(สําเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
------------------------โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียม
การศึกษานิสิตภาคปกติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ.๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหจําแนกวิชาทีเ่ รียนในคณะตางๆ เปน ๓ กลุม
กลุมที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร (เฉพาะสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร)
คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร (เฉพาะสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร) คณะแพทยศาสตร
คณะโลจิสติกส คณะสหเวชศาสตร คณะอัญมณี
กลุมที่ ๒ คณะการจัดการและการทองเที่ยว คณะพยาบาลศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร คณะศึกษาศาสตร
(เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชา
การสอนคอมพิวเตอร และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา) คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
(เฉพาะสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ) คณะวิทยาศาสตรการกีฬา คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร
คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร (เฉพาะสาขาวิชาทางสังคมศาสตร)
กลุมที่ ๓ คณะศึกษาศาสตร(ยกเวนสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาการสอนคอมพิวเตอร และสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศึกษา)
ขอ ๔ ใหจําแนกรายวิชาในแตละคณะหรือวิทยาลัยเปน ๔ ลักษณะวิชา ไดแก
๔.๑ วิชาบรรยาย
๔.๒ วิชาปฏิบัติการ
๔.๓ วิชาฝกงานซึ่งรวมทั้งฝกสอนดวย
๔.๔ วิชาโครงงาน

-๒ขอ ๕ ใหเก็บเงินคาบํารุงตามอัตราดังตอไปนี้
ขอ

รายการเก็บเงิน

๕.๑ คาบํารุงมหาวิทยาลัย
ก. ภาคตนและภาคปลาย
ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
๕.๒ คาบํารุงคณะ
๕.๒.๑ คณะการจัดการและการทองเที่ยว
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
๕.๒.๒ คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
๕.๒.๓ คณะพยาบาลศาสตร
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
๕.๒.๔ คณะแพทยศาสตร
ชั้นปที่ ๑ , ๒ และ ๓
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
ชั้นปที่ ๔ , ๕ และ ๖ ปการศึกษาละ
๕.๒.๕ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
๕.๒.๖ คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
๕.๒.๗ คณะโลจิสติกส
เฉพาะสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร บัณฑิตศึกษา
บัณฑิต
๘๐๐
๔๐๐

๑,๙๐๐
๙๕๐

๑,๙๐๐
๙๕๐

๑,๕๐๐
๗๕๐

๕๐๐
๒๕๐

๕๐๐
๒๕๐

๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐

๕๐๐
๒๕๐

๕๐๐
๒๕๐

๕,๐๐๐
-

๕๐๐
๒๕๐

๕๐๐
๒๕๐

๘,๐๐๐
๔,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

-

-

๑,๕๐๐
๗๕๐

๕๐๐
๒๕๐

๕๐๐
๒๕๐

๑,๕๐๐
๗๕๐

๕๐๐
๒๕๐

๕๐๐
๒๕๐

๖,๐๐๐
๓,๐๐๐

-

-

-๓-

ขอ

รายการเก็บเงิน
๕.๒.๘ คณะโลจิสติกส
ยกเวนสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
๕.๒.๙ คณะวิทยาศาสตร
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
๕.๒.๑๐ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
๕.๒.๑๑ คณะวิศวกรรมศาสตร
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
๕.๒.๑๒ คณะศิลปกรรมศาสตร
ยกเวนสาขาวิชาดนตรีและการแสดง
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
๕.๒.๑๓ คณะศิลปกรรมศาสตร
เฉพาะสาขาวิชาดนตรีและการแสดง
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
๕.๒.๑๔ คณะศึกษาศาสตร
ยกเวนสาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
การศึกษา และสาขาวิชาการสอนคอมพิวเตอร
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร บัณฑิตศึกษา
บัณฑิต

