
 
 

ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา 
วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา  

หลักสูตรเหมาจายและหลักสตูรที่ศึกษาบางชวงเวลาของปการศึกษา  
สําหรับนิสิตระดับบณัฑิตศกึษา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
------------------------- 

 
 โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงระเบียบวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจายและหลักสูตรที่ศึกษาบางชวงเวลาของปการศึกษา 
สําหรับนิสิตภาคพิเศษ ระดบับัณฑิตศึกษา 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒)  และ (๑๔)  แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบรูพา พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวทิยาลัยบูรพา จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี ้
 

 ขอ ๑   ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงนิคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจายและหลักสูตรที่ศึกษาบางชวงเวลาของปการศึกษา สําหรับ
นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓” 
 

 ขอ ๒   ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป  
 

 ขอ ๓   ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเกบ็เงินคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจายและหลักสูตรที่ศึกษาบางชวงเวลาของปการศึกษา สําหรับ
นิสิตภาคพิเศษ ระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และใหใชระเบยีบนีแ้ทน 
 

 ขอ ๔  ในระเบียบนี ้
 “นิสิต” หมายความวา นิสิตระดับบณัฑิตศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
 “บางชวงเวลา” หมายความวา  บางชวงเวลาของปการศึกษา 
 “หนวยสอนนอกมหาวิทยาลยั” หมายความวา  หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
                  นอกมหาวิทยาลัยทั้งสามวิทยาเขต 
 “คณะ”    หมายความวา   คณะซึ่งนิสิตสังกัด และใหหมายความรวมถึงวิทยาลัยดวย 
 
 

 

 

(สําเนา) 



 -๒- 

 ขอ ๕  ใหเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาเปนแบบเหมาจายตลอดหลักสตูร
ในสาขาวิชาดงัตอไปนี ้

ระดับการศึกษา 
ขอ สาขาวิชา ประกาศนยีบตัร

บัณฑิต 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๕.๑ 
 

สาขาวิชาการจดัการการขนสงและโลจิสติกส 
(ภาคพิเศษ) 

- 
 

๑๖๐,๐๐๐ 
 

- 
 

๕.๒ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (นานาชาติ)  
(ภาคพิเศษ) 

- ๙๒,๐๐๐ - 

๕.๓ สาขาวิชาทางพยาบาลศาสตร (ภาคพิเศษ) 
(หนวยสอนนอกมหาวิทยาลยั)  

- ๑๘๐,๐๐๐ - 

๕.๔ สาขาวิชาบริหารธุรกิจสําหรับผูบริหาร  
(ภาคพิเศษ) 

- ๒๙๐,๐๐๐ - 

๕.๕ สาขาวิชาบริหารธุรกิจสําหรับผูบริหารระดบัตน 
(ภาคพิเศษ) 

- ๑๙๕,๐๐๐ - 

๕.๖ สาขาวิชาการตลาด (ภาคพเิศษ) - ๒๙๐,๐๐๐ - 

๕.๗ สาขาวิชาประกอบการ (ภาคพิเศษ) - ๒๙๐,๐๐๐ - 

๕.๘ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหวางประเทศ  
(ภาคพิเศษ) 

- ๒๘๐,๐๐๐ - 

๕.๙ สาขาวิชาการจดัการสาธารณะ (ภาคพิเศษ) - ๑๙๕,๐๐๐ - 

๕.๑๐ สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) - ๒๖๕,๐๐๐ - 

๕.๑๑ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) - ๒๒๐,๐๐๐ - 

๕.๑๒ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) - ๑๙๕,๐๐๐ - 

๕.๑๓ สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) - ๑๙๕,๐๐๐ - 

๕.๑๔ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ - ๓๘๗,๐๐๐ - 

๕.๑๕ สาขาวิชาการพัฒนาองคการและการจัดการ
สมรรถนะของมนุษย 

- - ๘๐๐,๐๐๐ 



 -๓- 

ระดับการศึกษา 
ขอ สาขาวิชา ประกาศนยีบตัร

บัณฑิต 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๕.๑๖ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) - - ๙๐๐,๐๐๐ 

๕.๑๗ สังกัดวิทยาลัยวิทยาการวิจยัและวิทยาการปญญา 
(ภาคปกต)ิ 

- ๑๕๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 

๕.๑๘ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร สําหรับผูบริหาร 
(ภาคพิเศษ) 

- ๒๒๐,๐๐๐ - 

๕.๑๙ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร สําหรับผูบริหาร
รุนใหม (ภาคพิเศษ) 

- ๑๖๐,๐๐๐ - 

๕.๒๐ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (ภาคปกต)ิ - ๑๐๐,๐๐๐ - 

๕.๒๑ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร - - ๘๕๐,๐๐๐ 

๕.๒๒ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (ภาคปกติ) - ๑๙๐,๐๐๐ ๕๘๐,๐๐๐ 

๕.๒๓ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาทีส่อง 
(ภาคปกต)ิ 

- ๑๙๐,๐๐๐ - 

๕.๒๔ ประกาศนยีบตัรบัณฑิตทางการสอน  
หลักสูตรภาษาอังกฤษ  (ภาคปกติ) 

๖๐,๐๐๐ - - 

๕.๒๕ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร (ภาคพิเศษ) - ๒๔๐,๐๐๐ - 

