ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
---------------------เพื่อให เป นไปตามข อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม วาด วย การบริหารการเงินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๘ และ ขอ ๔๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจึงอาศัยระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียนรายวิชา และคาธรรมเนียม
การศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๖ ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมจึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ไวดังนี้
ขอ ๑ คาธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บในลักษณะเหมาจายเปนรายภาคเรียน
๑.๑ นักศึกษาภาคปกติ
๑.๑.๑ อัตราคาธรรมเนียม
นักศึกษาภาคปกติทุกหลักสูตรใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา
ในลักษณะเหมาจาย เปนรายภาคเรียนดังรายละเอียด ตามตารางที่
แนบทายประกาศนี้
๑.๑.๒ กรณีลงทะเบียนครบตามระยะเวลาที่กําหนดตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร โดยรวมนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนดวย แตยังไมสําเร็จ
การศึกษา ตองลงทะเบียนเพิ่มเติม ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา
ตามจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียน ดังนี้
ก. ลงทะเบียนเรียนไมเกิน ๖ หนวยกิต ใหเรียกเก็บ รอยละ ๕๐ ตาม
อัตราคาธรรมเนียม ขอ ๑.๑.๑
ข. ลงทะเบียนเรียน ๗-๑๒ หนวยกิต ใหเรียกเก็บ รอยละ ๗๐ ตาม
อัตราคาธรรมเนียม ขอ ๑.๑.๑
ค. ลงทะเบียนเรียนเกิน ๑๒ หนวยกิต ใหเรียกเก็บ ตามอัตรา
คาธรรมเนียม ขอ ๑.๑.๑

๒
๑.๑.๓ กรณีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนฤดูรอน ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาเพิ่มอีก ๕๐๐ บาท
๑.๑.๔ กรณีลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาภาคพิเศษ ใหเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา
ภาคพิเศษ ทั้งนี้ใหยกเวน ขอ ๑.๑.๓
๑.๑.๕ กรณีนกั ศึกษาตางชาติ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มอีก
ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑.๑.๖ กรณีลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่เปนความรวมมือกับมหาวิทยาลัย
ในตางประเทศ ใหเก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนที่ศึกษา
ที่ตางประเทศ ๒๕,๐๐๐ บาท
๑.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ
๑.๒.๑ อัตราคาธรรมเนียม
นักศึกษาภาคพิเศษทุกหลักสูตรใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา
ในลักษณะเหมาจาย เปนรายภาคเรียนดังรายละเอียดตามตารางแนบ
ทายประกาศนี้
๑.๒.๒ กรณีลงทะเบียนครบตามระยะเวลาที่กําหนดตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร โดยรวมนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนดวย แตยังไมสําเร็จ
การศึกษา ตองลงทะเบียนเพิ่มเติม ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา
ตามจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนดวย
ก. ลงทะเบียนเรียนไมเกิน ๖ หนวยกิต ใหเรียกเก็บ รอยละ ๕๐
ตามอัตราคาธรรมเนียม ขอ ๑.๒.๑
ข. ลงทะเบียนเรียน ๗-๙ หนวยกิต ใหเรียกเก็บ รอยละ ๗๐
ตามอัตราคาธรรมเนียม ขอ ๑.๒.๑
ค. ลงทะเบียนเรียนเกิน ๙ หนวยกิต ใหเรียกเก็บ ตามอัตรา
คาธรรมเนียม ขอ ๑.๑.๑
๑.๒.๓ กรณีมหาวิทยาลัยจัดการศึกษา ณ ศูนยการศึกษานอกพืน้ ที่ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาจากตารางที่
กําหนดเพิ่มอีก ภาคเรียนละ ๑,๐๐๐ บาท
