(สําเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ
พ.ศ.2546
------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียม
การศึกษานิสิตภาคปกติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 (1) มาตรา 14 (2) และ (10) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2533 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 สภามหาวิทยาลัยบูรพา จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ.2546”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับสําหรับนิสิตที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2547
เปนตนไป
ขอ 3 ใหจําแนกวิชาทีเ่ รียนในคณะตาง ๆ เปน 3 กลุม
กลุมที่ 1 คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร คณะแพทยศาสตร
วิทยาลัยการพาณิชยนาวี วิทยาลัยอัญมณี
กลุมที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะศึกษาศาสตร (เฉพาะสาขา
วิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ศึกษา) วิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา
กลุมที่ 3 คณะศึกษาศาสตร (ยกเวนสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา)
ขอ 4 ใหจําแนกรายวิชาในแตละคณะหรือวิทยาลัยเปน 4 ลักษณะวิชา ไดแก
4.1 วิชาบรรยาย
4.2 วิชาปฏิบัติการ
4.3 วิชาฝกงานซึ่งรวมทั้งฝกสอนดวย
4.4 วิชาโครงงาน

2
ขอ 5 ใหเก็บเงินคาบํารุงตามอัตราดังตอไปนี้
ขอ

รายการเก็บเงิน

5.1

คาบํารุงมหาวิทยาลัย
ก. ภาคตนและภาคปลาย
ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
คาบํารุงคณะ
5.2.1 บัณฑิตวิทยาลัย
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
5.2.2 คณะพยาบาลศาสตร
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
5.2.3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
5.2.4 คณะวิทยาศาสตร
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
5.2.5 คณะวิศวกรรมศาสตร
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
5.2.6 คณะศิลปกรรมศาสตร
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
5.2.7 คณะศึกษาศาสตร
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
5.2.8 คณะสาธารณสุขศาสตร
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน

5.2

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร บัณฑิตศึกษา
บัณฑิต
800
400

1,400
700

1,400
700

-

1,000
500

1,000
500

5,000
-

-

-

1,500
750

-

-

3,000
1,500

-

-

7,500
-

-

-

3,000
1,500

-

-

1,500
750

-

-

3,000
1,500

-

-
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ขอ

รายการเก็บเงิน
5.2.9 คณะเทคโนโลยีทางทะเล
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
5.2.10 คณะแพทยศาสตร
ชั้นปที่ 1 , 2 และ 3
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
ชั้นปที่ 4 , 5 และ 6
ปการศึกษาละ
5.2.11 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
5.2.12 วิทยาลัยการพาณิชยนาวี
เฉพาะสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
5.2.13 วิทยาลัยการพาณิชยนาวี
ยกเวนสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
5.2.14 วิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
5.2.15 วิทยาลัยอัญมณี
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร บัณฑิตศึกษา
บัณฑิต
5,000
2,500

-

-

8,000
4,000
20,000

-

-

5,000
2,500

-

-

6,000
3,000

-

-

4,000
2,000

-

-

3,000
1,500

-

-

5,000
2,500

-

-

4
ขอ

รายการเก็บเงิน

5.3

คาบํารุงพิเศษเฉพาะสาขาวิชา
5.3.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
เฉพาะนิสิตปริญญาโทชั้นปที่ 2
ปการศึกษาละ
นิสิตปริญญาเอกชั้นปที่ 2 และ 3
ปการศึกษาละ
5.3.2 สาขาวิชาทางการพยาบาลและสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร สําหรับนิสิตตางชาติ
ปการศึกษาละ
5.3.3 สาขาวิชาทางศึกษาศาสตร
สําหรับนิสิตตางชาติ ปการศึกษาละ
5.3.4 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
สําหรับนิสิตตางชาติ ปการศึกษาละ
5.3.5 สาขาวิชาทางการพยาบาลและสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร ระดับปริญญาโท
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
5.3.6 สาขาวิชาทางการพยาบาล
ระดับปริญญาเอก
ภาคเรียนละ
5.3.7 สาขาวิชาทางวิทยาศาสตรการกีฬา
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
5.3.8 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียนละ
5.3.9 สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร (ยกเวนสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคเรียนละ

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร บัณฑิตศึกษา
บัณฑิต

-

-

100,000

-

-

100,000

-

-

100,000

-

-

100,000

-

-

100,000

-

-

2,000
1,000

-

-

10,000

-

-

5,000
2,500

-

-

10,000

-

-

5,000

5
ขอ

รายการเก็บเงิน

** 5.3.10 สาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร
(คณะวิศวกรรมศาสตร)
ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ภาคฤดูรอน
5.3.11 สาขาวิชาทางมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
5.3.12 สาขาวิชาทางศึกษาศาสตร
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
** 5.3.13 สาขาพยาบาลศาสตร ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรนานาชาติ
ภาคเรียนละ
** 5.3.14 สาขาวิชาสมองกลฝงตัว ภาคเรียนละ
** 5.3.15 สาขาวิชาการจัดการการขนสงและ
โลจิสติกส
ภาคเรียนละ
5.4 คาบํารุงหอสมุด
ก. ภาคตนและภาคปลาย
ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
5.5 คาบํารุงกิจกรรมนิสิต
ปการศึกษาละ
5.6 คาบํารุงกีฬา
ปการศึกษาละ
5.7 คาบํารุงระบบเครือขายมหาวิทยาลัย
ก. ภาคตนและภาคปลาย
ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร บัณฑิตศึกษา
บัณฑิต

-

-

18,000
9,000

-

-

2,000
1,000

-

-

1,000
500

-

-

62,000
10,000

-

-

5,000

500
250
200
100

1,000
500
-

1,000
500
-

500
300

700
350

700
350

* ความในขอ 5.3.10 ไดแกไขเพิ่มเติมตามความในขอ 3 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547
** ความในขอ 5.3.13-5.3.15 ไดแกไขเพิ่มเติมตามความในขอ 3 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548

6
ขอ

รายการเก็บเงิน

5.8 คาบํารุงมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมสําหรับนิสิต
ตางชาติ
ก. ภาคตนและภาคปลาย
ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร บัณฑิตศึกษา
บัณฑิต

20,000
10,000

20,000
10,000

20,000
10,000

ขอ 6 ใหเก็บเงินคาธรรมเนียมตามอัตราดังตอไปนี้
ขอ

รายการเก็บเงิน

6.1 คาลงทะเบียนเรียนรายวิชาบรรยาย
ทุกกลุมวิชา
ก. ภาคตนและภาคปลาย
หนวยกิตละ
ข. ภาคฤดูรอน
6.2 คาลงทะเบียนเรียนรายวิชาปฏิบัติการ
ก. ภาคตนและภาคปลาย
(1) กลุมที่ 1
หนวยกิตละ
(2) กลุมที่ 2
หนวยกิตละ
(3) กลุมที่ 3
หนวยกิตละ
ข. ภาคฤดูรอน
(1) กลุมที่ 1
หนวยกิตละ
(2) กลุมที่ 2
หนวยกิตละ
(3) กลุมที่ 3
หนวยกิตละ
6.3 คาลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝกงาน
(1) กลุมที่ 1
หนวยกิตละ
(2) กลุมที่ 2
หนวยกิตละ
(3) กลุมที่ 3
หนวยกิตละ
6.4 คาลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงงาน
(1) กลุมที่ 1
หนวยกิตละ
(2) กลุมที่ 2
หนวยกิตละ
(3) กลุมที่ 3
หนวยกิตละ