๕.๒๖ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร (ภาคปกต)ิ  
แบบ ๒.๑ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

- - ๔๕๐,๐๐๐ 

๕.๒๗ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร (ภาคปกต)ิ  
แบบ ๒.๒ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

- - ๕๖๐,๐๐๐ 

 

 
 



 -๔- 

 ขอ ๖  ใหเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตที่ศึกษาบางชวงเวลา 
เปนแบบเหมาจายตลอดหลักสูตรในสาขาวชิาดังตอไปนี ้

  ระดับการศึกษา 
ขอ สาขาวิชา ประกาศนยีบตัร

บัณฑิต 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๖.๑ สังกัดคณะวิทยาศาสตร ๓๐,๐๐๐ ๙๒,๐๐๐ - 

๖.๒ สังกัดคณะศึกษาศาสตร ๓๐,๐๐๐ ๙๒,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

๖.๓ สังกัดคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร - ๙๒,๐๐๐ - 

๖.๔ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร - ๙๒,๐๐๐ - 

๖.๕ สังกัดคณะวิทยาศาสตรการกีฬา - ๙๒,๐๐๐ - 
 

 ขอ ๗  ในกรณีนิสิตตางชาติ ใหเก็บคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาเปนแบบ
เหมาจายตลอดหลักสูตรเพิม่ขึ้นอีก ๘๐,๐๐๐ บาท สําหรับหลักสูตรปริญญาโท และ ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
สําหรับหลักสูตรปริญญาเอก 
 

 ขอ ๘  นอกจากคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาตามขอ ๕ ขอ ๖ และขอ ๗ แลว 
นิสิตจะตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเพิม่เติมทุกระดับการศึกษาตามอัตราดังนี ้
 ๘.๑  คาขึ้นทะเบียนเปนนิสิต  ๒,๐๐๐ บาท 
 ๘.๒  คาขึ้นทะเบียนปริญญา  ๑,๕๐๐  บาท 
 

 ขอ ๙  นิสิตที่ศึกษาครบกําหนดระยะเวลาของแตละหลักสูตร แตอยูระหวางการทํา
วิทยานิพนธ หรือจัดทํารายวชิาการศึกษาอสิระ หรือเรียนบางรายวิชา ใหชําระคารักษาสภาพนิสิต
ดังนี ้
 ๙.๑  สาขาวิชาตามขอ ๕.๑ ถึงขอ ๕.๓ และขอ ๕.๒๕ 
       ก.  ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐  บาท 
       ข.  ภาคฤดูรอน    ๒,๕๐๐  บาท 
 ๙.๒  สาขาวิชาตามขอ ๕.๑๕ ถึงขอ ๕.๒๔ และขอ ๕.๒๖ ถึงขอ ๕.๒๗  
       ภาคตนและภาคปลาย  ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐  บาท 
 ๙.๓  สาขาวิชาตามขอ ๖    ปการศึกษาละ    ๖,๐๐๐  บาท 
 นิสิตปริญญาเอกที่เขาศึกษากอนปการศึกษา ๒๕๕๓ ใหชําระคารักษาสภาพนิสิต 
ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ตั้งแตปการศึกษาที่ ๖ เปนตนไป 



 -๕- 

 นิสิตปริญญาเอก สังกัดวิทยาลัยพาณิชยศาสตร ที่เขาศึกษากอนปการศึกษา ๒๕๕๓ 
ใหชําระคารักษาสภาพนิสิตตามวรรคหนึ่ง ตั้งแตปการศกึษาที่ ๖ เปนตนไป 
 นิสิตปริญญาโท สังกัดวิทยาลัยวิทยาการวจิัยและวิทยาการปญญา ที่เขาศึกษากอนป
การศึกษา ๒๕๕๓ ใหชําระคารักษาสภาพตามวรรคหนึ่ง ตั้งแตปการศึกษาที่ ๔ เปนตนไป 
 นิสิตบัณฑิตศกึษาที่เขาศึกษากอนปการศึกษา ๒๕๕๓ ในสาขาวิชาตามขอ ๕.๒๒ ถึงขอ 
๕.๒๔ ไมตองชําระคารักษาสภาพนิสิต 
 

 ขอ ๑๐  นิสิตปริญญาเอก สังกัดวิทยาลัยวทิยาการวจิัยและวิทยาการปญญา ซ่ึงตอง
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ชําระวิชาละ ๕,๐๐๐ บาท 
 นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ซ่ึงตองเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ชําระ
วิชาละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
 นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาการพัฒนาองคการและการจดัการสมรรถนะของมนุษย 
และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) ซ่ึงตองเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ชําระวิชาละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
 

 ขอ ๑๑  นิสิตปริญญาเอก สังกัดวิทยาลัยวทิยาการวจิัยและวิทยาการปญญา ตองชําระ
คาธรรมเนียมการสอบปองกันดษุฎีนิพนธ คร้ังละ ๕,๐๐๐ บาท และคาสอบวัดคุณสมบัติคร้ังที่ ๒ 
และครั้งที่ ๓ คร้ังละ ๕,๐๐๐ บาท 
 นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ตองชําระคาธรรมเนียมการสอบ
ปองกันดษุฎีนพินธ คร้ังละ ๑๐,๐๐๐ บาท และคาสอบวดัคุณสมบัติคร้ังละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
 

