ๓.๒ เมื่อเรียนจนครบกําหนดเวลาตามหลักสูตรแล้ว  หากนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา  

นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการของมหาวิทยาลัย  ดังนี้  

     ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ       ๑๐,๐๐๐ บาท 

     ภาคฤดูร้อน             ๘,๐๐๐ บาท 
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 ๓.๓ กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ  ดังนี้ 

     ภาคการศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาละ       ๒๐,๐๐๐ บาท 

     ภาคฤดูร้อน             ๘,๐๐๐ บาท 

 ๓.๔ สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๓.๑ และค่าธรรมเนียมการใช้บริการของ

มหาวิทยาลัยตามข้อ ๓.๒ ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา    

ค่าบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ 

ส่ิงแวดล้อม และขนส่งมวลชน ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้งแรก) ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา    

ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน 

 ๓.๕ สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๓    

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ ๔ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามทีไ่ด้กาํหนดไว้ใน

ระเบียบนี้ 

 ข้อ ๕ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๒                 

 

 

          (ลงนาม)            เกษม  วัฒนชัย 

          (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วฒันชัย) 

                 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 

 

  



-284- 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาชีวเคมี แบบ 1.1 และแบบ 1.2 ภาคปกติ(หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร ์

พ.ศ.2553 

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

 

 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี แบบ 1.1 และแบบ 

1.1 ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึง

สมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาชีวเคมี แบบ 1.1 และแบบ 1.1 ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 

พ.ศ.2553 จึงวางระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี แบบ 1.1 และแบบ 1.1 ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ 

ไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี แบบ 1.1 และแบบ 1.1 ภาคปกติ 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ.2553” 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี แบบ 1.1 และแบบ 1.1 ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ ไว้

ดังต่อไปนี้ 

 3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 

  หลักสูตรแบบ 1.1 หลักสูตรละ    360,000 บาท 

   โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ดังนี้ 

   ภาคการศึกษาภาคปกติ 6 ภาค ภาคการศึกษาละ   60,000 บาท 

  หลักสูตรแบบ 1.2 หลักสูตรละ    600,000 บาท 

   โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ดังนี้ 

   ภาคการศึกษาปกติ 10 ภาค ภาคการศึกษาละ     60,000 บาท 
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 3.2 เมื่อเรียนจนครบกําหนดตามหลักสูตรแล้ว หากนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา

นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

  ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ   10,000 บาท 

  ภาคฤดูร้อน         8,000 บาท 

 3.3 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาตามข้อ 3.1 หรือข้อ 3.2 

เพิ่มข้ึนดังนี้ 

  ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ   20,000 บาท 

  ภาคฤดูร้อน         8,000 บาท 

 3.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่าธรรมเนียมการใช้บริการของมหาวิทยาลัย

ตามข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่าบํารุงกิจกรรม

เสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อมและขนส่ง

มวลชน ค่าสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะครั้งแรก) ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้งแรก) ค่าทําบัตร

ประจําตัวนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสารการลงทะเบียน 

 3.5 สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาในข้อ 3.1 ข้อ 3.2 และข้อ 3.3 

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้ 

 ข้อ 5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี แบบ 

1.1 และแบบ 1.1 ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัต้ซึ่งไม่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

 ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2553 

 

 

          (ลงนาม)            เกษม  วัฒนชัย 

          (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วฒันชัย) 

                 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาชีวเคมี แบบ 2.1 และแบบ 2.2 ภาคปกต ิคณะแพทยศาสตร์ 

พ.ศ.2553 

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

 

 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี แบบ 2.1 และแบบ 

2.2 ภาคปกติ คณะแพทยศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนด

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี แบบ 

2.1 และแบบ 2.2 ภาคปกติ คณะแพทยศาสตร์ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราว

ประชุมครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 จึงวางระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา

สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี แบบ 2.1 และแบบ 2.2 ภาค

ปกติ คณะแพทยศาสตร์ไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี แบบ 2.1 และแบบ 2.2 ภาคปกติ 

คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ.2553” 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป เว้นแต่นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อน

ปีการศึกษา 2554 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฉบับเดิม 

 ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี แบบ 2.1 และแบบ 2.2 ภาคปกติ คณะแพทยศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 

  หลักสูตรแบบ 2.1 หลักสูตรละ    129,000 บาท 

  โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษาดังนี้ 

   ภาคการศึกษาปกติ 6 ภาค ภาคการศึกษาละ    21,500 บาท 

  หลักสูตรแบบ 2.2 หลักสูตรละ    215,000 บาท 

  โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ดังนี้ 

   ภาคการศึกษาปกติ 10 ภาค ภาคการศึกษาละ    21,500 บาท 
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 3.2 เมื่อเรียนจนครบกําหนดเวลาตามหลักสูตรแล้ว หากนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 

นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ    10,000 บาท 

  ภาคฤดูร้อน         8,000 บาท 

 3.3 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 หรือ ข้อ 3.2 

เพิ่มข้ึนดังนี้ 

  ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ    20,000 บาท 

  ภาคฤดูร้อน         8,000 บาท 

 3.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่าธรรมเนียมการใช้บริการของมหาวิทยาลัย

ตามข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมการศึกษาดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่าบํารุง

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อมและ

ขนส่งมวลชน ค่าสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะครั้งแรก) ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้งแรก) ค่าทําบัตร

ประจําตัวนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และเอกสารลงทะเบียน 

 3.5 สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้อ 3.1 ข้อ 3.2 และข้อ 3.3 ให้

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่กําหนดไว้ใน

ระเบียบนี้ 

 ข้อ 5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี แบบ 

2.1 และแบบ 2.2 ภาคปกติ คณะแพทยศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนดและเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

 ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 

 

 

          (ลงนาม)            เกษม  วัฒนชัย 

          (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วฒันชัย) 

                 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



-288- 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาเอก หลักสตูรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาปรสิตวิทยา แบบ 1 และแบบ 2 ภาคปกติ คณะแพทยศาสตร์ 

พ.ศ. 2554 

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

 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา แบบ 1     

และแบบ 2 ภาคปกติ คณะแพทยศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนด

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา 

แบบ 1 และ แบบ 2 ภาคปกติ คณะแพทยศาสตร์ไว้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 

2554 จึงวางระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา แบบ 1 และแบบ 2 ภาคปกติ คณะแพทยศาสตร์ไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา แบบ 1 และ แบบ 2 ภาคปกติ 

คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2554” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป เว้นแต่นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อน 

ปีการศึกษา 2554 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฉบับเดิม 

ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา แบบ 1 และแบบ 2 ภาคปกติ คณะแพทยศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย  

  หลักสูตรแบบ 1.1 และแบบ 2.1 หลักสูตรละ 150,000 บาท 

  โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ดังนี้ 

   ภาคการศึกษาปกติ 6 ภาค ภาคการศึกษาละ   25,000 บาท 

  หลักสูตรแบบ 1.2 และแบบ 2.2 หลักสูตรละ 250,000 บาท 

  โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษาดังนี้ 

   ภาคการศึกษาปกติ 10 ภาค ภาคการศึกษาละ  25,000 บาท 
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 3.2 เมื่อเรียนจนครบกําหนดเวลาตามหลักสูตรแล้ว หากนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 

นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท 

  ภาคฤดูร้อน      8,000 บาท 

 3.3 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1หรือข้อ 3.2 

เพิ่มข้ึนดังนี้ 

  ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท 

  ภาคฤดูร้อน      8,000 บาท 

 3.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่าธรรมเนียมการใช้บริการของ

มหาวิทยาลัยตามข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่า

บํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ 

ส่ิงแวดล้อมและขนส่งมวลชน ค่าสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะครั้งแรก) ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่า

ประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน 

 3.5 สําหรับค่าธรรมเนียมอื่นๆ นอกเหนือที่กล่าวมาในข้อ 3.1 ข้อ 3.2 และ ข้อ 3.3 ให้

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้ 

ข้อ 5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา 

แบบ 1 และ แบบ 2 ภาคปกติ คณะแพทยศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554 

 

 

          (ลงนาม)            เกษม  วัฒนชัย 

          (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วฒันชัย) 

                 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาปรสิตวิทยา แผน ก แบบ ก 1 และแผนก แบบ ก 2 ภาคปกติ คณะแพทยศาสตร์ 

พ.ศ. 2554 

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

 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา แผน ก 

แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2  ภาคปกติ คณะแพทยศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2  ภาคปกติ คณะแพทยศาสตร์ 

ไว้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 

2554 จึงวางระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2  ภาคปกติ คณะแพทยศาสตร์ 

ไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา แผน ก แบบ ก 1 และแผน 

ก แบบ ก 2  ภาคปกติ คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ.2554” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป เว้นแต่นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อน 

ปีการศึกษา 2554 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฉบับเดิม 

ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2  ภาคปกติ คณะแพทยศาสตร์ 

ไว้ดังต่อไปนี้ 

 3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรละ 80,000 บาท 

  โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ดังนี้ 

   ภาคการศึกษาปกติ 4 ภาค ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท 

 3.2 เมื่อเรียนจนครบกําหนดเวลาตามหลักสูตรแล้ว หากนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 

นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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  ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ  10,000 บาท 

  ภาคฤดูร้อน       8,000 บาท 

 3.3 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1หรือข้อ 3.2 

เพิ่มข้ึนดังนี้ 

  ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ  20,000 บาท 

  ภาคฤดูร้อน       8,000 บาท 

 3.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่าธรรมเนียมการใช้บริการของ

มหาวิทยาลัยตามข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่า

บํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ 

ส่ิงแวดล้อมและขนส่งมวลชน ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการ

รายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน 

 3.5 สําหรับค่าธรรมเนียมอื่นๆ นอกเหนือที่กล่าวมาในข้อ 3.1 ข้อ 3.2 และ ข้อ 3.3 ให้

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้ 

ข้อ 5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา 

แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2  ภาคปกติ คณะแพทยศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554 

 

 

        (ลงนาม)           เกษม  วัฒนชัย 

         (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

                      นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสงู 

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ 

พ.ศ. 2549 

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

 

 เพ่ือให้การบริหารการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก                     

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 

15(11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 และมติที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2549  จึงวางระเบียบไว้ 

ดังนี้ 

 ข้อ 1  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  คณะแพทยศาสตร์  พ.ศ. 

2549” 

 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก ที่เข้าศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบนี้ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

   ประเภท  ก  ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

   ประเภท  ข  ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา 

   ประเภท  ค  ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการทุกครั้ง 

   ประเภท  จ  ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาต่างชาติ 

 ข้อ 4  ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทต่าง ๆ ตามข้อ 3 ไว้ดังต่อไปนี้ 

  4.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ก 

    ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  1,000  บาท 

  4.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ข 

    ค่าบํารงุมหาวิทยาลัย                               ปีละ 3,000  บาท 

    ค่าบํารงุห้องสมุด    ปีละ  1,200  บาท 

  4.3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ค 
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 ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

การเงิน 

  4.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท จ 

    ค่าธรรมเนียมสําหรบันกัศึกษาต่างชาต ิ                ปีละ     40,000  บาท 

 ข้อ 5  ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้จะขอรับคืนไม่ได้ นอกจากกรณีที่นักศึกษา

ขอลาออก หรือถูกส่ังพักการศึกษา หรือลาพักการศึกษา ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียน 

 ข้อ 6  ให้อธิการบดีมีอํานาจในการอนุมัติลดหย่อน หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน  ตามพันธะอันเนื่องมาจากโครงการ  หรือข้อตกลงตามโครงการความ

ร่วมมือ หรือกรณีอ่ืนตามเหตุผลและความจําเป็น 

 ข้อ 7  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ได้ 

 

   ประกาศ   ณ   วันที่  2   มิถุนายน   พ.ศ. 2549 

 

 

          (ลงนาม)            เกษม  วัฒนชัย 

          (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วฒันชัย) 

                 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-294- 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเภสชัศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเภสชักรรม แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ภาคปกติ คณะเภสัชศาสตร ์

พ.ศ. 2550 

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

 

 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม   

แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ภาคปกติ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนด

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา        

การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ภาคปกติ คณะเภสัชศาสตร์ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 

2530  และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่  6/2550  เมื่อวันที่ 21 

กรกฎาคม 2550  จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 

และแผน ข   ภาคปกติ คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2550” 

 ข้อ 2  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ภาคปกติ คณะเภสัชศาสตร์ ที่เข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเภสัชศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ภาคปกติ คณะเภสัชศาสตร์ ไว้

ดังต่อไปนี้ 

  3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรละ 100,000  บาท 

        โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

          ภาคการศึกษาปกติ 4 ภาค ภาคการศึกษาละ   25,000  บาท 

3.2   ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  

ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ      10,000  บาท 

3.3   กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 

ภาคการศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาละ    20,000  บาท 
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3.4   ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตาม

ข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงปกติ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่าบํารุงกิจกรรมเสริม

หลักสูตร  ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อมและขนส่งมวลชน 

ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้งแรก) ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสาร

ประกอบการรายงานตัว  และค่าเอกสารลงทะเบียน  

3.5  สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือที่กล่าวมาในข้อ 3.1 และ 3.2 ให้เป็นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อ 4  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้ใน

ระเบียบน้ี 

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้องชําระ

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

ข้อ 5  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา ในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา                     

การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ภาคปกติ คณะเภสัชศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

ข้อ 6  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซ่ึงไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ ณ วันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2550 

 

 

          (ลงนาม)            เกษม  วัฒนชัย 

          (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วฒันชัย) 

                 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเภสชัศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเภสชักรรม แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ภาคพิเศษ คณะเภสัชศาสตร ์

พ.ศ. 2550 

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

 

 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม   

แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ภาคพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนด

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา        

การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ภาคพิเศษ  คณะเภสัชศาสตร์ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 

2530 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่  6/2550  เมื่อวันที่ 21 

กรกฎาคม 2550  จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 

และแผน ข   ภาคพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2550” 

 ข้อ 2  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ภาคพิเศษ  คณะเภสัชศาสตร์ท่ีเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเภสัชศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ภาคพิเศษ  คณะเภสัชศาสตร์  ไว้

ดังต่อไปนี้ 

  3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรละ 200,000   บาท 

         โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

          ภาคการศึกษาปกติ 4 ภาค ภาคการศึกษาละ   50,000   บาท 

3.2  ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  

ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ      10,000   บาท 

3.3  กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 

ภาคการศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาละ    20,000   บาท 
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3.4  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตาม

ข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ  ค่าหน่วยกิต  ค่าบํารุงปกติ  ค่าข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษา  ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย   ค่าบํารุงห้องสมุด  ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา  ค่าบํารุง

กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อม

และขนส่งมวลชน  ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะครั้งแรก)  ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา  ค่าประกัน

อุบัติเหตุ  ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว  และค่าเอกสารลงทะเบียน  

3.5  สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือที่กล่าวมาในข้อ 3.1 และ 3.2 ให้เป็นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อ 4  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้ใน

ระเบียบน้ี 

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้องชําระ

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

ข้อ 5  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

เภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ภาคพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

ข้อ 6  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซ่ึงไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ ณ วันที่    27   กรกฎาคม   พ.ศ. 2550 

 

 

             (ลงนาม)      เกษม  วัฒนชัย 

  (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย) 

                  นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเภสชัศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก แผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะเภสัชศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

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

 

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก แผน 

ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนด

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช

กรรมคลินิก แผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะเภสัชศาสตร์ไว้ 

         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ 

กรกฎาคม ๒๕๕๒ จึงวางระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก แผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะเภสัชศาสตร์ไว้ดังนี้ 

      ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก แผน ก แบบ ก ๒ ภาค

ปกติ คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒” 

       ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป เว้นแต่นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปี

การศึกษา ๒๕๕๒ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบเดิม 

      ข้อ ๓ ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเภสัชศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก แผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะเภสัชศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

   ๓.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรละ               ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

        โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

     ภาคการศึกษาปกติ ๔ ภาค  ภาคการศึกษาละ       ๒๕,๐๐๐ บาท 

 ๓.๒ เมื่อเรียนจนครบกําหนดเวลาตามหลักสูตรแล้ว  หากนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา  

นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการของมหาวิทยาลัย  ดังนี้  

     ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ       ๑๐,๐๐๐ บาท 

     ภาคฤดูร้อน             ๘,๐๐๐ บาท 

 ๓.๓ กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ  ดังนี้ 
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     ภาคการศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาละ       ๒๐,๐๐๐ บาท 

     ภาคฤดูร้อน             ๘,๐๐๐ บาท 

 ๓.๔ สําหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๓.๑ และค่าธรรมเนียมการใช้บริการของ

มหาวิทยาลัยตามข้อ ๓.๒ ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา    

ค่าบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ 

ส่ิงแวดล้อม และขนส่งมวลชน  ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการ

รายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน 

 ๓.๕ สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๓  

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

         ข้อ ๔ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้ใน

ระเบียบนี้ 

 ข้อ ๕ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม-

คลินิก แผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะเภสัชศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๒                 

 

 

          (ลงนาม)            เกษม  วัฒนชัย 

          (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  วฒันชัย) 

                 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาเอก หลักสตูรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สตัวแพทย์ แบบ 1.1 ภาคปกติ คณะสัตวแพทยศาสตร ์

พ.ศ. 2551 

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

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์       

สัตวแพทย์แบบ 1.1 ภาคปกติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนด

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สัตวแพทย์ แบบ 1.1   ภาคปกติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 

2551 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์ แบบ 1.1 ภาค

ปกติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2551” 

 ข้อ 2  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์ แบบ 1.1 ภาคปกติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์ แบบ 1.1 ภาคปกติ  คณะสัตวแพทยศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

  3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ             132,000  บาท                  

         โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษาดังนี้ 

ภาคการศึกษาปกติ 6 ภาค ภาคการศึกษาละ               22,000  บาท 

3.2 ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ                     10,000  บาท 

3.3  กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 

 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ                     20,000  บาท 
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3.4  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตาม

ข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต  ค่าบํารุงพิเศษ  ค่าข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด  ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา  ค่าบํารุง

กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพสิ่งแวดล้อมและ

ขนส่งมวลชน  ค่าสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะครั้งแรก) ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ  

ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน 

  3.5 สําหรับค่าธรรมเนียมอื่น ๆ นอกเหนือที่กล่าวมาในข้อ 3.1  3.2 และ 3.3 ให้เป็นไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ข้อ 4  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้ 

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้องชําระ

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

 ข้อ 5  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สัตวแพทย์ แบบ 1.1 ภาคปกติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเก่ียวกับวิธีปฏิบัติซ่ึงไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

                                  

ประกาศ  ณ  วันที่    28  มีนาคม  พ.ศ. 2551 

 

 

 (ลงนาม)      เกษม  วัฒนชัย 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม วัฒนชัย) 

                     นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาเอก หลักสตูรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สตัวแพทย์ แบบ 1.2 ภาคปกติ คณะสัตวแพทยศาสตร ์

พ.ศ. 2551 
---------------------------------------------------------- 

 
 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์       

สัตวแพทย์แบบ 1.2 ภาคปกติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนด

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สัตวแพทย์ แบบ 1.2 ภาคปกติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 (3)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 

2551 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 22 

มีนาคม 2551 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์ แบบ 1.2  

ภาคปกติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2551” 

 ข้อ 2  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์ แบบ 1.2  ภาคปกติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์ แบบ 1.2  ภาคปกติ  คณะสัตวแพทยศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

  3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ             160,000  บาท                  

         โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษาดังนี้ 

   ภาคการศึกษาปกติ 8 ภาค ภาคการศึกษาละ               20,000  บาท 

3.2 ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ                     10,000  บาท 

3.3 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 

 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ                     20,000  บาท 
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3.4  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตาม

ข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ  ค่าหน่วยกิต  ค่าบํารุงพิเศษ  ค่าข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่าบํารุงกิจกรรม

เสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพสิ่งแวดล้อมและขนส่ง

มวลชน  ค่าสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะครั้งแรก) ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ          

ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสารลงทะเบียน 

  3.5 สําหรับค่าธรรมเนียมอื่นๆ นอกเหนือที่กล่าวมาในข้อ 3.1 3.2 และ 3.3 ให้เป็นไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ข้อ 4  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้ 

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้องชําระ

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

 ข้อ 5  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สัตวแพทย์ แบบ 1.2  ภาคปกติ  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเก่ียวกับวิธีปฏิบัติซ่ึงไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่    28  มีนาคม  พ.ศ. 2551 

 

 

(ลงนาม)       เกษม  วัฒนชัย 

      (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม วัฒนชัย) 

                       นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาตร์การสัตวแพทย์ แบบ 1 และ แบบ 2 ภาคปกต ิ

(หลักสตูรนานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร ์

พ.ศ.2554 

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

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตว

แพทย์แบบ 1 และแบบ 2 ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์แบบ 1 และแบบ 2 ภาคปกติ 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 

2554 จึงวางระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์แบบ 1 และแบบ 2 ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสัตว

แพทยศาสตร์ไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์แบบ 1 และแบบ 

2 ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ.2554” 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์แบบ 1 และแบบ 2 ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสัตว

แพทยศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 

  หลักสูตรแบบ 1.1 และแบบ 2.1 หลักสูตรละ 600,000 บาท 

  โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ดังนี้ 

   ภาคการศึกษาปกติ 6 ภาค ภาคการศึกษาละ 100,000 บาท 

  หลักสูตรแบบ 1.2 และแบบ 2.2 หลักสูตรละ 800,000 บาท 

  โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ดังนี้ 
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   ภาคการศึกษาผกติ 8 ภาค ภาคการศึกษาละ 100,000 บาท 

 3.2 เมื่อเรียนจนครบกําหนดเวลาตามหลักสูตรแล้ว หากนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 

นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ     10,000 บาท 

  ภาคฤดูร้อน          8,000 บาท 

 3.3 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาตามข้อ 3.2 และข้อ 3.3 

เพิ่มข้ึนดังนี้ 

  ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ     20,000 บาท 

  ภาคฤดูร้อน          8,000 บาท 

 3.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่าธรรมเนียมการใช้บริการของมหาวิทยาลัย

ตามข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่าบํารุงกิจกรรม

เสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อมและขนส่ง

มวลชน ค่าสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะครั้งแรก) ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ           

ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และค่าเอกสารการลงทะเบียน 

 3.5 สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้อ 3.1 ข้อ 3.2 และข้อ 3.3 ให้

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้ 

 ข้อ 5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

การสัตวแพทย์แบบ 1 และแบบ 2 ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ จะต้องมาข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรบัคนืไม่ได้ 

 ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัด 

หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

 ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2554 

 

(ลงนาม)       เกษม  วัฒนชัย 

      (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม วัฒนชัย) 

                       นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาตร์การสัตวแพทย์ แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกต ิ

(หลักสตูรนานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร ์

พ.ศ.2554 

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

 

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์       

การสัตวแพทย์ แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสัตว

แพทยศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา

สําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ แผน 

ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราว

ประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2554 จึงวางระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา

สําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ แผน 

ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ แผน ก แบบ 

ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ.2554” 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ (หลักสูตร

นานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ  400,000 บาท 

  โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษาดังนี้ 

   ภาคการศึกษาปกติ 4 ภาค ภาคการศึกษาละ  100,000 บาท 

 3.2 เมื่อเรียนจนครบกําหนดเวลาตามหลักสูตรแล้ว หากนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 

นักศึกษาจะต้องชาํระค่าธรรมเนียมการใช้บริการของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

   ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ     10,000 บาท 
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   ภาคฤดูร้อน      8,000 บาท 

 3.3 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาตามข้อ 3.1 หรือ ข้อ 3.2 

เพิ่มข้ึนดังนี้ 

  ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ    20,000 บาท 

  ภาคฤดูร้อน         8,000 บาท 

 3.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่าธรรมเนียมการใช้บริการของมหาวิทยาลัย

ตามข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงพิเศษ ค่าข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่าบํารุงกิจกรรม

เสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อมและขนส่ง

มวลชน ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และ        

ค่าเอกสารลงทะเบียน 

 3.5 สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้อ 3.1 ข้อ 3.2 และข้อ 3.3 ให้

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ 4 นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่กําหนดไว้ใน

ระเบียบนี้ 

 ข้อ 5 ผู้ ที่ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ)  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและเมื่อชําระ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

 ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2554 

 

 

(ลงนาม)       เกษม  วัฒนชัย 

      (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม วัฒนชัย) 

                       นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สตัวแพทย์ แผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

พ.ศ. 2551 

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

 

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์       

สัตวแพทย์ แผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควร

กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สัตวแพทย์ แผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่  22  มีนาคม  

2551 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์ แผน ก แบบ ก 

1 ภาคปกติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2551” 

 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์ แผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่เข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์ แผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ไว้

ดังต่อไปนี้ 

  3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ               88,000  บาท                  

         โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษาดังนี้ 

   ภาคการศึกษาปกติ  4  ภาค ภาคการศึกษาละ               22,000  บาท 

3.2 ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ                    10,000  บาท 

3.3 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติให้ชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 

 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ                    20,000  บาท 
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3.4  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตาม

ข้อ  3.2  ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ ค่าหน่วยกิต  ค่าบํารุงพิเศษ  ค่าข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด  ค่าบํารุงสุขภาพ  ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่าบํารุง

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพสิ่งแวดล้อม และ

ขนส่งมวลชน ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว และ 

ค่าเอกสารลงทะเบียน 

  3.5  สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ นอกเหนือที่กล่าวมาในข้อ 3.1  3.2 และ 3.3 ให้เป็นไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้ 

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้องชําระ  

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

 ข้อ 5 ผู้ ที่ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สัตวแพทย์ แผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่    28  มีนาคม  พ.ศ. 2551 

 

 

(ลงนาม)       เกษม  วัฒนชัย 

      (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม วัฒนชัย) 

                       นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาบัณฑิตศึกษา  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข (นานาชาติ) สถานสัตวแพทย์สาธารณสขุเอเชียแปซิฟิก 

พ.ศ. 2550 

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

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวแพทย์

สาธารณสุข (นานาชาติ) สถานสัตวแพทย์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึง

เห็นสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข (นานาชาติ) สถานสัตวแพทย์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิกไว้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  15 (11)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 

2530 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2550 เม่ือวันที่ 17 มีนาคม 

2550 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข (นานาชาติ)  

สถานสัตวแพทย์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิก  พ.ศ. 2550”   

 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข (นานาชาติ) สถานสัตวแพทย์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิก ที่เข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา  2550  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข (นานาชาติ) สถานสัตวแพทย์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิก               

ไว้ดังต่อไปนี้ 

 3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 

  หลักสูตรละ          900,000 บาท  หรือ 18,000 ยูโร 

  โดยแบ่งจ่ายเป็นรายปีการศึกษา  

  ปีการศึกษาละ          450,000 บาท  หรือ   9,000 ยูโร 

 3.2 ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ปีการศึกษาละ   20,000 บาท       

 3.3 นักศึกษาไทยให้ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 ลง  

  ปีการศึกษาละ        40,000 บาท 
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 3.4   ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.1 และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตาม

ข้อ 3.2 ได้รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีไว้แล้ว คือ   ค่าหน่วยกิต  ค่าบํารุงพิเศษ  ค่าข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรมกีฬา ค่าบํารุงกิจกรรม

เสริมหลักสูตร ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ ส่ิงแวดล้อม และขนส่ง

มวลชน ค่าทําบัตรประจําตัว ค่าประกันอุบัติเหตุ  ค่าเอกสารลงทะเบียน  และค่าเอกสารประกอบการ

รายงานตัว 

 3.5   สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ นอกเหนือที่กล่าวมาในข้อ 3.1, 3.2 และ 3.3 ให้

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ข้อ 4 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ได้กําหนดไว้

ในระเบียบนี้  

 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา นักศึกษาต้องชําระ

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกปีการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา  

 ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมการศึกษาในข้อ 3.1 และ 3.2 ให้นักศึกษาชําระโดยตรงกับสถานสัตวแพทย์

สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิก และให้สถานฯ เป็นผู้จัดสรรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อ 6 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์

สาธารณสุข (นานาชาติ)  สถานสัตวแพทย์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิก  จะต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ 

 ข้อ 7 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซ่ึงไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

 ประกาศ   ณ   วนัที ่ 27  มีนาคม  พ.ศ. 2550 

 

 

          (ลงนาม)                เกษม  วัฒนชัย 

                     (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  เกษม  วฒันชัย) 

                   นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยการจัดการทรพัย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2549 

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

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทาง

ปัญญาเพื่อความเหมาะสม เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพในการบริหาร 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (11)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 

2530 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 28 

ตุลาคม 2549 จึงกําหนดระเบียบว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา             

พ.ศ. 2549” 

 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้ข้อบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 

2546  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือแนวปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานอันเป็นทรัพย์สิน

ทางปัญญา ซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 “บุคลากรของมหาวิทยาลัย” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

และบุคคลอื่นที่มหาวิทยาลัยว่าจ้าง หรือมอบหมายให้ปฏิบัติงานโดยได้รับค่าตอบแทนจากมหาวิทยาลัย 

 “คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย์” หมายความว่า คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย์ หรือหน่วยงานอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเท่า ตามกฎหมายว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 “สถาน” หมายความว่า สถาน หรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อนุมัติให้จัดตั้งข้ึนและเป็นองค์กรในกํากับมหาวิทยาลัย 

“ทรัพย์สินทางปัญญา”  หมายความว่า  ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ การออกแบบและการ

สร้างสรรค์ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษาท่ีอยู่ในความควบคุมของมหาวิทยาลัย ที่ได้ใช้เวลา 

ทรัพยากร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ และพ้ืนท่ีทดลองของมหาวิทยาลัย ในการสร้างสรรค์

ผลงาน ซ่ึงอาจเป็นงานอันเกิดจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย หรืองานอันเกิดจากการได้รับเงิน

สนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน โดยอาจก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือนําไปสู่การดําเนินการขอรับความ

คุ้มครองสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิในพันธ์พืชใหม่ 
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การออกแบบผังภูมิวงจรรวม หรือการคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญาด้านอ่ืนๆไม่ว่าจะเป็นงานที่ได้      

จดทะเบียนตามกฎหมายแล้วหรือไม่ก็ตาม 

 “การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา”  หมายความว่า  การดําเนินการเพื่อให้งานอันเป็นทรัพย์สินทาง

ปัญญาได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย การแสวงประโยชน์จากงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา        

การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างผู้ก่อให้เกิดผลงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญากับมหาวิทยาลัย และ    

การส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์ คิดค้น และสร้างสรรค์งานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา 

 “การประดิษฐ์”  หมายความว่า  การคิดค้นค้นหรือคิดทําข้ึน อันเป็นผลให้ได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์หรือ

กรรมวิธีใดข้ึนใหม่ หรือการกระทําใดๆ ที่ทําให้ดีข้ึนซ่ึงผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี 

 “ผู้ประดิษฐ์”  หมายความว่า  บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่คิดค้น หรือคิดทําข้ึน อัน

เป็นผลให้ได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดข้ึนใหม่ หรือผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีที่ดีข้ึน 

 “สิทธิบัตร” หมายความว่า หนังสือสําคัญที่ออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ตามกฎหมายว่าด้วย

