(สําเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจาย ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๓
---------------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียม
การศึกษา หลักสูตรเหมาจาย ระดับปริญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจาย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“นิสิต” หมายความวา นิสิตระดับปริญญาตรี
“คณะ” ใหหมายความรวมถึงวิทยาลัยดวย
ขอ ๔ ใหเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาเปนแบบเหมาจายตลอด
หลักสูตรในสาขาวิชาดังตอไปนี้
ขอ

คณะ/สาขาวิชา

วิทยาลัยนานาชาติ
๔.๑ สาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพ
๔.๒ สาขาวิชาทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๔.๓ สาขาวิชาทางดานพยาบาลศาสตร

จํานวนเงินตอคน
๕๔๐,๐๐๐
๔๙๐,๐๐๐
๕๖๐,๐๐๐

-๒ขอ ๕ ใหเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาเปนแบบเหมาจายรายภาคเรียน
ในสาขาวิชาดังตอไปนี้
ขอ

คณะ/สาขาวิชา

คณะเภสัชศาสตร
๕.๑ สาขาวิชาเภสัชศาสตร
ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ภาคฤดูรอน
คณะสหเวชศาสตร
๕.๒ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ภาคฤดูรอน
๕.๓ สาขาวิชากายภาพบําบัด
ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ภาคฤดูรอน
ภาคฤดูรอน (ฝกปฏิบัติงาน)

จํานวนเงินตอคน

๔๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๘,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

ขอ ๖ นอกจากคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาตามขอ ๔ และขอ ๕ แลว นิสิต
ตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติมตามอัตราดังนี้
๖.๑ นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ
(๑) คาประกันสุขภาพสําหรับนิสิตตางชาติปละ ๒,๕๐๐ บาท
(๒) คาขึ้นทะเบียนปริญญา ๑,๕๐๐ บาท
๖.๒ นิสิตสังกัดตามขอ ๕
(๑) คาขึ้นทะเบียนเปนนิสิต ๒,๐๐๐ บาท
(๒) คาขึ้นทะเบียนปริญญา ๑,๕๐๐ บาท
ขอ ๗ นิสิตที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการเรียน หรือถูกสัง่ ใหพกั การเรียนในภาคเรียนใด
ตองชําระคาบํารุงการศึกษาภาคเรียนละ ๑๒,๐๐๐ บาท เพื่อรักษาสภาพนิสิต
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ
ขอ ๘ นิสิตคณะเภสัชศาสตรที่ลงทะเบียนเรียนครบ ๑๒ ภาคเรียนปกติ หรือนิสิต
คณะสหเวชศาสตรที่ลงทะเบียนเรียนครบ ๘ ภาคเรียนปกติ แตยังไมสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ตามที่กําหนดในหลักสูตรไดครบ ใหชําระคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

-๓ขอ ๙ นิสิตวิทยาลัยนานาชาติที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปกติสามารถลงทะเบียน
เรียนในรายวิชานั้นซ้ําอีกครั้งหนึ่งโดยไมตอ งเสียคาธรรมเนียมการศึกษา แตถาไมสามารถสอบผานใน
รายวิชานัน้ ในการลงทะเบียนครั้งตอๆ ไป ตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในรายวิชานั้นเปนรายครั้ง
หนวยกิตละ ๑,๕๐๐ บาท
ขอ ๑๐ นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่ไมไดสังกัดวิทยาลัยนานาชาติมาลงทะเบียนเรียน
รายวิชาสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษา หนวยกิตละ ๑,๕๐๐ บาท
ขอ ๑๑ บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพามาลงทะเบียนเรียนรายวิชาสังกัดวิทยาลัย
นานาชาติ ตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาหนวยกิตละ ๔,๐๐๐ บาท
สําหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพามาลงทะเบียนเรียนรายวิชาสังกัดคณะตาม
ขอ ๕ การชําระคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาใหนาํ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงิน
คาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๒ และทีแ่ กไขเพิ่มเติม มาบังคับ
ใชโดยอนุโลม
ขอ ๑๒ มหาวิทยาลัยอาจแบงงวดการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนิสิตสังกัดวิทยาลัยนานาชาติได โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๓ กําหนดการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๔ นิสิตที่ลงทะเบียนและชําระเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาชากวา
กําหนด หรือขอคืนสภาพการเปนนิสิต จะตองเสียคาปรับในอัตรารอยละ ๑๒ ตอปของคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษาที่ตองชําระ โดยคิดเปนรายเดือน นับตั้งแตวันทีใ่ หชําระจนถึงวันที่ชําระจริง
ทั้งนี้เศษของเดือนใหคิดเปนเดือน
ขอ ๑๕ ในกรณีที่มีความจําเปน คณะอาจพิจารณาลดหรือยกเวนคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษาตามขอ ๔ หรือขอ ๕ สําหรับนิสิตคนใดก็ได ทัง้ นี้จะตองไดรบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะ
ขอ ๑๖ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
(ลงชื่อ)
สําเนาถูกตอง
(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารยเกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

(สําเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจาย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓
------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงระเบียบวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจาย ระดับปริญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจาย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๕.๔ ตอจากขอ ๕.๓ ของระเบียบมหาวิทยาลัย
บูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจาย ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๓
“
ขอ

คณะ/สาขาวิชา

คณะศึกษาศาสตร
๕.๔ สาขาวิชาภายใตโครงการผลิตครูที่มีศักยภาพในการใชภาษาอังกฤษ
เปนสื่อในการสอน
ภาคตนและภาคปลาย
ภาคเรียนละ

จํานวนเงินตอคน

๖๐,๐๐๐

”

-๒ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคา
บํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจาย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“ขอ ๗ นิสิตที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการเรียน หรือถูกสั่งใหพักการเรียนในภาคเรียนใด
ตองชําระคาบํารุงการศึกษาภาคเรียนละ ๑๒,๐๐๐ บาท เพื่อรักษาสภาพนิสิต
นิสิตภายใตโครงการผลิตครูที่มีศักยภาพในการใชภาษาอังกฤษเปนสือ่ ในการสอน และ
ตองเดินทางไปศึกษาตอ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาในชัน้ ปที่ ๓ และ ๔ ตองชําระคาบํารุงการศึกษาตาม
วรรคหนึ่งเพื่อรักษาสภาพนิสิต
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(ลงชื่อ)

สําเนาถูกตอง
(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารยเกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

(สําเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๔
------------------------โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๕.๕ และข้อ ๕.๖ ตามลําดับ ต่อจากข้อ ๕.๔ ของ
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
“
ข้อ

คณะ/สาขาวิชา

คณะสาธารณสุขศาสตร์
๕.๕ สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน (ภาคปกติ)
ภาคต้นและภาคปลาย (ปี ๑ – ปี ๓) ภาคเรียนละ
ภาคต้นและภาคปลาย (ปี ๔)
ภาคเรียนละ
๕.๖ สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน (ภาคพิเศษ)
ภาคต้นและภาคปลาย (ปี ๑ – ปี ๓) ภาคเรียนละ
ภาคต้นและภาคปลาย (ปี ๔)
ภาคเรียนละ

จํานวนเงินต่อคน

๒๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

”