๑.๒.๔ กรณีลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาภาคปกติ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาตามอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ

๓
๑.๒.๕ กรณีนกั ศึกษาตางชาติ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มอีก
ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑.๓ นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาอื่น ๆ
ใหใชอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ทีก่ ําหนด
ไวเฉพาะโครงการนั้น ๆ
ขอ ๒ คาธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บในลักษณะเหมาจายเปนรายครั้ง
๒.๑ คาธรรมเนียมการสมัครเขาเรียน ๓๐๐ บาท
๒.๒ คาปรับการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาชากวากําหนด ๓๐๐ บาท
๒.๓ คารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา ภาคเรียนละ ๗๐๐ บาท
๒.๔ คาขอกลับคืนสถานภาพการเปนนักศึกษาเนื่องจากพนสภาพเพราะเหตุไม
ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาครั้งละ ๕๐๐ บาท และตองชําระคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาในภาค
เรียนที่หยุดการเรียนใหครบทุกภาคเรียน
๒.๕ คาธรรมเนียมการโอนหรือยกเวนรายวิชา ครั้งละ ๒๐๐ บาท
๒.๖ คาธรรมเนียมการยายสาขาวิชา ครั้งละ ๕๐๐ บาท
๒.๗ คาธรรมเนียมการโอนสภาพนักศึกษา ครั้งละ ๕๐๐ บาท
๒.๘ คาธรรมเนียมการโอนยายนักศึกษาตางมหาวิทยาลัย ครัง้ ละ ๑,๐๐๐ บาท
๒.๙ คาธรรมเนียมการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา คือ ใบรับรองผล
การศึกษาใบรายงานผลการศึกษา และใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา ฉบับละ ๑๐๐ บาท ทั้งนี้ยกเวน
หลักฐานแสดงผลการศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกใหครั้งแรกเมื่อสําเร็จการศึกษา
๒.๑๐ คาธรรมเนียมการออกเอกสารใบแทนใบเสร็จรับเงิน และหรือใบแทน
เอกสารตาง ๆ นอกเหนือจากขอ ๒.๙ ที่มหาวิทยาลัยเคยออกใหแลว ฉบับละ ๕๐ บาท
๒.๑๑ คาธรรมเนียมการออกบัตรประจําตัวนักศึกษา หลังจากที่มหาวิทยาลัยเคย
ออกใหแลว ครั้งละ ๑๐๐ บาท
๒.๑๒ คาลงทะเบียนบัณฑิต คนละ ๕๐๐ บาท
๒.๑๓ คาปรับการขอรับประกาศนียบัตร ปริญญาบัตรนานเกินกวาระยะเวลา ๓
เดือน นับจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหรับ ชุดละ ๕๐๐ บาท
๒.๑๔ คาปรับกรณีการใชบริการหอสมุดหรือการใชบริการคอมพิวเตอรหรือการ
ใชบริการอื่นใดที่มหาวิทยาลัยจัดใหแกนกั ศึกษา ใหมหาวิทยาลัยกําหนดอัตราคาธรรมเนียม โดยจัดทําเปน
ประกาศของมหาวิทยาลัย และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๔
๒.๑๕ คาธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเปนรายครั้ง นอกเหนือจากที่กําหนดใน
ขอ ๒.๑ ถึง ๒.๑๓ ใหมหาวิทยาลัยกําหนดอัตราคาธรรมเนียมโดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ขอ ๓ คาธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเมื่อแรกเขาเปนนักศึกษา
คาประกันทรัพยสินเสียหาย ๕๐๐ บาท
เงินคาประกันทรัพยสินเสียหาย ใหแยกบัญชีรับไวตางหากเปนเงินฝากถอนคืน
ใหแกนักศึกษาที่มิไดทําทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเสียหาย และมายืน่ คํารองขอคืนภายใน ๙๐ วัน นับจาก
วันสําเร็จการศึกษาหรือสิ้นสภาพการเปนนักศึกษา หากไมมาถอนคืนภายในกําหนดดังกลาว ใหมหาวิทยาลัย
โอนเงินเขาเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ใหมีผลบังคับใชกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษา ตั้งแตปก ารศึกษา ๒๕๔๙
เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