สิทธิบัตร 

 “อนุสิทธิบัตร” หมายความว่า หนังสือสําคัญที่ออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ที่ยังไม่มีข้ันการ

ประดิษฐ์ที่สูงข้ึนในระดับที่จะขอรับสิทธิบัตร 

 “งานประดิษฐ์” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใหม่ที่เกิดข้ึนจากการคิดค้น หรือคิดทําข้ึน

แต่ยังมิได้รับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 

 “ลิขสิทธิ์” หมายความว่า สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะทําการใดๆ กับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทําข้ึนตาม

กฎหมาย   ว่าด้วยลิขสิทธิ์ 

 “งานอันมีลิขสิทธิ์” หมายความว่า งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม 

ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ ส่ิงบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอ่ืนใดในแผนก

วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผู้สร้างสรรค์งานไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธี

หรือรูปแบบอย่างใด ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ 

 “วรรณกรรม” หมายความว่า งานนิพนธ์ท่ีทําข้ึนทุกชนิด และให้หมายความรวมถึงโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ด้วย 

 “ศิลปกรรม” หมายความว่างานที่มีลักษณะเป็นงานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานภาพพิมพ์ 

งานสถาปัตยกรรม งานภาพถ่าย งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสร้าง ภาพร่าง หรืองานสร้างสรรค์รูปทรง

สามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร์ และงานศิลปะประยุกต์ 

 “เครื่องหมายการค้า” หมายความว่า เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือเครื่องหมายอ่ืน

ที่หน่วยงานหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยประดิษฐ์ข้ึน ซ่ึงเป็นที่เข้าใจหรือถือว่าเป็นเครื่องหมายของ



-314- 

 

มหาวิทยาลัย ที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพ่ือแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าว

นั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น 

 “เครื่องหมายบริการ” หมายความว่า เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือเครื่องหมายอ่ืน

ที่หน่วยงานหรือบุคลกรของมหาวิทยาลัยประดิษฐ์ข้ึน ซ่ึงเป็นที่เข้าใจหรือถือว่าเป็นเครื่องหมายของ

มหาวิทยาลัย ที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพ่ือแสดงว่าสินค้าท่ีใช้เครื่องหมาย

ดังกล่าวนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น 

 “เคร่ืองหมายรับรอง” หมายความว่า เครื่องหมายที่มหาวิทยาลัยใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือ

เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบุคคลอ่ืน เพ่ือเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกําเนิด ส่วนประกอบ วิธีการ

ผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอ่ืนใดของสินค้านั้น หรือเพ่ือรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือ 

คุณลักษณะอ่ืนใดของบริการนั้น 

 “ความลับทางการค้า” หมายความว่า ข้อมูลการค้าที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้น หรือการ

สร้างสรรค์โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเป็นความลับ และให้หมายความ

ถึงหลักสูตร รูปแบบงานที่ได้รวบรวมหรือประกอบข้ึน โปรแกรม วิธีการทางเทคนิคหรือกรรมวิธีด้วย 

 “สิทธิในพันธ์พืชใหม่” หมายความว่า สิทธิของนักปรับปรุงพันธ์พืชในการแสวงประโยชน์จากพันธ์

พืชใหม่ที่ได้มาจากการปรับปรุงพันธุ์หรือพัฒนาพันธุ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช 

 “สิทธิในแบบผังภูมิของวงจรรวม” หมายความว่า สิทธิของผู้ออกแบบผังภูมิของวงจรรวมในการ

ทําซ้ําแบบผังภูมิ หรือกระทําการใดเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ กับแบบผังภูมิที่ตนสร้างสรรค์ข้ึน หรือวงจร

รวมที่มีแบบผังภูมินั้นประกอบอยู่ด้วย ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม 

 ข้อ 5. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจส่ังการหรือออกประกาศ เพ่ือให้

ปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 

 

หมวด 1 

สิทธิในงานประดิษฐ ์สิทธิบัตรการประดิษฐ์ และอนุสิทธิบัตร 

  

 ข้อ 6. สิทธิในการแสวงประโยชน์จากงานประดิษฐ์ การขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร สําหรับ

การประดิษฐ์ที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ประดิษฐ์ข้ึนโดยได้ใช้เวลา ทรัพยากร เครื่องมือ และ อุปกรณ์ที่

เป็นของมหาวิทยาลัยย่อมตกแก่มหาวิทยาลัย เว้นแต่จะได้ทําหนังสือตกลงกนัไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 ในกรณีที่นักศึกษาที่ มีผลงานการประดิษฐ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยให้สิทธิในการขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรในการประดิษฐ์นั้นตกเป็นของมหาวิทยาลัย 
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 ข้อ 7. หากผลงานมีการดําเนินการขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อันได้แก่ 

สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ให้ผู้ประดิษฐ์มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานะผู้ประดิษฐ์สําหรับความคุ้มครองใน

ทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้น 

 ข้อ 8. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์และเพ่ือความเป็นธรรม หากมหาวิทยาลัยได้รับ

ผลประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ให้ผู้ประดิษฐ์มีสิทธิได้รับ

ค่าตอบแทนจากผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการนําเอาผลงานน้ันไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือที่เกิดจากการใช้

สิทธิตามสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร แล้วแต่กรณี 

ข้อ 9. ในกรณีที่เป็นงานประดิษฐ์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยให้

ความเป็นเจ้าของสิทธิในงานประดิษฐ์ ผู้ทรงสิทธิบัตรการประดิษฐ์ หรืออนุสิทธิบัตร และการแบ่งปัน

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการนําผลงานนั้นไปใช้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาย

นอกนั้น และให้ผู้ประดิษฐ์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 10. บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีหน้าที่แจ้งและเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริง โดย

ละเอียดและสมบูรณ์ต่อมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการค้นพบ หรือการประดิษฐ์ที่ตนได้คิดค้นข้ึน ซ่ึงสามารถ

นําไปใช้ประโยชน์ หรือขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 

 ข้อ 11. ผู้ประดิษฐ์ต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดําเนินการยื่นคําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

หรือนําเอาผลงานประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ จะต้องแจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ 

 ข้อ 12. ในกรณีที่ผู้ประดิษฐ์ต้องการดําเนินการด้วยตนเองเกี่ยวกับการยื่นคําขอรับสิทธิบัตรหรือ               

อนุสิทธิบัตร หรือนําเอาส่ิงประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ หรือในกรณีที่ผู้ประดิษฐ์ได้แจ้งความจํานงตามข้อ 11 

แล้ว แต่คณะกรรมการมิได้พิจารณาดําเนินการย่ืนคําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําเอา

ส่ิงประดิษฐ์นั้นไปใช้ประโยชน์ภายในเวลาอันสมควร ให้ผู้ประดิษฐ์สามารถดําเนินการดังกล่าวด้วยตนเองได้

โดยทําข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้สิทธิตามสิทธิบัตร อนุ

สิทธิบัตร หรือการนําเอาสิ่งประดิษฐ์นั้นไปใช้ประโยชน์แล้วแต่กรณี 

 ข้อ 13. ผลประโยชน์จากงานประดิษฐ์ การใช้สิทธิตามสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ซ่ึงเป็น

ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ (royalty fee) และค่าธรรมเนียมการเปิดเผยเทคโนโลยี (disclosure fee) ให้

ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ให้หักค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดําเนินการเพื่อให้ได้มาซ่ึงสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือการดําเนินการ
อ่ืนๆ เพ่ือนําเอาส่ิงประดิษฐ์นั้นไปใช้ประโยชน์ ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ผู้ประดิษฐ์ได้เสียไปเพื่อให้ได้มาซ่ึงส่ิงประดิษฐ์ ค่าใช้จ่ายในการเจรจาหรือ

การดําเนินการใดๆ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิในงานประดิษฐ์ที่ยัง

มิได้จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
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(2) ผลประโยชน์ที่ได้หลังหักค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) แล้ว ให้จัดสรรให้ผู้ประดิษฐ์ร้อยละ 50 และ

มหาวิทยาลัยร้อยละ 50 

(3) ในกรณีที่จําเป็นและเห็นสมควร ให้คณะกรรมการสามารถกําหนดการแบ่งผลประโยชน์ให้

แตกต่างจากที่กําหนดไว้ในข้อ (2) ได้โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี 

ข้อ 14. ให้ผู้ประดิษฐ์เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในผลประโยชน์ที่เป็นค่าธรรมเนียมการให้

คําปรึกษา (consultancy fee) ที่เกี่ยวเนื่องกับงานประดิษฐ์ 

ข้อ 15. ในกรณีที่มีผู้ประดิษฐ์หลายคน ให้นําเอาผลประโยชน์ที่จัดสรรให้ผู้ประดิษฐ์ตามข้อ 13  

มาแบ่งให้แก่ผู้ประดิษฐ์ร่วมทุกคน  

การแบ่งผลประโยชน์ตามข้อนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ประดิษฐ์ร่วมทุกคน หากตกลงกัน

ไม่ได้ ให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดการแบ่งผลประโยชน์ให้ตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี 

ข้อ 16. ให้นําผลประโยชน์ท่ีมหาวิทยาลัยได้รับตามข้อ 13 มาจัดสรรให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตามสัดส่วนดังต่อไปนี้ 

(1) หน่วยงานต้นสังกัดระดับภาควิชา หรือ สาขาวิชา ร้อยละ 20 

(2) หน่วยงานต้นสังกัดระดับคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย์ สถาน และหน่วยงานอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 

ร้อยละ 30 ในกรณีที่ไม่มีการจัดสรรให้หน่วยงานในสังกัดระดับภาควิชา หรือ สาขาวิชา ให้

หน่วยงานในข้อนี้ได้รับการจัดสรรผลประโยชน์ร้อยละ 50 

(3) กองทุนสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 

(4) สํานักบริหารและจัดการทรัพย์สิน ร้อยละ 30 

 

หมวด 2 

ลิขสิทธิ ์

 

 ข้อ 17. งานอันมีลิขสิทธิ์ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ข้ึนโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้ลิขสิทธิ์ใน

งานน้ันเป็นของผู้สร้างสรรค์งาน เว้นแต่จะได้ทําหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน แต่มหาวิทยาลัยมีสิทธินํา

งานน้ันออกเผยแพร่ต่อสาธารณะชนได้ตามความจําเป็นเพ่ือวัตถุประสงค์ด้านการเรียนการสอนและการ

ให้บริการวิชาการ 

 ข้อ 18. งานอันมีลิขสิทธิ์ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ข้ึนโดยนักศึกษา และซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของ

การศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ให้ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัย เว้นแต่จะมีหนังสือตกลงกันไว้

เป็นอย่างอ่ืน 
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 ข้อ 19. ในกรณีที่งานตามข้อ 18 ประกอบด้วยงานวิทยานิพนธ์และผลงานศิลปกรรมเฉพาะ

ประเภทที่เป็นงานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานภาพพิมพ์ และงานภาพถ่าย ให้กรรมสิทธิ์ในตัวผลงาน

ศิลปกรรมนั้นเป็นของนักศึกษา ทั้งนี้มิให้มีผลกระทบต่อลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยในงานศิลปกรรมเหล่านั้น 

 ข้อ 20. งานอันมีลิขสิทธ์ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ข้ึนโดยการว่าจ้างของมหาวิทยา ไม่ว่าผู้สร้าง

สรรค์งานจะเป็นบุคลากรสายวิชาการ สายปฏิบัติการ หรือเป็นบุคคลภายนอก ให้ลิขสิทธิ์ในงานนั้นเป็นของ

มหาวิทยาลัย 

 ข้อ  21.  ในกรณีที่งานอันมีลิขสิทธิ์เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากการวิจัย  หรือกิจกรรมทาง

วิชาการอื่นๆ  ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย  ให้ลิขสิทธิ์และการใช้ประโยชน์จาก

งานสร้างสรรค์เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่ให้ทุน 

 ข้อ  22.  ในกรณีที่เป็นงานตามข้อ  21  แต่ไม่มีการจัดทําข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยและ

หน่วยงานผู้ให้ทุนเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์  ให้ลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์นั้นเป็นของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ  23.  เพ่ือความเป็นธรรมและเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน  ให้ผู้สร้างสรรค์งาน

อันมีลิขสิทธิ์ตามข้อ  21  และข้อ  22  มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการใช้สิทธิ

ตามลิขสิทธิ์ได้ตามที่คณะกรรมการการกําหนด 

 ข้อ  24.  ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์  และเงื่อนไขการใช้สิทธิของผู้ทรงลิขสิทธิ์  ในกรณีดังต่อไปน้ี

ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้สร้างสรรค์งาน 

(1)  งานสร้างสรรค์นั้นเป็นผลงานที่ได้มาจากการให้การสนับสนุนด้านการเงิน  ด้านบุคลากรหรือ

การช่วยเหลืออ่ืน  ๆ  จากมหาวิทยาลัยในระดับที่มากกว่าการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

ตามปรกติ  ทั้งน้ีไม่ให้หมายความรวมถึงการใช้ห้องสมุด  สถานที่ทํางาน  การสนับสนุนด้าน

ธุรการ  และการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย  อันถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรของ

มหาวิทยาลัยตามปรกติ 

(2)  งานสร้างสรรค์น้ันเป็นผลงานที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรที่เป็นของมหาวิทยาลัย  เช่น  การใช้

คลังข้อมูลที่เป็นวัสดุหรือเอกสาร  ซ่ึงเป็นของมหาวิทยาลัย 

(3)  งานสร้างสรรค์ท่ีมีการใช้เสียงหรือภาพของนักศึกษา  หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย  หรือ

เป็นงานที่นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการจัดเตรียม  หรือในการใช้

สติปัญญาหรือความคิด  จนทําให้เกิดผลงานนั้นข้ึน 

(4)  งานสร้างสรรค์ที่กระทําในนามของมหาวิทยาลัย  หรือใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือ

หน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัย  ทั้งน้ีมิให้หมายความรวมถึง  การระบุช่ือของ

หน่วยงาน หรือของมหาวิทยาลัย  เพียงเพ่ือให้สาธารณชนทราบว่าผู้สร้างสรรค์งานเป็น

บุคลากรมหาวิทยาลัย 
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 ข้อ  25.  ให้คณะกรรมการจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือกับผู้สร้างสรรค์งานตามข้อ  24  เพ่ือ

กําหนดความเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ  และเงื่อนไขการใช้สิทธิของผู้ทรงลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัย  ให้ผู้

สร้างสรรค์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามลิขสิทธิ์ใน

สัดส่วนตามที่คณะกรรมการกําหนด  โดยให้คํานึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้สร้างสรรค์งานผลประโยชน์ของ

สังคม  และการส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์งานและเผยแพร่ผลงานให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทําได้ 

 ข้อ  26.  ในกรณีใด  ๆ  ที่งานสร้างสรรค์ซ่ึงกระทําโดยบุคคลและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตก

เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย  ให้ผู้สร้างสรรค์งานยังคงมีสิทธิที่จะแสดงตนว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งานดังกล่าว  

รวมทั้งนําเอาผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์เพ่ือวัตถุประสงค์ในทางวิชาการได้ 

 

หมวด  3 

การใช้ชื่อ  เครื่องหมาย  และสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

เครื่องหมายการค้า  เครือ่งหมายบริการ  และเครื่องหมายรับรอง 

 

 ข้อ  27.  ช่ือ  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งเครื่องหมายการค้า  

เครื่องหมายบริการ  และเครื่องหมายรับรอง  ที่หน่วยงานหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยจัดทําข้ึนโดยส่ือ

ถึงความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย  เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ  28.  ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการจดทะเบียนช่ือ  เครื่องหมาย  และ