๔,๐๐๐
๒,๐๐๐

๕๐๐
๒๕๐

๕๐๐
๒๕๐

๓,๐๐๐
๑,๕๐๐

๕๐๐
๒๕๐

๕๐๐
๒๕๐

๓,๐๐๐
๑,๕๐๐

๕๐๐
๒๕๐

๕๐๐
๒๕๐

๗,๕๐๐
-

๕๐๐
๒๕๐

๕๐๐
๒๕๐

๓,๐๐๐
๑,๕๐๐

๕๐๐
๒๕๐

๕๐๐
๒๕๐

๘,๐๐๐
๔,๐๐๐

๕๐๐
๒๕๐

๕๐๐
๒๕๐

๑,๕๐๐
๗๕๐

๕๐๐
๒๕๐

๕๐๐
๒๕๐

-๔ขอ

รายการเก็บเงิน
๕.๒.๑๕ คณะศึกษาศาสตร
เฉพาะสาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
การศึกษา และสาขาวิชาการสอนคอมพิวเตอร
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
๕.๒.๑๖ คณะสาธารณสุขศาสตร
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
๕.๒.๑๗ คณะสหเวชศาสตร
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
๕.๒.๑๘ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
๕.๒.๑๙ คณะเทคโนโลยีทางทะเล
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
๕.๒.๒๐ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
ยกเวนสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
๕.๒.๒๑ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
เฉพาะสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
๕.๒.๒๒ คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
ยกเวนสาขาวิชาทางสังคมศาสตร
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร บัณฑิตศึกษา
บัณฑิต

๕,๐๐๐
๒,๕๐๐

๕๐๐
๒๕๐

๕๐๐
๒๕๐

๓,๐๐๐
๑,๕๐๐

๕๐๐
๒๕๐

๕๐๐
๒๕๐

๖,๐๐๐
๓,๐๐๐

-

-

๓,๐๐๐
๑,๕๐๐

-

-

๕,๐๐๐
๒,๕๐๐

๕๐๐
๒๕๐

๕๐๐
๒๕๐

๕,๐๐๐
๒,๕๐๐

๕๐๐
๒๕๐

๕๐๐
๒๕๐

๓,๐๐๐
๑,๕๐๐

๕๐๐
๒๕๐

๕๐๐
๒๕๐

๓,๐๐๐
๑,๕๐๐

-

-

-๕ขอ

รายการเก็บเงิน

๕.๒.๒๓ คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
เฉพาะสาขาวิชาทางสังคมศาสตร
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
๕.๒.๒๔ คณะอัญมณี
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
๕.๓ คาบํารุงพิเศษเฉพาะสาขาวิชา
๕.๓.๑ สาขาวิชาทางการพยาบาลและสาขา
วิชาทางสาธารณสุขศาสตร ระดับปริญญาโท
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
๕.๓.๒ สาขาวิชาทางการพยาบาล
ระดับปริญญาเอก
ภาคเรียนละ
๕.๓.๓ สาขาวิชาทางวิทยาศาสตรการกีฬา
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
๕.๓.๔ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียนละ
๕.๓.๕ สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร (ยกเวนสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคเรียนละ
๕.๓.๖ สาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร
(คณะวิศวกรรมศาสตร)
ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ภาคฤดูรอน
๕.๓.๗ สาขาวิชาทางมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร บัณฑิตศึกษา
บัณฑิต

๑,๕๐๐
๗๕๐

-

-

๕,๐๐๐
๒,๕๐๐

๕๐๐
๒๕๐

๕๐๐
๒๕๐

-

-

๒,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

-

๑๐,๐๐๐

-

-

๕,๐๐๐
๒,๕๐๐

-

-

๑๐,๐๐๐

-

-

๕,๐๐๐

-

-

๑๘,๐๐๐
๙,๐๐๐

-

-

๒,๐๐๐
๑,๐๐๐

-๖ขอ

รายการเก็บเงิน
๕.๓.๘ สาขาวิชาไทยศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
๕.๓.๙ สาขาวิชาทางศึกษาศาสตร
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
๕.๓.๑๐ สาขาวิชาการสอนวิชาชีพเฉพาะ
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
๕.๓.๑๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝกอบรม
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
๕.๓.๑๒ สาขาพยาบาลศาสตร
ระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ ภาคเรียนละ

๕.๓.๑๓ สาขาวิชาสมองกลฝงตัว ภาคเรียนละ
๕.๓.๑๔ สาขาวิชาการจัดการการขนสงและ
โลจิสติกส
ภาคเรียนละ
๕.๓.๑๕ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
ภาคเรียนละ
๕.๓.๑๖ สาขาวิชาวิทยาศาสตรพอลิเมอร
ภาคเรียนละ
๕.๓.๑๗ สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
เฉพาะนิสิตปริญญาโทชั้นปที่ ๒
ปการศึกษาละ
นิสิตปริญญาเอกชั้นปที่ ๒ และ ๓
ปการศึกษาละ
๕.๓.๑๘ สาขาวิชาทางการพยาบาลและ
สาขาวิชาทางสาธารณสุขศาสตร สําหรับนิสิต
ตางชาติ
ปการศึกษาละ

