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 ขอต้อนรับนิสิตใหม่ทุกคน สู่มหาวิทยาลัยบูรพาด้วยความยินดียิ่ง มหาวิทยาลัยบูรพา 
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในภาคตะวันออก จัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่ได้มาตรฐาน 
ในระดับนานาชาติ เป็นที่พ่ึงทางวิชาการแก่สังคม โดยมีพันธกิจหลักคือ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะเป็นผู้น า มีความสามารถในการแข่งขัน มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ และการวิจัยเชิงบูรณาการ ที่สอดคล้องต่อความต้องการของสังคม ให้บริการวิชาการ 
ที่หลากหลายและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม สนับสนุนให้มีการวิจัยและกิจกรรมที่ธ ารงไว้ซึ่งศิลปะ
และวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมุ่งม่ัน
พัฒนาเพื่อขับเคลื่อนสถาบัน ให้เป็น "ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the 
East for the Future of the Nation)" สอดคล้องกับปรัชญาที่ว่า “สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้  
คู่คุณธรรม ชี้น าสังคม” 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ เป็นปีที่ประเทศไทยและทั่วโลกก าลังต่อสู้เพื่อเอาชนะโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) รัฐบาลทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยได้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อหยุดยั้งเชื้อ
ไวรัสไม่ให้แพร่ระบาดไปยังประชาชนในประเทศ สถานศึกษาต่างมีการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ รวมทั้งมีมาตรการต่าง ๆ ให้กับนิสิต เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาด และจากภาวะ
วิกฤติต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลังการแพร่ระบาดนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการช่วยเหลือนิสิต และผู้ปกครอง 
ในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพักนิสิต การให้ทุนการศึกษา  
กองทุนอุบัติภัยส าหรับนิสิต บริการ Internet Package ส าหรับนิสิตที่ขาดแคลน ความช่วยเหลือต่าง ๆ 
ดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นการยืนยันว่ามหาวิทยาลัยบูรพาจะให้ความส าคัญต่อนิสิต และผู้ปกครอง ที่ได้ให้
ความไว้วางใจให้บุตรหลานมาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยบูรพาก าลังก้าวสู่ทศวรรษที่ ๗ ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ นี้ เป็นการดี 
ที่ทุกคนสามารถผ่านการคัดเลือกเข้ามาในสถาบันแห่งนี้ได้อย่างสมเกียรติ นับได้ว่าเป็นผู้มีความสามารถ 
และมีความพร้อมในการศึกษาต่อ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยตลอดการศึกษา 
ในหลักสูตรที่เลือกเข้ามาได้อย่างมีความสุข และส าเร็จการศึกษาออกไปรับใช้สังคมได้อย่างภาคภูมิใจ 
 สุดท้ายนี้ ผมขอให้อ านาจคุณงามความดีที่ทุกคนมีอยู่ จงดลบันดาลให้นิสิตที่รักทุกคน 
ประสบความสุข มีสุขภาพที่แข็งแรง และผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวง เพ่ือให้ประสบความส าเร็จ 
ในการศึกษาตามที่หวัง 
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สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

ตราสัญลักษณม์หาวิทยาลัยบูรพา 
 

 

 

 

เป็นรูปเลขไทย “๙” มีกนกเปลวเพลิงล้อมรอบรัศมีประกอบมี ๘ แฉก 

ด้านล่างเป็นเส้นโค้งท้ังหมดบรรจุอยู่ในวงกลมซ้อน ๒ วง 

 

แบบที่  ๑  ภายในวงกลมนอกเบื้องบนมีค าว่า “สุโข ป ญา ปฏิลาโภ” 

     เบื้องล่างมีค าว่า “มหาวิทยาลัยบูรพา” 

แบบที ่ ๒  ภายในวงกลมนอกวงนอกมีค าว่า “มหาวิทยาลัยบูรพา” 

     เบื้องล่างมีค าเป็นภาษาอังกฤษว่า “BURAPHA UNIVERSITY” 
    (ไม่จ ากัดสีและขนาด) 

 

ความหมาย 
 ๑.  ตราเป็นรูปทรงกลมตรงกลางเป็นรูปเลขไทย ๙ หมายถึง รัชกาลของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน 
 ๒.  มีกนกเปลวเพลิงล้อมรอบ หมายถึง ความรุ่งโรจน์และรุ่งเรือง รัศมีประกอบ ๘ แฉก 
 ๓.  ด้านล่างเป็นเส้นโค้ง หมายถึง ความเคลื่อนไหวและการพัฒนาไม่มีที่สิ้นสุด 
 ๔.  ค าว่า “สุโข ป ญา ปฏิลาโภ” หมายความว่า ความได้ปัญญา ให้เกิดสุข 
 
ปรัชญามหาวิทยาลัยบูรพา 
 สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้น าสังคม  

 
ปณิธานมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๑.  ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญา ใฝ่หาความรู้ และคุณธรรม 
 ๒.  สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 ๓.  เป็นที่พ่ึงทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ชี้น าแนวทางการพัฒนาแก่สังคม โดยเฉพาะ 
ภาคตะวันออก 

 



-๒- 


สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

วิสัยทัศนม์หาวิทยาลัยบูรพา 
 “ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตขของแผ่นดิน” 
 Wisdom of the East for the Future of the Nation 
 
พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 
 1. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพ 
ทางวิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  
 2. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนง 
ต่าง ๆและด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการ
ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคมชุมชน
และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
 
สีประจ ามหาวิทยาลัยบูรพา 
 สีประจ ามหาวิทยาลัย คือ  สีเทา-ทอง 
 สีเทาเป็นสีของสมอง หมายถึง  ความเจริญทางสติปัญญา 
 สีทอง   หมายถึง  คุณธรรม 
 สีเทา-ทอง  หมายถึง  บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา  

    เป็นผู้กอปรด้วยสติปัญญา และคุณธรรม 
 

ค าขวัญมหาวิทยาลัยบูรพา 
 สุโข ป ญา ปฏิลาโภ 
 ความได้ปัญญา ให้เกิดสุข 
 
ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลยับูรพา 
 ต้นมะพร้าว 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๓- 

-ส ำเนำ- 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่ 0101/ ๒๕63 

เร่ือง ก ำหนดกำรเปิด-ปิดภำคเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕63 
ส ำหรับนสิิตระดับปริญญำตร ีและนสิิตระดับบัณฑติศึกษำ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
เพื่อให้กำรเรียนกำรสอนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มหำวิทยำลยับูรพำ จึงขอก ำหนดกำรเปิด-ปดิ 

ภำคเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕62 นิสิตระดบัปริญญำตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ เพื่อถือปฏิบตัิโดยทั่วกัน  
 

ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕63 
เปิดภาคเรียน วันเสำร์ที่ 4 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 
สอบกลางภาค (9 วัน)   

- วันเสำร์ที่ 5 กันยำยน พ.ศ. ๒๕63 - วันอำทิตย์ที่ 13 กันยำยน พ.ศ. ๒๕63 
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน   

- วันศุกร์ที่ 30 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕63 
สอบปลายภาค (9 วัน)   

- วันเสำร์ที่ 31 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕63 - วันอำทิตย์ที่ 8 พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕63 
ปิดภาคเรียน   

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕63 
วันหยุด  

- วันไหว้คร ู -  วิทยำเขตจันทบรุ ี วันพฤหัสบดีที ่20 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕63 
  -  วิทยำเขตสระแก้ว วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕63 

    
-  วันเข้ำพรรษำ วันจันทร์ที่ 6 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 
-  วันหยุดชดเชยวันอำฬำหบูชำ วันอังคำรที่ 7 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 
-  วันคล้ำยวันสถำปนำมหำวิทยำลัย วันพุธที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 (เฉพำะบำงแสน) 
-  วันเฉลมิพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดมีหำวชิรำลงกรณ 
    พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว วันอังคำรที่ 28 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕63 
-   วันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเดจ็พระนำงเจ้ำสิริกติิ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
    และวันแม่แห่งชำติ วันพุธท่ี 12 สิงหำคม พ.ศ. 2563 
-  วันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภมูิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 
   วันอังคำรที่ 13 ตุลำคม พ.ศ. 2563 
-  วันปิยมหำรำช  วันศุกร์ที ่23 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕63 
-  วันฝึกซ้อมย่อยพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ปีกำรศึกษำ ๒๕61 (๑ วัน) 

            -  วันฝึกซ้อมรวมพิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร ปีกำรศึกษำ ๒๕61 (3 วัน) 
            -  วันฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร ปีกำรศึกษำ ๒๕61 (2 วัน) 
            -  วันพระรำชทำนปรญิญำบัตร        ปีกำรศึกษำ ๒๕61 (๒ วัน) 
 
หมายเหตุ วันสอนชดเชยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะ/วิทยำลัย 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๔- 

ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕63 
 

เปิดภาคเรียน วันเสำร์ที่ 21 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 
สอบกลางภาค (9 วัน)   

- วันเสำร์ที่ 16 มกรำคม พ.ศ. ๒๕64 - วันอำทิตย์ที่ 24 มกรำคม พ.ศ. ๒๕64 
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน   

- วันศุกร์ที่ 5 มีนำคม พ.ศ. ๒๕64 
สอบปลายภาค (9 วัน)   

- วันเสำร์ที่ 13 มีนำคม พ.ศ. ๒๕64 – วันอำทิตย์ที่ 21 มีนำคม พ.ศ. ๒๕64 
ปิดภาคเรียน   

วันจันทร์ที่ 22 มีนำคม พ.ศ. ๒๕64 
วันหยุด   

-  วันคล้ำยวันพระรำชสมภพ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดลุยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 
   วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ วันเสำร์ที่ 5 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
-  วันหยุดชดเชยวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช    
   บรมนำถบพิตร วันจันทร์ที่ 7 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

 - วันพระรำชทำนรัฐธรรมนูญ วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
 - วันสิ้นปี วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
 - วันข้ึนปีใหม่ วันศุกร์ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 
 - วันมำฆะบูชำ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 
 
หมายเหตุ  วันสอนชดเชยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะ/วิทยำลัย 

 
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕63 (เม.ย.-มิ.ย. 64) 

 