 ขอ ๑๒  นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ตองชําระคาธรรมเนียม
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานสําหรับผูไมมีพื้นฐานทางรัฐศาสตรหรือทางรัฐประศาสนศาสตร 
รายวิชาละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
 

 ขอ ๑๓  สําหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลยับูรพามาลงทะเบียนเรียนรายวิชาสังกดั
ตามขอ ๕ หรือขอ ๖ การชําระคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาใหนําระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 
วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่
แกไขเพิม่เติม มาบังคับใชโดยอนุโลม 
 

 ขอ ๑๔  มหาวทิยาลัยอาจแบงงวดการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาได 
โดยใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

 ขอ ๑๕  กําหนดการเก็บเงนิคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา ใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 



 -๖- 

 ขอ ๑๖  นิสิตที่ลงทะเบียนและชําระเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาชากวา
กําหนด หรือขอคืนสภาพการเปนนิสิต จะตองเสียคาปรับในอัตรารอยละ ๑๒ ตอป ของคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษาที่ตองชําระ โดยคิดเปนรายเดือน นับตั้งแตวันทีใ่หชําระจนถึงวันที่ชําระจริง 
ทั้งนี้เศษของเดือนใหคิดเปนเดือน 
 

 ขอ ๑๗  ในกรณีที่มีความจําเปน คณะอาจพิจารณาลดหรือยกเวนคาบาํรุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษาตามขอ ๕ หรือขอ ๖ หรือขอ ๗ สําหรับนิสิตคนใดก็ได ทั้งนีจ้ะตองไดรับ
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 

 

 ขอ ๑๘  นิสิตทุกระดับการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหลาพกัการศึกษาหรอืถูกสั่งใหพัก
การเรียนในภาคเรียนใด ตองชําระคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศกึษาตามขอ ๕ และหรือขอ ๖ และ
หรือขอ ๗ สําหรับภาคเรียนนั้นตามที่กําหนดในประกาศของมหาวิทยาลัยเต็มจํานวน เพื่อรักษา
สภาพนิสิต 
 

 ขอ ๑๙  ระเบียบนี้ไมมีผลบังคับใชสําหรับนิสิตภาคพิเศษระดับบณัฑติศึกษา สาขาวิชา
ทางสาธารณสุขศาสตร (หนวยสอนนอกมหาวิทยาลัย) ทีเ่ขาศึกษากอนปการศึกษา ๒๕๕๒ 
 

 ขอ ๒๐  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี ้
  

ประกาศ   ณ   วันที ่     ๒๑    เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 
 
     (ลงชื่อ)                  เกษม  สุวรรณกุล 
                     (ศาสตราจารยเกษม   สุวรรณกุล) 
                          นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
             สําเนาถูกตอง 

      
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 



 
 

ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา 
วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา  

หลักสูตรเหมาจายและหลักสตูรที่ศึกษาบางชวงเวลาของปการศึกษา  
สําหรับนิสิตระดับบณัฑิตศกึษา (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
------------------------- 

 
 โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบยีบวาดวยการเกบ็เงินคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจายและหลักสูตรที่ศึกษาบางชวงเวลาของปการศึกษา 
สําหรับนิสิตระดับบณัฑิตศกึษา 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒)  และ (๑๔)  แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบรูพา พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวทิยาลัยบูรพา จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี ้
 

 ขอ ๑   ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงนิคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจายและหลักสูตรที่ศึกษาบางชวงเวลาของปการศึกษา สําหรับ
นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓” 
 

 ขอ ๒   ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป  
 

 ขอ ๓   ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๕.๒๘ และขอ ๕.๒๙ ตามลําดับตอจากขอ 
๕.๒๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงนิคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรเหมาจายและหลักสตูรที่ศึกษาบางชวงเวลาของปการศึกษา สําหรับนิสิตระดบั
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

ระดับการศึกษา 
ขอ สาขาวิชา ประกาศนยีบตัร

บัณฑิต 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๕.๒๘ สาขาวิชาจิตวทิยาการปรึกษา - - ๓๙๐,๐๐๐ 

๕.๒๙ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร - - ๕๕๐,๐๐๐ 
 

“ 

” 

 

 

(สําเนา) 



 -๒- 

 ขอ ๔  ใหยกเลิกความในขอ ๙.๒ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงนิ         
คาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสตูรเหมาจายและหลักสูตรที่ศกึษาบางชวงเวลาของป
การศึกษา สําหรับนิสิตระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหใชความตอไปนีแ้ทน 
 “๙.๒  สาขาวชิาตามขอ ๕.๑๕ ถึงขอ ๕.๒๔ และขอ ๕.๒๖ ถึงขอ ๕.๒๙  
       ภาคตนและภาคปลาย  ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐  บาท” 
  

 ประกาศ  ณ  วนัที่   ๑๙      พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
 
     (ลงชื่อ)                  เกษม  สุวรรณกุล 
                     (ศาสตราจารยเกษม   สุวรรณกุล) 
                          นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
             สําเนาถูกตอง 