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร บัณฑิตศึกษา
บัณฑิต

-

-

๒๕,๐๐๐
๑๒,๕๐๐

-

-

๑,๐๐๐
๕๐๐

-

๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐

-

-

-

๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐

-

-

๖๒,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

-

-

๑๐,๐๐๐

-

-

๑๑,๐๐๐

-

-

๑๕,๐๐๐

-

-

๑๐๐,๐๐๐

-

-

๑๐๐,๐๐๐

-

-

๑๐๐,๐๐๐

-๗-

ขอ

๕.๔

๕.๕
๕.๖
๕.๗

๕.๘

รายการเก็บเงิน
๕.๓.๑๙ สาขาวิชาทางศึกษาศาสตร
สําหรับนิสิตตางชาติ ปการศึกษาละ
๕.๓.๒๐ สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
สําหรับนิสิตตางชาติ ปการศึกษาละ
๕.๓.๒๑ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนละ
๕.๓.๒๒ สาขาวิชาคณิตศาสตร
ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนละ
๕.๓.๒๓ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนละ
๕.๓.๒๔ สาขาวิชาทางศึกษาศาสตร
ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนละ
คาบํารุงหอสมุด
ก. ภาคตนและภาคปลาย
ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
คาบํารุงกิจกรรมนิสิต
ปการศึกษาละ
คาบํารุงกีฬา
ปการศึกษาละ
คาบํารุงระบบเครือขายมหาวิทยาลัย
ก. ภาคตนและภาคปลาย
ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
คาบํารุงมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมสําหรับนิสิต
ตางชาติ
ก. ภาคตนและภาคปลาย
ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร บัณฑิตศึกษา
บัณฑิต
-

-

๑๐๐,๐๐๐

-

-

๑๐๐,๐๐๐

-

-

๖๐,๐๐๐

-

-

๓๐,๐๐๐

-

-

๕๐,๐๐๐

-

-

๕๐,๐๐๐

๕๐๐
๒๕๐
๒๐๐
๑๐๐

๑,๐๐๐
๕๐๐
-

๑,๐๐๐
๕๐๐
-

๕๐๐
๓๐๐

๗๐๐
๓๕๐

๗๐๐
๓๕๐

๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

-๘ขอ ๖ ใหเก็บเงินคาธรรมเนียมตามอัตราดังตอไปนี้
ขอ

รายการเก็บเงิน

๖.๑ คาลงทะเบียนเรียนรายวิชาบรรยาย
ทุกกลุมวิชา
ก. ภาคตนและภาคปลาย
หนวยกิตละ
ข. ภาคฤดูรอน
๖.๒ คาลงทะเบียนเรียนรายวิชาปฏิบัติการ
ก. ภาคตนและภาคปลาย
(๑) กลุมที่ ๑
หนวยกิตละ
(๒) กลุมที่ ๒
หนวยกิตละ
(๓) กลุมที่ ๓
หนวยกิตละ
ข. ภาคฤดูรอน
(๑) กลุมที่ ๑
หนวยกิตละ
(๒) กลุมที่ ๒
หนวยกิตละ
(๓) กลุมที่ ๓
หนวยกิตละ
๖.๓ คาลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝกงาน
(๑) กลุมที่ ๑
หนวยกิตละ
(๒) กลุมที่ ๒
หนวยกิตละ
(๓) กลุมที่ ๓
หนวยกิตละ
๖.๔ คาลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงงาน
(๑) กลุมที่ ๑
หนวยกิตละ
(๒) กลุมที่ ๒
หนวยกิตละ
(๓) กลุมที่ ๓
หนวยกิตละ
๖.๕ คาลงทะเบียนวิทยานิพนธ
หนวยกิตละ
๖.๖ คาธรรมเนียมการทดสอบภาษาตางประเทศ
ครั้งละ
๖.๗ คาธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ เพื่อเปน
ผูมีสิทธิ์เสนอวิทยานิพนธ เพื่อขอรับ
ปริญญาเอก
ครั้งละ
๖.๘ คาธรรมเนียมการสอบประมวลความรู ครั้งละ