-๒ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุง
และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๖ นอกจากค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้วนิสิต
ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติมตามอัตราดังนี้
๖.๑ นิสติ วิทยาลัยนานาชาติ
(๑) ค่าประกันสุขภาพสําหรับนิสิตต่างชาติปีละ ๒,๕๐๐ บาท
(๒) ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา ๑,๕๐๐ บาท
๖.๒ นิสติ สังกัดตามข้อ ๕
(๑) ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ๒,๐๐๐ บาท
(๒) ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา ๑,๕๐๐ บาท
๖.๓ นิสติ สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์
(๑) ค่าบํารุงเพิ่มเติมสําหรับนิสิตต่างชาติ
ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ ๔๐,๐๐๐ บาท
ภาคฤดูรอ้ น
๒๐,๐๐๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิต ภาคปกติ ๕๐๐ บาท
ภาคพิเศษ ๑,๐๐๐ บาท
(๓) ค่าธรรมเนียมการย้ายคณะ/สาขาวิชา ภาคปกติ ๕๐๐ บาท
ภาคพิเศษ ๑,๐๐๐ บาท”
ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๘/๑ และข้อ ๘/๒ ตามลําดับ ต่อจากข้อ ๘ ของ
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
“๘/๑ นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนครบ ๘ ภาคเรียนปกติ
(ภาคปกติ) และ ๘ ภาคเรียนปกติ ๔ ภาคเรียนฤดูร้อน (ภาคพิเศษ) แต่ยงั ไม่สามารถลงทะเบียนเรียน
รายวิชาตามที่กําหนดในหลักสูตรได้ครบ ให้ชําระค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนละ
๑๕,๐๐๐ บาท
๘/๒ นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปกติสามารถ
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นซ้ําอีกครั้งหนึ่งโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ถ้าไม่สามารถ
สอบผ่านในรายวิชานั้นในการลงทะเบียนครั้งต่อ ๆ ไป ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาในรายวิชานั้น
เป็นรายครั้ง หน่วยกิตละ ๔๐๐ บาท สําหรับนิสิตภาคปกติ และ ๘๐๐ บาท สําหรับนิสิตภาคพิเศษ”

-๓ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๐/๑ ต่อจากข้อ ๑๐ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
“๑๐/๑ นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่ไม่ได้สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์มาลงทะเบียน
เรียนรายวิชาในสาขาตาม ข้อ ๕.๕ หรือ ๕.๖ ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา หน่วยกิตละ ๔๐๐ บาท
สําหรับนิสิตภาคปกติ และ ๘๐๐ บาท สําหรับนิสิตภาคพิเศษ”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงชื่อ)

สําเนาถูกต้อง
(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

(สําเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๔
--------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมือ่ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๔.๔ ต่อจากข้อ ๔.๓ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้
“ข้อ ๔.๔ สาขาวิชาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ จํานวนเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๑ บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพามาลงทะเบียนเรียนรายวิชาสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาหน่วยกิตละ ๔,๐๐๐ บาท
ค่าทดสอบภาษาอังกฤษที่จัดโดยวิทยาลัยนานาชาติ สําหรับบุคคลภายนอกวิทยาลัยนานาชาติ
คนละ ๑,๕๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม ที่จัดโดยวิทยาลัยนานาชาติ สําหรับบุคคลภายนอก
วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรละ ๑๐,๐๐๐ บาท
สําหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพามาลงทะเบียนเรียนรายวิชาสังกัดคณะตามข้อ ๕
การชําระค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นําระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๒ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม มาบังคับใช้โดยอนุโลม”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงชื่อ)
สําเนาถูกต้อง
(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

(สําเนา)

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๔
---------------------------โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงวาง
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๕.๗ ต่อจากข้อ ๕.๖ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
“

ข้อ
๕.๗

คณะ/สาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
ภาคต้นและภาคปลาย
ภาคเรียนละ

จํานวนเงินต่อคน

”

๑๔,๐๐๐

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๘/๓ และ ๘/๔ ตามลําดับ ต่อจากข้อ ๘/๒ ของระเบียบมหาวิทยาลัย
บูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
“ข้อ ๘/๓ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนครบ ๘ ภาคเรียนปกติ
แต่ยังไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามที่กําหนดในหลักสูตรได้ครบ ให้ชําระค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษา ภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท แทนการเรียกเก็บในข้อ ๕.๗
ข้อ ๘/๔ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปกติสามารถ
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นซ้ําอีกครั้งหนึ่งโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ถ้าไม่สามารถสอบผ่าน
ในรายวิชานั้นในการลงทะเบียนครั้งต่อ ๆ ไป ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาในรายวิชานั้นเป็นรายครั้ง
หน่วยกิตละ ๔๐๐ บาท”