      
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  



 
 

ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา 
วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา  

หลักสูตรเหมาจายและหลักสตูรที่ศึกษาบางชวงเวลาของปการศึกษา  
สําหรับนิสิตระดับบณัฑิตศกึษา (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
------------------------- 

 

 โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบยีบวาดวยการเกบ็เงินคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจายและหลักสูตรที่ศึกษาบางชวงเวลาของปการศึกษา 
สําหรับนิสิตระดับบณัฑิตศกึษา 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒)  และ (๑๔)  แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบรูพา พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวทิยาลัยบูรพา จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี ้
 

 ขอ ๑   ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงนิคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจายและหลักสูตรที่ศึกษาบางชวงเวลาของปการศึกษา สําหรับ
นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓” 
 

 ขอ ๒   ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป  
 

ขอ ๓   ใหยกเลิกความในขอ ๕.๑๐ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  วาดวยการเก็บ
เงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจายและหลักสูตรที่ศึกษาบางชวงเวลาของป
การศึกษา สําหรับนิสิตระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหใชความตอไปนีแ้ทน 
 

ระดับการศึกษา 
ขอ สาขาวิชา ประกาศนยีบตัร

บัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๕.๑๐ สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) 
๕.๑๐.๑  ศูนยศึกษากรุงเทพฯ 

๕.๑๐.๒ ศูนยศึกษาบางแสน 

 

- 

- 

 

๒๖๕,๐๐๐ 

๒๓๘,๐๐๐ 

 

- 

- 

 
 
 
 

“ 

 

 

(สําเนา) 

” 



 -๒- 

 

ขอ ๔  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๕.๓๐ ขอ ๕.๓๑ ขอ ๕.๓๒ และขอ ๕.๓๓ ตามลําดับ 
ตอจากขอ ๕.๒๙ ของระเบยีบมหาวิทยาลยับูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรเหมาจายและหลักสตูรที่ศึกษาบางชวงเวลาของปการศึกษา สําหรับนิสิตระดบับัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

ระดับการศึกษา 
ขอ สาขาวิชา ประกาศนยีบตัร

บัณฑิต 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๕.๓๐ สาขาวิชาวาริชศาสตร 
แบบ ๑.๑ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

- - ๓๕๐,๐๐๐ 

๕.๓๑ สาขาวิชาวาริชศาสตร 
แบบ ๑.๒ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

- - ๔๕๐,๐๐๐ 

๕.๓๒ สาขาวิชายุทธศาสตรและความมั่นคง - - ๖๕๐,๐๐๐ 

๕.๓๓ สาขาวิชานิติศาสตร - ๑๖๐,๐๐๐ - 
 

 ขอ ๕  ใหยกเลิกความในขอ ๙.๒ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงนิ         
คาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสตูรเหมาจายและหลักสูตรที่ศกึษาบางชวงเวลาของปการศึกษา 
สําหรับนิสิตระดับบณัฑิตศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวย         
การเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจายและหลักสูตรที่ศึกษาบางชวงเวลาของ            
ปการศึกษา สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศกึษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๔ และใหใชความตอไปนี้แทน 
 “๙.๒  สาขาวชิาตามขอ ๕.๑๕ ถึงขอ ๕.๒๔ และขอ ๕.๒๖ ถึงขอ ๕.๓๓ 
       ภาคตนและภาคปลาย  ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐  บาท” 
  

 ประกาศ  ณ  วนัที่   ๑๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
     (ลงชื่อ)                  เกษม  สุวรรณกุล 
                     (ศาสตราจารยเกษม   สุวรรณกุล) 
                          นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
 

” 

“ 

สําเนาถูกตอง 

      
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 

   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 



 
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 

ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา  
หลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสตูรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา 

สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที ่๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

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

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสตูรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา          
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔  เมือ่วันที่  ๑๘  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษา หลกัสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สําหรบันิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๕.๓๔ ถึงข้อ ๕.๔๑ ตามลําดับต่อจากข้อ ๕.๓๓ ของระเบียบ

มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่ายและหลกัสูตรที่
ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้ 

 

ระดับการศึกษา ข้อ สาขาวิชา 
ประกาศนียบัตร ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๕.๓๔ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  - ๑๙๐,๐๐๐ - 
๕.๓๕ สาขาบัญชี - ๒๒๐,๐๐๐ - 
๕.๓๖ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ - ๓๕๐,๐๐๐ - 
๕.๓๗ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดษุฎีบัณฑิต - - ๔๙๕,๐๐๐ 
๕.๓๘ สาขาการจัดการสาธารณะ - - ๘๐๐,๐๐๐ 
๕.๓๙ สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน - ๑๕๐,๐๐๐ - 
๕.๔๐ หลักสูตรบริหารธุรกิจสําหรับผู้บริหาร (MOU กับ

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 
- ๑๔๐,๐๐๐ - 

๕.๔๑ หลักสูตรรฐัศาสตรมหาบัณฑติ (ไม่รวมสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรก์ารเมืองและการบริหารจัดการ  
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม และ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง) 

- ๘๙,๐๐๐ - 

“ 

”

(สําเนา) 

 