เปิดภำคเรียน วันเสำร์ที่ 3 เมษำยน พ.ศ. ๒๕64 
สอบกลำงภำค วันเสำร์ที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕64 - วันศุกร์ที่ 7 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕64 
สอบปลำยภำค วันเสำร์ที่ 5 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕64 - วันศุกร์ที่ 11 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕64 
ปิดภำคเรียน วันเสำร์ที่ 12 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕64 

วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระบรมรำชินี วันพฤหัสบดีที่ 3 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ  วันสอนชดเชยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะ/วิทยำลัย 

 

 จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกนั 
 

       ประกำศ  ณ  วันที ่ 12  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕62 
 

       (ลงชื่อ)                  สมถวิล  จริตควร 
              (รองศำสตรำจำรย์สมถวลิ  จริตควร) 
           รองอธิกำรบดีฝ่ำยวชิำกำร ปฏิบัติกำรแทน 

       ผู้รักษำกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลยับูรพำ 



 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ ๑ 
 

ประวัติและการจัดการศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
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-๖- 

ประวัติและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน 

พ.ศ. ๒๔๙๘ 

 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยาเขตบางแสน พ.ศ. ๒๕๑๗ 

 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลยับูรพา 
 

พ.ศ. ๒๕๓๓ 

 
ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งอยู่ เลขท่ี ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๖๔๗ ไร่ ๒ งาน ๑ ตารางวา ได้พัฒนามาจากวิทยาลัยวิชาการการศึกษา
บางแสน สถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศที่ตั้งข้ึนในส่วนภูมิภาค ก าหนดให้มี
หลักสูตร ๔ ปี ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาการศึกษาบัณฑิต โดยมีพิธีสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ ๘ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ จึงถือว่าวันที่ ๘ กรกฎาคม หรือเรียกว่า “แปดกรกฎ” ของทุกปี  
เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้รับการเปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท าให้วิทยาลัยวิชาการศึกษา 
บางแสน มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน (มศว บางแสน) เริ่มมีคณะวิชา
และหลักสูตรต่างๆ มากขึ้น 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ มหาวิทยาลัยบูรพามีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓  
อันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓  
 ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยบูรพา
เพ่ิมวิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
 ต่อมาเมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยบูรพาเพ่ิม
วิทยาเขตสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
 

 เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในราชกิจจานุเบกษา มหาวิทยาลัยบูรพาได้ปรับเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยส่วน
ราชการเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วย 
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและ
กฎหมายอื่น มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
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-๗- 

การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน ามีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
เป็นผู้น าเน้นด้านอุตสาหกรรมและบริการ มีความสามารถในการแข่งขัน ภายใตคุ้ณธรรมและ
จริยธรรม ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ทั้งยังให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม 
เพ่ือให้เกิดสังคมอุดมปัญญาที่สามารถพ่ึงพาตนเอง มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีข้ึน ตลอดจน
ส่งเสริมให้สังคมภาคตะวันออก ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติให้
ด ารงอยู่ต่อไป 
 มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ด าเนินการและ
ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการ ท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่น และการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ในการด าเนินการของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเน้นให้
ความส าคัญกับ 
 ๑.  ความเป็นเลิศ และเสรีภาพทางวิชาการ 
 ๒.  ความจ าเป็นและความต้องการตามสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของไทย 
 ๓.  ความเสมอภาพทางการศึกษาของประชาชน 
 ๔.  ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการ 
 ๕.  ความใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
 มหาวิทยาลัยบูรพามุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตเพ่ือให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า 
“สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้น าสังคม” 
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-๙-  

โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  :  เส้นทึบ (   ) แทนสายบังคับบัญชา  เส้นประ (       )  แทนสายงานที่ปรึกษาหรือ 
  สายประสานงาน 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการบริหาร           
มหาวิทยาลัยบูรพา 

คณะกรรมการ 
ประจ าส่วนงาน 

นายกสภามหาวิทยาลัย
บูรพา 

 

อธิการบด ี

หัวหน้าส านักงานอธิการบดี 

สภาพนักงาน 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

รองอธิการบดี 

หัวหน้าส านักงาน 
สภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการบริหารงาน     
การเงินและทรัพย์สิน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประจ ามหาวิทยาลัย 

สภาวิชาการ 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย* 

คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์
ประจ ามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการอ่ืน ๆ 

คณบดี/ ผู้อ านวยการ (คณะ/ วิทยาลัย) ผู้อ านวยการ (ส านัก/ สถาบัน) 

- ผู้อ านวยการกอง 
- ผู้อ านวยการศูนย ์
- ผู้จัดการ 

- หัวหน้าส านักงานคณบด ี
- หัวหน้าส านักงานการศึกษา 
- หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
- ผู้อ านวยการศูนย์ 
- ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
- ผู้อ านวยการโรงเรียน 
- หัวหน้าหนว่ยงาน 
- หัวหน้าฝ่าย 

- ผู้อ านวยการส านกั 
- ผู้อ านวยการสถาบัน 

คณะกรรมการผู้
ประสานงานส านักงาน

อธิการบดี 

คณะกรรมการ 
ประจ าส่วนงาน 

คณะกรรมการอื่น ๆ 



 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ ๒ 
 

การบริหาร 



 

  สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๑๐- 

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
 

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย 

๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง  พิธิยานุวัฒน์   ประธานกรรมการ 

๒. ศาสตราจารย์สุรพล  นิติไกรพจน์    กรรมการ 

๓. ศาสตราจารย์สุนทร  บุญญาธิการ    กรรมการ 

๔. รองศาสตราจารย์สุมนต์   สกลไชย    กรรมการ 

๕. รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   กรรมการ 

๖. นายบุญปลูก  ชายเกตุ     กรรมการ 

๗. พลต ารวจตรีชุมศักดิ์  พฤกษาพงษ์    กรรมการ 

๘. รองศาสตราจารย์สนธิ  เตชานันท์    กรรมการ 

๙. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 

------------------------------- 
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-๑๑- 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา  ประกอบด้วย 
๑.  รศ.วชัรินทร์ กาสลัก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา   ประธานกรรมการ 
๒.  ผศ.สวุรรณา รัศมีขวัญ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี   รองประธานกรรมการ 

ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  
๓.  รศ.สมถวิล จริตควร  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
๔.  รศ.จิตติมา เจริญพานิช ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย  กรรมการ 

และนวัตกรรม  
๕.  ผศ.เอกวิทย์ โทปุรินทร์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 
๖.  ผศ.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการ 

ยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา  
๗.  ผศ.อานนท์ วงษ์แก้ว  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา  กรรมการ 

โครงสร้างพื้นฐาน  
๘.  ผศ.วิมลรัตน์ จตุรานนท์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ  กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัย  
๙.  ผศ.ณยศ คุรุกิจโกศล  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ  กรรมการ 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
๑๐.  ผศ.วศิน ยุวนะเตมีย์  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี กรรมการ 
๑๑.  ผศ.วิชุดา จันทร์ข้างแรม ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว กรรมการ 
๑๒.  อ.ภูสิต กุลเกษม  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง กรรมการ 

และทรัพย์สิน  
๑๓.  ผศ.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา  กรรมการ 

หลักสูตรและประกันคุณภาพ  
๑๔.  ผศ.สหัทยา รัตนะมงคลกุล ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียน กรรมการ 

และประมวลผลการศึกษา  
๑๕.  ผศ.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา  กรรมการ 

มาตรฐานการวิจัย  
๑๖.  ผศ.จริยาวดี สุริยพันธุ์ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา  กรรมการ 

นวัตกรรมและเครือข่ายวิจัย  
๑๗.  ผศ.พรรณวลัย เกวะระ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
๑๘.  อ.เจนวิทย์ นวลแสง  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 
๑๙.  ผศ.การุณ สุขสองห้อง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา กรรมการ 
๒๐.  รศ.ธนวัฒน์ พิมลจินดา ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการ 

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
๒๑.  ผศ.ภัทรมน สาตรักษ์ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย กรรมการ 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๑๒- 

๒๒.  ผศ.จักรกริศน์ บัวแก้ว ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอ านวยการ กรรมการ 
และสื่อสารองค์กร  

๒๓.  อ.เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา  กรรมการ 
โครงสร้างพื้นฐาน  

๒๔.  ผศ.ณัฐพล ชมแสง  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต กรรมการ 
จันทบุรี  

๒๕.  อ.ธนพร ค าวรรณ์  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต กรรมการ 
สระแก้ว  

๒๖.  อ.พรรณี พิมาพันธ์ุศรี คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว   กรรมการ 
๒๗.  ผศ.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะการแพทย์  กรรมการ 

แผนไทยอภัยภูเบศร  
๒๘.  อ.สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์ คณบดีคณะดนตรีและการแสดง   กรรมการ 
๒๙.  ผศ.พรชัย จลูเมตต์  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์   กรรมการ 
๓๐.  ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์    กรรมการ 
๓๑.  รศ.มยุรี ตันติสิระ  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์     กรรมการ 
๓๒.  อ.กฤษนัยน์ เจริญจิตร คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์    กรรมการ 
๓๓.  อ.สุชาดา รัตนวาณิชย์พนัธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 
๓๔.  รศ.ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์   กรรมการ 
๓๕.  รศ.ณกร อินทร์พยุง  คณบดีคณะโลจิสติกส์    กรรมการ 
๓๖.  ผศ.กฤษณะ ชินสาร  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ    กรรมการ 
๓๗.  ผศ.เอกรัฐ ศรีสุข  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์    กรรมการ 
๓๘.  ผศ.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   กรรมการ 
๓๙.  ผศ.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ 
๔๐.  รศ.ว่าที่ร้อยตรีเสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์   กรรมการ 
๔๑.  รศ.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์    กรรมการ 
๔๒.  รศ.ยุวด ีรอดจากภัย  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์    กรรมการ 
๔๓.  ผศ.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร คณบดีคณะสหเวชศาสตร์    กรรมการ 
๔๔.  อ.ปริญญา นาคปฐม  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 
๔๕.  ผศ.ระพีพร ศรีจ าปา  คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์    กรรมการ 
๔๖.  ผศ.ภัทราวดี มากมี  คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา กรรมการ 
๔๗.  อ.ศุภฤทัย อิฐงาม  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา    กรรมการ 
๔๘.  นางรวิวรรณ วัฒนดิลก ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล   กรรมการ 
๔๙.  อ.วิทวัส พันธุมจินดา ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์   กรรมการ 
๕๐.  นายพีรพัฒน์ มั่งค่ัง  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ    กรรมการ 
๕๑.  อ.เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ ผู้อ านวยการส านักหอสมุด    กรรมการ 
๕๒.  รศ.นุจรี ไชยมงคล  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    กรรมการ 
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๕๓.  อ.บัลลังก์ เนื่องแสง  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล   กรรมการ 
๕๔.  ผศ.วศิน ยุวนะเตมีย์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์   กรรมการ 
๕๕.  รศ.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ คณบดีคณะอัญมณี    กรรมการ 
๕๖.  อ.ประทีป อูปแก้ว  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร   กรรมการ 
๕๗.  ผศ.วิชุดา จันทร์ข้างแรม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 
๕๘.  รศ.วิทวสั แจ้งเอ่ียม  ประธานสภาพนักงาน     กรรมการ 
๕๙.  นางสาววรรณา แนบเชย ผู้รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานอธิการบดี  กรรมการและเลขานุการ 