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร บัณฑิตศึกษา
บัณฑิต

๑๐๐
๔๐๐

๔๐๐
๑,๒๐๐

๔๐๐
๑,๕๐๐

๔๐๐
๓๐๐
๒๐๐

๘๐๐

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๑,๐๐๐
๗๕๐
๖๐๐

๑,๒๐๐

๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๒๐๐

๕๐๐
๕๐๐
๒๐๐

๘๐๐

๘๐๐
๘๐๐

๑,๐๐๐
๓๐๐
๓๐๐
-

-

๒,๐๐๐
๔๐๐

-

-

๕๐๐

-

-

๑,๐๐๐
๕๐๐

-๙-

ขอ
๖.๙
๖.๑๐
๖.๑๑
๖.๑๒
๖.๑๓
๖.๑๔
๖.๑๕
๖.๑๖

ระดับการศึกษา
รายการเก็บเงิน
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร บัณฑิตศึกษา
บัณฑิต
คาขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
ครั้งละ ๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
คาประกันอุบตั ิเหตุนิสิต ปการศึกษาละ
๑๐๐
คาธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน
๕๐
๕๐
๕๐
คาธรรมเนียมการยายคณะ
๕๐๐
คาธรรมเนียมการยายสาขาวิชา
๕๐๐
๕๐๐
คาธรรมเนียมการเทียบโอนหนวยกิต
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
คาขึ้นทะเบียนปริญญา
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
คาธรรมเนียมการทําบัตรประจําตัวนิสิต
บัตรละ
๗๐
๗๐
๗๐

ขอ ๗ สําหรับนิสิตที่ขอเทียบโอนหนวยกิต ใหชําระคาหนวยกิตในอัตรารอยละ ๕๐
ของคาลงทะเบียนตามขอ ๖.๑- ๖.๔
นิสิตที่เขาศึกษากอนปการศึกษา ๒๕๔๗ หากมีความประสงคจะขอเทียบโอนหนวยกิต
ใหชําระคาธรรมเนียมการเทียบโอนหนวยกิตตามขอ ๖.๑๔ และชําระคาหนวยกิตตามวรรคหนึ่ง
สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาตอเนื่องในหลักสูตร ๔ ป ไมตองชําระคาหนวยกิต
ที่เทียบโอนตามขอ ๖.๑-๖.๔
นิสิตที่เขาศึกษาระดับปริญญาตรีเปนปริญญาที่สอง ไมตองชําระคาหนวยกิตที่เทียบโอน
ตามขอ ๖.๑ – ๖.๔
สําหรับนิสิตที่เขาศึกษาระดับปริญญาตรีเปนปริญญาที่สอง และยังเปนนิสิตชั้นปสุดทาย
ของมหาวิทยาลัย จะตองชําระคาบํารุงมหาวิทยาลัยและคาบํารุงคณะสําหรับสภาพนิสติ ที่ศึกษาเปน
ปริญญาที่สองดวย
ขอ ๘ ในกรณีที่มีความจําเปน คณะกรรมการประจําหลักสูตร อาจพิจารณา ลดหรือยกเวน
คาบํารุงพิเศษเฉพาะสาขาตามขอ ๕.๓.๑๖ ถึงขอ ๕.๓.๒๔ สําหรับนิสิตคนใดก็ได ทั้งนี้ จะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะที่เกี่ยวของ
สําหรับนิสิตที่ไดรับการยกเวนคาบํารุงตามขอ ๕.๓.๑๖ และขอ ๕.๓.๑๗ จะตองชําระ
คาบํารุงตามขอ ๕.๓.๕
ขอ ๙ กําหนดการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาในแตละภาคเรียน
ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