-๒ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๐/๒ ต่อจากข้อ ๑๐/๑ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
“ข้อ ๑๐/๒ นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่ไม่ได้สังกัด สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสาขาตามข้อ ๕.๗ ต้องชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษา หน่วยกิตละ ๔๐๐ บาท”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงชื่อ)

สําเนาถูกต้อง
(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

(สําเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๕๕
----------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุง
และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมือ่ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับสําหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
มิให้นําระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕.๑ มาใช้บังคับกับนิสิตตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๕.๑/๑ ต่อจากข้อ ๕.๑ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
“

ข้อ
คณะ/สาขาวิชา
๕.๑/๑ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ภาคต้นและภาคปลาย
ภาคเรียนละ
ภาคฤดูร้อน
ภาคเรียนละ
ประกาศ ณ วันที่

๑๑

(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๗๕,๐๐๐
๔๐,๐๐๐

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ลงชื่อ)

สําเนาถูกต้อง

จํานวนเงินต่อคน

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

”

(สําเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๖
----------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุง
และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕.๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่า
บํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“
”
ข้อ
คณะ/สาขาวิชา
จํานวนเงิน/ต่อคน
๕.๗

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการและบริการสังคม
ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ภาคฤดูรอ้ น

๑๔,๐๐๐
๗,๐๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ)
สําเนาถูกต้อง
สําเนาถูกต้อง
(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)
(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

(สําเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๖
----------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๕.๓/๑ ต่อจากข้อ ๕.๓ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
“ ข้อ
”
คณะ / สาขาวิชา
จํานวนเงินต่อคน
๕.๓/๑

สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ภาคฤดูร้อน

๓๕,๐๐๐
๑๗,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ)
สําเนาถูกต้อง
(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

(สําเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๕๖
----------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุง
และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุง
และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“นิสิต” หมายความว่า
นิสิตระดับปริญญาตรี และให้หมายความรวมถึงนิสิต
ระดับปริญญาตรีของโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจด้วย
“คณะ” ให้หมายความรวมถึงวิทยาลัย และโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และ
บริหารธุรกิจด้วย”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นข้อ ๔.๕ ต่อจากข้อ ๔.๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ

คณะ / สาขาวิชา

จํานวนเงินต่อคน

๔.๕

“โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ

๑๒๙,๐๐๐”

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น ๖.๔ ต่อจาก ๖.๓ ของข้อ ๖ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
“๖.๔ นิสิตสาขาวิชาการจัดการ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(๑) ค่าขึ้นทะเบียนนิสติ
คนละ ๒,๐๐๐ บาท
(๒) ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา
คนละ ๑,๕๐๐ บาท
(๓) ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิต
คนละ ๕๐๐ บาท
(๔) ค่าธรรมเนียมการย้ายคณะ
คนละ ๕๐๐ บาท”