สัญลักษณ์ตามข้อ  27  เป็นเครื่องหมายการค้า  เครื่องหมายบริการ  และเครื่องหมายรับรองได้ตาม

ความเหมาะสม 

 ข้อ  29.  การนําช่ือ  สัญลักษณ์  ภาพ  หรือเครื่องหมายใด  ๆ  ของมหาวิทยาลัยหรือที่ส่ือ

ความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย  ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม  ไปใช้ในทางการค้า  หรือในกิจการใดๆ  

ที่มิได้เกี่ยวข้องหรือได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย 

 ให้คณะกรรมการโดยการมอบหมายของอธิการบดีมีหน้าที่เจรจาเพ่ือจัดทําข้อตกลงอนุญาตให้ใช้

ช่ือ  สัญลักษณ์  ภาพ  และเครื่องหมายตามวรรคหนึ่ง  รวมทั้งกําหนดเงื่อนไขและค่าตอบแทนจากบุคคล 

ผู้ประสงค์จะขออนุญาตใช้สิทธิตามข้อนี้ได้ 

 ข้อ  30.  บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสิทธิใช้ช่ือ  สัญลักษณ์  ภาพ  หรือเครื่องหมายที่เกี่ยวข้อง

กับมหาวิทยาลัยเพ่ือแสดงว่าตนเองสังกัดมหาวิทยาลัย  รวมทั้งมีสิทธิใช้ช่ือ  สัญลักษณ์  หรือเครื่องหมาย

ดังกล่าวในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ  หรือให้ปรากฏในส่ิงพิมพ์ที่เป็นผลงานวิชาการของตนเองได้ 
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 ข้อ  31.  บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ไม่นําช่ือ  สัญลักษณ์  ภาพ  หรือเครื่องหมายใดๆ  ที่

ส่ือความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมใดๆ  อันจะก่อให้เกิดความเส่ือมเสีย

หรือผลกระทบต่อชื่อเสียงและเกียรติคุณมหาวิทยาลัย 

 

หมวดที่  4 

ความลับทางการค้า 

 

 ข้อ  32.  บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต้องไม่กระทําการใดที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลซ่ึง

ถือว่าเป็นความลับทางการค้าของมหาวิทยาลัย  โดยไม่ได้รับความยินยอมจากมหาวิทยาลัย 

 ข้อ  33.  ให้คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากความลับทาง

การค้าของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งจัดทําข้อตกลงหรือให้ความเห็นชอบแก่ข้อตกลงท่ีบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยกระทํากับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการนําความลับทางการค้าไปใช้ประโยชน์  โดยให้คํานึงถึง

การแบ่งปันผลประโยชน์  โดยให้คํานึงถึงการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยและ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อ  34.  ในกรณีที่การดําเนินการตามข้อ  33  เกี่ยวข้องกับงานประดิษฐ์ที่ยังไม่ได้จดสิทธิบัตร

หรืออนุสิทธิบัตร ให้นําข้อกําหนดเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์ตามหมวด  1  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด  5 

สิทธิในพันธุพ์ืชใหม่ 

 

 ข้อ  35.  สิทธิขอรับความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่สําหรับการปรับปรุงพันธุ์พืชซ่ึงบุคลากรและ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้กระทําข้ึนย่อมตกเป็นของมหาวิทยาลัย  เว้นแต่จะได้ทําหนังสือตกลงกันไว้

เป็นอย่างอ่ืน 

 ข้อ  36.  ในกรณีที่เป็นพันธุ์พืชใหม่ซ่ึงได้มาจากการปรับปรุงหรือพัฒนาพันธุ์ด้วยทุนสนับสนุนจาก

แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย  ให้สิทธิในการขอรับความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่  และการใช้สิทธิในพันธุ์พืช

ใหม่เป็นไปตามข้อตกลงที่กระทําขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานผู้ให้ทุน 

 ข้อ  37.  เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหม่  และเพื่อความเป็น

ธรรมแก่บุคคลและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยซ่ึงเป็นนักปรับปรุงพันธุ์พืช  ให้นักปรับปรุงพันธุ์พืชมีสิทธิ
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ได้รับค่าตอบแทนจากผลประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับจากการใช้สิทธิในพันธุ์พืชใหม่ตามข้อ  35  และข้อ  

36  ได้ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 ข้อ  38.  บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยซ่ึงเป็นนักปรับปรุงพันธุ์พืชมีหน้าท่ีแจ้งและ

เปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริง  โดยละเอียดและสมบูรณ์ต่อมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหม่ที่ตนเองได้มาจาก

การปรับปรุงพันธุ์หรือพัฒนาพันธุ์ 

 ข้อ  39.  นักปรับปรุงพันธุ์พืชที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดําเนินการย่ืนคําขอจดทะเบียนพันธุ์

พืชใหม่จะต้องแจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ 

 ข้อ  40.  ในกรณีที่นักปรับปรุงพันธุ์พืชต้องการดําเนินการด้วยตนเองเกี่ยวกับการยื่นคําขอ       

จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่หรือในกรณีท่ีนักปรับปรุงพันธุ์พืชได้แจ้งความจํานงตามข้อ  39  แล้ว แต่

คณะกรรมการมิได้พิจารณาดําเนินการย่ืนคําขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ตามท่ีได้แจ้งภายในระยะเวลาอัน

สมควรให้นักปรับปรุงพันธุ์พืชสามารถดําเนินการดังกล่าวด้วยตนเองได้โดยทําข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย

เกีย่วกับการแบ่งปันผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้สิทธิในพันธุ์พืชใหม่ 

 ข้อ  41.  ในการพิจารณาเพ่ือจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักปรับปรุงพันธุ์พืช

ตาม  ข้อ  37  และข้อ  40  ให้คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และอัตราค่าตอบแทนแก่  

นักปรับปรุงพันธุ์พืชตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี  โดยให้คํานึงถึงความเป็นธรรมแก่นักปรับปรุงพันธุ์

พืช  ผลประโยชน์ที่จะเกิดแก่สังคม  และการส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหม่ 

 

หมวด  6 

สิทธิในแบบผังภูมิของวงจรรวม 

 

 ข้อ  42.  สิทธิขอรับความคุ้มครองแบบผังภูมิที่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็น        

ผู้สร้างสรรค์เว้นแต่จะมีหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 ข้อ  43.  งานออกแบบผังภูมิของวงจรรวมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ข้ึนโดยการว่าจ้างของ

มหาวิทยาลัย  ไม่ว่าผู้สร้างสรรค์งานจะเป็นบุคลากรสายวิชาการ  สายปฏิบัติการ  หรือเป็นบุคลากร

ภายนอกให้สิทธิในแบบผังภูมิของวงจรรวมนั้นเป็นของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ  44.  ในกรณีที่งานออกแบบผังภูมิของวงจรรวมเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากการวิจัย  

หรือกิจกรรมทางวิชาการอ่ืน  ๆ  ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย  ให้สิทธิในแบบผังภูมินั้น

เป็นไปตามข้อตกลงที่กระทําขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานที่ให้ทุน 
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ข้อ  45.  ให้ผู้สร้างสรรค์งานออกแบบผังภูมิของวงจรตามข้อ  44  มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก

การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากแบบผังภูมิ  หรือวงจรรวมที่มีแบบผังภูมิ  หรือวงจรรวมที่มีแบบผังภูมินั้น

ประกอบอยู่ด้วยตามที่คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี  โดยให้คํานึงถึงความเป็น

ธรรมแก่ผู้สร้างสรรค์ผลประโยชน์ที่จะเกิดแก่สังคม และการส่งเสริมให้มีการคิดค้นและออกแบบผังภูมิของ

วงจรรวม 

       

      หมวด  7 

การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

  

 ข้อ  46.  ในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาทั้งปวงของมหาวิทยาลัย  ให้คณะกรรมการมีอํานาจ

หน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1)  ให้คําแนะนํา  คําปรึกษาหรือข้อเสนอแนะแก่อธิการบดีในการออกประกาศตามระเบียบนี้ 

(2) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนและจดแจ้งสิทธิเพื่อให้ผลงานที่เป็นทรัพย์สินทาง

ปัญญาได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 

(3) กําหนดหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และอัตราการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการใช้ผลงานอัน

เป็นทรัพย์สินทางปัญญาตามระเบียบนี้ 

(4) จัดทําข้อตกลงกับผู้ประดิษฐ์  หรือ  ผู้สร้างสรรค์งานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา  เพ่ือให้มี

การแบ่งปันผลประโยชน์ตามระเบียบนี้ 

(5) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อตกลงด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการแบ่งปัน

ผลประโยชน์ที่กระทําขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก 

(6) ดําเนินการใด  ๆ  ที่เป็นการส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าวิจัยเพ่ือให้มีการสร้างสรรค์งานอันเป็น

ทรัพย์สินทางปัญญา 

(7)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน  ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 ข้อ  47.  ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่าง

หนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามอํานาจหน้าที่ในข้อ  46  แทนคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการ

มอบหมาย 

 ข้อ  48.  ให้สํานักบริหารและจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสํานักบริหารและการจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ.  2549  
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มีอํานาจ  หน้าที่ดําเนินการต่างๆ  เพ่ือคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทของ

มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 

(1) ดําเนินการยื่นคําขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทที่เกิดจากการ

ประดิษฐ์หรือการสร้างสรรค์ของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

(2) รับผิดชอบในการจัดหาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายสําหรับดําเนินการขอรับความคุ้มครองใน

ทรัพย์สินทางปัญญาตามข้อ  (1) 

(3) รับผิดชอบในการจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ  เพ่ือรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตลอดอายุ

การคุ้มครองของทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง 

(4) เจรจาต่อรองเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปญัญาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(5) จัดสรรสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย 

(6) ดําเนินการอ่ืน  ๆ  ตามความจําเป็นและเหมาะสมเพ่ือคุ้มครองและรักษาสิทธิ  ในทรัพย์สิน

ทางปัญญาทุกประเภทของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ  49.  ในกรณีที่ไม่ได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้  หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ระเบียบน้ี  ให้คณะกรรมการพิจารณาและเสนอความคิดเห็นต่ออธิการบดีเพื่อวินิจฉัยและส่ังการตามที่

เห็นสมควร 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ.2549 

 

 

             (ลงนาม)                เกษม  วัฒนชัย 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  เกษม  วัฒนชัย) 

              นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ฉบับที่ 0004/2551 

เรื่อง  เงื่อนไขความรู้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

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

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2543  พ.ศ. 

2547  และ พ.ศ. 2550  ข้อ  22  กําหนดเรื่องการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษานั้นบัณฑิต

วิทยาลัยโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่   

3/2551   เมื่อวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2551 จึงได้กําหนดแนวปฏิบัติในการสอบภาษาต่างประเทศ

ดังต่อไปนี้ 

1. ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ฉบับที่  10/2547  เรื่องเงื่อนไข

ความรู้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  ลงวันที่  9  สิงหาคม  2547  และใช้ประกาศนี้แทน 

2. บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศภาษาหนึ่งที่ใช้ผ่านเง่ือนไข 

ความรู้ภาษาต่างประเทศ  โดยกําหนดเกณฑ์การผ่านเงื่อนไขความรู้ภาษาอังกฤษดังนี้ 

 

หลักสตูรปกติ/ภาคพิเศษ                                             หลกัสูตรนานาชาติ 

ไม่ต่ํากว่า 

TOEFL                   450  (paper-based)  500  (paper-based) 

                  หรือ  133  (computer-based)            หรือ  173  (computer-

based) 

                    หรือ    45  (internet-based)                  หรือ    61  (internet-based) 

IELTS                    band   5         band  5.5 

TEGS                       60        65 

 

 ให้นักศึกษานําผลการสอบข้างต้นมายื่นขอผ่านเงื่อนไขความรู้ภาษาต่างประเทศที่บัณฑิต

วิทยาลัย  ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา  ทั้งน้ี  บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณาผลการสอบ ที่มีอายุไม่

เกิน  2  ปี  นับตั้งแต่วันสอบจนถึงวันยื่นคําร้อง 
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 กรณีนักศึกษาปริญญาโทที่สําเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต่อเนื่องทันที  

สามารถใช้ผลการผ่านเงื่อนไขความรู้ภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาโทมาใช้ต่อในระดับปริญญาเอกได้  

แต่ต้องทําเรื่องขอผ่านเงื่อนไขความรู้ภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 

3.  นักศึกษาที่ยังไม่ผ่านเงื่อนไขความรู้ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ในข้อ  2  อาจจะเลือกทดสอบ

ภาษาอังกฤษใหม่หรือเข้าเรียนกระบวนวิชาเพ่ิมเติมภายหลังการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษดังนี้ 

 

ผลคะแนนสอบ 

TEGS 

จํานวนกระบวนวิชา 

เสนอจัดให้เรียน 

กระบวนวิชา/หลักสตูรพิเศษ 

(30  ช.ม./กระบวนวิชา) 

0-20 

 

 

 

 

 

 

 

21-40 

 

 

 

 

 

 

41-59 

1. เรียน  3  กระบวนวิชาโดย

ต้องเรียนกระบวนวิชาท่ี  1  

และเลือกเรียนอีก  2  

กระบวนวิชาจากกระบวนวิชา  

ที่  2 - 4   หรือ   

2. เรียน  Intensive  course  60  

ช่ัวโมง 

 

1. เรียน  2  กระบวนวิชาโดยต้อง

เรียนกระบวนวิชาที่  1  และ

เลือกเรียนอีก  1  กระบวนวิชา

จากกระบวนวิชาที่  2 -  4  

หรือ   

2. เรียน  Intensive  course  60  

ช่ัวโมง 

1. ให้เลือกเรียน  1  กระบวนวิชา

จากกระบวนวิชาที่  1 - 4   

หรือ 

2. เรียน  Intensive  course  60  

ช่ัวโมง 

1. Grammar  Review  for  

Graduate          

    Students 

2. Intensive  Reading  for  

Graduate 

    Students 

3. Intensive  Writing  for  

Graduate    

    Students 

4. Oral  Presentation  for  

Graduate     

     Students   

     (แนะนําให้นักศึกษาที่สอบผ่าน    

      TEGS  ลงเรียนเพ่ิมเติม) 
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 กรณีที่นักศึกษามีผลสอบ  TOEFL  หรือ  IELTS  ไม่ถึงเกณฑ์และประสงค์จะเรียนกระบวนวิชา

เ พ่ิม เ ติมใ ห้ขอเ ทียบคะแนนเ พื่ อกํ าหนดจํ านวนกระบวนวิชา เ รียนเ พ่ิม เติมกับสถาบันภาษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 การเข้าเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมทุกกระบวนวิชา  นักศึกษาจะต้องสอบผ่าน  การวัด

ผลสัมฤทธิ์เมื่อเสร็จส้ินการเรียน  จึงจะถือว่าผ่านเงื่อนไขความรู้ภาษาต่างประเทศ 

 4.   กรณีนักศึกษาจะขอใช้ผลการสอบภาษาต่างประเทศอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ ให้เสนอขอผ่าน

เงื่อนไขความรู้ภาษาต่างประเทศมายังบัณฑิตวิทยาลัยเป็นรายๆ ไป  

  

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บดันี้เปน็ต้นไป 

 

ประกาศ  ณ  วันที ่       28   เมษายน  2551 

 

 

(ลงนาม)      สุรศักดิ์  วฒัเนสก์ 

          (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ วัฒเนสก์)  

              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ฉบับที่  0005 /2551 

เรื่อง  เงื่อนไขและแนวปฏิบัติการขอสถานภาพการเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษาคืน 
--------------------------------------------------------- 

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2543 พ.ศ.

