
 
 

ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา 
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 วาดวยการเก็บเงนิคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจาย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓” 

 

ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
 

ขอ ๓  ในระเบียบนี ้
“นิสิต” หมายความวา นิสิตระดับปรญิญาตรี 
“คณะ”    ใหหมายความรวมถึงวิทยาลัยดวย 

 

ขอ ๔  ใหเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาเปนแบบเหมาจายตลอด
หลักสูตรในสาขาวิชาดังตอไปนี ้

 

ขอ คณะ/สาขาวิชา จํานวนเงินตอคน 

 
๔.๑ 

วิทยาลัยนานาชาติ 
สาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 
๕๔๐,๐๐๐ 

๔.๒ สาขาวิชาทางดานมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ๔๙๐,๐๐๐ 
๔.๓ สาขาวิชาทางดานพยาบาลศาสตร ๕๖๐,๐๐๐ 

 
 

 
 

(สําเนา) 
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ขอ ๕  ใหเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาเปนแบบเหมาจายรายภาคเรียน
ในสาขาวิชาดงัตอไปนี ้

 

ขอ คณะ/สาขาวิชา จํานวนเงินตอคน 

 
๕.๑ 

คณะเภสัชศาสตร 
สาขาวิชาเภสชัศาสตร 
 ภาคตนและภาคปลาย  ภาคเรยีนละ 
 ภาคฤดูรอน 

 
 

๔๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 
๕.๒ 

คณะสหเวชศาสตร 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 
 ภาคตนและภาคปลาย  ภาคเรยีนละ 
 ภาคฤดูรอน 

 
 

๓๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

๕.๓ สาขาวิชากายภาพบําบัด 
 ภาคตนและภาคปลาย  ภาคเรยีนละ 
 ภาคฤดูรอน 
 ภาคฤดูรอน (ฝกปฏิบัติงาน) 

 
๓๐,๐๐๐ 
๑๘,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 
ขอ ๖  นอกจากคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาตามขอ ๔ และขอ ๕ แลว นิสิต

ตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติมตามอัตราดังนี ้
๖.๑  นิสิตวิทยาลัยนานาชาต ิ

 (๑)  คาประกนัสุขภาพสําหรับนิสิตตางชาติปละ 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 หรือถูกสัง่ใหพกัการเรียนในภาคเรียนใด 
ตองชําระคาบํารุงการศึกษาภาคเรียนละ ๑๒,๐๐๐ บาท เพื่อรักษาสภาพนิสิต 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ 
 

ขอ  ๘  นิสิตคณะเภสัชศาสตรที่ลงทะเบียนเรียนครบ ๑๒ ภาคเรียนปกติ หรือนิสิต
คณะสหเวชศาสตรที่ลงทะเบียนเรียนครบ ๘ ภาคเรียนปกติ แตยังไมสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ตามที่กําหนดในหลักสูตรไดครบ ใหชําระคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

 
 



 -๓- 

ขอ ๙  นิสิตวิทยาลัยนานาชาติที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปกติสามารถลงทะเบียน
เรียนในรายวิชานั้นซ้ําอีกครั้งหนึ่งโดยไมตองเสียคาธรรมเนียมการศึกษา แตถาไมสามารถสอบผานใน
รายวิชานัน้ในการลงทะเบียนครั้งตอๆ ไป ตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในรายวชิานั้นเปนรายครั้ง 
หนวยกิตละ ๑,๕๐๐ บาท 

 

ขอ ๑๐  นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่ไมไดสังกัดวิทยาลัยนานาชาติมาลงทะเบียนเรียน
รายวิชาสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษา หนวยกิตละ ๑,๕๐๐ บาท 

 

ขอ ๑๑  บุคคลภายนอกมหาวทิยาลัยบูรพามาลงทะเบียนเรียนรายวิชาสังกัดวิทยาลัย
นานาชาติ ตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาหนวยกิตละ ๔,๐๐๐ บาท 

สําหรับบุคคลภายนอกมหาวทิยาลัยบูรพามาลงทะเบียนเรียนรายวิชาสังกัดคณะตาม
ขอ ๕ การชําระคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาใหนาํระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเกบ็เงิน
คาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๒ และทีแ่กไขเพิ่มเติม มาบังคับ
ใชโดยอนุโลม 

 

ขอ ๑๒  มหาวทิยาลัยอาจแบงงวดการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนิสิตสังกัดวิทยาลัยนานาชาติได โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