   
------------------------------- 
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คณะกรรมการสภาวิชาการ 
  
คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา  ประกอบด้วย  
 

 ๑.  อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
 ๒.  รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย   กรรมการ 
 ๓.  นายบุญปลูก  ชายเกตุ    กรรมการ 
 ๔.  ศาสตราจารย์กิตติคุณปิยนาถ บุนนาค   กรรมการ 
 ๕.  ศาสตราจารย์กิตตคิุณชนิตา  รักษ์พลเมือง  กรรมการ 
 ๖. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร  กรรมการ 
 ๗.  ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงกาญจน์พิมล  ฤทธิเดช กรรมการ 
 ๘.  ศาสตราจารย์สุพจน์  หารหนองบัว   กรรมการ 
 ๙.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณมาลียา  เครือตราชู  กรรมการ 
 ๑๐.  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์    กรรมการ 
 ๑๑.  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์   กรรมการ 
 ๑๒.  คณบดีคณะสาธารสุขศาสตร์    กรรมการ 
 ๑๓.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   กรรมการ 
 ๑๔.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    กรรมการ 
 ๑๕.  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ   กรรมการ 
 ๑๖.  รองศาสตราจารย์สุกัญญา บูรณเดชาชัย  กรรมการ 
 ๑๗.  รองศาสตราจารย์เสกสรร  ตันยาภิรมย์  กรรมการ 
 ๑๘.  รองศาสตราจารย์กรรณิการ์  วงศ์ดี   กรรมการ 
 ๑๙.  รองศาสตราจารย์รุ่งรัตน์  ศรีสุริยเวศน์  กรรมการ 
 ๒๐.  รองศาสตราจารย์จิตติมา  เจริญพานิช   กรรมการ 
 ๒๑.  รองศาสตราจารย์พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ  กรรมการ 
 ๒๒.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการและเลขานุการ  
 ๒๓.  ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและ  ผู้ช่วยเลขานุการ  
        ประกันคุณภาพ   
 ๒๔.  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๕.  นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

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



 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ ๓ 
 

การศึกษาในมหาวทิยาลัยบูรพา 
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การศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
การเข้าศึกษา 
 มหาวิทยาลัยบูรพามีแผนการรับนิสิต โดยความเห็นชอบจากคณะ/วิทยาลัย และที่ประชุม
กรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพาเห็นชอบในการเปิดรับสมัครนิสิต โดยได้เข้าร่วมการรับ
สมัครเข้าศึกษาในระบบ TCAS หรือ Thai University Center Admission System เป็นระบบ 
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเริ่มน ามาใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นระบบ
ที่ออกแบบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งระบบ TCAS ที่ทาง ทปอ. ได้ก าหนด 
ให้มีการรับจ านวน ๕ รอบ ดังนี้ 

รอบท่ี 1 : Portfolio 
พิจารณาจากผลงานของนักเรียนที่น าผลงานมาแสดงใน Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน  

โดยมีโครงการที่เปิดรับ ดังนี้  โครงการเพชรตะวันออก  โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษท่ัว
ประเทศ 
โครงการคุณธรรมน าเข้ามหาวิทยาลัย  “เด็กดีศรีระยอง” โครงการรับนิสิตเข้าศึกษาตามข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” โครงการ
ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาใน
ท้องถิ่น โครงการ  สอวน. 
โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ วิทยาเขตสระแก้ว โครงการ
พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ โครงการทับทิมสยาม คณะศึกษาศาสตร์ โครงการช้างเผือก คณะ
วิทยาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  

รอบท่ี 2 : รับตรงโควตา 
เป็นการรับนักเรียนแบบโควตา ส าหรับนักเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ หรือ รอบเขตการศึกษา  

ที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด ในการรับรอบนี้มหาวิทยาลัยสามารถจัดสอบได้ หรือจะใช้ข้อสอบ
ส่วนกลาง  
เช่น คะแนน ๙ วิชาสามัญ หรือ GAT/PAT เพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยมีโครงการที่เปิดรับ ดังนี้   
โครงการรับตรงในภาคตะวันออก ๑๒ จังหวัด โครงการพัฒนาก าลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนา 
ระบบการให้บริการเภสัชกรรม โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม (กระทรวงสาธารณสุข) โครงการรับตรง  
คณะดนตรีและแสดง  คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ และโครงการบัณฑิตรักถ่ิน  
คณะพยาบาลศาสตร์ 

รอบท่ี 3 : รับตรงร่วมกัน 
เป็นการสอบรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ ซึ่งโครงการรับตรงกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ 

แห่งประเทศไทย (กสพท.) ได้รวมอยู่ในรอบที่ ๓ เช่นเดียวกัน โดย ทปอ. จะเป็นส่วนกลาง 
ในการรับสมัครในรอบนี้ และทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการคัดเลือก โดยผู้สมัครสามารถ 
เลือกสมัครได ้๖ สาขาวิชา 
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รอบท่ี 4 : Admission 
การรับสมัครในรอบนี้ยังใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกแบบ Admission โดยใช้องค์ประกอบ 

ของคะแนน อย่างเช่น GPAX, O-NET, GAT/PAT เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาผลการคัดเลือก 
ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกได้ ๔ สาขาวิชา 

รอบท่ี 5 : การรับตรงแบบอิสระ 
เป็นการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย สามารถใช้เกณฑ์การคัดเลือกที่ก าหนดเอง หรือการสอบ
วิชาเฉพาะ  

และส่งผลการคัดเลือกให้ ทปอ. โดยมีโครงการที่เปิดรับ ดังนี้  โครงการรับตรงทั่วประเทศ 
โครงการภาคพิเศษ โครงการโควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย และโครงการจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการ 
 
การรายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 
 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต จะต้องไปรายงานตัวผ่านระบบรายงานตัวนิสิต
ออนไลน์ เพ่ือยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และช าระเงิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามวันและเวลาที่ก าหนด  
ซึ่งจะประกาศให้ทราบในท้ายประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หลักฐานที่จะต้องน าไปยื่นในวัน
รายงานตัวคือ  
 ๑.  ใบ ปพ ๑ : ๔ หรือวุฒิบัตรฉบับจริงพร้อมส าเนาถ่ายเอกสาร  
 ๒.  ส าเนาทะเบียนบ้านที่ถ่ายเอกสารจากฉบับเจ้าบ้าน  
 ๓.  รูปถ่ายสี ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป สวมเสื้อเครื่องแบบนิสิตหรือสากลนิยม  
 ๔.  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)  
 ๕.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 
บัตรประจ าตัวนิสิต 
 เมื่อรายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยจะออกบัตรประจ าตัวนิสิตให้ 
บัตรประจ าตัวนิสิตเป็นเอกสารที่มหาวิทยาลัยจัดท าให้ นิสิตสามารถน าบัตรไปติดต่อขอใช้บริการกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ส านักหอสมุด ส านักคอมพิวเตอร์ และเมื่อส าเร็จการศึกษา
นิสิตจะต้องน าบัตรนิสิตคืนมหาวิทยาลัย 
 
การลงทะเบียนเรียน 
 ในแต่ละภาคเรียน นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่ก าหนดตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย โดยจะต้องปฏิบัติตามข้ันตอนดังต่อไปนี้  
 ขั้นที่ ๑ นิสิตจะต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือขอความ
เห็นชอบการลงทะเบียน และร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดแผนการเรียน 
 ขั้นที่ ๒ ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ขั้นที่ ๓ พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษา ทางอินเทอร์เน็ต และช าระเงิน ตามวันและ
เวลาที่ก าหนด  
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การขอเพ่ิมหรือลดรายวิชา 
 หลังจากท่ีนิสิตได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว นิสิตอาจขอเพ่ิมหรือลดรายวิชาได้โดยปฏิบัติดังนี้  
 ๑.  เพ่ิม-ลดรายวิชาออนไลน์ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒.  หลังการเพิ่ม-ลดรายวิชาแล้ว จ านวนหน่วยกิตจะต้องไม่เกินหรือต่ ากว่าที่ก าหนดและ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาจะเพ่ิมหรือลดลงตามจ านวนหน่วยกิตท่ีเหลือ 
การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 มหาวิทยาลัยถือว่านิสิต มีหน้าที่ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่วันที่นิสิต
ลงทะเบียนเรียน (เพียงแต่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้เรียกเก็บ) ดังนั้นการที่นิสิตมาลงทะเบียนเรียนช้ากว่า
ก าหนด หรือช าระเงินช้ากว่าวันที่ต้องช าระ นิสิตจะต้องเสียค่าปรับช าระเงินช้าให้มหาวิทยาลัย 
ตามระเบียบ 
 
 มหาวิทยาลัยจัดให้นิสิตช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) หรือธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) หรือธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ภายในวัน และเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด โดยพิมพ์ใบตรวจสอบรายวิชาเรียน และจ านวนเงินที่ต้องช าระ ไปติดต่อช าระเงินสดที่
เคาน์เตอร์ธนาคารดังกล่าวทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมช าระค่าธรรมเนียมธนาคาร ๑๐ บาท  
 หากพ้นก าหนดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด นิสิตจะต้องไปช าระค่าลงทะเบียนเรียนที่ 
กองคลังและทรัพย์สิน ชั้น ๓ อาคารส านักงานอธิการบดี (ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมช าระค่าปรับ
ในอัตราร้อยละ ๑๒ ต่อปี ของค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องช าระ 
 การเพิกเฉยไม่มาลงทะเบียนเรียน หรือไม่ช าระเงินตามก าหนด จะมีผลให้นิสิตหมดสิทธิ 
การเรียนในภาคเรียนนั้นได้ 
 