2547  ข้อ  29.3  กําหนดให้  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ  

27(2),  27(3),  27(5),  และ  27(10)  และ พ.ศ.2550  ข้อ  29.2  กําหนดให้นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ  27(2), 27(3), 27(5) และ 27(11)  อาจขอ

สถานภาพการเป็นนักศึกษาคืนได้  ทั้งน้ีให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัยนั้น จึงได้กําหนดเงื่อนไข

และแนวปฏิบัติการขอสภานภาพการเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษาคืน  ดังนี้ 

 1.  ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ฉบับที่  13/2547  เรื่องเงื่อนไข

และแนวปฏิบัติการขอสถานภาพการเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  ลงวันที่  9  สิงหาคม    พ.ศ.2547 

 2.  ให้ผู้ที่ พ้นสภาพตามที่ระบุในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2547 ข้อ 29.3 และ พ.ศ. 2550 ข้อ 29.2 ที่ต้องการขอสถานภาพ

การเป็นนักศึกษาคืน ยื่นคําร้องพร้อมเหตุผล และ/หรือหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาต่อบัณฑิต

วิทยาลัยไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา 

 3.  คณะและบัณฑิตวิทยาลัยจะเป็นผู้พิจารณาการขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา  หากพิจารณา

เห็นชอบ จะดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 4.  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษาแล้วจะต้องดําเนินการตามข้ันตอนโดยชําระ

ค่าธรรมเนียมการขอสถานภาพนักศึกษาคืนตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  และให้มีสภาพการเป็นนักศึกษา

เหมือนเมื่อก่อนพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดให้เป็นราย ๆ  ไป 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

ประกาศ  ณ  วันที ่  28    เมษายน   2551 

 

(ลงนาม)     สุรศกัด์ิ  วฒัเนสก์ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ วัฒเนสก์) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ฉบับที่   0006 /2551 

เรื่อง  การทําการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

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

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 ข้อ 26  

กําหนดการทําการค้นคว้าแบบอิสระให้มีแนวปฏิบัติและข้ันตอนเป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น 

 เพ่ือให้การทําการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษามีคุณภาพ มาตรฐานและมี แนว

ปฏิบัติและข้ันตอนเป็นไปในแนวเดียวกัน  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

ในคราวประชุมครั้งที่   3/2551  เมื่อวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2551 จึงเห็นสมควรกําหนดแนวปฏิบัติใน

การทําการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  ตั้งแต่รหัส  51..... เป็นต้นไป  ดังนี้ 

1. การค้นคว้าแบบอิสระ หมายถึง การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษาในหัวข้อที่ได้รับ

ความเห็นชอบ ภายใต้คําปรึกษาดูแลของอาจารย์ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

การค้นคว้าแบบอิสระหลัก 

2. นักศึกษามีสิทธ์ิเสนอหัวข้อและโครงร่างการค้นคว้าแบบอิสระได้เมื่อมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อย
กว่า  6  หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเสนอหัวข้อและโครงร่างการค้นคว้าแบบอิสระโดยผ่านการพิจารณาของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา แล้วนําเสนอคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจําคณะให้ความเห็นชอบ  ก่อนเสนอประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจําคณะอนุมัติและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าแบบอิสระ แล้วแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัย

ทราบ   

3. การแก้ไขเปล่ียนแปลงหัวข้อและโครงร่างการค้นคว้าแบบอิสระ ให้มีแนวปฏิบัติตามประกาศ
ของคณะ 

4. การลงทะเบียนการค้นคว้าแบบอิสระ 
4.1 เมื่อได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างการค้นคว้าแบบอิสระแล้ว นักศึกษาอาจลงทะเบียน

การค้นคว้าแบบอิสระในภาคการศึกษาที่มีการเสนอหัวข้อและโครงร่างฯ หรืออย่างน้อย

ภายใน  2  ภาคการศึกษาปกติถัดไป   

การลงทะเบียนการค้นคว้าแบบอิสระอาจแยกลงทะเบียนเป็นคราวๆ ได้  ส่วน

การลงทะเบียนการค้นคว้าแบบอิสระในภาคฤดูร้อน  อาจทําได้โดยการชําระ
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ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

4.2 นักศึกษาท่ีทําการค้นคว้าแบบอิสระโดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระหลักเป็น

ผู้ให้คําแนะนําดูแล  ในระหว่างการวิจัยนักศึกษาอาจขออนุญาตประธานคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจําคณะ ไปค้นคว้าหาข้อมูลภายนอกมหาวิทยาลัยได้ โดยได้รับความ

เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระหลัก และจะต้องติดต่อกับอาจารย์ที่

ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระหลักโดยสม่ําเสมอ 

4.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนการค้นคว้าแบบอิสระครบหน่วยกิตไปแล้ว แต่ยังทําการค้นคว้า

แบบอิสระไม่เสร็จและประสงค์จะทําต่อ  จะต้องลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของ

มหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา ทั้งภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน 

5. ภาษาที่ใช้เรียบเรียงการค้นคว้าแบบอิสระ  อาจเรียบเรียงเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ
ก็ได้ แต่ต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

6. การรายงานตัวคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา  เมื่อนักศึกษาพร้อมที่จะทําการสอบการค้นคว้าแบบ
อิสระ ให้นักศึกษาไปรายงานตัวคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาก่อนวันสอบการค้นคว้าแบบอิสระที่

สํานักทะเบียนและประมวลผลและนําหลักฐานการรายงานตัวคาดว่าจะสําเร็จการศึกษามายื่น

ต่อคณะที่สังกัด 

7. การขอสอบการค้นคว้าแบบอิสระ 
 เมื่อนักศึกษาทําการค้นคว้าแบบอิสระเสร็จและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

การค้นคว้าแบบอิสระหลักแล้ว  นักศึกษาต้องเสนอร่างการค้นคว้าแบบอิสระฉบับสมบูรณ์

ก่อนเข้าปกเย็บเล่มซ่ึงมีส่วนประกอบตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดในคู่มือการเขียน

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ  โดยจัดพิมพ์ให้เรียบร้อยและมีจํานวนอย่างน้อยเท่ากับ

จํานวนคณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ  

 ให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบการค้นคว้าแบบอิสระ  พร้อมทั้งกําหนดวันสอบ ทั้งน้ีให้อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบ

อิสระหลักส่งร่างการค้นคว้าแบบอิสระฉบับสมบูรณ์ก่อนเข้าปกเย็บเล่มให้คณะกรรมการสอบ

อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบ แล้วแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 

 การสอบการค้นคว้าแบบอิสระจะกระทําได้ต่อเมื่อนักศึกษาสอบผ่านกระบวนวิชาครบถ้วน       

สอบผ่านการสอบเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลัยและสอบผ่าน

การสอบประมวลความรู้เรียบร้อยแล้ว 
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 8. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ ให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจําคณะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระจํานวนไม่น้อยกว่า 3 

คน ซ่ึงในจํานวนนั้นประกอบด้วยอาจารย์ประจําจํานวนอย่างน้อย 1 คน ซ่ึงมาจากสาขาวิชา

เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันจํานวนอย่างน้อย 1 คน  

   อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระหลัก/ร่วม  ต้องเข้าร่วมในกระบวนการสอบด้วยทุก

ครั้ง โดยอาจเข้าร่วมในฐานะกรรมการสอบหรือผู้เข้าร่วมฟังก็ได้  แต่จะเป็นประธานกรรมการ

สอบไม่ได้ 

   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอาจเป็นอาจารย์ประจําที่เกษียณอายุราชการแล้วก็ได้และสามารถ

เป็นประธานคณะกรรมการสอบได้ 

9. การสอบการค้นคว้าแบบอิสระ 
 9.1  ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาประกาศ

กําหนดการสอบการค้นคว้าแบบอิสระให้ทราบท่ัวกันและเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟัง

ได้ โดยสถานที่สอบอาจเป็นภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ 

  9.2  ให้การสอบการค้นคว้าแบบอิสระเป็นการสอบปากเปล่าที่เป็นทางการระหว่างนักศึกษา

กับคณะกรรมการสอบ 

  9.3  การประเมินผลการสอบการค้นคว้าแบบอิสระแยกเป็นประเมินคุณภาพของการค้นคว้า

แบบอิสระและประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาโดยการสอบปากเปล่า 

  9.4  ให้อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระหลักดูแลตรวจสอบให้คณะกรรมการสอบการ

ค้นคว้าแบบอิสระได้รับการค้นคว้าแบบอิสระฉบับสมบูรณ์ก่อนเข้าปกเย็บเล่ม ก่อนวัน

สอบอย่างน้อย  2  สัปดาห์ 

  9.5  การสอบควรใช้เวลาไม่เกิน  3  ช่ัวโมง  

9.6 เมื่อเริ่มการสอบให้นักศึกษานําเสนอสรุปประเด็นสําคัญของงานการค้นคว้าแบบอิสระ

โดยใช้ เวลาประมาณ  30  นาที 

  9.7  กรณีผู้เข้าร่วมฟังการสอบต้องการซักถามปัญหาในขณะดําเนินการสอบ  ประธาน

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระมีสิทธ์ิที่จะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมฟังการสอบ

ซักถามได้โดยต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมฟังทราบว่าไม่มีสิทธิ์ 

9.8 เป็นหน้าที่ของประธานคณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระที่จะให้โอกาสกรรมการ

สอบทุกคนได้มีโอกาสซักถามนักศึกษาอย่างทั่วถึง  คําถามที่ถามควรเป็นคําถามที่

ชัดเจนและเกี่ยวข้องกับงานการค้นคว้าแบบอิสระ สําหรับคําถามที่นักศึกษาตอบไม่ได้ 

ให้ข้ามไปก่อน 
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   9.9 ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์รูปแบบของการค้นคว้าแบบอิสระไม่ควรเป็นประเด็นใน

การสอบ คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระควรมอบรายละเอียดข้อผิดพลาดให้

นักศึกษา เพื่อไปพิจารณาแก้ไขเมื่อการสอบเสร็จสิ้นแล้ว 

  9.10 เมื่อการสอบการค้นคว้าแบบอิสระเสร็จส้ินให้คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ

ประชุมตกลงสรุปผลการประเมินโดยทันที ตามแบบรายงานผลการสอบการค้นคว้าแบบ

อิสระของบัณฑิตวิทยาลัย(มช. 6 บว.) แล้วนําเสนอประธานคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรบัณฑิตประจําสาขาวิชา ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ และ

บัณฑิตวิทยาลัย 

10.  การรายงานผลการสอบ  และการส่งรายงานการค้นคว้าแบบอิสระฉบับสมบูรณ์ 

  10.1ให้คณะรายงานผลการสอบตามแบบรายงานผลการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ (มช. 6 

บว.) ให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน 1 สัปดาห์หลังวันสอบ  พร้อมกับส่งสําเนาใบ

บันทึกลําดับข้ัน (CMR 54) และสําเนาใบเสร็จรับเงินแสดงการข้ึนทะเบียนปริญญา  

รวมทั้งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชุด  สําหรับใบบันทึกลําดับข้ัน 

(CMR 54) ตัวจริงให้ส่งโดยตรงไปยังสํานักทะเบียนและประมวลผล 

 หากมีการเปล่ียนแปลงช่ือหัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ  ให้อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ

หลักทําหนังสือ ขอเปล่ียนแปลงชื่อหัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระมาพร้อมกับแบบรายงาน

ผลการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ (มช. 6 บว.) 

  10.2 การจัดทํารายงานการค้นคว้าแบบอิสระฉบับสมบูรณ์  พร้อมทั้ง CD – ROM และจํานวน

เล่มที่ต้องส่งให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

  10.3 ในกรณีที่นักศึกษาคาดว่าไม่สามารถแก้ไขรายงานการค้นคว้าแบบอิสระหลังการสอบให้

แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันเปิดภาคเรียนของภาคการศึกษาปกติถัดไป  นักศึกษา

ต้องลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัย  ภายในกําหนดเวลาตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย  มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

  10.4 บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการเสนอขออนุมัติปริญญาต่อไป เมื่อได้รับรายงานการ

ค้นคว้าแบบอิสระและ CD-ROM ที่ถูกต้องสมบูรณ์ และใบการขออนุมัติสําเร็จการศึกษา  

(มช.22  บว.) แล้ว  
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 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่   12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2551          

    

 

          (ลงนาม)            สุรศักด์ิ  วัฒเนสก์ 

            (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ วัฒเนสก์) 

                     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ฉบับที่   0007 /2551 

เรื่อง  การทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

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

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 ข้อ 25  

กําหนดการทํา วิทยานิพนธ์ใ ห้ มีแนวปฏิบั ติและ ข้ันตอนเป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น 

 เพ่ือให้การทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษามีคุณภาพ  มาตรฐานและมีแนวปฏิบัติและ

ข้ันตอนเป็นไปในแนวเดียวกัน และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยในคราว 

ประชุมครั้งที่  3/2551  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 จึงเห็นสมควรกําหนดแนวปฏิบัติในการทํา

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่รหัส 51......เป็นต้นไป  ดังนี้ 
 

 1.  นักศึกษาจะมีสิทธิ์เสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อ 

 1.1 ระดับปริญญาโท 

1) สําหรับนักศึกษาปริญญาโท  แผน ก แบบ ก2  เมื่อมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 6 

หน่วยกิต ส่วนนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก1 ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา  และ 

2) สอบผ่านการเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว 

ให้นักศึกษาเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยผ่านการพิจารณาของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา  แล้วนํา เสนอ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอประธาน

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะอนุมัติและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ แล้วแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 

 1.2 ระดับปริญญาเอก 

 เมื่ อนั ก ศึกษาสอบผ่านการสอบวัด คุณสมบั ติ  สอบผ่านการ เที ยบความ รู้

ภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย  ผ่านเงื่อนไขของสาขาวิชา  และผ่าน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอกแล้ว   นักศึกษามี

สิทธิ์เสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาแล้วนําเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
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คณะให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะอนุมัติ  

แล้วแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 

2. การแก้ไขเปล่ียนแปลงหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้มีแนวปฏิบัติตามประกาศคณะ 

3. การลงทะเบียนวิทยานิพนธ ์

3.1  เมื่อได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว  นักศึกษาอาจลงทะเบียน

วิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาที่มีการเสนอหัวข้อและโครงร่างฯ หรืออย่างช้าภายใน 2 

ภาคการศึกษาปกติถัดไป   

 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์อาจแยกลงทะเบียนเป็นคราวๆ ได้ ส่วนการลงทะเบียน

วิทยานิพนธ์ในภาคฤดูร้อนอาจทําได้โดยการชําระค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวข้อง  

 3.2 นักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือคณะกรรมการท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอกเป็นผู้ให้คําแนะนําดูแล  ในระหว่างการวิจัย

นักศึกษาอาจขออนุญาตประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะไปค้นคว้าหา

ข้อมูลภายนอกมหาวิทยาลัยได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลักและจะต้องติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักโดยสม่ําเสมอ 

 3.3  ระหว่างทําวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ทุก

ภาคการศึกษาตามแบบฟอร์มที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  โดยผ่านการพิจารณาของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา แล้วนําเสนอคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจําคณะให้ความเห็นชอบ  แล้วแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 

 3.4 นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครบหน่วยกิตไปแล้วแต่ยังทําวิทยานิพนธ์ไม่เสร็จ และ

ประสงค์จะทําวิทยานิพนธ์ต่อ จะต้องลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัยทุกภาค

การศึกษา ทั้งภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน 

4. ภาษาทีใ่ช้เรียบเรียงวิทยานิพนธ์ 
 นักศึกษาปริญญาเอกต้องเรียบเรียงวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ  สําหรับนักศึกษา

ปริญญาโทอาจเรียบเรียงวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้โดยให้อยู่ในดลุย

พินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แต่วิทยานิพนธ์ทั้งระดับปริญญาโท  และปริญญาเอก

ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 หากมีกรณีจําเป็นทางวิชาการที่นักศึกษาปริญญาเอกไม่สามารถเรียบเรียงวิทยานิพนธ์เปน็

ภาษาอังกฤษได้  ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ  ไป 

 



-334- 

 

5. การรายงานตวัคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา 
 เมื่อนักศึกษาพร้อมที่จะทําการสอบวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาไปรายงานตัวคาดว่าจะสําเร็จ

การศึกษาก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ท่ีสํานักทะเบียนและประมวลผล แล้วนําหลักฐานการ

รายงานตัวคาดว่าจะสําเร็จการศึกษามายื่นต่อคณะที่สังกัด 

6. การขอสอบวิทยานิพนธ์ 
 เมื่อนักศึกษาทําวิทยานิพนธ์เสร็จและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลักสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

นักศึกษาปริญญาเอกแล้ว นักศึกษาต้องเสนอร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ก่อนเข้าปกเย็บเล่ม

ซ่ึงมีส่วนประกอบตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดในคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์และการ

ค้นคว้าแบบอิสระ โดยจัดพิมพ์ให้เรียบร้อยและมีจํานวนอย่างน้อยเท่ากับจํานวนกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์  

 ให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งกําหนดวันสอบ แล้วแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ  ทั้งน้ีให้อาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักส่งร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ก่อนเข้าปกเย็บเล่มให้คณะกรรมการ

สอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนวันสอบ  

      6.1  การสอบวิทยานิพนธ์สําหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก1 และนักศึกษา

ปริญญาเอก แบบ 1 ให้อยู่ในเงื่อนไขและดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

        6.2  การสอบวิทยานิพนธ์สําหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 และนักศึกษา

ปริญญาเอกแบบ 2 จะกระทําได้ต่อเมื่อนักศึกษาสอบผ่านกระบวนวิชาเรียนครบถ้วน

แล้ว 

7. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์

7.1 นักศึกษาปริญญาโท ให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะพิจารณาแต่งต้ัง

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คนซึ่งในจํานวนนั้น ประกอบด้วย

อาจารย์ประจําจํานวนอย่างน้อย  1  คนและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันจํานวนอย่าง

น้อย  1  คน ซ่ึงมาจากสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม  ต้องเข้าร่วมในกระบวนการสอบด้วยทุก

ครั้ง โดยอาจเข้าร่วมในฐานะกรรมการสอบหรือผู้เข้าร่วมฟังก็ได้  แต่จะเป็นประธาน

กรรมการสอบไม่ได้ 
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7.2 นักศึกษาปริญญาเอก ให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะพิจารณา

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คนซึ่งในจํานวนนั้น

ประกอบด้วยอาจารย์ประจําจํานวนอย่างน้อย 3 คน ซ่ึงมาจากสาขาวิชาเดียวกันหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันจํานวนอย่างน้อย  1  คน  

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม  ต้องเข้าร่วมในกระบวนการสอบด้วยทุก

ครั้ง โดยอาจเข้าร่วมในฐานะกรรมการสอบหรือผู้เข้าร่วมฟังก็ได้  แต่จะเป็นประธาน

กรรมการสอบไม่ได้ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอาจเป็นอาจารย์ประจําที่เกษียณอายุราชการแล้วก็ได้และ

สามารถเป็นประธานคณะกรรมการสอบได้ 

8. การสอบวิทยานิพนธ์ 
8.1 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาประกาศ

กําหนดการสอบวิทยานิพนธ์ให้ทราบทั่วกันและเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังได้ โดย

สถานที่สอบอาจเป็นภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ 

8.2 ให้การสอบวิทยานิพนธ์เป็นการสอบปากเปล่าที่เป็นทางการระหว่างนักศึกษากับ

คณะกรรมการสอบ 

8.3 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์แยกเป็นประเมินคุณภาพของวิทยานิพนธ์และ

ประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาโดยการสอบปากเปล่า 

8.4 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ดูแลตรวจสอบให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ได้รับวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ก่อนเข้าปกเย็บเล่ม ก่อนวันสอบอย่างน้อย  2  สัปดาห์ 

8.5 การสอบควรใช้เวลาไม่เกิน  3  ช่ัวโมง สําหรับนักศึกษาปริญญาเอกให้อยู่ในดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แต่ไม่เกิน  6  ช่ัวโมง 

8.6 เมื่อเริ่มการสอบ  ให้นักศึกษานําเสนอสรุปประเด็นสําคัญของงานวิทยานิพนธ์โดยใช้

เวลาประมาณ  30  นาที 

8.7 กรณีที่ผู้เข้าร่วมฟังการสอบต้องการซักถามปัญหาในขณะดําเนินการสอบ  ประธาน

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีสิทธ์ิที่จะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมฟังการสอบซักถามได้ 

โดยต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมฟังทราบว่าไม่มีสิทธิ์ 

8.8  เป็นหน้าที่ของประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ท่ีจะให้โอกาสกรรมการสอบทุก

คนได้มีโอกาสซักถามนักศึกษาอย่างทั่วถึง คําถามที่ถามควรเป็นคําถามที่ชัดเจนและ

เกี่ยวข้องกับงานวิทยานิพนธ์  สําหรับคําถามที่นักศึกษาตอบไม่ได้ให้ข้ามไปก่อน 
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8.9  ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์รูปแบบของวิทยานิพนธ์ไม่ควรเป็นประเด็นในการสอบ 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ควรมอบรายละเอียดข้อผิดพลาดให้นักศึกษาเพ่ือไป

พิจารณาแก้ไขเมื่อการสอบเสร็จสิ้นแล้ว 

8.10 เมื่อการสอบวิทยานิพนธ์เสร็จส้ินให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประชุมตกลง

สรุปผลการประเมินโดยทันทีตามแบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ของบัณฑิต

วิทยาลัย (มช. 6 บว.) แล้วนําเสนอประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิต

ประจําสาขาวิชา  ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะและบัณฑิตวิทยาลัย 

9.    การรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์และการส่งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

9.1  ให้คณะรายงานผลตามแบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ (มช. 6 บว.) ให้บัณฑิต

วิทยาลัยทราบภายใน  1  สัปดาห์หลังวันสอบ สําหรับนักศึกษาปริญญาเอกให้รายงาน

ผลให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน  2  สัปดาห์หลังวันสอบ พร้อมกับส่งสําเนาใบ

บันทึกลําดับข้ัน (CMR 54) และสําเนาใบเสร็จรับเงินแสดงการข้ึนทะเบียนปริญญา

รวมทั้งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชุด ส่วนใบบันทึกลําดับข้ัน  

(CMR 54)  ตัวจริงให้ส่งผลโดยตรงไปยังสํานักทะเบียนและประมวลผล 

   หากมีการเปล่ียนแปลงชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ์  ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักทําหนังสือขอเปล่ียนแปลงช่ือ

หัวข้อวิทยานิพนธ์ส่งมาพร้อมกับแบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ (มช. 6 บว.) 

9.2  นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบปากเปล่าในการสอบวิทยานิพนธ์สามารถแก้ตัวได้เพียง 

1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยต้องชําระค่าธรรมเนียมการสอบแก้ตัวด้วย 

9.3 การจัดทํารายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้ง CD – ROM และจํานวนเล่มที่ต้อง

ส่งให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

9.4 ในกรณีที่นักศึกษาคาดว่าไม่สามารถแก้ไขรายงานวิทยานิพนธ์หลังการสอบให้แล้ว

เสร็จได้ภายใน 30 วันนับจากวันเปิดเรียนของภาคการศึกษาปกติถัดไป นักศึกษา

ต้องลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภายในกําหนดเวลาตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย  มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

9.5 บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการเสนอขออนุมัติปริญญาต่อไป เมื่อได้รับรายงาน

วิทยานิพนธ์และ CD-ROM ที่ถูกต้องสมบูรณ์  พร้อมทั้งใบเสนอขออนุมัติปริญญา (มช.  

22  บว.)  แล้ว 
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 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เปน็ต้นไป 

 

                         ประกาศ  ณ  วนัที ่12 พฤษภาคม  พ.ศ. 2551 

        

 

      (ลงนาม)     สุรศกัด์ิ  วฒัเนสก์ 

   (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ วัฒเนสก์) 

   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ฉบับที่    0008/2551 

เรื่อง  แนวปฏิบัติการตรวจสอบนักศึกษาบัณฑิตศึกษาพ้นสภาพ 

เมื่อไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

และมิได้ลาพกัการศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 

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

 

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2543  พ.ศ.

2547  และพ.ศ.2550  ข้อ  27.5   นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อไม่มาลงทะเบียน

เรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และมิได้ลาพักการศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปิด

ภาคการศึกษาปกติ  นั้น 

การตรวจสอบนักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนโดยสํานักทะเบียนและประมวลผล  บัณฑิตวิทยาลัย  

และคณะ  ให้ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

 

1. ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่  12/2547  เรื่อง แนว

ปฏิบัติการตรวจสอบนักศึกษาบัณฑิตศึกษาพ้นสภาพเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน และมิได้ลาพักการศึกษา

ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ  ลงวันที่ 9 สิงหาคม  2547  และใช้ประกาศน้ีแทน 

 

 2.  เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยได้รับแจ้งรายชื่อจากสํานักทะเบียนและประมวลผลว่านักศึกษา  ไม่มา

ลงทะเบียนและไม่ได้ลาพักการศึกษาภายใน 30 วัน  นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ  บัณฑิตวิทยาลัย

จะตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาดังกล่าวว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษา  หรือลาออก  หรือลาพักการศึกษา  หรือ

ลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัย  พร้อมกับตรวจสอบกับคณะ 

 

 3.  หากบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบแล้วพบว่า  นักศึกษาไม่มาลงทะเบียนเรียนหรือไม่ได้

ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย  และมิได้ลาพักการศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาค

การศึกษาปกติ  บัณฑิตวิทยาลัยจะรวบรวมรายชื่อแจ้งสํานักทะเบียนและประมวลผลเพื่อดําเนินการสั่ง

พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
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 4.  นักศึกษาที่ถูกส่ังพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลา

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมิได้ลาพักการศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ  หาก

ต้องการขอสภาพการเป็นนักศึกษาคืน จะต้องดําเนินการตามข้ันตอนโดยชําระค่าธรรมเนียมการขอสภาพ

นักศึกษาคืน ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง  เงื่อนไขและแนวปฏิบัติการขอ

สถานภาพการเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษาคืน 

 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บดันี้เปน็ต้นไป 

 

ประกาศ  ณ  วันที ่12 พฤษภาคม 2551 

 

          

(ลงนาม)     สุรศกัด์ิ  วฒัเนสก์ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ วัฒเนสก์) 

    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ฉบับที่ 0009/2551 

เรื่อง  แนวปฏิบัติการเปลีย่นแผนการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา 

การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

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

 อาศัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543 ข้อ 

13 และ ข้อ 14  พ.ศ.2547  ข้อ 13 และข้อ 14 และ  พ.ศ.  2550  ข้อ  14  และข้อ  15  

กําหนดให้การเปล่ียนแผนการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิต 

เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย นั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเปล่ียนแผนการศึกษา  การย้าย

สาขาวิชา  การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตเป็นไปในแนวเดียวกัน  และโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2551  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 

2551  จึงเห็นสมควรกําหนดแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมทางวิชาการและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ดังต่อไปนี้ 

 1.  ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ฉบับที่  11/2547  เรื่อง แนว

ปฏิบัติการเปล่ียนแผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิต ของ

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา  ลงวันที่  9  สิงหาคม  พ.ศ.2547  และให้ใช้ประกาศนี้แทน 

 2.    การเปล่ียนแผนการศึกษา 

 การเปล่ียนแผนการศึกษา  หมายถึง  การเปลี่ยนแผน และ/หรือแบบการศึกษาในหลักสูตร

ระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดิม ระหว่างแผน ก ทุกแบบ และแผน ข ในหลักสูตรระดับปริญญาโท  หรือ

ระหว่าง   แบบ 1 และ แบบ 2 ในหลักสูตรระดับปริญญาเอก โดยที่ 

2.1  นักศึกษาผู้ที่ประสงค์จะขอเปล่ียนแผนการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติเบ้ืองต้นของผู้เข้าศึกษา

ในหลักสูตรของแผน และ/หรือแบบที่ต้องการเปลี่ยนใหม่ตามที่ระบุในข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2543     พ.ศ. 

2547 ข้อ 5 และ พ.ศ. 2550  ข้อ 6  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  รวมทั้งมีคุณสมบัติ

อ่ืนๆ ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรของแผน และ/หรือแบบที่ต้องการเปลี่ยนใหม่นั้น 

2.2  ข้ันตอนการดําเนินการ  ให้นักศึกษายื่นคําร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษาโดยความ

เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาปริญญาเอก ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา  และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะเพ่ือ

พิจารณา แล้วจึงนําเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 

2.3 การเปลี่ยนแผนการศึกษาจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการ

ชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแผนการศึกษา  หากเป็นการเปล่ียนแผนจากหลักสูตร

ปกติเป็นหลักสูตรภาคพิเศษ หรือหลักสูตรภาคพิเศษเป็นหลักสูตรปกติ  จะมีการเปลี่ยน

รหัสประจําตัวนักศึกษาให้ใหม่ 

2.4 กระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้แล้วให้โอนมาได้เท่าที่นักศึกษาต้องการ  และนํามา

คํานวณค่าลําดับข้ันสะสมเฉล่ีย 

2.5 การเปล่ียนแผนการศึกษาจากหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษเป็นหลักสูตร

นานาชาติ  หรือหลักสูตรนานาชาติเป็นหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษ  ให้เป็นไป

ตามเงื่อนไขและดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจํา

สาขาวิชา  ซ่ึงคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะได้พิจารณาเห็นชอบและบัณฑิต

วิทยาลัยอนุมัติแล้ว  การเปล่ียนแผนการศึกษาลักษณะน้ีจะกระทําได้เพียงครั้งเดียว

เท่านั้น 

3. การย้ายสาขาวิชา 
   การย้ายสาขาวิชา   หมายถึง  การย้ายสาขาวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกันภายในคณะเดิม

หรือระหว่างคณะโดยที่ 

3.1  นักศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายสาขาวิชา  จะต้อง 

1)  มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชาใหม่กําหนดไว้ 

2) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร

สาขาวิชาเดิมไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  และได้ค่าลําดับข้ันสะสมเฉล่ียของกระบวน

วิชาในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมไม่น้อยกว่า  2.75 

3) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร

สาขาวิชาใหม่ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  และได้ค่าลําดับข้ันสะสมเฉล่ียของกระบวน

วิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ไม่น้อยกว่า  3.00   

สําหรับการย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรที่มีเฉพาะ 

วิทยานิพนธ์  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาทั้งสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่ 

3.2  ข้ันตอนดําเนินการให้นักศึกษาย่ืนคําร้องขอย้ายสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของอาจารย์

ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ
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นักศึกษาปริญญาเอก ผ่านประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจํา

สาขาวิชาเดิม และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะเดิม  แล้วเสนอต่อ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาใหม่  และคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจําคณะใหม่เพื่อพิจารณา แล้วจึงนําเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ   

3.3  การย้ายสาขาวิชาจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย  และได้มีการชําระ 

ค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา รวมทั้งได้รับการเปล่ียนรหัสประจําตัวนักศึกษาให้ใหม่ 

3.4  การย้ายสาขาวิชากรณีอื่นๆ  ให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ  ไป 

3.5  การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิต  มีเงือ่นไขดังนี้ 

1) กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิม  ซ่ึงเป็นกระบวนวิชา

เดียวกับกระบวนวิชาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ให้โอนหน่วยกิต กระบวน

วิชาดังกล่าวท้ังหมดหรือบางส่วนไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมในแผนการศึกษาของ

สาขาวิชาใหม่ได้ตามความประสงค์ของนักศึกษา  ทั้งน้ีกระบวนวิชาที่ได้รับการ

พิจารณาให้เทียบโอนจะต้องมีผลการศึกษาได้อักษรลําดับข้ันไม่ต่ํากว่า  B  หรือ

อักษรลําดับข้ัน  S 

2) กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมซึ่งมิได้เป็นกระบวนวิชา
เดียวกับกระบวนวิชาใดในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ แต่อาจมีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับ

บางกระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ให้พิจารณาเทียบโอนได้  โดย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาใหม่จะเป็นผู้พิจารณา

กระบวนวิชาที่สมควรจะเทียบโอนมาเป็นหน่วยกิตกระบวนวิชาตามหลักสูตร

สาขาวิชาใหม่  และกระบวนวิชาที่ได้รับการพิจารณาเทียบโอนจะต้องมีผลการศึกษา

ได้อักษรลําดับข้ันไม่ต่ํากว่า B หรืออักษรลําดับข้ัน S 

4. การโอนนกัศึกษา 
 การโอนนักศึกษา  หมายถึง  การโอนนักศึกษาที่ต้องการเปล่ียนหลักสูตรต่างระดับใน

สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ/หรือการรับโอนนักศึกษาใน

หลักสูตรระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

 4.1  การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน หรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

1) คุณสมบัติของนักศึกษา  ต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและเรียน

กระบวนวิชาต่างๆ  ตามที่สาขาวิชากําหนดได้ผลดีเป็นพิเศษ โดยมีหน่วยกิตสะสม
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อย่างน้อย  12  หน่วยกิตและมีค่าลําดับข้ันสะสมเฉล่ีย 3.75  ข้ึนไป หรือมี

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

2) ข้ันตอนการดําเนินการ ให้นักศึกษายื่นคําร้องขอโอนโดยความเห็นชอบของอาจารย์
ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโท ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาที่จะให้โอนและรับโอน  และคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจําคณะที่จะให้โอนและรับโอนเพ่ือพิจารณา แล้วจึงนําเสนอ

บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 

3) การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกจะสมบูรณ์เมื่อได้รับ

อนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการชําระค่าธรรมเนียมการโอน รวมทั้งได้รับการ

เปล่ียนรหัสประจําตัวนักศึกษาให้ใหม่แล้ว 

4) การโอนกระบวนวิชา และการโอนหน่วยกิต  นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิต ของ

กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนมาในหลักสูตรปริญญาโทไปเป็นหน่วยกิตสะสม

ของหลักสูตรปริญญาเอกได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจําคณะ  และบัณฑิตวิทยาลัย 

4.2  การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเดียวกัน  

หรือ สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

นักศึกษาปริญญาเอก อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาปริญญาโทได้หาก 

1) นักศึกษาทําวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกแล้ว  แต่ไม่สามารถสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน  หรือ 

2) นักศึกษาสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติหรือสอบไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้

ตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น  หรือ 

3) นักศึกษาอาจจะไม่สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กําหนด   

 การโอนนักศึกษากรณีน้ี  หากเป็นนักศึกษาปริญญาเอกท่ีรับจากผู้สําเร็จการศึกษา

ข้ันปริญญาตรี  อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเพ่ือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ได้  แต่ถ้าเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่รับจากผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท  นักศึกษาอาจ

แสดงความจํานงขอโอนเพื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่ศึกษาอยู่

อีกปริญญาหนึ่งได้  ทั้งน้ี  การสําเร็จการศึกษาต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดใน

หลักสูตร  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจําสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะเพ่ือเสนอให้บัณฑิต

วิทยาลัยอนุมัติการโอนดังกล่าว 
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4.3 การรับโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับประกาศนียบัตรช้ันสูงในสาขาวิชาท่ี

สัมพันธ์กัน 

นักศึกษาปริญญาเอกอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตร

ช้ันสูง ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจําคณะ 

4.4  การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน 

   นักศึกษาปริญญาโทอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตร

บัณฑิตในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่และคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจําคณะ 

4.5  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

1)  คุณสมบัติของผู้ที่จะขอโอน ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน

หลักสูตรระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันของสถาบัน

ใดสถาบันหนึ่งที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา 

และมีค่าลําดับข้ันสะสมเฉล่ียไม่ต่ํากว่า  3.00 

2) การเทียบโอนหน่วยกิตจะเทียบโอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจําคณะท่ีรับโอน แต่จะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยกิตกระ

บวนวิชาเรียน (coursework) ในโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาที่รับโอนเฉพาะ

กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาและได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจากวัน

ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา   กระบวนวิชาท่ีอาจได้รับการพิจารณาจะต้องได้อักษร

ลําดับข้ันไม่ต่ํากว่า B หรือเทียบเท่า หรืออักษรลําดับข้ัน S ซ่ึงคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาที่รับโอนและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจําคณะที่รับโอนได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว     

3)  ในกรณีที่ค่าลําดับข้ันของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอ่ืนแตกต่างจาก

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จะต้องได้รับการพิจารณาปรับให้เข้าสู่ระบบลําดับข้ัน  

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาที่รับโอนและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ

ที่รับโอนแล้ว 
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4)  ในกรณีที่เป็นการโอนระหว่างหลักสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์  การเทียบโอนหน่วยกิ

ตจะเทียบโอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะที่รับ

โอน แต่จะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ทั้งหมด  และต้องใช้

เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่กําหนดไว้ใน

แผนการศึกษาของหลักสูตรที่รับโอน 

5)  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืนจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย  

และได้มีการชําระค่าธรรมเนียมการโอน รวมทั้งได้รับการออกรหัสประจําตัว

นักศึกษาให้ใหม่แล้ว 

5. การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิตสําหรับนักศึกษาใหม่ที่สําเร็จการศึกษาหรือ
เคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาแล้ว  มีเงื่อนไขดังนี้ 

5.1 ในกรณีที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ สามารถเทียบโอนกระบวน

วิชาและหน่วยกิตที่ได้ศึกษาแล้ว มาใช้ใหม่ได้  ทั้งน้ี จะต้องศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปีนับ

จากวันที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา  ซ่ึงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจําสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว   

5.2 ในกรณีที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษาอื่น  นักศึกษาจะเทียบโอนกระบวนวิชาและหน่วยกิตได้ตามการ

พิจารณาของคณะที่รับโอน  แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยกิตกระบวนวิชาใน

โครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกเข้า  และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน  

5  ปี  นับจากวันลงทะเบียนกระบวนวิชา  ซ่ึงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะได้พิจารณา

เห็นชอบแล้ว 

6.   การเทียบโอนหน่วยกิตที่นักศึกษาไปศึกษากระบวนวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

6.1  นักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียนใน

สถาบันอุดมศึกษาอื่นขณะที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

อาจขอโอนหน่วยกิตมาเป็นหน่วยกิตสะสมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้  หากกระบวน

วิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอ่ืนเป็นกระบวนวิชาที่สัมพันธ์หรือใกล้เคียง

กับกระบวนวิชาท่ีกําหนดไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซ่ึง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา  และคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจําคณะและบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบ 
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6.2  ค่าลําดับขั้นของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่น  ซึ่งจะนํามาคํานวณค่า

ลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย จะต้องได้รับการพิจารณาปรับให้เข้าสู่ระบบค่าลําดับขั้นตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ

แล้ว 

7.  การนับระยะเวลาการศึกษาในทุกกรณีให้เริ่มนับจากวันเข้าช้ันเรียนของภาคการศึกษาที่ข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษาครั้งแรก  กรณีการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับจากวันเข้าช้ัน

เรียนของภาคการศึกษาที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาครั้งแรกในสถาบันเดิม    

8.  การปรับรหัสประจําตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกกรณี ให้ใช้รหัส 2  ตัวแรก

ตามปีการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนตามข้อ 7 

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บดันี้เปน็ต้นไป 

 

 ประกาศ  ณ  วันที ่    12   พฤษภาคม   2551 

 

 

      (ลงนาม)     สุรศกัด์ิ  วฒัเนสก์ 

       (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ วัฒเนสก์) 

        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

เรื่อง  กําหนดประเภทรายรับ  รายการ  และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

ฉบับที่  ร  9/2549  (อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภท  ง  ที่เรียกเก็บตาม 

รายการทุกครั้ง  สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) 

......................................................... 

  ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เห็นสมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภท ง ที่เรียก

เก็บตามรายการทุกครั้ง  สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาให้เหมาะสมยิ่งข้ึน 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 และ 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.

2530  ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษา

บัณฑิตศึกษาทุกฉบับและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินในคราวประชุมครั้งที่ 7/2549  

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2549  จึงกําหนดความดังนี้ 

  1.  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่อง  กําหนดประเภทรายรับ  รายการ  

และเง่ือนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  ฉบับที่  ร  22/2541  (อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประเภท  ง  สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  ภาคปกติและภาคพิเศษ  พ.ศ. 2541)  ประกาศ  ณ  วันที่ 

12 ตุลาคม 2541 

  2.  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่อง  กําหนดประเภทรายรับ  รายการ  

และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  ฉบับที่  ร  11/2547  (อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประเภท  ง  สําหรบันักศึกษาบัณฑิตศึกษา  ภาคปกติและภาคพิเศษ  พ.ศ. 2547)  ประกาศ  ณ  วันที่ 3 

กันยายน 2547 

  3.  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่อง  กําหนดประเภทรายรับ รายการ และ

เงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  ฉบับที่ ร 11/2547 (อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ง 

สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  ภาคปกติและภาคพิเศษ  พ.ศ. 2547) แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  2  พ.ศ. 2548  

ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2548 

  4.  ให้กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  ประเภท  ง  ที่เรียกเก็บตามรายการทุกครั้ง  

สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  ดังนี้ 

 4.1 ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา      1,500  บาท 

 4.2 ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา  บัตรละ         50  บาท 

 4.3 ค่าปรับลงทะเบียนหลังกําหนดวันละ         50  บาท 

  (การนับจํานวนวันเพ่ือคํานวณค่าปรับให้นับตั้งแต่ 
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  พ้นกําหนดให้ดําเนินการ  จนถึงวันที่มาดําเนินการโดย 

  นับรวมวันหยุดราชการด้วย  เศษของวันให้นับเป็นหนึ่งวัน) 

 4.4 ค่าลาพักการศึกษา      2,000  บาท 

 4.5 ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา    2,000  บาท 

 4.6 ค่าธรรมเนียมการโอนเข้าเป็นนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน     400  บาท 

 4.7 ค่าธรรมเนียมย้ายสาขาวิชาเอก        400  บาท 

 4.8 ค่าธรรมเนียมการโอนจากนักศึกษาระดับปริญญาโทเป็น 

  ระดับปริญญาเอกหรือระดับปริญญาเอกเป็นปริญญาโท     200  บาท 

 4.9 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแผนการศึกษาและ/หรือ 

  การเปล่ียนภาคปกติ – พิเศษ        200  บาท 

 4.10 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนจากหลักสูตรนานาชาติเป็น 

  หลักสูตรปกติ  หรือหลักสูตรปกติเป็นหลักสูตรนานาชาติ    400  บาท 

 4.11 ค่าลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

  ภาคการศึกษาละ       1,200  บาท 

 4.12 ค่าสมัครสอบประมวลความรู้  (ปริญญาโท)  ครั้งละ     300  บาท 

 4.13 ค่าสมัครสอบประมวลความรู้  (ปริญญาเอก)  ครั้งละ     700  บาท 

 4.14 ค่าสมัครสอบวัดคุณสมบัติ  ครั้งละ       700  บาท 

 4.15 ค่าสมัครสอบเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศ  ครั้งละ     200  บาท 

 4.16 ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์แก้ตัว 

  ระดับปริญญาโท      1,500  บาท 

  ระดับปริญญาเอก      3,000  บาท 

 4.17ค่าใบรับรองผลการศึกษา 

  รับด้วยตนเอง  ชุดละ          20  บาท 

  ส่งในประเทศ    ชุดละ          40  บาท 

  ส่งต่างประเทศ   ชุดละ          80  บาท 

 4.18ค่าออกหนังสือรับรอง 

  รับด้วยตนเอง  ชุดละ          20  บาท 

  ส่งในประเทศ    ชุดละ          40  บาท 

  ส่งต่างประเทศ   ชุดละ          80  บาท 
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  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่    19   มิถุนายน  2549 

 

 

     ลงนาม  พงษ์ศักด์ิ  อังกสิทธิ์ 

       (ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักด์ิ  อังกสิทธิ์) 

                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ฉบับที่ 14/2547 

เรื่อง  แนวปฏิบัติการขอต่อเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

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

 

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2538  และ 

พ.ศ. 2543 ข้อ 12.4  กําหนดให้นักศึกษาปริญญาเอก ต่อเวลาการศึกษาได้ไม่เกินครั้งละ 1 ภาค

การศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน 2 ครั้ง และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2547 ข้อ 12.4 กําหนดให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรต่อเวลาการศึกษาได้ครั้งละ 1 ภาค

การศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน 2 ครั้ง นั้น เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติการขอต่อเวลาการศึกษาของนักศึกษาเป็นไป

ในทางเดียวกัน บัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคระกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยใน

คราวประชุมครั้งที่ 6/2547  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2547  จึงขอกําหนดแนวปฏิบัติการขอต่อเวลาของ

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยให้ยื่นเรื่องในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือนก่อนวันสุดท้ายของการศึกษาของ

ภาคการศึกษาที่จะครบระยะเวลาการศึกษา ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจําคณะมายังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   

  ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม  พ.ศ. 2547 

 

 

                         (ลงนาม)          ประคิณ     สุจฉายา 

                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประคิณ  สุจฉายา) 

                คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ฉบับที่ 103 / 2549 

เรื่อง  การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

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

 ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรให้การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถนําผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระไปเสนอ

ต่อที่ประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ   รวมทั้งตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ   บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้จัดสรรเงินรายได้และผลประโยชน์จากเงินกองทุนบัณฑิต

วิทยาลัยให้แก่นักศึกษาโดยกําหนดประเภทกิจกรรมและแนวปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนจากบัณฑิต

วิทยาลัยดังนี้ 
 

1. ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ฉบับที่ 15/2547  เรื่อง การ

สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 และให้ใช้

ประกาศนี้แทน 

2   กิจกรรมวิชาการทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
 

2.1 การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

2.1.1 การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนรายละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 

2.1.2 การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับชาติ สนับสนุนค่าใช้จ่าย

เป็นเงินอุดหนุนรายละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)        

2.1.3 ในกรณีท่ีวารสารทางวิชาการมีการเรียกเก็บค่าตีพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะ

พิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นกรณีไป 
 

2.2 การไปเสนอผลงานวิชาการ 

2.2.1 การไปเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัยจะสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  

สําหรับค่าเดินทาง ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าที่พักและค่าลงทะเบียน ในกรณีที่ได้รับ

ทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนอ่ืนนักศึกษาต้องแสดงหลักฐานการได้รับทุนอย่าง

ครบถ้วน 

2.2.2 การไปเสนอผลงานวิชาการในประเทศ บัณฑิตวิทยาลัยจะสนับสนุน
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ค่าใช้จ่ายการนําเสนอผลงานวิชาการในประเทศ รวมทั้งการนําเสนอผลงาน

ในการประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดในประเทศ เป็นเงินอุดหนุนให้กับ

นักศึกษาในวงเงินไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 

3. จํานวนครั้งของการขอรบัการสนบัสนนุกิจกรรมทางวิชาการ   
3.1 การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

 -  นักศึกษาจะขอรับการสนับสนุนในข้อ 2.1.1 และ 2.1.2 ได้ ไม่จํากัดจํานวน

ครั้ง ตลอดระยะเวลาการศึกษา 

3.2 การนําเสนอผลงานวิชาการ 

 - นักศึกษาระดับปริญญาเอก จะขอรับการสนับสนุนในข้อ 2.2.1 และ 2.2.2  

ได้กิจกรรมละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการศึกษา 

 - นักศึกษาระดับปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต

ช้ันสูง จะขอรับการสนับสนุนได้เฉพาะในข้อ 2.2.2 เพียง 1 ครั้ง ตลอด

ระยะเวลาการศึกษา 
 

4.    กรณีที่นักศึกษาได้รับทุนสนับสนุนอ่ืน ที่ระบุเป็นค่าใช้จ่ายในการไปเสนอผลงานวิชาการท้ังใน

และต่างประเทศ  การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  นักศึกษาจะขอรับการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายจากบัณฑิตวิทยาลัยอีกไม่ได้ 

5.  นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือใช้ในกิจกรรม

วิชาการประเภทต่าง ๆ  ให้ติดต่อขอรับแบบขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษา งาน

บริการการศึกษา เพ่ือเสนออาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง และเสนอขออนุมัติต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ในกรณีพิเศษนอกเหนือจากที่ได้กําหนดไว้ในประกาศนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติตามเห็นสมควร 

6. กรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้สําเร็จการศึกษาก่อนวันที่ไปเสนอผลงานวิชาการ ให้การอนุมัติเงิน

สนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นั้นเป็นอันยกเลิก 

7. บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ  ภายในกรอบ

งบประมาณที่ได้ตั้งไว้ในแต่ละปีเท่านั้น  

8. คํานิยามวารสาร        
8.1   วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการท่ีเป็นที่รู้จักและ

ยอมรับในวงวิชาการ/วิชาชีพนั้นๆ ว่ามีมาตรฐานสากลอยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติ มี

การเผยแพร่กว้างขวางและมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (referee) ทําหน้าที่พิจารณา

ผลงานก่อนรับตีพิมพ์ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับสถานภาพของวารสารวิชาการใด ๆ 
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ให้ถือว่าวารสารวิชาการท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะของสาขาวิชา

นั้นๆ พิจารณารับรองหรือให้การยอมรับเป็นวารสารที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว 

 

8.2   วารสารทางวิชาการระดับชาติ หมายถึง  วารสารวิชาการที่เป็นที่รู้จักและยอมรับ 

ในวงวิชาการ/วิชาชีพ  นั้นๆ ว่ามีมาตรฐานและมีการเผยแพร่กว้างขวาง 

 9.   เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุน 

9.1 เงื่อนไขในการขอรับเงินสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

และระดับชาติ 

(1) ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์จะต้องเป็นผลงานร่วมกัน (joint paper) ระหว่างนักศึกษา

กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์โดยอาจมีผู้เขียนอ่ืน (authors) ร่วมงานด้วยก็ได้ทั้งน้ีนักศึกษา

จะต้องมีชื่อเป็นผู้เขียนคนแรก (first author) เท่านั้น 

(2) ผลงานวิจัยนั้นได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารแล้ว 

(3) วันที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  ผู้เขียนที่เป็นนักศึกษาต้องมีสถานภาพเป็น

นักศึกษา        

(4) ต้ อ ง ร ะ บุ ใ น ผล ง า น วิ จั ย ว่ า เ ป็ น ผ ล ง า น ร ะ ห ว่ า ง ที่ ศึ ก ษ า อยู่  ณ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และต้องแสดงความขอบคุณ (acknowledgement) 

บัณฑิตวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
   

 

9.2    เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ 

(1) เป็นนักศึกษาปริญญาเอก 

(2) ได้รับการตอบรับให้มีส่วนร่วมในการเสนอผลงานในรูปแบบด้วยวาจา  

(oral  presentation)  หรือแบบโปสเตอร์ (poster  presentation) 

(3) การสนับสนุนในข้อ (1) และ  (2) จะพิจารณาให้เฉพาะนักศึกษาที่มีชื่อเป็น

ผู้เขียนคนแรกของบทความ/รายงานทางวิชาการ (first  author) เท่านั้น  

โดยที่ผลงานวิจัยที่นําเสนอจะต้องเป็นผลงานร่วมกัน (joint  paper)  

ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ประธานคณะกรรมการที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยอาจมีผู้เขียนอ่ืน (authors) ร่วมงานด้วยก็ได้ 

(4) นักศึกษาจะต้องแสดงหลักฐานการตอบรับให้ไปเสนอผลงานจากผู้จัดการ

ประชุมและบทคัดย่อของผลงานที่นําไปเสนอ 
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9.3    เงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการในประเทศ 

(1) เป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

(2) ได้รับการตอบรับให้มีส่วนร่วมในการเสนอผลงานในรูปแบบด้วยวาจา 

(oral  presentation)  หรือแบบโปสเตอร์ (poster  presentation) 

(3) การสนับสนุนในข้อ (1) และ (2) จะพิจารณาให้เฉพาะนักศึกษาที่มีชื่อ 

เป็นผู้เขียนคนแรกของบทความ/รายงานทางวิชาการ (first  author) เท่านั้น    

โดยที่ผลงานวิจัยที่นําเสนอจะต้องเป็นผลงานร่วมกัน ( jo int  paper) 

ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ประธานคณะกรรมการ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  โดยอาจมีผู้เขียนอ่ืน (authors) ร่วมงานด้วยก็ได้ 

(4) นักศึกษาจะต้องแสดงหลักฐานการตอบรับให้ไปเสนอผลงานจากผู้จัดการ

ประชุมและบทคัดย่อของผลงานที่นําไปเสนอ 
 

  

 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บดันี้เปน็ต้นไป 

 

   ประกาศ   ณ  วันที่   9  สิงหาคม   พ.ศ. 2549 

               

 

                                                    (ลงนาม)      สุรศักด์ิ   วัฒเนสก์ 

      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ   วัฒเนสก์) 

          คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ฉบับที่  104 / 2549 

เรื่อง  การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

การไปฝึกอบรมระยะส้ัน ณ ต่างประเทศ   

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

  

 ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสนับสนุนให้นัก ศึก ษ า

บัณฑิตศึกษาไปฝึกอบรมระยะส้ัน ณ ต่างประเทศ  ดังนั ้น จึง จัดสรรงบประมาณเงินรายได้และ 

ผลประโยชน์จากเงินกองทุนบัณฑิตวิทยาลัยมาสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ทั้งน้ีหัวข้อ

ที่ไปฝึกอบรมจะต้องเกี่ยวข้องกับการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ ในระดับที่กําลังศึกษาอยู่   โดยมีแนวปฏิบัติ 

ดังนี้ 

 1.   เงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุน 

1) เป็นการฝึกอบรมระยะสั้น ระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และไม่เกิน 3 เดือน 

2)  ต้องมีหลักฐานการตอบรับจากสถาบันที่รับนักศึกษาเข้าฝึกอบรม พร้อม

กําหนดการ  

3) นักศึกษาบัณฑิตศึกษา จะขอรับการสนับสนุนกิจกรรมการไปฝึกอบรมระยะ

ส้ัน ณ  ต่างประเทศ  ได้ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการศึกษา 

4) นักศึกษาจะต้องศึกษาในหลักสูตรที่ทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์เท่านั้น  
 

2.   กรณีที่นักศึกษาได้รับทุนสนับสนุนอ่ืน ที่ระบุเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือการไปฝึกอบรมระยะส้ัน                  

ณ  ต่างประเทศ  จะขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากบัณฑิตวิทยาลัยอีกไม่ได้ 

3.   นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือใช้ใน

กิจกรรมวิชาการดังกล่าว ให้ติดต่อขอรับแบบขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ได้ที่หน่วย

กิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา เพ่ือเสนออาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง และ

เสนอขออนุมัติต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในกรณีพิเศษนอกเหนือจากที่ได้กําหนดไว้ใน

ประกาศนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติตามเห็นสมควร 

4.  กรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้สําเร็จการศึกษาก่อนวันที่ไปฝึกอบรมระยะส้ัน ณ 

ต่างประเทศ ให้การอนุมัติเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ นั้นเป็นอันยกเลิก 

5. บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ  ภายใน

กรอบงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ในแต่ละปีเท่านั้น  
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6.   การจัดสรรทุนจะแบ่งเป็น 2 งวดๆ ละ 5 ทุนๆ ละ 10,000 บาท  

กําหนดการรับสมัคร  

 งวดที่ 1   สําหรับการไปฝึกอบรมระหว่างเดือน ตุลาคม - มีนาคม  

ให้ยื่นเอกสารเสนอขอรับการสนับสนุน ภายในวันที่ 30 กันยายน 

 งวดที่ 2  สําหรับการไปฝึกอบรมระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 

ให้ยื่นเอกสารเสนอขอรับการสนับสนุน ภายในวันที่ 31 มีนาคม  
 

ทั้งนี้หากมีเงินเหลือในงวดใด บัณฑิตวิทยาลัยจะนําไปสมทบกับงวดถัดไปภายในปีงบประมาณเดียวกัน  

      

การพิจารณา 

 บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุน  โดยมุ่งสนับสนุนให้นักศึกษาระดับ

ปริญญาเอกก่อน แล้วจึงจะจัดสรรให้นักศึกษาระดับปริญญาโทเป็นลําดับถัดมา   

  

ประกาศผล 

 บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลการพิจารณาดังนี้ 

 งวดที่ 1   ประกาศวันที่   20   ตุลาคม    ของทุกป ี

 งวดที่ 2  ประกาศวันที่   20   เมษายน   ของทุกป ี 

 

 นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนดังกล่าวให้มาติดต่อขอรับเงินทุนได้ที่ หน่วย

การเงิน  งานคลังและพัสดุ  ช้ัน 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  

 

   ประกาศ   ณ  วันที่ 25 กันยายน   พ.ศ. 2549 
 
               

 

                                                           (ลงนาม)          สุรศักด์ิ   วัฒเนสก์ 

                      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ   วัฒเนสก์) 

              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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เรื่อง  มาตรการเร่งรัดการสําเร็จการศึกษา 

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

 เพื่อเป็นการเร่งรัดการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา  บณัฑิตวิทยาลัยโดย

ความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที ่4/2538 เมื่อวันที่ 24 

เมษายน 2538 จึงขอกําหนดวิธีปฏิบตั ิดังนี้ 

1. สําหรับสาขาวิชา 

 ให้ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบณัฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา ประกาศหัวข้อและหรือ

แนวทางการทําวิจัย/การค้นคว้าแบบอิสระ พร้อมรายชื่ออาจารย์ทีป่รึกษางานวิจัย ในต้นภาคการศึกษาที่ 

2 ของทุกปกีารศึกษา  โดยมีจํานวนแนวทางการวิจัยไม่น้อยกว่าจํานวนนักศึกษาที่รบัเข้าในแต่ละรุ่น  เพื่อ

เป็นข้อมูลให้นักศึกษาในสาขาวิชาได้รับทราบ  พร้อมส่งสําเนาประกาศให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 

2. สําหรับนักศึกษา 

2.1 ให้นักศึกษาเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระให้แล้วเสร็จภายใน        

3 ภาคการศึกษาปกติ ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอได้ทัน ให้นักศึกษาช้ีแจงต่อประธาน

กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา 

2.2 ให้นกัศึกษาทีเ่ป็นข้าราชการ  ซ่ึงจะขอกลับไปปฏิบตัิราชการในขณะที่ยังไม่สําเรจ็

การศึกษา  ต้องลงทะเบียนกระบวนวิชาครบถ้วนและสอบผ่านทกุวิชาแล้ว  และได้รับ

อนุมัตหิัวข้อโครงร่างหรือได้ทําวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระมีความก้าวหน้าอยู่

ในระดับที่พอใจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าแบบอิสระก่อนที่บณัฑิต

วิทยาลัยจะออกหนังสือรับรองให้ 

 วิธีปฏิบตัินี้ ให้ใช้กับนกัศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ตั้งแต่รหัส 38…… เป็นต้นไป 

  

 จึงประกาศมาเพื่อทราบทัว่กัน 

 

  ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2538 

 

 (ลงนาม)  ทวีศักด์ิ  ระมิงค์วงศ ์

  (ศาสตราจารย์ ทวีศกัด์ิ  ระมิงค์วงศ)์ 

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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เรื่อง  การทําประกันภัยอุบัติเหตุสําหรับนักศึกษา 

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

 

  ตามมติที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 27/2536 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2536  

เห็นชอบให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 37……………เป็นต้นไปทําประกันภัยอุบัติเหตุทุกคนใน

อัตราเบี้ยประกันภัย 100 บาท ต่อคนต่อปีการศึกษา 

  เพ่ือเป็นหลักประกันแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมการฝึกภาคสนาม การเข้าร่วมกิจกรรมนอก

หลักสูตรส่งเสริมสวัสดิการ  ให้ความคุ้มครองการสูญเสียชีวิตและอวัยวะอันเนื่องจากอุบัติเหตุ และเพ่ือ

บรรเทาความเดือดร้อนแก่ญาติและผู้ เกี่ยวข้อง  ลดปัญหาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการรักษาพยาบาล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงประกาศให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 37……………เป็นต้นไปทํา

ประกันภัยอุบัติเหตุทุกคนโดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยที่ให้ผลประโยชน์กับ

นักศึกษามากที่สุดในแต่ละปีการศึกษา 

 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกนั 

 

   ประกาศ ณ วันที่     17    กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2538 

 

 

                                          (ลงนาม)              วิศิษฐ์ศกัด์ิ  ไทยทอง 

     (อาจารย์ วิศิษฐ์ศักด์ิ  ไทยทอง) 

     รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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เรื่อง มาตรการการลงโทษนักศึกษาที่คัดลอกวิทยานิพนธ์ของผู้อ่ืนหรือให้ผู้อ่ืนจัดทําวิทยานิพนธ์ให้ 

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

 

 เพ่ือให้การทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มาตรฐานทางวิชาการและ

สอดคล้องกับปรัชญาและนโยบายของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา อาศัยอํานาจ

ตามความในมาตรา 18  และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 2/2542   เมื่อวันที่ 

27  มกราคม   2542  จึงกําหนดมาตราการการลงโทษนักศึกษาที่คัดลอกวิทยานิพนธ์ของผู้อ่ืน หรือให้

ผู้อ่ืนจัดทําวิทยานิพนธ์ให้ ดังต่อไปนี้ 

 

1. กรณีที่ตรวจสอบพบในขณะที่ยังไม่สําเร็จการศึกษา ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดวินัย

นักศึกษาและมีโทษในระดับลบช่ือออกจากการเป็นนักศึกษา 

2. กรณีทีตรวจพบเมื่อได้ มีการอนุมั ติปริญญาแล้ว  มหาวิทยาลัยจะนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัย เพ่ือเพิกถอนการอนุมัติปริญญาท่ีได้รับโดยทันที และส่ังให้พ้นจากสภาพ

การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 

สําหรับการค้นคว้าแบบอิสระให้ถือปฏิบตัิตามประกาศนี้โดยอนุโลม 

 

   ประกาศ ณ วนัที่ 3  มีนาคม  พ.ศ.2542 

 

 

                (ลงนาม)      โชติ  ธีตรานนท์ 

 (ศาสตราจารย์ โชติ  ธีตรานนท์) 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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