(สําเนา))
ระเบีบียบมหาวิทยาาลัยบูรพา
ว่วาด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเเนียมการศึกษษา สําหรับนิสตเต็
ิ มเวลา แลละนิสติ ไม่เต็มเวลา
ม
ระดับบัณฑิตศึ
ต กษา คณะวิศิ วกรรมศาสสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๕๖
-------------------------------------------------โดยทที่เป็นการสมคควรให้มีระเบียบมหาวิ
ย
ทยาลลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและะ
ค่าธรรมเเนียมการศึกษษา สําหรับนิสตเต็
ิ มเวลา แลละนิสติ ไม่เต็มเวลา
ม ระดับบัณฑิตศึกษา คคณะวิศวกรรมมศาสตร์
อาศััยอํานาจตามคความในมาตรรา ๒๑ (๒) แลละ (๑๔) แห่งพระราชบัญญ
ญัติมหาวิทยาลลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๕๐ สภามหหาวิทยาลัยบูรพา
ร ในการปประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
๓
เมือวั
่ นที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศศ. ๒๕๕๖
และครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื
เ ่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงวางระเบียบไว้
บ ดังต่อไปนีนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเรี
้ ยกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลั
ย ยบูรพา ว่าด้
า วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
แ
ค่าธรรมเเนียมการศึกษษา สําหรับนิสิตเต็มเวลา แลละนิสติ ไม่เต็มเวลา
ม ระดับบัณฑิตศึกษา คคณะวิศวกรรมมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๕๖”
ใ้ ใช้บังคับสําหรั
า บนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ต่ปีการศึกษา ๒๒๕๕๖ เป็นต้้นไป
ข้อ ๒ ระเบียบนีให้
มิให้้นําระเบียบมหหาวิทยาลัยบูรพา
ร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํบารุงและค่าธธรรมเนียมการรศึกษา
สําหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบมหาวิ
บ ทยาลัยบู
ย รพา ว่าด้วยการเก็
ย
บเงินคค่าบํารุงและค่ค่าธรรมเนียม
การศึกษาหลั
ษ กสูตรเหมมาจ่ายและหลลักสูตรทีศ่ ึกษาบางช่
ษ
วงเวลาาของปีการศึกษา
ก สําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
ก พ.ศ.
๒๕๕๓ ข้อ ๕.๒๕ ข้อ ๕.๒๖ และข้อ ๕.๒๗ มาาใช้บังคับกับนิสิตตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๓ ในระเบียบนี
บ ้
“นิสสิิตเต็มเวลา” หมายความวว่า นิสิตที่ลงททะเบียนเรียนใในเวลาทํางานนของมหาวิทยาลั
ย ย
และอาจลลงทะเบียนเรียนนอกเวลาททํางานเป็นบาางส่วนด้วยก็ไดด้
“นิสสิิตไม่เต็มเวลา” หมายความว่า นิสิตทีล่ลงทะเบียนเรียนนอกเวลาทํ
ย
ทํางานของมหาาวิทยาลัย
และอาจลลงทะเบียนเรียนในเวลาทํางานเป็
า
นบางสส่วนด้วยก็ได้
ข้อ ๔ ให้เก็บเงินค่าบํารุงและคค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นแบบเหมาจ่
น
าายรายภาคการศึกษา
ดังต่อไปนีนี้

-๒-

“
ข้อ

”
หลักสูตร

๔.๑ หลักสูตรระดับปริญญาโท
- ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ
- ภาคฤดูร้อน
๔.๒ หลักสูตรระดับปริญญาเอก
- ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ
- ภาคฤดูร้อน
๔.๓ ค่าธรรมเนียมการวิจัยระดับปริญญาโท
- ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ
๔.๔ ค่าธรรมเนียมการวิจัยระดับปริญญาเอก
- ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ

อัตราค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา (บาท)
นิสติ ไทย
นิสติ ต่างชาติ
นิสิตเต็มเวลา นิสิตไม่เต็ม นิสิตเต็มเวลา นิสิตไม่เต็ม
เวลา
เวลา
๓๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๔๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐

-

๓๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

-

๑๐๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐

-

๕๐,๐๐๐

-

-

-

๕๐,๐๐๐

-

-

-

ข้อ ๕ นอกจากค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๔.๑ และข้อ ๔.๒ แล้ว นิสิตต้อง
ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติมตามอัตราดังนี้
๕.๑ ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
๒,๐๐๐ บาท
๕.๒ ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา
๑,๕๐๐ บาท
ข้อ ๖ ค่าธรรมเนียมการวิจัยระดับปริญญาโท ตามข้อ ๔.๓ ให้เรียกเก็บ ๒ ปีการศึกษา สําหรับ
นิสิตไทยที่เข้าศึกษาต่อด้วยทุนการศึกษาจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ทีม่ ิได้มขี ้อตกลง
ความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์
ข้อ ๗ ค่าธรรมเนียมการวิจัยระดับปริญญาเอก ตามข้อ ๔.๔ ให้เรียกเก็บ ๓ ปีการศึกษา สําหรับ
นิสิตไทยที่เข้าศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว ทุนการศึกษาจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
ที่มิได้มีข้อตกลงความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์
ข้อ ๘ นิสติ เต็มเวลา และนิสติ ไม่เต็มเวลา ที่ศึกษาครบกําหนดระยะเวลาของแต่ละหลักสูตร แต่
อยู่ระหว่างการทําวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ หรืองานนิพนธ์ ให้ชําระค่ารักษาสภาพนิสิต ดังนี้
๘.๑ นิสิตไทย
ก. ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ ๕,000 บาท
ข. ภาคฤดูร้อน
๒,๕๐๐ บาท
๘.๒ นิสิตต่างชาติ
ก. ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
ข. ภาคฤดูร้อน
๗,๕๐๐ บาท

-๓-

ข้อ ๙ ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ สําหรับนิสติ ระดับปริญญาโท แผน ข ตามอัตราดังนี้
๙.๑ ครั้งที่ ๑
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
๙.๒ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ (ครั้งสุดท้าย)
ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
ข้อ ๑๐ ค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ สําหรับนิสติ ระดับปริญญาเอก ตามอัตราดังนี้
๑๐.๑ ครั้งที่ ๑
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
๑๐.๒ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ (ครั้งสุดท้าย)
ครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท
ข้อ ๑๑ ค่าธรรมเนียมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ก ตามอัตราดังนี้
๑๑.๑ ครั้งที่ ๑
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
๑๑.๒ ครั้งที่ ๒ (ครั้งสุดท้าย)
ครั้งละ ๗,๕๐๐ บาท
ข้อ ๑๒ ค่าธรรมเนียมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ สําหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ตามอัตราดังนี้
๑๒.๑ ครั้งที่ ๑
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
๑๒.๒ ครั้งที่ ๒ (ครั้งสุดท้าย)
ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๑๓ ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิต ๓๐๐ บาท
ข้อ ๑๔ ค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา ครัง้ ละ ๕๐๐ บาท
ข้อ ๑๕ นิสติ ระดับบัณฑิตศึกษาที่มาเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรี ซึ่งกําหนดให้นสิ ิตระดับ
บัณฑิตศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาระดับปริญญาตรีนั้น นิสติ ไม่ต้องชําระค่าหน่วยกิตรายวิชานั้น
ข้อ ๑๖ ค่าธรรมเนียมการย้ายประเภทนิสติ (แบบเต็มเวลาหรือแบบไม่เต็มเวลา) ครั้งละ ๕๐๐ บาท
ข้อ ๑๗ ในการรักษาสภาพนิสิตนั้น กรณีนิสิตป่วยโดยมีคําสั่งแพทย์ให้พักรักษาตัว หรือ
เป็นนิสิตที่เข้าร่วมโครงการทีค่ ณะจัดให้ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องชําระค่ารักษาสภาพนิสิต
ข้อ ๑๘ นิสติ เต็มเวลา และนิสิตไม่เต็มเวลา ที่ลงทะเบียนเรียนและชําระเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษาช้ากว่ากําหนด หรือขอคืนสภาพการเป็นนิสิต จะต้องชําระค่าปรับในอัตราร้อยละ๑๒ ต่อปีของค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องชําระ โดยคิดเป็นรายเดือนนับตั้งแต่วันทีใ่ ห้ชําระจนถึงวันที่ชําระจริง ทั้งนี้เศษของเดือน
ให้คดิ เป็น ๑ เดือน
ข้อ ๑๙ กําหนดการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๐ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ)
สําเนาถูกต้อง
(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