การของดเรียน  
 เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรียนไว้และพ้นก าหนดการขอเพ่ิมหรือลดรายวิชาแล้ว นิสิตอาจของด
เรียนบางรายวิชาได้ โดยปฏิบัติดังนี้  
 ๑.  ขอแบบค าร้องของดการเรียน ที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
 ๒.  เสนอค าร้องที่กรอกแล้วผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ  
 ๓.  เสนอค าร้องต่ออาจารย์ผู้สอนเพ่ือรับทราบ  
 ๔.  ยื่นค าร้องที่อนุมัติแล้วที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๕.  การงดขอเรียนบางรายวิชาหรืองดเรียนทุกรายวิชา ต้องได้รับอนุมัติก่อนการสอบ
ประจ าภาคเรียนธรรมดา ๒ สัปดาห์หรือ ๑ สัปดาห์ของภาคฤดูร้อน  
 ๖.  ถ้าของดเรียนทุกรายวิชา นิสิตระดับปริญญาตรีต้องแนบค ายินยอมของผู้ปกครองตาม
แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยมากับค าร้องด้วย  
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การขอเลื่อนการสอบ  
 เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนใดแล้ว นิสิตไม่สามารถสอบประจ าภาคได้เพราะป่วย
หรือมีเหตสุุดวิสัย นิสิตอาจขอเลื่อนการสอบได้โดยปฏิบัติดังนี้  
 ๑.  ขอแบบค าร้องขอเลื่อนการสอบที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒.  เสนอค าร้องที่กรอกแล้วผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ   
 ๓.  เสนอค าร้องต่ออาจารย์ผู้สอนพิจารณาอนุญาต  
 ๔.  ในกรณีที่นิสิตป่วยหรือไม่สามารถมายื่นค าร้องด้วยตนเอง อาจให้ผู้อื่นด าเนินการแทน 
ก็ได้แต่นิสิตจะต้องเป็นผู้ลงชื่อในค าร้อง นอกจากเหตุสุดวิสัย  
 ๕.  ส่งค าร้องที่อนุมัติแล้วที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
 ๖.  นิสิตจะได้รับเกรด I ส าหรับรายวิชาที่ขอเลื่อนการสอบ เมื่อนิสิตหายป่วยหรือสิ้นสุด
เหตุสุดวิสัยแล้ว นิสิตจะต้องไปติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพ่ือขอสอบ แก้เกรด I โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้เพ่ือให้
อาจารย์ผู้สอนสามารถ ส่งเกรดภายในหนึ่งเดือนของภาคเรียนถัดไป (โดยนิสิตไม่ต้อง 
ลงทะเบียนรายวิชานั้นใหม่) หากพ้นก าหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนเกรด I เป็น F โดยอัตโนมัติ  
 ๗.  ในกรณีที่ครบก าหนดการแก้เกรด I แล้ว ถ้าการป่วยหรือเหตุสุดวิสัยไม่สิ้นสุดนิสิตต้อง
ติดต่อกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาเพ่ืออนุมัติแก้เกรด I เป็น W โดยเร็วที่สุด  
 ๘.  นิสิตที่เรียนเป็นภาคเรียนสุดท้ายถ้าได้เกรด I ในภาคเรียนนั้นไม่ว่าจะด้วยกรณีใด  
นิสิตผู้นั้นจะเป็นผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้น  

 
การขอลาพักการเรียน  
 ในภาคเรียนใดที่นิสิตไม่สามารถลงทะเบียนเรียน นิสิตอาจขอลาพักการเรียนได้โดยปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑.  ขอแบบค าร้องขอลาพักการเรียนที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒.  เสนอค าร้องที่กรอกแล้วผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ 
 ๓.  ช าระเงินค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ ตามระเบียบ  
 ๔.  น าค าร้องพร้อมใบเสร็จรับเงินมายื่นที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
 ๕.  นิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔-๖ ปี จะต้องแนบหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองมา
กับค าร้องด้วย  
 ๖.  นิสิตต้องยื่นค าร้องขอลาพักการเรียน ภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคเรียน และ
ช าระเงินรักษาสภาพนิสิตตามปฏิทินก าหนดการช าระเงินของมหาวิทยาลัย  
 ๗.  นิสิตที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน เมื่อจะขอกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้องขอกลับ
เข้าเรียนต่อคณบดี และเมื่อคณบดีอนุญาตแล้วให้คณะแจ้งให้นายทะเบียนทราบ 
 8.  นิสิตที่ถูกคัดชื่อออกเพราะไม่ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา อาจขอกลับเข้าศึกษาต่อ
ได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาเพ่ือทราบแนวปฏิบัติ  
การขอเปลี่ยนวิชาเอกหรือวิชาโท  
 นิสิตที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนวิชาเอกหรือวิชาโท ให้ปฏิบัติดังนี้  
 ๑.  ขอแบบค าร้องขอเปลี่ยนวิชาเอกหรือวิชาโท ที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
และต้องขอใบแสดงผลการเรียนเพื่อใช้แนบกับค าร้องด้วย  



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๒๐- 

 ๒.  เสนอค าร้องที่กรอกแล้ว ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ  
 ๓.  เสนอค าร้องต่อหัวหน้าภาควิชาที่เก่ียวข้องทั้งสองภาควิชาเพ่ือขอความเห็นชอบและ
พิจารณาความเหมาะสม  
 ๔.  เสนอค าร้องต่อคณบดีที่นิสิตสังกัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 ๕. ส่งค าร้องที่อนุมัติแล้วที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาเพ่ือด าเนินการต่อไป  
 
การขอย้ายคณะ  
 นิสิตภาคปกติที่มีความประสงค์จะขอย้ายคณะให้ปฏิบัติดังนี้  
 ๑.  ให้ศึกษาข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๕ และประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรีย้ายคณะเข้าศึกษาในคณะ ที่ประสงค์จะย้ายเข้า 
ให้เข้าใจเป็นอย่างดีก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 
 ๒.  ขอแบบค าร้องขอย้ายคณะที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา และต้องขอ 
ใบแสดงผลการเรียนเพ่ือใช้แนบกับค าร้องด้วย  
 ๓.  เสนอค าร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ  
 ๔.  เสนอค าร้องต่อคณบดีที่นิสิตสังกัดเพ่ือขอความเห็นชอบ  
 ๕.  เสนอค าร้องต่อคณบดีที่จะขอย้ายไปสังกัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 ๖.  ยื่นค าร้องที่อนุมัติแล้วที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาเพ่ือด าเนินการต่อไป  
การขอหนังสือรับรอง 
 นิสิตอาจขอให้มหาวิทยาลัยออกหนังสือรับรองประเภทต่าง ๆ ได้ เช่น หนังสือรับรอง 
การเป็นนิสิต หนังสือรับรองผลการศึกษาและหนังสือรับรองอ่ืน ๆ ในการขอหนังสือรับรองให้ปฏิบัติ
ดังนี้  
 ๑.  ขอแบบค าร้องขอหนังสือรับรองที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาโดยระบุให้
ชัดเจนว่าต้องการหนังสือรับรองชนิดใด  
 ๒.  น าค าร้องที่กรอกแล้วไปยื่นที่กองคลังและทรัพย์สินเพื่อช าระเงินค่าธรรมเนียม  
 ๓.  ยื่นค าร้องพร้อมใบเสร็จรับเงินที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๔.  เจ้าหน้าที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาจะนัดวันมารับหนังสือรับรองภายหลัง  
 ๕.  ถ้านิสิตต้องการให้ประทับตรามหาวิทยาลัย หรือลงชื่อรับรองในหนังสือรับรองพิเศษ
นิสิตจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเช่นกัน และจะต้องน าแบบฟอร์มพิเศษมายื่น ๒ ชุด เป็นอย่างน้อย 
การแก้ไขประวัติ  
 นิสิตที่มีความประสงค์จะขอแก้ไขประวัติของนิสิต เช่น ต้องการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล 
ค าน าหน้าชื่อ ยศ ที่ปรากฏในทะเบียนของมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้ปฏิบัติดังนี้  
 ๑.  ขอแบบค าร้องขอแก้ไขประวัติ ที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
 ๒.  ยื่นค าร้องที่กรอกแล้วพร้อมส าเนาถ่ายของหลักฐานที่ต้องการแก้ไขท่ีกองทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม  
 ๓.  เจ้าหน้าที่จะเสนอค าร้องต่ออธิการบดีหรือผู้รับมอบอ านาจเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนจึง
จะแก้ไขเอกสารได้  
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-๒๑- 

 ๔.  นิสิตปัจจุบันเท่านั้นที่มีสิทธิขอแก้ไขเอกสาร ผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ไปแล้วจะขอแก้ไข
เอกสารไม่ได้ ยกเว้นเอกสารที่เกิดการผิดพลาดจากการคัดลอก เช่น วัน เดือน ปี หรือตัวสะกดการันต์ 
เป็นต้น  

 
การขอลาออก  
 นิสิตที่มีความประสงค์จะขอลาออกให้ปฏิบัติดังนี้  
 ๑.  ขอแบบค าร้องขอลาออกที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
 2.  น าค าร้องให้ผู้ปกครองยินยอมในการขอลาออก (ผู้ปกครองต้องเป็นคนเดียวกับท่ีลงชื่อ 
ในวันรายงานตัว) 
 3.  น าค าร้องที่กรอกแล้วผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีที่นิสิตสังกัด 
 ๔.  ยื่นค าร้องที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา พร้อมบัตรประจ าตัวนิสิต 
 