-๒ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๘/๕ และข้อ ๘/๖ ตามลําดับ ต่อจากข้อ ๘/๔ ของ
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
“ข้อ ๘/๕ นิสติ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจที่ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาปกติสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นซ้ําอีกครั้งหนึ่งได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการศึกษา
แต่ถ้าไม่สามารถสอบผ่านในรายวิชานั้น ในการลงทะเบียนครั้งต่อๆ ไป นิสิตต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในรายวิชานั้นเป็นรายครั้ง ในอัตราหน่วยกิตละ ๔๐๐ บาท
ข้อ ๘/๖ นิสติ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจที่ลงทะเบียนครบ ๘
ภาคเรียนปกติ แต่ยังไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่กําหนดในหลักสูตรได้ครบ ให้ชําระค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนถัดไป ภาคเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท”
ข้อ ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๐/๓ ต่อจากข้อ ๑๐/๒ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
“ข้อ ๑๐/๓ นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่ไม่ได้สังกัดโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสาขาวิชาตามข้อ ๔.๕ ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา
หน่วยกิตละ ๑,๒๐๐ บาท”
ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุง
และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๑ บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพามาลงทะเบียนเรียนรายวิชาสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาหน่วยกิตละ ๔,๐๐๐ บาท
ค่าทดสอบภาษาอังกฤษที่จัดโดยวิทยาลัยนานาชาติ สําหรับบุคคลภายนอกวิทยาลัยนานาชาติ
คนละ ๑,๕๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม ที่จัดโดยวิทยาลัยนานาชาติ สําหรับบุคคลภายนอก
วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรละ ๑๐,๐๐๐ บาท
สําหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพามาลงทะเบียนเรียนรายวิชาสังกัดโครงการจัดตั้ง
คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ และสังกัดคณะตามข้อ ๕ การชําระค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ให้นําระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาบังคับใช้โดยอนุโลม”
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุง
และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๒ มหาวิทยาลัยอาจแบ่งงวดการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ
นิสิตสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ และนิสิตสังกัดโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจได้ โดยจัดทํา
เป็นประกาศของมหาวิทยาลัย”

-๓ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๕ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุง
และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๕ นิสติ ที่สําเร็จการศึกษาโดยใช้เวลาศึกษาน้อยกว่าเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
ต้องชําระเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามข้อ ๔ หรือข้อ ๕ แล้วแต่กรณี จึงจะสําเร็จ
การศึกษาได้
ในกรณีที่มคี วามจําเป็น คณะอาจพิจารณาลดหรือยกเว้นค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษาตามข้อ ๔ หรือข้อ ๕ หรือข้อ ๘/๖ แล้วแต่กรณี สําหรับนิสิตคนใดก็ได้ ทั้งนี้จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการอํานวยการโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ)
สําเนาถูกต้อง
(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

(สําเนา)
ระเบีบียบมหาวิทยาาลัยบูรพา
ว่าด้วยการเก็บเงิงินค่าบํารุงและะค่าธรรมเนียมการศึกษาหหลักสูตรเหมาจจ่าย ระดับปริริญญาตรี (ฉบัับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๕๕๖
--------------------------------------โดยทที่เป็นการสมคควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกการเก็บเงินค่าบํ
า ารุงและ
ค่าธรรรมเนียมการรศึกษาหลักสูตรเหมาจ่
ต
าย ระดั
ร บปริญญาตรี
อาศััยอํานาจตามคความในมาตรรา ๒๑ (๒) แลละ (๑๔) แห่งพระราชบัญญ
ญัติมหาวิทยาลลัยบูรพา
พ.ศ.. ๒๕๕๐ สภาามหาวิทยาลัยบูรพา ในการรประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมือ่ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
จึงวาางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเรี
้ ยกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลั
ย ยบูรพา ว่าด้
า วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
แ
ต
าย ระดั
ร บปริญญาตรี (ฉบับที่ ๑๐)
๑ พ.ศ. ๒๕๕๕๖”
ค่าธรรรมเนียมการรศึกษาหลักสูตรเหมาจ่
ข้อ ๒ ระเบียบนีให้
ใ้ ใช้บังคับตั้งแต่
ง ภาคต้น ปการศึ
ปี กษา ๒๕๕๗ เป็นต้นนไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มควาามต่อไปนี้เป็นข้
น อ ๕.๘ ต่อจากข้อ ๕.๗ ของระเบียบมมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การเเก็บเงินค่าบํารุรงและค่าธรรมเนียมการศึกษาหลั
ก
กสูตรเเหมาจ่าย ระดดับปริญญาตรีรี พ.ศ. ๒๕๕๓๓
ข้อ

ค
คณะ/สาขาวิ
ชา

“คณะวิทยยาศาสตร์และะศิลปศาสตร์
๕.๘ สาขาวิชาภภาษาอังกฤษเเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
ภาคต้้นและภาคปลลาย
ภาคเรียนละ
ภาคฤดูร้อน