  -๒-
 

 ข้อ ๔  ให้ยกเลิกความในข้อ ๙.๑ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรทีศ่ึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษาสําหรับนสิิตระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “๙.๑ สาขาวิชาตามข้อ ๕.๑ ถึงข้อ ๕.๓  ขอ้ ๕.๒๕  และข้อ ๕.๓๔ ถึงข้อ ๕.๓๖ และขอ้ ๕.๔๑ 

ก. ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ           ๕,๐๐๐ บาท 
ข. ภาคฤดูร้อน     ๒,๕๐๐ บาท” 

 

ข้อ ๕  ให้ยกเลิกความในข้อ ๙.๒ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรทีศ่ึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษาสําหรับนสิิตระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึง่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สําหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “๙.๒ สาขาวิชาตามข้อ ๕.๑๕ ถึงข้อ ๕.๒๔ ,ข้อ ๕.๒๖ ถึงข้อ ๕.๓๓ และข้อ ๕.๓๗ 
        ภาคต้นและภาคปลาย   ภาคเรียนละ   ๕,๐๐๐  บาท” 
 

ข้อ ๖  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรทีศ่ึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษาสําหรับนสิิตระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ ๑๐ นิสิตปริญญาเอก สงักัดวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ซึ่งต้องเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ ชําระรายวิชาละ ๕,๐๐๐ บาท” 
 นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ชําระรายวิชาละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
 นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์และสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (นานาชาติ) ซึ่งต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ชําระรายวิชาละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
 นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ซึ่งต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ชําระ
รายวิชาละ ๑๐,๐๐๐ บาท” 
 

ข้อ ๗  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรทีศ่ึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษาสําหรับนสิิตระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ ๑๑ นิสิตปริญญาเอก สงักัดวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ต้องชําระค่าธรรมเนียม
การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท และคา่สอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ ครั้งละ  
๕,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 

 



  -๓-

 
นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต้องชําระค่าธรรมเนียมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์

ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาทและคา่สอบวัดคุณสมบัติครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
นิสิตปริญญาเอก สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ต้องชําระค่าธรรมเนียมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์

ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท และค่าสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ ๒ ขึ้นไปครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท” 
 
ประกาศ ณ วันที่   ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

             (ลงชื่อ)             เกษม  สุวรรณกุล 
                          (ศาสตราจารย์เกษม  สุวรรณกุล) 
                                นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 

สําเนาถูกต้อง 

      
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
 



 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา  

หลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสตูรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา 
สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
---------------------- 

 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

หลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสตูรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา              
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษา หลกัสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สําหรบันิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๔” 

 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับสาํหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๕.๓/๑ ต่อจากข้อ ๕.๓ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการ
เก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปี
การศึกษา สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

ระดับการศึกษา ข้อ สาขาวิชา 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๕.๓/๑ สาขาวิชาทางพยาบาลศาสตร์ (ภาคพิเศษ) - ๒๐๐,๐๐๐ - 
 (หน่วยสอนนอกมหาวิทยาลัย)    

 
 
 
 
 
 

“ ”

(สําเนา) 

 



  ‐๒‐

 
 ข้อ ๔ ให้ยกเลกิความในข้อ ๙.๑ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจ่าย และหลักสูตรทีศ่ึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษาสําหรับนสิิต
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุง
และค่าธรรมเนยีมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสตูรที่ศกึษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สําหรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “๙.๑ สาขาวิชาตามข้อ ๕.๑ ถึงข้อ ๕.๓/๑ ข้อ ๕.๒๕ และข้อ ๕.๓๔ ถึงข้อ ๕.๓๖ และขอ้ ๕.๔๑ 

ก. ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท 
ข. ภาคฤดูร้อน   ภาคเรียนละ ๒,๕๐๐ บาท” 

 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔       
 
 

             (ลงชื่อ)             เกษม  สุวรรณกุล 
                          (ศาสตราจารย์เกษม  สุวรรณกุล) 
                               นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
 
          สําเนาถูกต้อง 
 

    
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

 

 

 

 

 



 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา  

หลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสตูรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา 
สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที ่๖) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
---------------------- 

 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

หลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสตูรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 
๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที ่๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔         
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษา หลกัสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สําหรบันิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔” 

 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่ ภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๕.๒๙/๑ ต่อจากข้อ ๕.๒๙ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศกึษาบางช่วงเวลาของปี
การศึกษา สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศกึษาบางช่วงเวลาของปี
การศึกษา สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓   

 

ระดับการศึกษา ข้อ สาขาวิชา 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๕.๒๙/๑ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ - ๑๖๕,๐๐๐ - 
  

 
 
 

“ ”

(สําเนา) 

 



  -๒-

 
ข้อ ๔ ให้ยกเลกิความในข้อ ๕.๓๖ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลกัสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สําหรบันิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุง
และค่าธรรมเนยีมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสตูรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สําหรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

 

ระดับการศึกษา ข้อ สาขาวิชา 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๕.๓๖ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศ 

   

 - หลักสูตร ๒ ปริญญา - ๓๕๐,๐๐๐ - 
 - หลักสูตร ๑ ปริญญา - ๒๕๐,๐๐๐ - 
                                    
ประกาศ ณ วันที่    ๒๐   กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
 

             (ลงชื่อ)             เกษม  สุวรรณกุล 
                          (ศาสตราจารย์เกษม  สุวรรณกุล) 
                               นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
 
