
ว

 

ค่าธรรมเ

พ.ศ. ๒๕
และครั้งที
 

ค่าธรรมเ
พ.ศ. ๒๕
 

 
 
สําหรับนิ
การศึกษ
๒๕๕๓ ข้
 

 

และอาจล

และอาจล

ดังต่อไปนี

ว่าด้วยการเก็

โดยท
เนียมการศึกษ

อาศั
๕๕๐   สภามห
ที่ ๔/๒๕๕๖ เ

ข้อ ๑
เนียมการศึกษ
๕๕๖”  

 ข้อ ๒
 มิให้

นิสิตภาคปกติ 
ษาหลักสูตรเหม
ข้อ ๕.๒๕  ขอ้

 ข้อ ๓
“นิสิ

ลงทะเบียนเรี
“นสิิ

ลงทะเบียนเรี
 

ข้อ ๔
นี ้

 
 
 

บเงินค่าบํารุง

ที่เป็นการสมค
ษา สําหรับนิสิ
ัยอํานาจตามค
หาวิทยาลัยบูร
เมื่อวันที่ ๑๗ 

๑  ระเบียบนี้
ษา สําหรับนิสิ

๒  ระเบียบนีใ้
้นําระเบียบมห
 พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มาจ่ายและหล
อ ๕.๒๖  และ

๓  ในระเบยีบ
สติเต็มเวลา”  
ยนนอกเวลาท

สติไม่เตม็เวลา
ยนในเวลาทํา

๔  ให้เก็บเงิน

ระเบี
และค่าธรรมเ
ระดับบัณฑติ

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

ควรใหม้ีระเบีย
ตเต็มเวลา แล
ความในมาตร
รพา  ในการป
 กรกฎาคม พ

เรียกว่า “ระเ
ตเต็มเวลา แล

ให้ใช้บังคับสํา
หาวิทยาลัยบูร
  และระเบียบ
ลักสูตรทีศ่ึกษ
ข้อ ๕.๒๗ มา

บนี้ 
   หมายความว
ทํางานเป็นบา
”  หมายควา
างานเป็นบางส

ค่าบํารุงและค

 

 

บียบมหาวิทยา
เนียมการศึกษ
ตศกึษา คณะ ิ

พ.ศ. ๒๕๕
-----------------

ยบมหาวิทยาล
ละนิสติไม่เต็ม
รา ๒๑ (๒) แล
ประชมุครั้งที่ ๓
.ศ. ๒๕๕๖  จึ

บียบมหาวิทย
ละนิสติไม่เต็ม

าหรับนิสิตท่ีเข้
รพา ว่าด้วยก
บมหาวิทยาลัย
ษาบางช่วงเวลา
าใช้บังคับกับนิ

ว่า นิสิตที่ลงท
างส่วนด้วยก็ได
มว่า  นิสิตทีล่
ส่วนด้วยก็ได ้

ค่าธรรมเนียม

 
(สําเนา)

 
าลัยบูรพา 
ษา สาํหรับนิสิ
วิศวกรรมศาส

๕๖ 
----------------

ลัยบูรพา ว่าด้
มเวลา ระดับบั
ละ (๑๔) แห่ง
๓/๒๕๕๖  เมื่
จึงวางระเบยีบ

ยาลัยบูรพา ว่า
มเวลา ระดับบั

ขา้ศึกษาตั้งแต่
ารเก็บเงินค่าบ
ยบูรพา ว่าดว้ย
าของปีการศกึ
นสิิตตามวรรค

ทะเบียนเรียนใ
ด ้
ลงทะเบียนเรีย
 

การศึกษาเป็น

) 

ตเต็มเวลา แล
สตร ์

---- 

ดว้ยการเก็บเงิ
บัณฑติศึกษา ค
พระราชบญัญ
อวันท่ี ๑๕ พ
บไว้ ดังต่อไปนี้

าด้วยการเก็บ
บัณฑติศึกษา ค

ตปี่การศึกษา ๒
บํารุงและค่าธ
ยการเก็บเงินค
กษา สําหรับนิ
หนึ่ง    

ในเวลาทํางาน

ยนนอกเวลาทํ

นแบบเหมาจา่

ละนิสติไม่เต็ม

นค่าบํารุงและ
 คณะวิศวกรรม
ญตัิมหาวิทยาล
ฤษภาคม พ.ศ
นี ้

เงินค่าบํารุงแ
 คณะวิศวกรรม

๒๕๕๖ เป็นต้
ธรรมเนียมการ
ค่าบํารุงและค่
นสิิตบัณฑิตศึก

นของมหาวิทย

ทํางานของมหา

ายรายภาคกา

มเวลา 

ะ
มศาสตร์ 
ลัยบูรพา  
ศ. ๒๕๕๖  

และ
มศาสตร์ 

้นไป 
รศึกษา
คา่ธรรมเนียม
กษา พ.ศ. 