ขอ ๑๓  กําหนดการเก็บเงนิคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

ขอ ๑๔  นิสิตที่ลงทะเบียนและชําระเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาชากวา
กําหนด หรือขอคืนสภาพการเปนนิสิต จะตองเสียคาปรับในอัตรารอยละ ๑๒ ตอปของคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษาที่ตองชําระ โดยคิดเปนรายเดือน นับตั้งแตวันทีใ่หชําระจนถึงวันที่ชําระจริง 
ทั้งนี้เศษของเดือนใหคิดเปนเดือน 

 

ขอ ๑๕  ในกรณีที่มีความจําเปน คณะอาจพิจารณาลดหรือยกเวนคาบาํรุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษาตามขอ ๔ หรือขอ ๕ สําหรับนิสิตคนใดก็ได ทัง้นี้จะตองไดรับความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะ 

 

ขอ ๑๖  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี ้
 

ประกาศ   ณ   วันที ่   ๒๑   เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

     (ลงชื่อ)                  เกษม  สุวรรณกุล 
                     (ศาสตราจารยเกษม   สุวรรณกุล) 
                          นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 

              สําเนาถูกตอง 

      
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 



 
 

ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา 
วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจาย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
------------------------- 

 
โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงระเบียบวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและ

คาธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจาย ระดับปริญญาตรี 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒)  และ (๑๔)  แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบรูพา พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวทิยาลัยบูรพา จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี ้
 

 ขอ ๑   ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงนิคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจาย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓” 
 

 ขอ ๒   ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป  
 

 ขอ ๓   ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๕.๔ ตอจากขอ ๕.๓ ของระเบียบมหาวิทยาลัย
บูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบาํรุงและคาธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจาย ระดบัปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

ขอ คณะ/สาขาวิชา จํานวนเงินตอคน 

 
๕.๔ 

คณะศกึษาศาสตร 
สาขาวิชาภายใตโครงการผลิตครูที่มีศักยภาพในการใชภาษาอังกฤษ
เปนสื่อในการสอน   
 ภาคตนและภาคปลาย     ภาคเรียนละ 

 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

“ 

” 

 
 

(สําเนา) 
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 ขอ ๔  ใหยกเลิกความในขอ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคา
บํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจาย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 
 “ขอ ๗  นิสิตที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการเรียน หรือถูกสั่งใหพักการเรียนในภาคเรยีนใด 
ตองชําระคาบํารุงการศึกษาภาคเรียนละ ๑๒,๐๐๐ บาท เพื่อรักษาสภาพนิสิต 
 นิสิตภายใตโครงการผลิตครูที่มีศักยภาพในการใชภาษาอังกฤษเปนสือ่ในการสอน และ
ตองเดินทางไปศึกษาตอ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาในชัน้ปที่ ๓ และ ๔ ตองชําระคาบํารุงการศึกษาตาม
วรรคหนึ่งเพื่อรักษาสภาพนสิิต 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ” 
  

          ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
 
              (ลงชื่อ)             เกษม  สุวรรณกุล 
                           (ศาสตราจารยเกษม  สุวรรณกุล) 
                                  นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
 

สําเนาถูกตอง 

      
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 



 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจา่ย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
------------------------- 

 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลกัสูตรเหมาจ่าย 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 หลกัสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔” 
 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
 

 ข้อ ๓  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๕.๕ และข้อ ๕.๖ ตามลําดับ ต่อจากข้อ ๕.๔ ของ
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจา่ย 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓  
 

ข้อ คณะ/สาขาวิชา จํานวนเงินต่อคน 

 
๕.๕ 
 
 
๕.๖ 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน (ภาคปกติ) 
        ภาคต้นและภาคปลาย (ปี ๑ – ปี ๓)  ภาคเรียนละ 
        ภาคต้นและภาคปลาย (ปี ๔)            ภาคเรียนละ 
สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน (ภาคพิเศษ) 
       ภาคต้นและภาคปลาย (ปี ๑ – ปี ๓)   ภาคเรียนละ 
       ภาคต้นและภาคปลาย (ปี ๔)             ภาคเรียนละ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

“ 

” 

 
(สําเนา) 