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร บัณฑิตศึกษา
บัณฑิต

100
400

400
1,200

400
1,500

400
300
200

800

1,000
1,000
1,000

1,000
750
600

1,200

2,000
2,000
1,200

500
500
200

800

800
800

1,000
300
300

-

2,000
-
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ขอ
6.5
6.6
6.7

6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16

ระดับการศึกษา
รายการเก็บเงิน
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร บัณฑิตศึกษา
บัณฑิต
คาลงทะเบียนวิทยานิพนธ
หนวยกิตละ
400
คาธรรมเนียมการทดสอบภาษาตางประเทศ
ครั้งละ
500
คาธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ เพื่อเปน
ผูมีสิทธิ์เสนอวิทยานิพนธ เพื่อขอรับ
ปริญญาเอก
ครั้งละ
1,000
คาธรรมเนียมการสอบประมวลความรู ครั้งละ
500
คาขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
ครั้งละ 1,500
2,000
2,000
คาประกันอุบตั ิเหตุนิสิต
ปการศึกษาละ
100
คาเอกสารการลงทะเบียนเรียน
ชุดละ
50
50
50
คาธรรมเนียมการยายคณะ
500
คาธรรมเนียมการยายสาขาวิชา
500
500
คาธรรมเนียมการเทียบโอนหนวยกิต
300
300
300
คาขึ้นทะเบียนปริญญา
1,000
1,500
1,500
คาธรรมเนียมการทําบัตรประจําตัวนิสิต
บัตรละ
70
70
70

ขอ 7 สําหรับนิสิตที่ขอเทียบโอนหนวยกิต ใหชําระคาหนวยกิตในอัตรารอยละ 50
ของคาลงทะเบียนตามขอ 6.1- 6.4
*นิสิตที่เขาศึกษากอนปการศึกษา 2547 หากมีความประสงคจะขอเทียบโอน
หนวยกิตใหชาํ ระคาธรรมเนียมการเทียบโอนหนวยกิตตามขอ 6.14 และชําระคาหนวยกิตตามวรรคหนึ่ง
*
ขอ 8 ในกรณีนิสิตที่ไมไดเรียน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) จะตองชําระ
คาบํารุงคณะเพิ่มเติมในภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ 2,000 บาท ภาคฤดูรอน 1,000 บาท
เวนแตนิสิตสังกัดคณะ หรือวิทยาลัยที่วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี หรือนิสิตสังกัดคณะหรือ
วิทยาลัยทีว่ ิทยาเขตสารสนเทศสระแกว ไมตองชําระคาบํารุงคณะเพิ่มเติม

* ความในขอ 7 วรรคสองไดแกไขเพิ่มเติมตามความในขอ 3 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุง
และคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547

8
ขอ 9 ในกรณีที่มีความจําเปน คณะกรรมการประจําหลักสูตรอาจพิจารณาลด หรือ
ยกเวนคาบํารุงพิเศษเฉพาะสาขาวิชาตามขอ 5.3.1 – 5.3.4 สําหรับนิสิตคนใดก็ได ทั้งนี้จะตองไดรบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะที่เกีย่ วของ และรายงานใหคณะกรรมการการเงินทราบ
สําหรับนิสิตที่ไดรับการยกเวนคาบํารุงตามขอ 5.3.1 จะตองชําระคาบํารุง
ตามขอ 5.3.9
ขอ 10 กําหนดการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาในแตละภาคเรียน
ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 11 นิสิตทุกระดับการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการเรียน หรือถูกสั่งให
พักการเรียนในภาคเรียนใด ตองชําระคาบํารุงตามขอ 5.1 และ 5.2 และคาธรรมเนียมตามขอ 6.10
เพื่อรักษาสภาพนิสิต
*
*ขอ 12 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนครบรายวิชาแลว ตองชําระคาบํารุงการศึกษา
ตามขอ 5.1 ถึงขอ 5.2 และขอ 5.4 ถึงขอ 5.7 เพื่อรักษาสภาพนิสิต
ขอ 13 นิสิตทุกระดับการศึกษาที่ลงทะเบียนและชําระเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียม
การศึกษาชากวากําหนด หรือขอคืนสภาพเปนนิสิต จะตองเสียคาปรับในอัตรารอยละ 12 ตอป
ของคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาทีต่ องชําระ โดยคิดเปนรายเดือน นับแตวันทีก่ ําหนดใหชําระ
จนถึงวันที่ชําระจริง ทั้งนี้เศษของเดือนใหคิดเปนเดือน
ขอ 14 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาในระดับปริญญาตรี
ใหชําระคาลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามอัตราของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ขอ 15 นิสิตระดับปริญญาตรีที่คณะกําหนดใหลงทะเบียนรายวิชาในคณะ
ในภาคฤดูรอนใหชําระคาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในอัตราของภาคตนและภาคปลาย
ขอ 16 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
(ลงชื่อ)