ยาลัย 

าวิทยาลัย

รศึกษา 



-๒- 
 
“                ” 

ข้อ หลักสตูร 

          อัตราค่าบํารุงและคา่ธรรมเนียมการศึกษา (บาท) 
              นิสติไทย           นิสติตา่งชาติ 
นิสิตเต็มเวลา นิสิตไม่เต็ม

เวลา 
นิสิตเต็มเวลา นิสิตไม่เต็ม

เวลา 
๔.๑ หลักสตูรระดับปริญญาโท 

- ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 
- ภาคฤดรู้อน 

 
๓๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๔๕,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 
๓๕,๐๐๐ 

 
- 

        - 
๔.๒ หลักสตูรระดับปริญญาเอก 

- ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 
- ภาคฤดรู้อน 

 
๓๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
- 
- 

 
๑๐๐,๐๐๐ 
๓๕,๐๐๐ 

 
- 
- 

๔.๓ ค่าธรรมเนียมการวิจัยระดับปริญญาโท 
- ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

๔.๔ ค่าธรรมเนียมการวิจัยระดับปริญญาเอก 
- ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

                                                                                                                                   

ข้อ ๕  นอกจากค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๔.๑ และขอ้ ๔.๒ แล้ว  นสิิตต้อง
ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติมตามอัตราดังนี ้

๕.๑  ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต          ๒,๐๐๐  บาท 
๕.๒  ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา           ๑,๕๐๐  บาท 

 

ข้อ ๖  ค่าธรรมเนียมการวิจัยระดับปริญญาโท ตามข้อ ๔.๓  ให้เรียกเกบ็ ๒ ปีการศึกษา สําหรับ
นิสิตไทยท่ีเข้าศึกษาต่อด้วยทุนการศึกษาจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ทีม่ิได้มขี้อตกลง
ความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร ์
 

ข้อ ๗  ค่าธรรมเนียมการวิจัยระดับปริญญาเอก ตามข้อ ๔.๔ ให้เรียกเก็บ ๓ ปีการศึกษา สําหรับ
นิสิตไทยท่ีเข้าศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว ทุนการศึกษาจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ            
ที่มิไดม้ีข้อตกลงความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร ์
 

ข้อ ๘  นิสติเตม็เวลา และนสิติไม่เต็มเวลา ที่ศึกษาครบกําหนดระยะเวลาของแต่ละหลกัสูตร แต่
อยู่ระหว่างการทําวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ หรืองานนิพนธ์ ให้ชําระค่ารักษาสภาพนิสิต ดงัน้ี 

๘.๑  นสิิตไทย 
                                  ก.  ภาคต้นและภาคปลาย   ภาคเรียนละ     ๕,000 บาท 
                                  ข.  ภาคฤดรู้อน                                   ๒,๕๐๐ บาท 

๘.๒  นสิิตต่างชาต ิ
                                  ก.  ภาคต้นและภาคปลาย   ภาคเรียนละ    ๑๕,๐๐๐ บาท  
                                  ข.  ภาคฤดรู้อน                                    ๗,๕๐๐ บาท 
 



-๓- 
 

ข้อ ๙  ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ สําหรับนสิติระดับปรญิญาโท แผน ข ตามอัตราดังนี ้
๙.๑  ครั้งท่ี ๑     ไม่คิดค่าธรรมเนียม 
๙.๒  ครั้งท่ี ๒ และครั้งท่ี ๓ (คร้ังสุดท้าย)  ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท 

 

ข้อ ๑๐  ค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบตัิ สําหรับนิสติระดับปริญญาเอก ตามอัตราดังน้ี 
  ๑๐.๑  ครั้งที่ ๑     ไม่คิดค่าธรรมเนียม 
  ๑๐.๒  ครั้งที่ ๒ และคร้ังที่ ๓ (ครั้งสุดท้าย)  ครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท 
 

ข้อ ๑๑  ค่าธรรมเนียมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ก ตามอัตราดังน้ี 
  ๑๑.๑  ครั้งที่ ๑      ไม่คิดค่าธรรมเนียม 
  ๑๑.๒  ครั้งที่ ๒ (คร้ังสุดท้าย)   ครั้งละ ๗,๕๐๐ บาท 
 

ข้อ ๑๒ ค่าธรรมเนียมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ สําหรับนิสิตระดับปรญิญาเอก ตามอัตราดังนี ้
  ๑๒.๑  ครั้งที่ ๑     ไม่คิดค่าธรรมเนียม 
  ๑๒.๒  ครั้งที่ ๒ (คร้ังสุดท้าย)   ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
 

  ข้อ ๑๓  ค่าธรรมเนียมการเทยีบโอนหน่วยกิต ๓๐๐ บาท 
 

  ข้อ ๑๔  ค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา ครัง้ละ ๕๐๐ บาท 
 

  ข้อ ๑๕  นิสติระดับบัณฑิตศึกษาที่มาเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรี ซึ่งกาํหนดให้นสิิตระดับ
บัณฑิตศึกษาตอ้งลงทะเบียนรายวิชาระดับปริญญาตรีนั้น นิสติไมต่้องชําระค่าหน่วยกิตรายวิชานั้น 
 

  ข้อ ๑๖  ค่าธรรมเนียมการย้ายประเภทนิสติ (แบบเต็มเวลาหรือแบบไม่เต็มเวลา) ครั้งละ ๕๐๐ บาท 
                                                                                                                                                              

                     ข้อ ๑๗  ในการรักษาสภาพนิสิตน้ัน กรณีนิสิตป่วยโดยมีคําสั่งแพทยใ์ห้พักรักษาตัว หรือ 
เป็นนิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการทีค่ณะจดัให้ไปศกึษา ณ ต่างประเทศ  ได้รับยกเว้น ไม่ต้องชําระค่ารักษาสภาพนิสิต 
 

ข้อ ๑๘  นิสติเต็มเวลา และนสิิตไม่เต็มเวลา ที่ลงทะเบียนเรียนและชําระเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษาช้ากว่ากําหนด หรือขอคืนสภาพการเป็นนิสิต จะต้องชําระคา่ปรับในอัตราร้อยละ๑๒ ต่อปีของค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องชําระ โดยคิดเป็นรายเดือนนับตั้งแต่วันทีใ่ห้ชําระจนถึงวันที่ชําระจริง  ทั้งนี้เศษของเดือน
ให้คิดเป็น ๑ เดือน  
 

                     ข้อ ๑๙  กําหนดการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

                     ข้อ ๒๐  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
                                                                                                                                   

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