          สําเนาถูกต้อง 
 

    
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

“

”“ 



 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา  

หลักสตูรเหมาจ่ายและหลักสตูรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา 
สําหรับนิสิตระดับบัณฑติศึกษา (ฉบับที่ ๗) 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
---------------------- 

 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

หลักสตูรเหมาจ่ายและหลักสตูรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สําหรับนิสิตระดบับัณฑิตศึกษา  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบญัญตัิมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 
๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชมุ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  เมือ่วันที่  ๒๓  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  จึงวาง
ระเบียบไว้ ดังตอ่ไปนี้ 
 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษา หลกัสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สําหรบันิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๕” 

 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓  ให้เพิ่มความตอ่ไปนี้เป็นข้อ ๕.๔๒ ถึงข้อ ๕.๔๖ ตามลําดับ ตอ่จากข้อ ๕.๔๑ ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสตูรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่
ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าดว้ยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสตูรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่
ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔  ขอ้ ๓  ดังนี้ 

 

ระดับการศึกษา ข้อ สาขาวิชา 
ประกาศนียบัตร ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 
๕.๔๒ 
๕.๔๓ 
๕.๔๔ 
๕.๔๕ 
๕.๔๖ 

 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคปกติ) 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 
สาขาวิชาการบริหารศิลปะวัฒนธรรม 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
๑๒๐,๐๐๐ 
๒๐๐,๐๐๐ 
๑๒๐,๐๐๐ 
๒๐๐,๐๐๐ 

- 

 
- 
- 
- 
- 

๓๙๐,๐๐๐ 
 

”“

 
 

(สําเนา) 

 



  -๒-

 
 ข้อ ๔  ให้ยกเลิกความในขอ้ ๙.๑ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าดว้ยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจ่าย และหลักสูตรทีศ่ึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษาสําหรับนสิิต
ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยระเบยีบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุง
และค่าธรรมเนยีมการศึกษา หลักสตูรเหมาจ่ายและหลักสตูรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สําหรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศกึษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๔  ขอ้ ๔  และใหใ้ช้ความตอ่ไปนี้แทน 
 “๙.๑ สาขาวิชาตามขอ้ ๕.๑ ถึงข้อ ๕.๓/๑ ข้อ ๕.๒๕ และข้อ ๕.๓๔ ถึงข้อ ๕.๓๖  ขอ้ ๕.๔๑            
ข้อ ๕.๔๓ และข้อ ๕.๔๕ 

ก. ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท 
ข. ภาคฤดูรอ้น   ภาคเรียนละ ๒,๕๐๐ บาท” 

 

ข้อ ๕  ให้ยกเลิกความในขอ้ ๙.๒ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าดว้ยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรทีศ่ึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษาสําหรับนสิิตระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึง่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สําหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ้ ๕ และให้ใช้ความตอ่ไปนี้แทน 
 “๙.๒ สาขาวิชาตามขอ้ ๕.๑๕ ถึงขอ้ ๕.๒๔  ขอ้ ๕.๒๖ ถึงข้อ ๕.๓๓  ขอ้ ๕.๓๗  ขอ้ ๕.๔๒            
ข้อ ๕.๔๔ และข้อ ๕.๔๖ 
        ภาคต้นและภาคปลาย    ภาคเรียนละ   ๕,๐๐๐  บาท” 

 
 ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๓   มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

             (ลงชื่อ)              เกษม  สุวรรณกุล 
                          (ศาสตราจารย์เกษม  สุวรรณกุล) 
                               นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
          สําเนาถูกตอ้ง 

    
(นางธนวรรณ  ศักดากมัปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 



 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา  

หลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสตูรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา 
สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที ่๘) 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
---------------------- 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสตูรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
 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 ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษา หลกัสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สําหรบันิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๕” 

 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่ภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๕.๔๗ ถึงข้อ ๕.๔๙ ต่อจากข้อ ๕.๔๖ ของระเบียบมหาวิทยาลัย
บูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศกึษาบาง
ช่วงเวลาของปีการศึกษา สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่
ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓ ดังนี้ 

ระดับการศึกษา ข้อ สาขาวิชา 
ประกาศนียบัตร ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๕.๔๗ 
 
๕.๔๘ 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมอืงและการบริหาร
จัดการ 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ภาคปกติ) 

- 
 
- 

- 
 

๑๘๐,๐๐๐ 

๔๕๐,๐๐๐ 
 
- 

 

ข้อ ๔  ให้ยกเลิกความในข้อ ๙.๑ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจ่าย และหลักสูตรทีศ่ึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษาสําหรับนสิิต
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุง
และค่าธรรมเนยีมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสตูรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศกึษา สําหรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

”“

 
 

(สําเนา) 

 



  -๒-

“๙.๑ สาขาวิชาตามข้อ ๕.๑ ถึงข้อ ๕.๓/๑ ข้อ ๕.๒๕ และข้อ ๕.๓๔ ถึงข้อ ๕.๓๖ ข้อ ๕.๔๑ ข้อ 
๕.๔๓ ข้อ ๕.๔๕ และข้อ ๕.๔๘  