 -๒- 

 ข้อ ๔  ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุง
และค่าธรรมเนยีมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหใ้ช้ความต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ ๖  นอกจากค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๔ และขอ้ ๕ แล้วนิสิต
ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศกึษาเพิ่มเติมตามอัตราดังนี้ 
        ๖.๑  นิสติวิทยาลัยนานาชาติ 
   (๑)  ค่าประกนัสุขภาพสําหรับนิสิตต่างชาติปีละ  ๒,๕๐๐ บาท 
   (๒)  ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา  ๑,๕๐๐ บาท 
        ๖.๒  นิสติสังกัดตามข้อ ๕ 
   (๑)  ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต  ๒,๐๐๐ บาท 
   (๒)  ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา    ๑,๕๐๐ บาท 
        ๖.๓  นิสติสาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
   (๑)  ค่าบํารุงเพิ่มเติมสําหรับนิสิตต่างชาติ 
         ภาคต้นและภาคปลาย  ภาคเรียนละ ๔๐,๐๐๐ บาท 
         ภาคฤดูรอ้น    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 หลักสูตรเหมาจา่ย 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓  

“๘/๑  นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนครบ ๘ ภาคเรียนปกติ  
(ภาคปกติ) และ ๘ ภาคเรียนปกติ ๔ ภาคเรียนฤดูร้อน (ภาคพิเศษ) แต่ยังไม่สามารถลงทะเบียนเรียน
รายวิชาตามที่กําหนดในหลักสูตรได้ครบ  ให้ชําระค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนละ 
๑๕,๐๐๐ บาท 
  ๘/๒  นสิิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปกติสามารถ
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นซ้ําอีกครั้งหนึ่งโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ถ้าไม่สามารถ
สอบผ่านในรายวิชานั้นในการลงทะเบียนครั้งต่อ ๆ ไป ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาในรายวิชานั้น
เป็นรายครั้ง หน่วยกิตละ ๔๐๐ บาท สําหรบันิสิตภาคปกติ และ ๘๐๐ บาท สําหรับนสิิตภาคพิเศษ” 
 
 
 



 -๓- 

ข้อ ๖  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๐/๑ ต่อจากข้อ ๑๐ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจา่ย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

“๑๐/๑  นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่ไม่ได้สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์มาลงทะเบียน
เรียนรายวิชาในสาขาตาม ขอ้ ๕.๕ หรือ ๕.๖ ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา หน่วยกิตละ ๔๐๐ บาท 
สําหรับนิสิตภาคปกติ และ ๘๐๐ บาท สําหรับนิสิตภาคพิเศษ” 
  

  ประกาศ ณ วันที่   ๑๖   มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
             (ลงชื่อ)             เกษม  สุวรรณกุล 
                          (ศาสตราจารย์เกษม  สุวรรณกุล) 
                                นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 

 
สําเนาถูกต้อง 

      
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 



 
(สําเนา) 

 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 

ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจา่ย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

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

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลกัสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔  เมือ่วันที่  ๑๘  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔       
จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลกัสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔”   
  ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๔.๔ ต่อจากข้อ ๔.๓ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจา่ย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้ 

“ข้อ ๔.๔ สาขาวิชาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์  จํานวนเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท” 
  ข้อ ๔  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลกัสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๑  บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพามาลงทะเบียนเรียนรายวิชาสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ 
ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศกึษาหน่วยกิตละ 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 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม มาบังคับใช้โดยอนุโลม” 

 

             ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
             (ลงชื่อ)             เกษม  สุวรรณกุล 
                          (ศาสตราจารย์เกษม  สุวรรณกุล) 
                                นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 

 

สําเนาถูกต้อง 

 
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 



 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจา่ย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
---------------------------- 

 

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษา หลกัสูตรเหมาจ่าย 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 หลกัสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๔” 
  ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๕.๗  ต่อจากข้อ ๕.๖ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา            
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจา่ยระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
             

ข้อ คณะ/สาขาวิชา จํานวนเงินต่อคน 
 

๕.๗ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม 
        ภาคต้นและภาคปลาย         ภาคเรียนละ 

 
 

๑๔,๐๐๐ 
  

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๘/๓ และ ๘/๔ ตามลําดับ ต่อจากข้อ ๘/๒ ของระเบียบมหาวิทยาลัย
บูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

       “ข้อ ๘/๓ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรท์ี่ลงทะเบียนเรียนครบ ๘ ภาคเรียนปกติ  
แต่ยังไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามที่กําหนดในหลักสูตรได้ครบ ให้ชําระค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษา ภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท แทนการเรียกเก็บในข้อ ๕.๗ 