การขอส าเร็จการศึกษา 
 ในภาคเรียนใดที่นิสิตคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ด าเนินการดังนี้  
 ๑.  แจ้งความจ านงขอส าเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์ภายในวันที่
ก าหนด (ประมาณหนึ่งเดือนหลังจากเปิดเรียนภาคปกติ หรือสองสัปดาห์หลังเปิดเรียนภาคฤดูร้อน)  
 ๒.  น าค าร้องขอส าเร็จการศึกษาไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบและลงชื่อรับรองว่า
เรียนครบตามหลักสูตร  
 ๓.  น าใบแจ้งช าระเงินไปติดต่อช าระเงินสดที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร 
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
 ๔.  ยื่นค าร้องขอรับปริญญาต่อนายทะเบียน และส่งรูปถ่ายสวมครุยปริญญาตามแบบที่ก าหนด 
ขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๒ รูป เพ่ือใช้ติดใบรับรองวุฒิ ภายในวันที่ก าหนด 
 ๕.  มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองวุฒิ หลังส าเร็จการศึกษาแล้วให้ โดยไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา  
 มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายให้นิสิตทุกคนมีอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับแนะน าทั้งปัญหาด้าน
วิชาการและปัญหาส่วนตัว ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตทุกคนมีโอกาสประสบความส าเร็จการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และเป็นผู้มีความสามารถในการออกไปประกอบอาชีพในอนาคต 

 
หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ  
 ๑.  ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาและโปรแกรมการเรียนเลือกวิชาเอกและ
วิชาโท การเลือกวิชาเรียน แก้ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนวิชาต่าง ๆ  
 ๒.  ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับหลักสูตรและรายละเอียดของแต่ละวิชา  
 ๓.  ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
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-๒๒- 

 ๔.  เป็นผู้อนุมัติการเลือกเรียนรายวิชาในการลงทะเบียนแต่ละภาคเรียน  
 ๕.  เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการขอเพ่ิม ลด และงดรายวิชาเรียน  
 ๖.  เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการย้ายคณะ เปลี่ยนวิชาเอกหรือวิชาโท  
 ๗.  เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองว่านิสิตศึกษาครบหลักสูตรเพ่ือขอรับปริญญา  

 
หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านปัญหาส่วนตัว 
 ๑.  จัดท าระเบียนสะสมประจ าตัวนิสิต เพื่อให้มีข้อมูลอันจ าเป็นส าหรับการให้ค าแนะน า
แก้ปัญหา 
 ๒.  ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่นิสิตในปัญหาส่วนตัวทุกด้าน เช่น ปัญหาครอบครัว  
การปรับตัว การเข้าสังคม และปัญหาการเงิน เป็นต้น  
 ๓.  จัดตารางเวลาที่แน่นอนไว้ให้นิสิตสามารถเข้าพบได้เมื่อนิสิตต้องการ  
 ๔.  พยายามช่วยแก้ปัญหาให้นิสิตได้อย่างเต็มที่ ถ้าเกินความสามารถก็แนะน าให้ไปหาผู้ที่
สามารถช่วยเหลือที่แท้จริงต่อไป  
 ๕.  เป็นผู้บันทึกความเห็นเมื่อนิสิตขอหนังสือรับรองความประพฤติจากมหาวิทยาลัย  
 ๖.  เป็นผู้บันทึกความเห็น และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการรับทุนของนิสิต  

 
หน้าที่ของนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
 ๑.  อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นเพียงผู้ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นิสิตเท่านั้น นิสิตต้องรับผิดชอบ 
ต่อตัวเองทั้งทางด้านการเรียนและส่วนตัว  
 ๒.  นิสิตต้องพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาทุกครั้งที่อาจารย์นัดหมาย หรือตามก าหนดการ 
ก่อนการลงทะเบียนเรียน  
 ๓.  นิสิตต้องปรึกษา และขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทุกครั้งในการ 
ลงทะเบียนเรียน การขอเพ่ิม ลด และงดเรียนรายวิชา การขอย้ายคณะ การเปลี่ยนวิชาเอกหรือวิชาโท 
 ๔.  นิสิตควรพบอาจารย์ที่ปรึกษาทุกครั้งที่เกิดปัญหาที่ตัดสินใจด้วยตนเองไม่ได้  
 ๕.  นิสิตควรสนใจต่อค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของตัวนิสิตเอง 
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-๒๓- 

-ส ำเนำ- 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
----------------------------- 

 
  โดยที่เป็นการสมควรมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๒๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
บูรพาพ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 

  ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 

  ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยบูรพา 

“คณะ”  ให้หมายความรวมถึงวิทยาลัย สถาบันที่จัดการเรียนการสอน หรือโครงการ 
จัดตั้งคณะ หรือวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเปิดสอนระดับปริญญาตรีหรือระดับ
บัณฑิตศึกษา 

“คณบดี”  หมายความว่า  หัวหน้าส่วนงานที่จัดการเรียนการสอนที่มีนิสิตสังกัด  
หรือหัวหน้าส่วนงานที่รายวิชาสังกัด หรือประธานโครงการจัดตั้งคณะหรือวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัย 
ให้ความเห็นชอบเปิดสอนระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษา 

“บัณฑิตศึกษา”  หมายความว่า  การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับ 
ปริญญาโทระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับปริญญาเอก 

“นิสิต”  หมายความว่า  นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และให้ 
หมายความรวมถึงนิสิต นักศึกษา จากสถาบันอ่ืนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัย 

“วิทยานิพนธ์ (Thesis)” หมายความว่า เอกสารงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท  
แผน ก (แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย) 

“ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)” หมายความว่า เอกสารงานวิจัยของนิสิตระดับ 
ปริญญาเอก 

“งานนิพนธ์” หมายความว่า เอกสารที่เป็นผลมาจากการศึกษารายวิชาที่เน้นการ 
ค้นคว้าอิสระ 
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-๒๔- 

ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต ในการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข (แผนการ
ศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์) 
  “กระท าการส่อเจตนาทุจริตในการวัดผล” หมายความว่า การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
การสอบหรือค าชี้แจงของผู้ควบคุมการสอบ หรือการน าเอกสารที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอบติดตัวเข้าไป
ในห้องสอบจะโดยเจตนา หรือไม่เจตนาก็ตาม 
  “กระท าการทุจริตในการวัดผล” หมายความว่า การน าเอกสารวิชาการ หรือบันทึกทาง
วิชาการ ที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอบเข้าห้องสอบ หรือการใช้เทคโนโลยีอ่ืน ๆ เพื่อการคัดลอกในการสอบ 
การคัดลอกค าตอบของผู้อ่ืน การให้ผู้อื่นคัดลอกค าตอบของตนเอง หรือการแลกเปลี่ยนข้อความที่
เกี่ยวกับข้อสอบให้ผู้อ่ืนคัดลอก สับเปลี่ยนค าตอบกัน การช่วยเหลือหรือการร่วมมือโดยวิธีหนึ่งวิธีใดใน
การกระท าการทุจริต การเข้าสอบแทนกัน   ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงการคัดลอก การลอกเลียนผลงาน
ทางวิชาการของผู้อื่น การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืนแม้เพียงบางส่วน การจ้างผู้อื่นท าหรือการ
รับจ้างท าหรือการท าให้ผู้อื่นหรือการให้ผู้อ่ืนท างานนิพนธ์ 
หรือวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ หรือการกระท าการอื่นใดอันมีลักษณะคล้ายคลึงกัน  
 

  ข้อ ๔  ให้อธิการบดีออกประกาศที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการเงินและทรัพย์สิน 
 

  ข้อ ๕  โทษการกระท าการส่อเจตนาทุจริตหรือการกระท าการทุจริตในการวัดผล 
  นิสิตที่กระท าการส่อเจตนาทุจริตหรือกระท าการทุจริตด้วยประการใด ๆ ก็ตาม
เกี่ยวกับการวัดผลทุกชนิดจะต้องได้รับโทษตามระดับโทษสถานใดสถานหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) กระท าการส่อเจตนาทุจริต ระดับโทษ พักการศึกษา ๑ ภาคการศึกษา และปรับ 
ตกในรายวิชาที่กระท าการส่อเจตนาทุจริต 

(๒) กระท าการทุจริต ระดับโทษ พักการศึกษา ๑ ปีการศึกษา และปรับตกใน 
รายวิชาที่กระท าการทุจริต 
 (๓) กรณีการกระท าการทุจริตโดยการเข้าสอบแทนกัน ไม่ว่าจะมีการปลอมแปลง
บัตรประจ าตัวนิสิตหรือไม่ก็ตาม  ผู้ยินยอมให้ผู้อื่นเข้าสอบแทน ระดับโทษ พักการศึกษา ๒ ปี
การศึกษา และปรับตกในรายวิชาที่กระท าการทุจริต  นิสิตผู้เข้าสอบแทน ระดับโทษ พักการศึกษา ๒ 
ปีการศึกษา 
 (๔) กรณีนิสิตกระท าการส่อเจตนาทุจริตหรือกระท าการทุจริตในการวัดผล และ
ได้รับโทษตาม (๑) ถึง (๓) แล้วแต่กรณี หากนิสิตที่ได้รับโทษได้กระท าความผิดในลักษณะเดียวกันอีก
เป็นครั้งที่สอง ไม่ว่าจะเป็นการกระท าการส่อเจตนาทุจริตหรือกระท าการทุจริตก็ตาม ให้ลงโทษไล่
ออก 
 (๕) กรณีการจ้างผู้อื่นท าหรือการรับจ้างท าหรือการท าให้ผู้อ่ืนหรือการให้ผู้อื่นท างาน
นิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์  ให้ลงโทษไล่ออก 
 ทั้งนี้ ให้คณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการ จ านวนไม่ต่ ากว่า ๓ 
คน พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป และด าเนินการตามวิธีการพิจารณาโทษทางวินัย ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยนิสิต โดยอนุโลม 
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-๒๕- 