ก. ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท 
ข.   ภาคฤดูร้อน   ภาคเรียนละ ๒,๕๐๐ บาท” 

 

ข้อ ๕  ให้ยกเลิกความในข้อ ๙.๒ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรทีศ่ึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษาสําหรับนสิิตระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึง่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สําหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“๙.๒  สาขาวิชาตามข้อ ๕.๑๕ ถึง ข้อ ๕.๒๔  ข้อ ๕.๒๖ ถึง ข้อ ๕.๓๓   ข้อ ๕.๓๗   ข้อ ๕.๔๒      
ข้อ ๕.๔๔  ข้อ ๕.๔๖ ถึง ข้อ ๕.๔๗ 
               ภาคต้นและภาคปลาย                ภาคเรียนละ   ๕,๐๐๐   บาท” 

 

ข้อ ๖  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรทีศ่ึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษาสําหรับนสิิตระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สําหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๑ นิสิตปริญญาเอก สงักัดวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ต้องชําระค่าธรรมเนียม
การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท และคา่สอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ ครั้งละ 
๕,๐๐๐ บาท 

นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต้องชําระค่าธรรมเนียมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท และค่าสอบวัดคุณสมบัติครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
 นิสิตปริญญาเอก สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ต้องชําระค่าธรรมเนียมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท และค่าสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ ๒ ขึ้นไปครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท 
 นิสิตระดับปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ แผน ก สําหรบัการสอบครั้งที่ ๒ ขึ้นไปครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท” 
                                

  ประกาศ ณ วันที่      ๑๑     พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๕    
 

             (ลงชื่อ)              เกษม  สุวรรณกุล 
                          (ศาสตราจารย์เกษม  สุวรรณกุล) 
                               นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
           สําเนาถูกต้อง 

    
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 



  
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา  

หลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสตูรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา 
สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที ่๙) 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
---------------------- 

 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

หลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสตูรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม ครั้งที ่๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษา หลกัสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สําหรบันิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๕” 

 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับสําหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
มิให้นําข้อ ๖.๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม

การศึกษา หลกัสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สําหรบันิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ มาใช้บังคับสําหรับนิสิตตามวรรคหนึ่ง 

 

ข้อ ๓  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ ๖.๔/๑ ต่อจากข้อ ๖.๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย  
การเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศกึษาบางช่วงเวลาของ        
ปีการศึกษา สาํหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  

 

ระดับการศึกษา ข้อ สาขาวิชา 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๖.๔/๑ สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม - ๑๕๐,๐๐๐ - 
 

  

“ ”

 
 

(สําเนา) 

 



  -๒-

 ข้อ ๔  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๖.๖ ต่อจากข้อ ๖.๕ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการ
เก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปี
การศึกษา สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

ระดับการศึกษา ข้อ สาขาวิชา 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๖.๖ สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ - ๑๕๐,๐๐๐ - 
 

 
ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๐    กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 
             (ลงชื่อ)              เกษม  สุวรรณกุล 
                          (ศาสตราจารย์เกษม  สุวรรณกุล) 
                               นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
          สําเนาถูกต้อง 

    
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

 

”“



(สํานา) 
 

      ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

หลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสตูรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา 
สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที ่๑๐) 

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

 
    คณะโลจิสติกส์ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ในการเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา  เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงเห็นควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบ
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาหลกัสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศึกษาบางช่วงเวลา
ของปีการศึกษา สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
          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
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรทีศ่ึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา  สําหรบันิสิต 
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที ่๑๐)  พ.ศ. ๒๕๕๖”   
 

                 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็นต้นไป  
 

             ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความความในข้อ ๕.๑ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงิน 
ค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศกึษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา 
สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  และใหใ้ช้ความต่อไปนี้แทน 
“                 ” 

ข้อ สาขาวิชา 
ระดับการศึกษา 

ประกาศนียบัตร 
บัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
 

 ๕.๑ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
(ภาคพิเศษ) 

- 
 

๑๖๐,๐๐๐ 
 

- 
 

                                                                                                                                                        
  ประกาศ ณ  วันที่   ๒๐   มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
 
             (ลงชื่อ)              เกษม  สุวรรณกุล 
                          (ศาสตราจารย์เกษม  สุวรรณกุล) 
                               นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
 
          สําเนาถูกต้อง 
    
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 



 
  

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

หลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสตูรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา 
สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที ่๑๑) 

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

 

    โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการ 
ศึกษาหลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศกึษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สําหรับนิสติระดับบัณฑิตศึกษา
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  
 

             ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรทีศ่ึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา  สําหรบันิสิต 
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที ่ ๑๑)  พ.ศ. ๒๕๕๖”  
  

                 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่ภาคต้น  ปีการศกึษา ๒๕๕๖  เป็นต้นไป  
 