-๑๐ขอ ๑๐ นิสิตทุกระดับการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการเรียน หรือถูกสั่งใหพักการ
เรียนในภาคเรียนใด ตองชําระคาบํารุงตามขอ ๕.๑ และขอ ๕.๒ และคาธรรมเนียมตามขอ ๖.๑๐ เพือ่
รักษาสภาพนิสิต
ขอ ๑๑ เพื่อรักษาสภาพการเปนนิสิต นิสติ ระดับปริญญาเอกที่ลงทะเบียนเรียนครบ
๖ ภาคเรียน หรือนิสิตระดับปริญญาโทที่ลงทะเบียนเรียนครบ ๔ ภาคเรียน และเรียนครบรายวิชาแลว
ตองชําระคาบํารุงการศึกษาตามขอ ๕.๑ ขอ ๕.๒ ขอ ๕.๔ และขอ ๕.๗ เวนแตนิสิตระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ตองชําระคาบํารุงการศึกษาตามขอ ๕.๑ ถึงขอ ๕.๗ และขอ ๕.๓.๒๓
ขอ ๑๒ นิสิตทุกระดับการศึกษาที่ลงทะเบียนและชําระเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียม
การศึกษาชากวากําหนด หรือขอคืนสภาพการเปนนิสิต จะตองเสียคาปรับในอัตรารอยละ ๑๒ ตอป
ของคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาทีต่ องชําระ โดยคิดเปนรายเดือน นับแตวันทีก่ ําหนดใหชําระ
จนถึงวันที่ชําระจริง ทั้งนี้เศษของเดือนใหคิดเปนเดือน
ขอ ๑๓ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาในระดับปริญญาตรี
ใหชําระคาลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามอัตราของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ขอ ๑๔ นิสิตระดับปริญญาตรีที่คณะกําหนดใหลงทะเบียนรายวิชาในคณะในภาคฤดูรอน
ใหชําระคาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในอัตราของภาคตนและภาคปลาย
ขอ ๑๕ นิสิตคณะสหเวชศาสตรที่เขาศึกษากอนปการศึกษา ๒๕๕๒ ใหชําระคาบํารุง
และคาธรรมเนียมการศึกษาในอัตราของคณะวิทยาศาสตร
ขอ ๑๖ นิสิตวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญาที่เขาศึกษากอนภาคปลาย
ปการศึกษา ๒๕๕๑ ใหชําระคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาในอัตราของคณะศึกษาศาสตร
ขอ ๑๗ ระเบียบนี้ไมมีผลบังคับใชสําหรับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาสังกัดวิทยาลัยหรือโครงการที่มีระเบียบการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
เปนการเฉพาะของวิทยาลัยหรือโครงการ ยกเวนนิสิตวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญาที่เขา
ศึกษากอนภาคปลาย ปการศึกษา ๒๕๕๑
ขอ ๑๘ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
(ลงชื่อ)
สําเนาถูกตอง
(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารยเกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

(สําเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
---------------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุง
และคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๕.๓.๒๕ ตอจากขอ ๕.๓.๒๔ ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
“
ขอ

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร บัณฑิตศึกษา
บัณฑิต

รายการเก็บเงิน
๕.๓.๒๕ สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน

-

-

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
(ลงชื่อ)

สําเนาถูกตอง
(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารยเกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

๑๖,๐๐๐
๘,๐๐๐

”

(สําเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒
---------------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุง
และคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตภาคเรียนตน ปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน ขอ ๑๗/๑ ลงระหวางขอ ๑๗ และขอ ๑๘ ของ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิต
ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๒
“ขอ ๑๗/๑ นิสิตที่เขาศึกษากอนปการศึกษา ๒๕๔๗ ใหนําระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๔๔ มาใชบังคับ
จนกวาจะสําเร็จการศึกษาหรือพนสภาพนิสติ ”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(ลงชื่อ)

สําเนาถูกตอง
(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารยเกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

(สําเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๓
---------------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๕.๓.๒๖ ตอจากขอ ๕.๓.๒๕ ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
“
ขอ

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร บัณฑิตศึกษา
บัณฑิต

รายการเก็บเงิน
๕.๓.๒๖ สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ

-

-

๕,๐๐๐
”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
(ลงชื่อ)
สําเนาถูกตอง
(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารยเกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

(สําเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๓
------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๓ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคา
บํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๓ ใหจําแนกวิชาที่เรียนในคณะตางๆ เปน ๓ กลุม
กลุมที่ ๑ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีทางทะเล คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตรและ
ศิลปศาสตร (เฉพาะสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร) คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร (เฉพาะสาขาวิชา
ทางวิทยาศาสตร) คณะแพทยศาสตร คณะโลจิสติกส คณะสหเวชศาสตร คณะอัญมณี
กลุมที่ ๒ คณะการจัดการและการทองเที่ยว คณะพยาบาลศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร คณะศึกษาศาสตร
(เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชา
การสอนคอมพิวเตอร และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา) คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
(เฉพาะสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ) คณะวิทยาศาสตรการกีฬา คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร
คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร (เฉพาะสาขาวิชาทางสังคมศาสตร)
กลุมที่ ๓ คณะศึกษาศาสตร(ยกเวนสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาการสอนคอมพิวเตอร และสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศึกษา)”