  ข้อ ๖  การพ้นจากสภาพนิสิต  
  (๑) นิสิตระดับปริญญาตรีต้องพ้นจากสภาพนิสิตในกรณีต่อไปนี้  
  (ก) ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ
ก าหนด 
  (ข) ได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออก  
  (ค) ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังต่อไปนี้  
   ๑) ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต  
   ๒) ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งหรือการ
ลงทะเบียนเรียน ไม่สมบูรณ์โดยมิได้ลาพักการเรียนตามที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด  
       ๓) ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีมหาวิทยาลัยประกาศ
ก าหนด 
       ๔) เมื่อค่าระดับขั้นเฉลี่ยต่ ากว่า ๑.๒๕ ในภาคการศึกษาแรกท่ีลงทะเบียน
เรียน  
       ๕) เมื่อค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๗๕  
  ๖) มีระยะเวลาเรียนครบก าหนดตามที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนดแล้วยัง
ไม่ส าเร็จการศึกษา  
       ๗) เป็นนิสิตสภาพรอพินิจที่มีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ เป็น
ระยะเวลา ๒ ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน  
  ๘) เป็นนิสิตสภาพรอพินิจที่มีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๐๐ เป็น
ระยะเวลา ๔ ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน  
  ๙) กระท าการทุจริตหรือกระท าการส่อเจตนาทุจริตในการวัดผลและได้รับ
การพิจารณาให้ถูกลงโทษไล่ออก 
  ๑๐) มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงในขณะที่เป็นนิสิตและ ได้รับ
การพิจารณาให้พ้นสภาพนิสิต  
  ๑๑) ท าผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรงและได้รับการพิจารณา 
ให้พ้นสภาพนิสิต  
   (ง) ตาย  
 (๒) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ต้องพ้นจากสภาพนิสิตในกรณีต่อไปนี้  
   (ก) ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ
ก าหนด 
   (ข) ได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออก  
   (ค) ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังต่อไปนี้  
       ๑) ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต  
       ๒) เมื่อพ้นก าหนดเวลาหนึ่งภาคการศึกษาแล้ว ไม่ช าระเงินค่าบ ารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  
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-๒๖- 

    ๓) ขาดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ
ก าหนด 
    ๔) เมื่อค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๗๕  
    ๕) เป็นนิสิตสภาพรอพินิจเป็นเวลา ๔ ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน 
      ๖) ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
ประกาศก าหนด หรือศึกษาครบระยะเวลาตามที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนดแล้วและได้ค่าระดับขั้น
เฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๓.๐๐  
    ๗) สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยประกาศก าหนดไม่ผ่าน  
     ๘) สอบประมวลความรู้ หรือสอบวัดคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ
ก าหนดไม่ผ่าน  
    ๙) กระท าการทุจริตหรือกระท าการส่อเจตนาทุจริตในการวัดผลและได้รับการ
พิจารณา ให้ถูกลงโทษไล่ออก  
    ๑๐) มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงในขณะที่เป็นนิสิตและได้รับการ
พิจารณาให้พ้นสภาพนิสิต  
    ๑๑) ท าผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรงและได้รับการพิจารณาให้พ้น
สภาพนิสิต  
 
 
  (ง) นิสิตระดับปริญญาโท สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่ผ่านภายในระยะเวลา ๔ ภาค
การศึกษาปกติ หรือเทียบเท่า นับตั้งแต่เข้าศึกษา ทั้งนี้ ไม่นับรวมระยะเวลาของการลาพักการเรียน  
  (จ) นิสิตระดับปริญญาเอก สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ไม่ผ่านภายในระยะเวลา ๖ ภาค
การศึกษาปกติ หรือเทียบเท่า นับตั้งแต่เข้าศึกษา ทั้งนี้ ไม่นับรวมระยะเวลาของการลาพักการเรียน  
  (ฉ) ตาย  
 ผู้ที่พ้นจากสภาพนิสิตเพราะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยตาม (๑) (ค) ๒) หรือ (๒) 
(ค) ๒) แล้วแต่กรณี หากประสงค์ขอคืนสภาพเป็นนิสิตอีก ให้ยื่นค าร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้า
ภาควิชาหรือประธานหลักสูตร และคณบดี เพ่ือพิจารณาเสนอให้อธิการบดีอนุมัติ ทั้งนี้ ผู้นั้นต้องช าระ
เงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ผู้นั้นได้คืนสภาพเป็นนิสิตอีกครั้งหนึ่ง
และคงสภาพเป็นนิสิตเพียงเท่าระยะเวลาตามที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนดแล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วัน
ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตครั้งแรก 
 

  ข้อ ๗  การถอดถอนปริญญา 
  ในกรณีที่นิสิตได้รับปริญญาไปแล้ว มหาวิทยาลัยอาจถอดถอนปริญญาได้ หากภายหลัง 
ตรวจสอบหรือทราบว่าคุณสมบัติในการเข้าศึกษาหรือคุณสมบัติในการส าเร็จการศึกษาไม่ครบตามที่
มหาวิทยาลัย ประกาศก าหนด หรือมีการกระท าการทุจริตในการวัดผล ทั้งนี้ ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา 
 

  ข้อ ๘  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  
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-๒๗- 

หากมีข้อขัดข้องหรือมีปัญหาในทางปฏิบัติ ให้รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย 
และคณบดี หารือร่วมกัน และเสนออธิการบดีเพ่ือวินิจฉัยสั่งการ และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  
 
 
                                                     (ลงชื่อ)  พจน์ สะเพียรชัย 
 (ศาสตราจารย์พจน์ สะเพียรชัย) 
 ปฏิบัติหน้าที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
   ท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
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-๒๘- 

-ส าเนา- 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่ ๐๕๓๙/๒๕๕๙ 

เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

---------------------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรมีประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี 

เพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้  

 

 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙”  

 

 ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับ
ปริญญาตรี ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  

 มิให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาใช้บังคับนิสิตตามวรรคหนึ่ง  

 

 ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี้  
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 “คณะ”  ให้หมายความรวมถึงวิทยาลัย สถาบันที่จัดการเรียนการสอน หรือ

โครงการจัดตั้งคณะหรือวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเปิดสอนระดับปริญญาตรี  
 “คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานที่จัดการเรียนสอนที่มีนิสิตสังกัด หรือ

หัวหน้าส่วนงานที่รายวิชาสังกัด หรือประธานโครงการจัดตั้งคณะหรือวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบเปิดสอนระดับปริญญาตรี   

 “ประธานหลักสูตร”  หมายความว่า  ผู้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่งที่คณะหรือส่วนงานแต่งตั้ง  

 “หัวหน้าภาควิชา”  หมายความรวมถึงประธานสาขาวิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานใน
คณะที่จัดการเรียนการสอนที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน  
 

 “วิชาหลัก”  หมายความว่า  วิชาที่อยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ  

 “นิสิต”  หมายความว่า  นิสิตระดับปริญญาตรี และให้หมายความรวมถึงนิสิต 
นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัย  
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-๒๙- 

  “นิสิตภาคปกติ”  หมายความว่า  นิสิตระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
และไม่เต็มเวลา ในระบบการศึกษาภาคปกติ ซึ่งเรียนในเวลาท างานและอาจเรียนนอกเวลาท างาน
บางส่วนก็ได้ 
  “นิสิตภาคพิเศษ” หมายความว่า นิสิตระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและ
ไม่เต็มเวลา ในระบบการศึกษาภาคพิเศษ ซึ่งเรียนนอกเวลาท างานและอาจเรียนในเวลาท างานบางส่วนก็
ได้  

 “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่คณะแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ
ของนิสิต  

 “นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
 “หน่วยกิต”  หมายความว่า  หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตได้รับและเป็น

ตัวเลขแสดงสิทธิที่นิสิตจะพึงได้รับ เมื่อได้ศึกษาครบถ้วนตามก าหนดเวลาและได้รับการประเมินให้ผ่าน
วิชานั้น 

 “สารนิพนธ์”  หมายความว่า  เอกสารที่เป็นผลมาจากการศึกษารายวิชาที่เน้นการ
ค้นคว้าอิสระ  

 

ข้อ ๔  คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต 
 ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตจะต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  

 (๑) ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัย 
รับรอง หรือ  
  (๒) ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง เพ่ือเข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรี ในคณะใดคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบหรือเงื่อนไขของคณะนั้น 
หรือ  

 (๓) ส าเร็จการศึกษาระดับเกรด ๑๒ จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการ 
รับรอง หรือ  

 (๔) ผู้ผ่านการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ส าเร็จการศึกษาระดับเกรด ๑๒ จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี
ประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการเรียนเป็นหลักฐานการจบการศึกษา หรือ  
  (ข) ส าเร็จการศึกษาจากประเทศสหราชอาณาจักรหรือประเทศที่ใช้ระบบของ
ประเทศ สหราชอาณาจักร โดยมีหลักฐานแสดงผลการเรียนว่าได้สอบผ่าน  
  ๑) General Certificate of Education (GCE) ‘O’ Level หรือ General 
Certificate of Secondary Education (GCSE) หรือ International General Certificate of 
Secondary Education (IGCSE) จ านวน ๕ วิชาหลัก แต่ละวิชามีคะแนนได้เกรด A B C D และ E 
หรือ  
  ๒) GCE ‘A’ Level จานวน ๓ วิชาหลัก แต่ละวิชามีคะแนนได้เกรด A B C 
D และ E หรือ  
  ๓) GCE ‘O’ Level หรือ GCSE หรือ IGCSE และ GCE ‘A’ Level รวมกัน
ไม่ต่ ากว่า ๕ วิชาหลัก หรือ  
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-๓๐- 

  (ค) ส าเร็จการศึกษาระดับ Form ๖ จากประเทศนิวซีแลนด์ โดยมี
ประกาศนียบัตรจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA) แสดงการส าเร็จการศึกษา
พร้อมทั้งแสดงผลการเรียนไม่น้อยกว่า ๕ วิชาหลัก หรือ  
  (ง) ส าเร็จการศึกษาเกรด ๑๒ จากประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย โดยมี
ประกาศนียบัตรออกในนามของรัฐนั้น และต้องมีหลักฐานแสดงผลการเรียน หรือ 
  (จ) ส าเร็จการศึกษาจากประเทศอ่ืน ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการออกใบรับรองให้ 
หรือมปีระกาศนียบัตรเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย หรือได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการประจ าคณะ หรือ  

(๕) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรับรองเพ่ือเข้า 
ศึกษาในระดับปริญญาตรีในคณะใดคณะหนึ่ง ตามระเบียบหรือเงื่อนไขของคณะนั้น  

(๖) เป็นผู้มีความประพฤติดี ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  
(๗) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรค 

ต่อการศึกษา  
(๘) ไม่เป็นผู้พ้นสภาพนิสิตของมหาวิทยาลัยโดยการถูกลงโทษไล่ออก  
คณะที่จัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศอาจก าหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้ 

เป็นนิสิตเพ่ิมเติมจากที่กล่าวข้างต้นได้ โดยให้จัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย  
 