             ข้อ ๓  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ ๕.๔๒/๑ ข้อ ๕.๔๒/๒ และข้อ ๕.๔๒/๓ ตามลําดับลง
ระหว่างข้อ ๕.๔๒ และข้อ ๕.๔๓ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลกัสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สําหรบันิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุง
และค่าธรรมเนยีมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสตูรที่ศึกษาบางช่วงเวลา ของปีการศึกษา สาํหรับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๕   
 

ข้อ สาขาวิชา 
ระดับการศึกษา 

ประกาศนียบัตร 
บัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
 

๕.๔๒/๑ 
 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
แบบ ๑.๑  ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 

๕.๔๒/๒ 
 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
แบบ ๒.๑  ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 

 

“ ” 

 

 

(สําเนา) 

 



-๒- 
 

ข้อ สาขาวิชา 
ระดับการศึกษา 

ประกาศนียบัตร 
บัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
 

๕.๔๒/๓ 
 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
แบบ ๒.๒  ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

- - ๔๐๐,๐๐๐ 
 

                                                            

                       ข้อ ๔  ใหย้กเลิกความในข้อ ๙.๒ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่า
บํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศกึษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษาสําหรับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่า
บํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศกึษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา 
สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที ่๘) พ.ศ. ๒๕๕๕  และใหใ้ช้ความต่อไปนี้แทน 
                      “๙.๒ สาขาวิชาตามข้อ ๕.๑๕ ถึงข้อ ๕.๒๔  ข้อ ๕.๒๖ ถึง ข้อ ๕.๓๓  ข้อ ๕.๓๗    
ข้อ ๕.๔๒  ถึงข้อ ๕.๔๒/๓  ข้อ ๕.๔๔  ข้อ ๕.๔๖ ถึงข้อ ๕.๔๗ 
                      ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ    ๕,๐๐๐   บาท” 
 

                      ข้อ ๕  ใหย้กเลิกความในข้อ ๑๑ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่า
บํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศกึษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษาสําหรับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่า
บํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศกึษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา 
สาํหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที ่๘) พ.ศ. ๒๕๕๕ และใหใ้ช้ความต่อไปนี้แทน 
                      “ข้อ ๑๑ นิสิตปริญญาเอก สังกัดวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ต้องชําระค่าธรรมเนียม   
การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท และคา่สอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓  ครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท   
                       นสิิตปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต้องชําระค่าธรรมเนียมการสอบป้องกัน 
ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท  และค่าสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
                       นสิิตปริญญาเอก สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้องชําระค่าธรรมเนียมการสอบป้องกัน 
ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท  และค่าสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ ๒ ขึน้ไป ครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท 
                       นสิิตปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ แผน ก สําหรบัการสอบครั้งที่ ๒ ขึ้นไปครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
                       นสิิตปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต้อง
ชําระค่าธรรมเนียมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ ๒ ขึ้นไป ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท” 
 

                       ประกาศ  ณ วันที ่  ๒๘   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
             (ลงชื่อ)              เกษม  สุวรรณกุล 
                          (ศาสตราจารย์เกษม  สุวรรณกุล) 
                               นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
 
          สําเนาถูกต้อง 
    
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 



 
 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

หลักสตูรเหมาจ่ายและหลักสตูรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา 
สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๑๒) 

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

  โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรทีศึ่กษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สําหรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศกึษา 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบญัญตัิมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชมุ คร้ังที่ ๖/๒๕๕๖  เมือ่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี ้
 

  ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรทีศึ่กษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สําหรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศกึษา (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๖” 
 

  ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
 

  ข้อ ๓  ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นข้อ ๕.๔๙  ต่อจากข้อ ๕.๔๘ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา            
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาหลกัสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศึกษาบางช่วงเวลา
ของปีการศึกษา สําหรับนิสติระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยระเบยีบมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาหลกัสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศึกษาบางช่วงเวลา
ของปีการศึกษา สําหรับนิสติระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังน้ี 

            

ข้อ สาขาวิชา ระดับการศึกษา 
ประกาศนียบัตร ปริญญาโท ปริญญาเอก 

“๕.๔๙ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก - ๒๓๕,๐๐๐ -” 
 
ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๐    พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

 

 
 

(สําเนา) 



 
 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

หลักสตูรเหมาจ่ายและหลักสตูรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา 
สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๑๓) 

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

  โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรทีศึ่กษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สําหรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศกึษา 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบญัญตัิมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชมุ คร้ังที่ ๖/๒๕๕๖  เมือ่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี ้
 

  ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรทีศึ่กษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สําหรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศกึษา (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๖” 
 

  ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคฤดูรอ้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
 

  ข้อ ๓  ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นข้อ ๕.๕๐  ต่อจากข้อ ๕.๔๙ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาหลกัสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศึกษาบางช่วงเวลา
ของปีการศึกษา สําหรับนิสติระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยระเบยีบมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาหลกัสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศึกษาบางช่วงเวลา
ของปีการศึกษา สําหรับนิสติระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้    
      

ข้อ สาขาวิชา ระดับการศึกษา 
ประกาศนียบัตร ปริญญาโท ปริญญาเอก 

“๕.๕๐ สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจดัการ
สมรรถนะของมนุษย์ 

- ๓๒๐,๐๐๐ -” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๐    พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

 

 
 
 

(สําเนา) 
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