จํานวนเงินต่อคน

๑๑๘,๐๐๐
๘,๐๐๐”

ข้อ ๔ ให้เพิ่มควาามต่อไปนี้เป็นข้
น อ ๘/๗ และะข้อ ๘/๘ ตามมลําดับ ต่อจาากข้อ ๘/๖ ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยบูรพา
พ ว่าด้วยการรเก็บเงินค่าบํารุ
า งและค่าธรรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่
ร
ายระดับ
ปริญญาตรี
ญ
พ.ศ. ๒๕๕๓
๒
“ข้อ ๘/๗ นิสติ สาขาวิ
ส ชาภาษาาอังกฤษเพื่อการสื
ก ่อสารทางธุรกิจ คณะวิวิทยาศาสตร์และศิ
แ ลปศาสตตร์
ที่ลงทะเบียนเรียนครบ
น ๘ ภาคเรียนปกติแต่ยัยงไม่สามารถลลงทะเบียนเรีรยนรายวิชาตาามที่กําหนดในนหลักสูตรได้ครบ
ค
ให้ชาระค่
าํ าบํารุงและค่
แ าธรรมเนีนียมการศึกษาา ภาคเรียนละะ ๘,๐๐๐ บาทท แทนการเรียกเก็บในข้อ ๕.๘
ข้อ ๘/๘
๘ นิสติ สาขาวิชาภาษาออังกฤษเพื่อกาารสื่อสารทางธธุรกิจ คณะวิททยาศาสตร์และศิ
ล ลปศาสตร์ร์
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิ
น
ชาปกกติสามารถลงงทะเบียนเรียนในรายวิ
น
ชานันัน้ ซ้ําอีกครั้งหหนึ่งโดยไม่ต้องเสี
ง ย
ค่าธรรรมเนียมการรศึกษา แต่ถ้าไม่
ไ สามารถสออบผ่านในรายวิวิชานั้นในการรลงทะเบียนครัง้ ต่อๆ ไป ต้องชําระ
ค่าธรรรมเนียมการรศึกษาในรายวิวิชานั้นเป็นราายครั้ง หน่วยกิกิตละ ๔๐๐ บาท”
บ

-๒ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๐/๔ ต่อจากข้อ ๑๐/๓ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
“ข้อ ๑๐/๔ นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่ไม่ได้สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสาขาวิชาตามข้อ ๕.๘ ต้องชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษา หน่วยกิตละ ๔๐๐ บาท สําหรับนิสิตภาคปกติ และ ๘๐๐ บาท สําหรับนิสติ ภาคพิเศษ”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(ลงชื่อ)
สําเนาถูกต้อง
(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

(สําเนา)

ระเบียบมหาวิทยาลััยบูรพา
ว่าด้วยการเก็
ย
บเงินค่คาบํารุงและค่ค่าธรรมเนียมกการศึกษา หลัักสูตรเหมาจ่าย
า ระดับปริญ
ญญาตรี (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๕๗๗
---------------------------------------------------------