         ข้อ ๘/๔ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรท์ี่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปกติสามารถ
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นซ้ําอีกครั้งหนึ่งโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ถ้าไม่สามารถสอบผ่าน
ในรายวิชานั้นในการลงทะเบียนครั้งต่อ ๆ ไป ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาในรายวิชานั้นเป็นรายครั้ง
หน่วยกิตละ ๔๐๐ บาท” 

 

“ ” 

 
 

 
(สําเนา) 

 



  -๒-
 

ข้อ 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 หนว่ยกิตละ ๔๐๐ บาท”  

 

ประกาศ ณ วันที่   ๒๑   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

             (ลงชื่อ)              เกษม  สุวรรณกุล 
                          (ศาสตราจารย์เกษม  สุวรรณกุล) 
                               นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
           สําเนาถูกต้อง 

      
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 



 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจา่ย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๖) 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
----------------------------------------- 

 
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุง
และค่าธรรมเนยีมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตร ี
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕  เมือ่วันที่ ๑๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลกัสูตรเหมาจ่าย 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 หลักสูตรเหมาจา่ย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

ข้อ คณะ/สาขาวิชา จํานวนเงินต่อคน 
๕.๑/๑ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 

     ภาคต้นและภาคปลาย           ภาคเรียนละ 
     ภาคฤดูร้อน                       ภาคเรียนละ 

 
๗๕,๐๐๐ 

            ๔๐,๐๐๐ 
 
            ประกาศ ณ วันที่      ๑๑     พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๕    
 
             (ลงชื่อ)              เกษม  สุวรรณกุล 
                          (ศาสตราจารย์เกษม  สุวรรณกุล) 
                               นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
          สําเนาถูกต้อง 

    
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

“ ”

 
 

(สําเนา) 



 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจา่ย ระดับปริญญาตรี  (ฉบับที ่๗) 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
                                          ----------------------------------------------- 
 
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุง
และค่าธรรมเนยีมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย สําหรับนสิิตระดับปริญญาตรี  
  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  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป   
 

  ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๕.๗  ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่า 
บํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี พ.ศ.  ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจา่ย ระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ ข้อ ๓  และใหใ้ช้ความต่อไปนี้แทน     
 

ข้อ คณะ/สาขาวิชา จํานวนเงิน/ต่อคน  

 ๕.๗ 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
สาขาวิชาการจัดการและบริการสังคม 
       ภาคต้นและภาคปลาย   ภาคเรียนละ 
       ภาคฤดูรอ้น 

 
 

๑๔,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๔   มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
 

             (ลงชื่อ)              เกษม  สุวรรณกุล 
                          (ศาสตราจารย์เกษม  สุวรรณกุล) 
                               นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 

” “ 

 
 

(สําเนา) 

          สําเนาถูกต้อง 
    
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

          สําเนาถูกต้อง 
    
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 



 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจา่ย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๘) 
                                                         พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
                                          ----------------------------------------------- 
 
      โดยที่เป็นการสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลกัสูตรเหมาจ่าย 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 หลกัสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๘)  พ.ศ. ๒๕๕๖” 
  

  ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป    
 

  ข้อ ๓  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๕.๓/๑ ต่อจากข้อ ๕.๓ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจา่ย 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)              เกษม  สุวรรณกุล 
                          (ศาสตราจารย์เกษม  สุวรรณกุล) 
                               นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
          สําเนาถูกต้อง 
    
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

“ ” 

 
 

(สําเนา) 



 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจา่ย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๙) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
----------------------------------------------- 

 

       โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุง
และค่าธรรมเนยีมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย สําหรับนสิิตระดับปริญญาตรี 

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 หลกัสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๙)  พ.ศ. ๒๕๕๖” 
  

  ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
 

  ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๓  ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุง
และค่าธรรมเนยีมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหใ้ช้ความต่อไปน้ีแทน 
  “ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 

  “นิสิต”     หมายความว่า นิสิตระดับปริญญาตรี และให้หมายความรวมถึงนิสิต
ระดับปริญญาตรีของโครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจด้วย 

  “คณะ”    ให้หมายความรวมถึงวิทยาลัย และโครงการจดัต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และ
บริหารธุรกิจด้วย” 
 

  ข้อ ๔  ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นข้อ ๔.๕ ต่อจากข้อ ๔.๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจา่ย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   

ข้อ คณะ / สาขาวิชา      จํานวนเงินต่อคน 
 

๔.๕ 
“โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบรหิารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ  

