ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เพื่อใหการลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไปตามที่กำหนดไว
ในขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.
๒๕๕๑ จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
๑. ประกาศนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแตภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๔ เปนตนไป
๒. กำหนดเวลาการลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง
ปฏิทินการศึกษาประจำปการศึกษา
๓. นักศึกษาที่ไมลงทะเบียนกระบวนวิชาใดๆ ในภาคการศึกษานั้น ใหลงทะเบียนเพื่อใชบริการของ
มหาวิทยาลัย ตามที่กำหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และในกรณี
ตอไปนี้
๓.๑ ไมไดลาพักการศึกษา
๓.๒ ประสงคจะใชบริการของมหาวิทยาลัยในการศึกษาคนควา ทำวิจัย หรือทำกิจกรรมทางวิชาการ
๓.๓ มีกระบวนวิชาที่ไดรับอักษรลำดับขั้น I หรือ อักษรลำดับขั้น P และประสงคขอรับการวัดและ
ประเมินผล เพื่อแกอักษรลำดับขั้น I หรือ P
๔. การลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะตองชำระคาธรรมเนียมตางๆ ดังนี้ คาบำรุง
พิเศษ คาบำรุงมหาวิทยาลัย คาบำรุงหองสมุด คาบำรุงสุขภาพ คาธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ คาธรรมเนียม
ระบบกายภาพ สิ่งแวดลอม และขนสงมวลชน และคาประกันอุบัติเหตุ
ทั้งนี้ กรณีเปนนักศึกษาตางชาติใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมนักศึกษาตางชาติ ตามระเบียบ วาดวย
คาธรรมเนียมนักศึกษาตางชาติ ดวย
เวนแตหลักสูตรที่มีการเก็บคาธรรมเนียมแบบเหมาจาย จะกำหนดไวเปนอยางอื่น
๕. การลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย จะสมบูรณตอเมื่อไดชำระคาธรรมเนียมตางๆ และ
มหาวิทยาลัยไดรับหลักฐานครบถวนแลว
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(ลงนาม)
(ศาสตราจารย ดร.พงษศักดิ์ อังกสิทธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
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(Translation)
Announcement of Chiang Mai University
Subject: Registration for Using University’s Services of Graduate Students

In order to operate the registration for using university’s services smoothly and comply with
Chiang Mai University Regulation on Graduate Education, by the virtue of section 35 and 38 of
Chiang Mai University Act 2551. B.E. the announcement is made as follows:
1. This announcement is applied on graduate students starting from 2nd semester of the
academic year 2011 on.
2. The schedule of registration for using university’s services is according to the university
announcement on yearly academic calendar.
3. Students, who do not register to enroll in any course in a certain semester, can register
for using university’s services in accordance with the Chiang Mai University Regulation on Graduate
Education and in the following cases:
3.1 student has not taken a leave off the study
3.2 student has the purpose to use the university’s services for studying, doing
research or any other activities
3.3 student has course(s) with the study status letter “I” or “P” and wishes to take
the measurement and evaluation in order to make changes of the “I” or “P”
4. In order to register for using university’s services, student must pay for the following fees:
special fee, university fee, library fee, health fee, information technology fee, physical and
environmental system and mass transportation fee, and accident insurance fee.
In case of foreign students, the Foreign Student Fee must also be paid in accordance with
the Regulation on Education Fee, except the program with package-typed payment has specified
to be others.
5. Registration for using university’s services will be complete when all the fees are paid,
and the university has received all the payment evidences.
Announced on 20th January 2012
(Signed)
(Professor Dr. Pongsak Angkasit)
President of Chiang Mai University
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