มีชัย ฤชุพนั ธุ
(นายมีชยั ฤชุพันธุ)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

สําเนาถูกตอง
(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7
* ความในขอ 12 ไดแกไขเพิ่มเติมตามความในขอ 4 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548

(สําเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2549
----------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยการเก็บเงินคาบํารุง
และคาธรรมเนียมการศึกษา นิสิตภาคปกติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(1) มาตรา 14(2) และ (10) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533 ซึ่งแกไขเพิม่ เติมโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยบูรพา จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 3 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุง
และคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ.2546 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 3 ใหจําแนกวิชาทีเ่ รียนในคณะหรือวิทยาลัยตางๆ เปน 3 กลุม
กลุมที่ 1 คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร(เฉพาะสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร)
คณะแพทยศาสตร วิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกส วิทยาลัยอัญมณี
กลุมที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะศึกษาศาสตร(เฉพาะสาขาวิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา)
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร(เฉพาะสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ)
วิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา วิทยาลัยการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร
กลุมที่ 3 คณะศึกษาศาสตร(ยกเวนสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา)”

-2ขอ 4 ใหยกเลิกความในขอ 5 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุง
และคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ.2546 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบมหาวิทยาลัย
บูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2548
และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 5 ใหเก็บเงินคาบํารุงตามอัตราดังตอไปนี้
ระดับการศึกษา
ขอ
รายการเก็บเงิน
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร บัณฑิตศึกษา
บัณฑิต
5.1 คาบํารุงมหาวิทยาลัย
ก. ภาคตนและภาคปลาย
ภาคเรียนละ
800
1,400
1,400
ข. ภาคฤดูรอน
400
700
700
5.2 คาบํารุงคณะ
5.2.1 บัณฑิตวิทยาลัย
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
1,000
1,000
ข. ภาคฤดูรอน
500
500
5.2.2 คณะพยาบาลศาสตร
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
5,000
ข. ภาคฤดูรอน
5.2.3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
1,500
ข. ภาคฤดูรอน
750
5.2.4 คณะวิทยาศาสตร
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
3,000
ข. ภาคฤดูรอน
1,500
5.2.5 คณะวิศวกรรมศาสตร
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
7,500
ข. ภาคฤดูรอน
5.2.6 คณะศิลปกรรมศาสตร
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
3,000
ข. ภาคฤดูรอน
1,500
-
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ขอ

รายการเก็บเงิน

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร บัณฑิตศึกษา
บัณฑิต

5.2.7 คณะศึกษาศาสตร
ยกเวนสาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ

ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
5.2.8 คณะศึกษาศาสตร

1,500
750

-

-

5,000
2,500

-

-

3,000
1,500

-

-

5,000
2,500

-

-

8,000
4,000
20,000

-

-

5,000
2,500

-

-

3,000
1,500

-

-

เฉพาะสาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ

ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
5.2.9 คณะสาธารณสุขศาสตร
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
5.2.10 คณะเทคโนโลยีทางทะเล
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
5.2.11 คณะแพทยศาสตร
ชั้นปที่ 1 , 2 และ 3
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
ชั้นปที่ 4 , 5 และ 6
ปการศึกษาละ
5.2.12 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
ยกเวนสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
5.2.13 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
เฉพาะสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน

-4-

ขอ

รายการเก็บเงิน

5.2.14 วิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกส
เฉพาะสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
5.2.15 วิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกส
ยกเวนสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
5.2.16 วิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
5.2.17 วิทยาลัยอัญมณี
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
5.2.18 วิทยาลัยการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
5.3 คาบํารุงพิเศษเฉพาะสาขาวิชา
5.3.1 สาขาวิชาทางการพยาบาลและสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร ระดับปริญญาโท
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
5.3.2 สาขาวิชาทางการพยาบาล
ระดับปริญญาเอก
ภาคเรียนละ
5.3.3 สาขาวิชาทางวิทยาศาสตรการกีฬา
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
5.3.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียนละ

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร บัณฑิตศึกษา
บัณฑิต

6,000
3,000

-

-

4,000
2,000

-

-

3,000
1,500

-

-

5,000
2,500

-

-

10,000
5,000

-

-

-

-

2,000
1,000

-

-

10,000

-

-

5,000
2,500

-

-

10,000
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ขอ

รายการเก็บเงิน
5.3.5 สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร (ยกเวนสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคเรียนละ
5.3.6 สาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร
(คณะวิศวกรรมศาสตร)
ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ภาคฤดูรอน
5.3.7 สาขาวิชาทางมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
5.3.8 สาขาวิชาทางศึกษาศาสตร
ก. ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ
ข. ภาคฤดูรอน
5.3.9 สาขาพยาบาลศาสตร ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรนานาชาติ
ภาคเรียนละ
5.3.10 สาขาวิชาสมองกลฝงตัว ภาคเรียนละ
5.3.11 สาขาวิชาการจัดการการขนสงและ
โลจิสติกส
ภาคเรียนละ
5.3.12 สาขาวิชาวิทยาศาสตรพอลิเมอร
ภาคเรียนละ
5.3.13 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาคเรียนละ
5.3.14 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
เฉพาะนิสิตปริญญาโทชั้นปที่ 2
ปการศึกษาละ
นิสิตปริญญาเอกชั้นปที่ 2 และ 3
ปการศึกษาละ

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร บัณฑิตศึกษา
บัณฑิต

-

-

5,000

-

-

18,000
9,000

-

-

2,000
1,000

-

-

1,000
500

-

-

62,000
10,000

-

-

10,000

-

-

15,000

-

-

11,000

-

-

100,000

-

-

100,000
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ขอ

5.4

5.5
5.6
5.7

5.8

รายการเก็บเงิน
5.3.15 สาขาวิชาทางการพยาบาลและสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร สําหรับนิสิตตางชาติ
ปการศึกษาละ
5.3.16 สาขาวิชาทางศึกษาศาสตร
สําหรับนิสิตตางชาติ ปการศึกษาละ
5.3.17 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
สําหรับนิสิตตางชาติ ปการศึกษาละ
5.3.18 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนละ
5.3.19 สาขาวิชาคณิตศาสตร
ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนละ
5.3.20 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนละ
5.3.21 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

-

-

100,000

-

-

100,000

-

-

100,000

-

-

60,000

-

-

30,000
50,000

-

-

50,000

500
250
200
100

1,000
500
-

1,000
500
-

500
300

700
350

700
350

20,000
10,000

20,000
10,000

20,000
10,000

”

-7ขอ 5 ใหยกเลิกความในขอ 9 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุง
และคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ.2546 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 9 ในกรณีที่มีความจําเปน คณะกรรมการประจําหลักสูตรอาจพิจารณาลดหรือยกเวนคา
บํารุงพิเศษเฉพาะสาขาวิชาตามขอ 5.3.14 ถึงขอ 5.3.21 สําหรับนิสิตคนใดก็ได ทั้งนีจ้ ะตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยที่เกี่ยวของ และรายงานใหคณะกรรมการการเงินทราบ
สําหรับนิสิตที่ไดรับการยกเวนคาบํารุงตามขอ 5.3.14 จะตองชําระคาบํารุงตามขอ 5.3.5”
ขอ 6 ใหยกเลิกความในขอ 12 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ.2546 ซึ่งแกเพิ่มเติมโดยขอ 4 แหงระเบียบมหาวิทยาลัย
บูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2548
และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 12 เพื่อรักษาสภาพการเปนนิสิต นิสติ ระดับปริญญาเอกที่ลงทะเบียนเรียนครบ 6 ภาคเรียน
หรือนิสิตระดับปริญญาโทที่ลงทะเบียนเรียนครบ 4 ภาคเรียน และเรียนครบรายวิชาแลว ตองชําระคาบํารุง
การศึกษาตามขอ 5.1 และขอ 5.2 และขอ 5.4 ถึงขอ 5.7 เวนแตนิสิตระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ตองชําระคาบํารุงการศึกษาตามขอ 5.1 ถึงขอ 5.7 และขอ 5.3.20”
ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2549

(ลงชื่อ)

มีชัย ฤชุพันธุ
(นายมีชยั ฤชุพันธุ)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

สําเนาถูกตอง
(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)
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