 
๑๒๙,๐๐๐” 

                                                                                                                        

  ข้อ ๕  ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น ๖.๔ ต่อจาก ๖.๓ ของข้อ ๖ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจา่ย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

“๖.๔  นิสิตสาขาวิชาการจัดการ โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
                        (๑)  ค่าขึ้นทะเบียนนิสติ   คนละ   ๒,๐๐๐ บาท   
                        (๒)  ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา    คนละ   ๑,๕๐๐ บาท  
      (๓)  ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิต   คนละ      ๕๐๐ บาท 
      (๔)  ค่าธรรมเนียมการย้ายคณะ    คนละ      ๕๐๐ บาท” 

 
 

(สําเนา) 



-๒- 
 
  ข้อ ๖  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๘/๕ และข้อ ๘/๖ ตามลําดับ ต่อจากข้อ ๘/๔ ของ
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจา่ย            
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  “ข้อ ๘/๕  นสิติโครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบรหิารธุรกิจที่ลงทะเบียนเรียน              
ในรายวิชาปกติสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นซ้ําอีกครั้งหนึ่งได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการศึกษา           
แต่ถ้าไม่สามารถสอบผ่านในรายวิชานั้น ในการลงทะเบียนครั้งต่อๆ ไป นิสิตต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในรายวิชานั้นเป็นรายครั้ง ในอัตราหน่วยกิตละ ๔๐๐ บาท 

  ข้อ ๘/๖  นิสติโครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบรหิารธุรกิจที่ลงทะเบียนครบ ๘ 
ภาคเรียนปกติ แต่ยังไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่กําหนดในหลักสูตรได้ครบ ใหชํ้าระค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนถัดไป ภาคเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท” 

 

ข้อ ๗  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๐/๓ ต่อจากข้อ ๑๐/๒ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจา่ย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

“ข้อ ๑๐/๓  นสิิตมหาวิทยาลยับูรพาที่ไม่ได้สังกัดโครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสาขาวิชาตามข้อ ๔.๕ ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา                    
หน่วยกิตละ ๑,๒๐๐ บาท” 

 

ข้อ ๘  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุง
และค่าธรรมเนยีมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๑  บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพามาลงทะเบียนเรียนรายวิชาสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ 
ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศกึษาหน่วยกิตละ ๔,๐๐๐ บาท 

ค่าทดสอบภาษาอังกฤษที่จัดโดยวิทยาลัยนานาชาติ สําหรับบุคคลภายนอกวิทยาลัยนานาชาติ 
คนละ ๑,๕๐๐ บาท 

ค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม ที่จัดโดยวิทยาลัยนานาชาติ สําหรับบุคคลภายนอก
วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

สําหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพามาลงทะเบียนเรียนรายวิชาสังกัดโครงการจัดต้ัง          
คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ และสงักัดคณะตามข้อ ๕ การชําระค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ให้นําระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคพิเศษ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาบังคับใช้โดยอนุโลม” 

  

ข้อ ๙  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุง
และค่าธรรมเนยีมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหใ้ช้ความต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ ๑๒  มหาวิทยาลัยอาจแบ่งงวดการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ
นิสิตสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ และนิสิตสังกัดโครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบรหิารธุรกิจได้  โดยจัดทํา
เป็นประกาศของมหาวิทยาลัย” 

 
 
 
 



-๓- 
 

 

ข้อ ๑๐  ให้ยกเลิกความในขอ้ ๑๕ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุง
และค่าธรรมเนยีมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหใ้ช้ความต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ ๑๕  นสิติที่สําเร็จการศกึษาโดยใช้เวลาศึกษาน้อยกว่าเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร          
ต้องชําระเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามข้อ ๔ หรือข้อ ๕ แล้วแต่กรณี จึงจะสําเร็จ
การศึกษาได้ 

  ในกรณีที่มคีวามจําเป็น คณะอาจพิจารณาลดหรือยกเว้นค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษาตามข้อ ๔ หรือข้อ ๕ หรือข้อ ๘/๖ แล้วแต่กรณ ีสําหรับนิสิตคนใดก็ได้ ทั้งนี้จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการอํานวยการโครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๐   พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

             (ลงชื่อ)              เกษม  สุวรรณกุล 
                          (ศาสตราจารย์เกษม  สุวรรณกุล) 
                               นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
          สําเนาถูกต้อง 
    
