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 เกณฑ์ค่าใช้จ่ายทุนอุดหนุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สําหรับโครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย 

 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
 

  อัตรา (บาท) 

ค่าใช้จ่ายที่จ่ายคร้ังเดียว   

ค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางไปศึกษา 
- ค่าเรียนภาษาอังกฤษ ค่าสอบ และส่งผลสอบ

ภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ค่าตรวจ

ร่างกายและอนามัย ค่าวีซ่า เงินติดตัวระหว่าง

เดินทาง ค่าพาหนะ ฯลฯ 

 50,000 

ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินเที่ยวไป   การบินไทย 170,000 

ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินเที่ยวกลบั  การบินไทย 170,000 

ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์  50,000 

ค่าสมัครสถานศึกษา  12,250 

ค่าใบประกอบโรคศิลป์ ค่า License  

และค่า Matching ของสาขาแพทย์ 

ตามที่จ่ายจริง 42,000 

A. รวมตลอดระยะเวลาหลักสูตร (5 ปี)  494,250 

ค่าใช้จ่ายต่อป ี  อัตรา (บาท) 

ค่าใช้จ่ายประจาํเดือน  (เดือนละ) 42,000 

 ปีละ 504,000 

ค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมในการศึกษา  ปีละ 

ตามที่จ่ายจริง 

1,295,000 

ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ปีละ 38,500 

ค่าประกันสุขภาพ   ปีละ 

ตามที่จ่ายจริง 

49,000 

ค่าใช้จ่ายเบด็เตล็ด   ปีละ 7,700 

รวมต่อปี  1,894,200 

B. รวมตลอดระยะเวลาหลักสูตร (5 ปี)  9,471,000 

รวมทั้งสิ้น (A+B)   9,965,250 

 
 

  



เกณฑ์ค่าใช้จ่ายทุนอุดหนุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สําหรับโครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย 

 
ประเทศญ่ีปุ่น 

 

  อัตรา (บาท) 

ค่าใข้จ่ายที่จ่ายคร้ังเดียว   

ค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางไปศึกษา 
- ค่าเรียนภาษาอังกฤษ ค่าสอบ และส่งผลสอบ

ภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ค่าตรวจ

ร่างกายและอนามัย ค่าวีซ่า เงินติดตัวระหว่าง

เดินทาง ค่าพาหนะ ฯลฯ 

 32,000 

ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินเที่ยวไป   การบินไทย 20,000 

ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินเที่ยวกลบั  การบินไทย 20,000 

ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์  50,000 

ค่าเข้าเรียนในระดับมหาวทิยาลยั ตามที่จ่ายจริง 128,000 

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่พัก  80,000 

ค่าเคร่ืองนอน เคร่ืองเรือน เคร่ืองทําความอุ่น  20,960 

ค่าสมัครสถานศึกษา  102,400 

ค่าใบประกอบโรคศิลป์ ค่า License และค่า 

Matching ของสาขาแพทย ์

ตามที่จ่ายจริง 96,000 

A. รวมตลอดระยะเวลาหลักสูตร (5 ปี)  549,360 

ค่าใช้จ่ายต่อป ี  อัตรา (บาท) 

ค่าใช้จ่ายประจาํเดือน  (เดือนละ) 55,200 

 ปีละ 662,400 

ค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมในการศึกษา  ปีละ 

ตามที่จ่ายจริง 

230,400 

ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ปีละ 25,280 

ค่าประกันสุขภาพ   ปีละ 

ตามที่จ่ายจริง 

9,600 

ค่าใช้จ่ายเบด็เตล็ด   ปีละ 6,080 

รวมต่อปี  933,760 

B. รวมตลอดระยะเวลาหลักสูตร (5 ปี)  4,668,800 

รวมทั้งสิ้น (A+B)   5,218,160 
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