-๒ขอ ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๕.๒.๒๕ และขอ ๕.๒.๒๖ ตามลําดับ ตอจากขอ
๕.๒.๒๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๒
“
ระดับการศึกษา
ขอ
รายการเก็บเงิน
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร บัณฑิตศึกษา
บัณฑิต
๕.๒.๒๕ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
๑,๕๐๐
๕๐๐
ข. ภาคฤดูรอน
๗๕๐
๒๕๐
๕.๒.๒๖ คณะวิทยาการสารสนเทศ
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
๓,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
ข. ภาคฤดูรอน
๑,๕๐๐
๒๕๐
๒๕๐
ขอ ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๕.๓.๒๗ ถึงขอ ๕.๓.๒๙ ตามลําดับ ตอจากขอ
๕.๓.๒๖ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๒
“
ระดับการศึกษา
ขอ
รายการเก็บเงิน
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร บัณฑิตศึกษา
บัณฑิต
๕.๓.๒๗ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
๒,๐๐๐
ข. ภาคฤดูรอน
๑,๐๐๐
๕.๓.๒๘ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
๒,๐๐๐
ข. ภาคฤดูรอน
๑,๐๐๐
๕.๓.๒๙ สาขาวิชาทางศิลปกรรมศาสตร
ระดับปริญญาเอก
ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
๔๕,๐๐๐
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
(ลงชื่อ)
สําเนาถูกตอง
(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารยเกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

”

”

(สําเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๕๓
------------------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑(๒) และ (๑๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา จึงวางระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใชบังคับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๕.๓.๒๖ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงิน
คาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแกไขเพิม่ เติมโดยระเบียบ
มหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“
ระดับการศึกษา
ขอ
รายการเก็บเงิน
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร บัณฑิตศึกษา
บัณฑิต
๕.๓.๒๖ สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
๕,๐๐๐
ข. ภาคฤดูรอน
๒,๕๐๐
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
(ลงชื่อ)
สําเนาถูกตอง
(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารยเกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

”

(สําเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๔
--------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุง
และค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุง
และค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๗ สําหรับนิสิตที่ขอเทียบโอนหน่วยกิต ให้ชําระค่าหน่วยกิตในอัตราร้อยละ ๕๐ ของ
ค่าลงทะเบียนตามข้อ ๖.๑- ๖.๔
นิสิตที่มีความประสงค์จะขอเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เป็นรายวิชา
โดยการทดสอบ ให้ชําระค่าธรรมเนียมการทดสอบเพิ่มอีกรายวิชาละ ๒๐๐ บาท ต่อครั้ง
นิสิตที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๗ หากมีความประสงค์จะขอเทียบโอนหน่วยกิต
ให้ชําระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิตตามข้อ ๖.๑๔ และชําระค่าหน่วยกิตตามวรรคหนึ่ง
สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาต่อเนื่องในหลักสูตร ๔ ปี ไม่ต้องชําระค่าหน่วยกิต
ที่เทียบโอนตามข้อ ๖.๑-๖.๔
นิสิตที่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นปริญญาที่สอง ไม่ตอ้ งชําระค่าหน่วยกิตที่เทียบโอนตาม
ข้อ ๖.๑ – ๖.๔
สําหรับนิสิตที่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นปริญญาทีส่ อง และยังเป็นนิสิตชั้นปีสุดท้าย
ของมหาวิทยาลัย จะต้องชําระค่าบํารุงมหาวิทยาลัยและค่าบํารุงคณะสําหรับสภาพนิสิตที่ศึกษาเป็น
ปริญญาทีส่ องด้วย”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงชื่อ)
สําเนาถูกต้อง
(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

(สําเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๔
__________________________
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมือ่ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับสําหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๕.๒.๕/๑ ต่อจากข้อ ๕.๒.๕ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๒
“
ข้อ