โดยที่เปนการสมควร
ป็
แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเเก็บเงินค่าบํารุรง
และค่าธรรรมเนียมการรศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาาตรี
อาศัยอํานาจตามควา
า
๒ (๒) และ (๑๔) แห่งพระะราชบัญญัตมิมหาวิทยาลัยบูรพา
มในมาตรา ๒๑
พ ๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๕๐ สภามหาวิวิทยาลัยบูรพาา ในการประชุมครั้งพิเศษ ที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔๔ พฤษภาคม พ.ศ.
จึงวางระะเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี
ร ยบนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาวิ
บ ทยาลััยบูรพา ว่าด้วยการเก็
ว
บเงินนค่าบํารุงและ
ษ หลักสูตรเหหมาจ่าย ระดับปริ
บ ญญาตรี (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๗๗”
ค่าธรรมเเนียมการศึกษา
ข้อ ๒ รระเบียบนี้ให้ใช้บังคับสําหรับนิ
บ สิตที่เข้าศึกษาตั
ก ้งแต่ภาคคต้น ปีการศึกกษา ๒๕๕๗ เป็
เ นต้นไป
มิให้นําระเบียบมหาวิ
บ ทยาลัยบู
ย รพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและคค่าธรรมเนียมการศึกษา
ร
าย ระดับปริญญาตรีรี พ.ศ. ๒๕๕๓๓ ข้อ ๕.๔ ซึึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยระเบียบบมหาวิทยาลัยบู
ย รพา
หลักสูตรเหมาจ่
ว่าด้วยกาารเก็บเงินค่าบํบารุงและค่าธรรมเนียมการรศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาาตรี (ฉบับที่ ๒)
๒
พ.ศ. ๒๕๕๕๓ มาใช้บังคั
ง บกับนิสิตตาามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี
อ ้เป็นข้อ ๕.๔/๑ และ ข้อ ๕.๔/๒ ต่อจากข้อ ๕๕.๔ ของระเบียบ
ย
ย ยบูรพา ว่าด้
า วยการเก็บเงิเ นค่าบํารุงแลละค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมมาจ่าย
มหาวิทยาลั
ระดับปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๓
”
“
จํานวนเงินต่อคน
ข้้อ
คณะ / สาขาวิชา
๕.๔๔/๑ สาขาวิชาภายใต้โครรงการผลิตครูทีท่มี ีศักยภาพในนการใช้ภาษาาอังกฤษ
เป็นสือในการสอน
อ่
ปีที่ ๑ ภาคต้นแลละภาคปลาย
- ค่าธรรมเนียมและค่าบํบารุงการศึกษาเพื
ษ ่อการศึกษา
ษ
รายวิชาศึกษาทั่วไป ณ วิทยาลัยนาานาชาติ ภาาคเรียนละ
๖๐,๐๐๐๐
ษ ่อการศึกษา
ษ
- ค่าธรรมเนียมและค่าบํบารุงการศึกษาเพื
ณะศึกษาศาสตตร์
ภาาคเรียนละ
๑๐,๐๐๐๐
รายวิชาชีพครู ณ คณ
ปีที่ ๒ เป็นต้นไปป
ภาคต้นแลละภาคปลาย
ภาาคเรียนละ
๗๐,๐๐๐๐
ภาคฤดูร้อน
อ
๔๐,๐๐๐๐
า
๕.๔๔/๒ สาขาวิชาภายใต้โครรงการผลิตครูวิวทิ ยาศาสตร์ทีท่เี น้นการใช้ภาษา
อังกฤษษเป็นสื่อในการสอน
ภาาคเรียนละ
ภาคต้นแลละภาคปลาย
๒๕,๐๐๐๐
ภาคฤดูร้อน
อ
๑๒,๕๐๐๐

-๒ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุง
และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๗ นิสิตที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน หรือถูกสั่งให้พักการเรียนในภาคเรียนใด
ต้องชําระค่าบํารุงการศึกษาภาคเรียนละ ๑๒,๐๐๐ บาท เพื่อรักษาสภาพนิสิต
นิสิตภายใต้โครงการผลิตครูที่มีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน
(๑) ที่ต้องเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาในชั้นปีที่ ๓ และ ๔ ต้องชําระค่าบํารุง
การศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อรักษาสภาพนิสิต
(๒) นิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และอยู่ในระหว่างเดินทางไปศึกษา
ต่อเนื่องตามหลักสูตร ณ ต่างประเทศ ให้ชําระค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ภาคเรียนละ ๘๐๐ บาท และค่าบํารุง
คณะศึกษาศาสตร์ ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อรักษาสภาพนิสิต
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ)

พจน์ สะเพียรชัย
(ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

สําเนาถูกต้อง
(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ยกเลิก
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจาย
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐