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 



ว่าด้

 
ค่าธร
 
พ.ศ.
จึงวา
 

 
ค่าธร
 

 
 

 
การเ

 

ข้อ 

 
๕.๘ 

 

 
มหา
ปรญิ
 
ที่ลง
ให้ชาํ
 
ที่ลง
ค่าธร
ค่าธร

ด้วยการเก็บเงิ

 โดยท
รรมเนียมการ
 อาศั
. ๒๕๕๐ สภา
างระเบียบไว้ 

 ข้อ ๑
รรมเนียมการ

 ข้อ ๒

 ข้อ ๓
เก็บเงินค่าบําร
  

 

 
“คณะวิทย
สาขาวิชาภ
     ภาคต้
     ภาคฤ

 ข้อ ๔
วิทยาลัยบูรพ

ญญาตรี พ.ศ. ๒
 “ข้อ
ทะเบียนเรียน
าระค่าบํารงุแ
 ข้อ ๘
ทะเบียนเรียน
รรมเนียมการ
รรมเนียมการ

งินค่าบํารุงและ

ที่เป็นการสมค
รศึกษาหลักสูต
ัยอํานาจตามค
ามหาวิทยาลัย
 ดังต่อไปน้ี 

๑  ระเบียบนี้
รศึกษาหลักสูต

๒  ระเบียบนีใ้

๓  ให้เพ่ิมควา
รุงและค่าธรร

 

ค

ยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษเ
้นและภาคปล
ดูร้อน 

๔  ให้เพ่ิมควา
พา ว่าด้วยการ
๒๕๕๓   
 ๘/๗  นสิติส

นครบ ๘ ภาค
และค่าธรรมเนี
๘/๘  นิสติสา
นในรายวิชาปก
รศึกษา แตถ่้าไ
รศึกษาในรายวิ

ระเบี
ะค่าธรรมเนีย

--------

ควรแก้ไขเพ่ิม
ตรเหมาจ่าย ร
ความในมาตร
บูรพา ในการ

เรียกว่า “ระเ
ตรเหมาจ่าย ร

ให้ใช้บังคับตั้ง

ามต่อไปนี้เปน็
มเนียมการศกึ
  

คณะ/สาขาวิช

ะศลิปศาสตร ์
เพื่อการสื่อสา
ลาย            

ามต่อไปนี้เปน็
รเก็บเงินค่าบํา

สาขาวิชาภาษา
เรียนปกติแต่ย
นยีมการศึกษา
ขาวิชาภาษาอ
กติสามารถลง
ไม่สามารถสอ
วิชานั้นเป็นรา

 

 

บียบมหาวิทยา
มการศึกษาห

พ.ศ. ๒๕๕
-----------------

 

เติมระเบียบม
ระดับปริญญา
รา ๒๑ (๒) แล
รประชมุ คร้ังที

บียบมหาวิทย
ระดับปริญญา

งแต่ภาคต้น ปี

นข้อ ๕.๘  ตอ่
กษาหลักสตูรเ

 

า 

 
รทางธุรกิจ 

      ภาคเรียน

นข้อ ๘/๗ และ
ารุงและค่าธรร

าอังกฤษเพื่อก
ยังไม่สามารถล
า ภาคเรียนละ
อังกฤษเพื่อกา
งทะเบียนเรียน
อบผ่านในรายวิ
ายคร้ัง หน่วยกิ

 
(สําเนา)

 
าลัยบูรพา 
หลกัสูตรเหมาจ
๕๖ 
-------------- 

มหาวิทยาลัยบู
ตรี  
ละ (๑๔) แห่ง
ที่ ๖/๒๕๕๖  

ยาลัยบูรพา ว่า
ตรี (ฉบับที ่๑

ปการศึกษา ๒

จากข้อ ๕.๗ 
เหมาจ่าย ระด
  

ละ 

 
 

ะข้อ ๘/๘ ตาม
รมเนียมการศึ

การสื่อสารทา
ลงทะเบียนเรี
ะ ๘,๐๐๐ บาท
ารสื่อสารทางธ
นในรายวิชานั้
วิชานั้นในการ
กติละ ๔๐๐ บ

จ่าย ระดับปริ

บูรพา ว่าด้วยก

พระราชบญัญ
 เมือ่วันท่ี ๒๐ 

าด้วยการเก็บ
๑๐) พ.ศ. ๒๕๕

๕๕๗ เป็นตน้

 ของระเบียบม
ดบัปริญญาตรี

 

จําน

 
 

๑
  

มลําดับ ต่อจา
กษา หลักสูตร

งธุรกิจ คณะวิ
รยนรายวิชาตา
ท แทนการเรี
ธุรกิจ คณะวิท
นัน้ซ้ําอีกครั้งห
รลงทะเบียนค
บาท” 

 

รญิญาตร ี(ฉบั

การเก็บเงินคา่

ญตัิมหาวิทยาล
 พฤศจิกายน 

เงินค่าบํารุงแ
๕๖” 

นไป 

มหาวิทยาลัยบู
รี พ.ศ. ๒๕๕๓

 

วนเงินต่อคน 

๑๘,๐๐๐ 
  ๘,๐๐๐” 

ากข้อ ๘/๖ ข
รเหมาจ่ายระ

วทิยาศาสตรแ์
ามท่ีกําหนดใน
ยกเก็บในข้อ 
ทยาศาสตร์แล
หนึ่งโดยไมต่้อง
ร้ังต่อๆ ไป ต้

ับที ่๑๐) 

าบํารุงและ

ลัยบูรพา 
 พ.ศ. ๒๕๕๖

และ

บูรพา ว่าด้วย
๓  

 

องระเบียบ
ดับ 

และศิลปศาสต
นหลักสตูรไดค้
 ๕.๘ 
ละศลิปศาสตร์
งเสีย
องชําระ

 

ตร์  
ครบ 

ร ์         



-๒- 
 

  ข้อ ๕  ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นข้อ ๑๐/๔ ต่อจากข้อ ๑๐/๓ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสตูรเหมาจา่ยระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๓   
  “ข้อ ๑๐/๔  นสิิตมหาวิทยาลยับูรพาท่ีไม่ไดส้ังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร์ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสาขาวิชาตามข้อ ๕.๘ ตอ้งชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษา หนว่ยกิตละ ๔๐๐ บาท สําหรับนิสิตภาคปกต ิ และ ๘๐๐ บาท สําหรับนิสติภาคพิเศษ” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๐     พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
             (ลงชื่อ)              เกษม  สุวรรณกุล 
                          (ศาสตราจารย์เกษม  สุวรรณกุล) 
                               นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
          สําเนาถูกตอ้ง 
    
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 

 



ว่าด้วย

 

และค่าธร
 
พ.ศ. ๒๕
จึงวางระ
 

           
ค่าธรรมเ
 

           
 
หลักสูตร
ว่าด้วยกา
พ.ศ. ๒๕
 

           
มหาวิทย
ระดับปริ
“ 

ข้
๕.๔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๔

 
 

ยการเก็บเงินค

โดยที่เป็
รรมเนยีมการ

อาศัยอํา
๕๕๐ สภามหาวิ
ะเบียบไว้ ดังต่

     ขอ้ ๑  ร
เนียมการศึกษ

     ขอ้ ๒  ร
มิ

รเหมาจ่าย ระ
ารเก็บเงินค่าบ

๕๕๓  มาใช้บัง
     ขอ้ ๓  ใ

ยาลัยบูรพา ว่า
ญญาตรีพ.ศ. 

้อ 
๔/๑ 

๔/๒ 

สาขาวิ
เป็นสือ่
   ปีที ่
        
        
        
        
   ปีที ่
        
        
สาขาวิ
อังกฤษ
        
        

ค่าบํารุงและค่

ปนการสมควร
รศึกษา หลักสู
านาจตามควา
วิทยาลัยบูรพา
อไปนี้ 

ระเบียบนี้ เรีย
ษา หลกัสูตรเห

ระเบียบนี้ให้ใช้
มิให้นําระเบียบ
ดับปริญญาตรี
บํารุงและค่าธ
งคับกับนิสิตตา
ห้เพิ่มความต่อ
าด้วยการเก็บเ
๒๕๕๓ 

ชาภายใต้โคร
อในการสอน  
๑  ภาคต้นแล
    - ค่าธรรม
      รายวิชา
    - ค่าธรรม
      รายวิชา
๒  เป็นต้นไป
    ภาคต้นแล
    ภาคฤดูร้อ
ชาภายใต้โคร
ษเป็นสื่อในกา
    ภาคต้นแล
    ภาคฤดูร้อ

ระเบีย
ค่าธรรมเนียมก

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

แก้ไขเพิ่มเติม
ตรเหมาจ่าย 
มในมาตรา ๒
า  ในการประ

กว่า “ระเบียบ
หมาจ่าย ระดับ

ช้บังคับสาํหรบั
บมหาวิทยาลัย
รี พ.ศ. ๒๕๕๓
รรมเนียมการ
ามวรรคหนึ่ง
อไปนี้เป็นข้อ 
เงินค่าบํารุงแล

คณะ /
รงการผลิตครทูี
     
ละภาคปลาย 
เนียมและค่าบ
ศึกษาทั่วไป ณ
เนียมและค่าบ
ชีพครู  ณ คณ

ป 
ละภาคปลาย 
อน  
รงการผลิตครวิู
รสอน 
ละภาคปลาย 
อน             

 

 

บมหาวิทยาลั
การศึกษา หลั
พ.ศ. ๒๕๕๗

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

ระเบียบมหาวิ
ระดับปริญญา

๒๑ (๒) และ (
ชุมครั้งพิเศษ 

บมหาวิทยาลั
บปริญญาตรี 

บนิสิตที่เข้าศึก
ยบูรพา ว่าด้ว
๓ ข้อ ๕.๔  ซึ่
รศึกษา หลักสู

๕.๔/๑  และ
ละค่าธรรมเนี

/ สาขาวิชา 
ที่มีศักยภาพใน

 
บํารุงการศึกษ
ณ วิทยาลยันา
บํารุงการศึกษ
ณะศึกษาศาสต

               

วิทยาศาสตรท์ี

                
      

 
(สําเนา) 

 
ัยบูรพา 
ักสูตรเหมาจา่

๗ 
------------------ 

วิทยาลัยบูรพ
าตร ี
๑๔) แห่งพระ
ที่ ๑/๒๕๕๗ 

ัยบูรพา ว่าด้ว
(ฉบับที่ ๑๑) 

กษาต้ังแต่ภาค
ยการเก็บเงิน
ึงแก้ไขเพิม่เติ

สตูรเหมาจา่ย 

 ข้อ ๕.๔/๒  
ยมการศึกษา 

นการใช้ภาษา

ษาเพื่อการศึกษ
านาชาติ    ภา
ษาเพื่อการศึกษ
ตร์          ภา

            ภา

ที่เน้นการใช้ภา

            ภา

าย ระดับปริญ

า ว่าด้วยการเ

ะราชบัญญัติม
เมื่อวันที่ ๒๔

วยการเก็บเงิน
 พ.ศ. ๒๕๕๗

คต้น ปีการศึก
ค่าบํารุงและค
มโดยระเบียบ
ระดับปริญญา

ต่อจากข้อ ๕
หลักสูตรเหม

าอังกฤษ 

ษา 
าคเรียนละ 
ษา 
าคเรียนละ 

าคเรียนละ 

าษา 

าคเรียนละ 

ญญาตรี (ฉบับ

เก็บเงินค่าบําร

มหาวิทยาลัยบู
๔ พฤษภาคม พ

นค่าบํารุงและ
๗”  

กษา ๒๕๕๗  เ
ค่าธรรมเนียม
บมหาวิทยาลยั
าตรี (ฉบับที่ ๒

๕.๔ ของระเบีย
มาจ่าย         

จํานวนเงินต่
 
 
 
 
     ๖๐,๐๐๐
 

๑๐,๐๐๐
 
     ๗๐,๐๐๐
     ๔๐,๐๐๐
 
 

๒๕,๐๐๐
     ๑๒,๕๐๐

ที่ ๑๑) 

รุง 

บูรพา         
พ.ศ. ๒๕๕๗  

เป็นต้นไป 
การศึกษา 
ยบูรพา  
๒)  

ยบ 
      

อคน 

๐  

๐ 

๐ 
๐ 

๐ 
๐ 

” 

 



-๒- 
 
 ข้อ ๔  ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุง 
และค่าธรรมเนยีมการศึกษา 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 
                 นิสิตภายใต้โครงการผลิตครทูี่มีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน  
                 (๑)  ที่ต้องเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาในชั้นปีที่ ๓ และ ๔ ต้องชําระค่าบํารุง
การศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อรักษาสภาพนิสิต       
                 (๒)  นิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗  และอยู่ในระหว่างเดินทางไปศึกษา
ต่อเนื่องตามหลักสูตร ณ ต่างประเทศ ให้ชําระค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ภาคเรียนละ ๘๐๐ บาท และคา่บํารุง
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
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