รายการเก็บเงิน
๕.๒.๕/๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สําหรับนิสิตกลุ่มภาพยนตร์
และโทรทัศน์ตงั้ แต่ชั้นปีที่ ๒ ภาคปลาย เป็นต้นไป
ก. ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ

”

ปริญญาตรี

ระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตร
บัณฑิต

บัณฑิตศึกษา

๖,๕๐๐

-

-

-๒ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๕.๓.๓๐ ต่อจากข้อ ๕.๓.๒๙ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๒
“
รายการเก็บเงิน

ปริญญาตรี

ระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตร
บัณฑิต

๕.๓.๓๐ สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
ระดับปริญญาเอก
ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ

-

-

ข้อ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงชื่อ)
สําเนาถูกต้อง
(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

”
บัณฑิตศึกษา

๕๕,๐๐๐

(สําเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๕๕
-----------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.
๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับสําหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๕.๒.๒๖/๑ ต่อจากข้อ ๕.๒.๒๖ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“
ระดับการศึกษา
ข้อ
รายการเก็บเงิน
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตร บัณฑิตศึกษา
บัณฑิต
๕.๒.๒๖/๑ คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ก. ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ
๑๐,๐๐๐
ข. ภาคฤดูร้อน
๕,๐๐๐
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ
๑๐,๐๐๐
ข. ภาคฤดูร้อน
๕,๐๐๐
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ก. ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ
๑๒,๐๐๐
๖,๐๐๐
ข. ภาคฤดูร้อน
-

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(ลงชื่อ)
สําเนาถูกต้อง
(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

”

(สําเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๕๖
-------------------------------------------คณะโลจิสติกส์ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ในการเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงเห็นควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบ
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
พ .ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕.๓.๑๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงิน
ค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“
”
ระดับการศึกษา
ข้อ
สาขาวิชา
ประกาศนียบัตร ปริญญาโท
ปริญญาเอก
บัณฑิต
๕.๓.๑๔ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

-

-

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ)
สําเนาถูกต้อง
(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

๑๐,๐๐๐

(สําเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๕๖
----------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุง
และค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ
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 สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕.๓.๑๔ และข้อ ๕.๓.๒๑ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึง่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“
”
ระดับการศึกษา
ข้อ

รายการเก็บเงิน

ปริญญาตรี

๕.๓.๑๔ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ภาคเรียนละ
๕.๓.๒๑ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนละ

ประกาศนียบัตร บัณฑิตศึกษา
บัณฑิต

-

-

๑๐,๐๐๐

-

-

๖๐,๐๐๐

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

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

(สําเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖
----------------------------------------------โดยเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ
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 สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ และปีการศึกษา ๒๕๕๘
เท่านั้น
มิให้นําข้อ ๕.๒.๑ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาใช้บังคับกับนิสิตตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๕.๒.๑/๑ ต่อจากข้อ ๕.๒.๑ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ระดับการศึกษา
ข้อ
รายการเก็บเงิน
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร บัณฑิตศึกษา
บัณฑิต
“๕.๒.๑/๑ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
ก. ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ ๓,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
ข. ภาคฤดูร้อน
๑,๕๐๐
๒๕๐
๒๕๐”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ)
สําเนาถูกต้อง
(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

(สําเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๕๖
----------------------------------------------โดยเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมือ่ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
มิให้นําข้อ ๕.๒.๑ และข้อ ๕.๒.๑/๑ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่า
บํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึง่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖ มาใช้บังคับกับนิสิตตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๕.๒.๑/๒ ต่อจากข้อ ๕.๒.๑/๑ ของระเบียบมหาวิทยาลัย
บูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึง่ แก้ไข
เพิ่มเติมโดยระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิต
ภาคปกติ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
ระดับการศึกษา
ข้อ
รายการเก็บเงิน
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร บัณฑิตศึกษา
บัณฑิต
“๕.๒.๑/๒ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
๕๐๐
๕๐๐
ก. ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ ๔,๐๐๐
๒๕๐”
๒๕๐
๒,๐๐๐
ข. ภาคฤดูร้อน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ)
สําเนาถูกต้อง
(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

(สําเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ. ๒๕๕๗

------------------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุง
และค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อ ๖.๑๐ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุง
และค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ)
สําเนาถูกต้อง
(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา
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