  ข้อ ๕  การรับผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต 
 ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่

ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย แต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นเป็นพิเศษ หรือเพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๔ เข้าเป็นนิสิตตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยก็ได้  
 

 ข้อ ๖  ประเภทนิสิต แบ่งเป็น 
(๑) นิสิตภาคปกติ  
(๒) นิสิตภาคพิเศษ  
 

 ข้อ ๗  การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต  
 (๑) ผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตประเภท

ใดประเภทหนึ่งตามข้อ ๖  
(๒) ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตจะมีสภาพเป็นนิสิตต่อเมื่อได้ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว 

รายละเอียดของการข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตนั้นให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  
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-๓๑- 

 ข้อ ๘  ระบบการศึกษา แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้  
 (๑) การศึกษาภาคปกติ จัดเป็นระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ภาค
การศึกษา คือ ภาคต้น และภาคปลาย ตามล าดับ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนหรือใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อวิธีการจัดการศึกษาในข้อ ๙ ก็ได้  

(๒) การศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษา คือ ภาคต้น 
ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ตามล าดับ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อวิธีการจัด
การศึกษาในข้อ ๙ ก็ได้  
 หนึ่งภาคการศึกษาภาคต้น และภาคปลายมีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๕ 
สัปดาห์ และภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ 
 (๓) การจัดการศึกษาในระบบอ่ืน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 

 ข้อ ๙  วิธีการจัดการศึกษา อาจจัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบ
ร่วมกัน ดังนี้ 
 (๑) การศึกษาแบบเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ ไม่น้อยกว่า ๙ 
หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกติ และภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต  

(๒) การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดู
ร้อน ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต  

(๓) การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา เป็นการจัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของปี
การศึกษา หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะ หรือข้อตกลงตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

(๔) การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้การ
สอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะ 
หรือข้อตกลงตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 (๕) การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็น
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามก าหนดเวลาของคณะนั้น ๆ  

(๖) การศึกษาแบบนานาชาติ เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศท้ังหมด  
และมีนิสิตต่างชาติลงทะเบียนเรียนด้วย ซึ่งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษาหรือหน่วยงานใน
ประเทศหรือต่างประเทศ และมีการจัดการ และมีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตรสากล  

(๗) การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย   

(๘) การศึกษาเพ่ือรับปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย  

(๙) การศึกษาแบบก้าวหน้า (Honor Program) ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  
(๑๐) รูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ให้เป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัย  
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-๓๒- 

 ข้อ ๑๐  การคิดหน่วยกิต แต่ละรายวิชาจะมีจ านวนหน่วยกิตก าหนดไว้ ดังนี้  
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาหรือการสัมมนา ไม่

น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  
(๒) รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  
(๓) รายวิชาฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง 

ต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  
(๔) การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใด ตามท่ีได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า

โครงงานนั้นหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  
(๕) สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มี

ค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
(๖) กรณสีาขาวิชานั้นมีสภาวิชาชีพหรือองค์การวิชาชีพที่จัดตั้งตามกฎหมาย  

ให้เป็นไปตามที่คณะก าหนดตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพหรือองค์การวิชาชีพของสาขาวิชานั้น ๆ 
 (๗) กรณีอ่ืนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

 ข้อ ๑๑  การลงทะเบียนเรียน 
  (๑) ก าหนดวันเวลาและวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัย  
 (๒) นิสิตต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  
ในแต่ละภาคการศึกษา ถ้ารายวิชาใดบังคับว่าต้องเรียนรายวิชาอ่ืนก่อน นิสิตต้องเรียนรายวิชานั้น ใน
กรณีท่ีมีหัวหน้าภาควิชาและมีประธานหลักสูตร ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาหรือ
ประธานหลักสูตรที่รายวิชาที่เลือกเรียนสังกัด จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าวได้ ในกรณี
ที่ไม่มีหัวหน้าภาควิชาและไม่มีประธานหลักสูตร ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดี จึงจะมีสิทธิ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าวได้  
 (๓) ในแต่ละภาคการศึกษา กรณีที่นิสิตมีความจ าเป็นต้องลงทะเบียนเรียนข้าม
ประเภทนิสิตตามข้อ ๖ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  

(๔) การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อนิสิตได้ช าระค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว นิสิตผู้ใดช าระค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลังวันที่
มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องช าระค่าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุง
และค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีท่ีการลงทะเบียนเรียนยังไม่สมบูรณ์ในภาคการศึกษาใด ภายใน
ก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย นิสิตจะไม่มีสิทธิเรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับ
อนุมัติจากคณบดีเป็นราย ๆ ไป  

(๕) จ านวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา  
 (ก) นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามข้อ ๙ (๑) และ (๒)  
 (ข) นิสิตที่จะลงทะเบียนเรียนน้อยหรือมากกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดใน (ก) ได้ ต่อเมื่อ

ได้รับอนุมัติจากประธานหลักสูตร  



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๓๓- 

 (ค) นิสิตที่จะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและเหลือวิชาเรียนตามหลักสูตรมี
จ านวนหน่วยกิต ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใน (๕) (ก) ให้นิสิตลงทะเบียนเรียนเท่าจ านวนหน่วยกิตท่ีเหลือ
ได้  

 

 ข้อ ๑๒  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)  
(๑) นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตก็ได้ แต่ต้องช าระค่าหน่วยกิ

ตเช่นเดียวกับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยนับหน่วยกติ ทั้งนี ้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน  

(๒) การเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตไม่บังคับให้นิสิตสอบ และให้บันทึกลงในใบ
แสดงผลการเรียนในช่องผลการเรียนว่า “au” เฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น  

 

 ข้อ ๑๓  การลงทะเบียนเรียนของนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือระดบั
บัณฑิตศึกษาหรือบุคคลภายนอก หรือผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๔  

 มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให้นิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือระดับ
บัณฑิตศึกษา หรือบุคคลภายนอก หรือผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๔ ที่มิใช่นิสิตของมหาวิทยาลัย 
เข้าเรียนบางรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนความรู้ตามท่ี
คณะพิจารณาเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และได้รับอนุมัติจากคณบดีของ
คณะที่รายวิชานั้นสังกัด ทั้งนี ้ต้องช าระค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย
บูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารงุและค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนิสิตภาคพิเศษ กรณี
บุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ เช่นเดียวกับนิสิต 
  ข้อ ๑๔  การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต 
  นิสิตที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งพักการเรียน หรือเรียนครบรายวิชาแล้ว ต้อง
ลงทะเบียน เพ่ือรักษาสภาพนิสิต ซึ่งถือว่าเป็นการลงทะเบียนตามปกติและต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ
และระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งต้องเสียค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 

 ข้อ ๑๕  การขอเพ่ิมหรือการขอลดรายวิชา หมายถึง การที่นิสิตได้ลงทะเบียนเรียน 
รายวิชาไปแล้ว บางส่วน แต่มีความจ าเป็นจะต้องเพ่ิมหรือลดรายวิชา โดยจ านวนหน่วยกิตรวมในภาค
การศึกษานั้นต้องไม่เกิน หรือต่ ากว่าจ านวนหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาตามข้อ ๑๑ (๕) และให้
ด าเนินการดังนี้  
 (๑) การขอเพ่ิมรายวิชาที่เรียน ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและได้รับ
อนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วให้นิสิตผู้นั้นแจ้งให้นายทะเบียนทราบ  

(๒) การขอลดรายวิชาที่เรียน ต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วให้นิสิตผู้นั้น 
แจ้งให้นายทะเบียนทราบ  

(๓) การขอเพ่ิมหรือการขอลดรายวิชาที่เรียน ต้องได้รับอนุมัติภายใน ๒ สัปดาห์แรก  
ของภาคการศึกษา  ทั้งนี ้ต้องเป็นไปตามข้อ ๑๑ (๒) และข้อ ๑๑ (๕)  
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-๓๔- 

 ข้อ ๑๖  การของดเรียนรายวิชา หมายถึง การที่นิสิตของดเรียนรายวิชาที่ได้
ลงทะเบียนไปแล้วบางรายวิชา หรือทุกรายวิชาในภาคการศึกษาที่ก าลังเรียน เพราะไม่ประสงค์จะ
เรียน หรือมีเหตุจ าเป็น  

การของดเรียนรายวิชานี้ ในเอกสารแสดงผลการเรียนจะได้รับผลการเรียนเป็น  
“W” และให้ด าเนินการดังนี้  

(๑) การของดเรียนรายวิชาที่เรียน ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และ
ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วให้นิสิตผู้นั้นแจ้งให้นายทะเบียนทราบ  

(๒) การของดเรียนบางรายวิชาหรือทุกรายวิชา ต้องกระท าก่อนวันเริ่มสอบปลาย
ภาคการศึกษาวันแรก ไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์  ทั้งนี ้ต้องไม่เป็นรายวิชาที่มีเจตนาส่อทุจริตหรือกระท า
การทุจริตในการวัดผล และนิสิตไม่มีสิทธิขอคืนค่าลงทะเบียนเรียน  

 

ข้อ ๑๗  การขอลดรายวิชาและการคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา  
(๑) การขอลดรายวิชาใด ในกรณีที่มหาวิทยาลัยประกาศปิดรายวิชานั้นตลอดภาค

การศึกษา นิสิตมีสิทธิขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได้เต็มจ านวน ยกเว้นเป็นการจัดเก็บค่า
บ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร  

(๒) การขอลดรายวิชาใดภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา นิสิตมีสิทธิขอคนื
ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได้เต็มจ านวน ยกเว้นเป็นการจัดเก็บค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบ
เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร  
 

 ข้อ ๑๘  เวลาเรียน 
(๑) นิสิตต้องใช้เวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน

ทั้งหมดของรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชานั้น  
 

(๒) นิสิตต้องเรียนตามหลักสูตรให้ส าเร็จการศึกษาภายในก าหนดเวลาดังนี้  
     (ก) หลักสูตร ๔ ปี กรณนีิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา ส าเร็จการศึกษาได้
ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา กรณนีิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา 
ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษาหรือเทียบเท่า  
   (ข) หลักสูตร ๕ ปี กรณนีิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา ส าเร็จการศึกษาได้
ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา กรณนีิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็ม
เวลา ส าเร็จการศึกษาได้ ไม่ก่อน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า และไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา  
  (ค) หลักสูตร ๖ ปี กรณนีิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา ส าเร็จการศึกษาได้
ไม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา กรณนีิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็ม
เวลา ส าเร็จการศึกษาได้ ไม่ก่อน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า และไม่เกิน ๑๘ ปีการศึกษา  
  ในกรณีที่มีการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิต ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  
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-๓๕- 

 ข้อ ๑๙  ระบบการให้คะแนน  
(๑) ระบบการให้คะแนนรายวิชา  

  (ก) ระบบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชา ให้แสดงเป็นระดับขั้น ซึ่งมี
ความหมายและค่าระดับขั้นดังนี้  

ระดับข้ัน ความหมาย ค่าระดับขั้น 
A ดีเยี่ยม ๔.๐ 
B+ ดีมาก ๓.๕ 
B ดี ๓.๐ 
C+ ค่อนข้างดี ๒.๕ 
C พอใช้ ๒.๐ 
D+ อ่อน ๑.๕ 
D อ่อนมาก ๑.๐ 
F ตก ๐ 

 

  (ข) การให้ระดับขั้น F ในรายวิชาใด ให้กระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ด้วย 
 ๑) นิสิตขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด  
 ๒) นิสิตมีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ ๑๘ (๑)  
 ๓) นิสิตทุจริตในการวัดผล 
 ๔) นิสิตส่อเจตนาทุจริต  

 

  (ค) ระบบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชา ที่ไม่แสดงเป็นค่าระดับขั้น ให้แสดง
ด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังนี้  

สัญลักษณ์ ความหมาย 
S ผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory) 
I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
U ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory) 
W งดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
au ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

 

  (ง) การให้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด ให้กระท าได้ในกรณีต่อไปนี้  
    ๑) นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ ๑๘ (๑) แต่ไม่ได้สอบเพราะป่วย 
หรือเหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด  

  ๒) อาจารย์ผู้สอน หัวหน้าภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา และคณบดีของ 
คณะที่รายวิชาสังกัดเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบของ
การศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์  
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-๓๖- 

 (จ) นิสิตที่ได้รับสัญลักษณ์ I จะต้องได้รับการประเมินผลเพ่ือแก้สัญลักษณ์ I  
ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ เดือนของภาคการศึกษาถัดไป ซึ่งการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นค่าระดับขั้นอ่ืนให้
อยู่ในการก ากับดูแลของคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด หากการแกส้ัญลักษณ์ I ไม่เสร็จสิ้นภายใน ๑ 
เดือนของภาคการศึกษาถัดไป ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะที่รายวิชาสังกัด ทั้งนี้ 
ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ ภาคการศึกษาปกติ  

 หากด าเนินการไม่เสร็จสิ้น กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาจะเปลี่ยน
สัญลักษณจ์าก I เป็นระดับข้ัน F ทันที 

 (ฉ) การให้สัญลักษณ์ W ในรายวิชาใด ให้กระท าได้ในกรณีต่อไปนี้  
 ๑) นิสิตได้รับอนุมัติให้งดเรียนรายวิชา ตามข้อ ๑๖  
 ๒) นิสิตได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียนตามข้อ ๒๕ (๑)  
 ๓) นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น  
 ๔) นิสิตได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัดให้เปลี่ยนจาก

สัญลักษณ์ I ทีน่ิสิตได้รับตาม (ง) และครบก าหนดเวลาของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I แล้ว แต่การป่วย
หรือเหตุสุดวิสัยยังไม่สิ้นสุด  
 (๒) ระบบการให้คะแนนสอบสารนิพนธ์ ให้แสดงด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังนี้  

สัญลักษณ์ ความหมาย 
S ผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory) 
I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
U ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory) 

 

  (๓) การนับจ านวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการค านวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ย ให้นับจาก
รายวิชาที่เรียนทั้งหมดที่มีระบบการให้คะแนนรายวิชาแบบมีค่าระดับขั้นทั้งสอบได้และสอบตก  
  (๔) การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมรายวิชา ให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบ
ได้เท่านั้น 
  (๕) ค่าระดับขั้นเฉลี่ยเฉพาะภาคการศึกษา ให้ค านวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาค
การศึกษานั้น  
โดยน าผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง หารด้วยจ านวน
หน่วยกิตรวม ของภาคการศึกษานั้น  

(๖) ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยน าผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละ
รายวิชาที่เรียนทั้งหมดตามข้อ ๑๙ (๓) เป็นตัวตั้ง หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด  

(๗) ในภาคการศึกษาใดที่นิสิตได้สัญลักษณ์ I ให้ค านวณค่าเฉลี่ยเฉพาะภาค
การศึกษานั้น โดยนับเฉพาะวิชาที่ไม่ได้สัญลักษณ์ I เท่านั้น  

 

 ข้อ ๒๐  การเรียนซ้ าหรือการเรียนแทน  
 (๑) รายวิชาใดท่ีนิสิตสอบได้ระดับขั้น D+ หรือ D  นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซ้ าได้
ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชานั้นสังกัด  
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-๓๗- 

 (๒) นิสิตที่ได้รับระดับขั้น F หรือสัญลักษณ์ U ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชานั้นซ้ าอีกจนกว่าจะได้รับระดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรือสัญลักษณ์ S  
  (๓) นิสิตที่ได้รับระดับขั้น F หรือสัญลักษณ์ U ในรายวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาเดียวกันแทนได้ 
เพ่ือให้ครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
  (๔) นิสิตที่ได้รับระดับขั้น F หรือสัญลักษณ์ U ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอ่ืน ๆ แทนได้  ทั้งนี ้หากเรียนครบตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือก
รายวิชาเรียนแทนก็ได้  
 

 ข้อ ๒๑  การจ าแนกสภาพนิสิต 
 (๑) การจ าแนกสภาพนิสิต จะกระท าเมื่อเรียนครบสองภาคการศึกษานับแต่เริ่มเข้า
ศึกษา โดยต้องกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค ทั้งนี้ หากในภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียน
เรียนได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยต่ ากว่า ๑.๒๕ ให้พ้นสภาพนิสิตทันที  
 (๒) สภาพนิสิตมีดังนี้  
   (ก) นิสิตสภาพสมบูรณ์ ได้แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเป็นปีแรก หรือนิสิตที่สอบ
ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  
   (ข) นิสิตสภาพรอพินิจ ได้แก่ นิสิตที่สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๗๕ 
ถึง ๑.๙๙  

 

 ข้อ ๒๒  ภายหลังที่มีการค านวณค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมประจ าในแต่ละภาค
การศึกษาแล้ว พบว่านิสิตอยู่ในสภาพรอพินิจ นายทะเบียนต้องแจ้งให้นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาของ
นิสิตผู้นั้นทราบภายใน ๒ สัปดาห์  

 

 ข้อ ๒๓  นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาที่ได้รับอนุญาตให้เรียนในภาคฤดูร้อน  
ให้น าผลการเรียนในภาคฤดูร้อนไปรวมกับผลการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตลงทะเบียนเรียน  
หากพบว่าผลการเรียนของภาคฤดูร้อนมีผลท าให้นิสิตอยู่ในสภาพรอพินิจ ให้นายทะเบียนแจ้งให้นิสิต
และอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตผู้นั้นทราบโดยเร็วที่สุด  
 

ข้อ ๒๔  การลาพักการเรียน  
 (๑) นิสิตอาจยื่นค าร้องขออนุญาตลาพักการเรียนต่อคณบดีได้ในกรณีต่อไปนี้  
  (ก) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอ่ืนใดซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน  
  (ข) เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นตามค าสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย  
สถานพยาบาลของทางราชการ  สถานพยาบาลของรัฐ  สถานพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ สถานพยาบาล
ของสภากาชาดไทย หรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลซึ่งเป็นของ
เอกชนและที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด กรณีเป็นการเจ็บป่วยนอกประเทศไทย ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของคณบดี 
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-๓๘- 

  (ค) มีความจ าเป็นส่วนตัว โดยอาจยื่นค าร้องขออนุญาตลาพักการเรียนได้ เมื่อได้
เรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา  
 (๒) การลาพักการเรียน นิสิตต้องยื่นค าร้องต่อคณบดีภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิด
ภาคการศึกษาหรือตามที่คณบดีเห็นสมควร และให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุญาต แล้วให้คณบดีแจ้งให้นาย
ทะเบียนทราบ  
  (๓) การลาพักการเรียน ให้อนุญาตครั้งละไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษา ถ้านิสิตยังมี
ความจ าเป็นที่จะต้องขอลาพักการเรียนต่อไปอีกให้ยื่นค าร้องใหม่  

(๔) ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียน  
รวมอยู่ในระยะเวลาเรียนตามข้อ ๑๘ ด้วย  
 (๕) ในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน นิสิตจะต้องช าระเงินค่าบ ารุง
มหาวิทยาลัยและค่าบ ารุงคณะ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ทุกภาคการศึกษาภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา เพ่ือรักษา
สภาพนิสิต มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  
 (๖) นิสิตที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน เมื่อจะขอกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้องขอ
กลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคเรียนต่อคณบดี และเม่ือคณบดีอนุญาตแล้ว ให้คณบดีแจ้งให้นายทะเบียน
ทราบ  

 

  ข้อ ๒๕ การเปลี่ยนสาขาวิชา  
  นิสิตอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะได้เพียงครั้งเดียว ทั้งนี ้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาที่เก่ียวข้อง โดยได้รับอนุมัติจากคณบดี และให้คณบดีแจ้งให้นาย
ทะเบียนทราบ 
 

 ข้อ ๒๖  การย้ายคณะ 
 (๑) นิสิตที่จะขอย้ายคณะ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

 (ก) ได้เรียนในคณะเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา ทั้งนี ้ไม่นับภาค
การศึกษาท่ีลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน  

 (ข) ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะมาก่อน  
 (ค) มีคุณสมบัติเพ่ิมเติมตามประกาศมหาวิทยาลัย  

 (๒) การขอย้ายคณะ นิสิตต้องแสดงเหตุผลประกอบการขอย้าย และต้องด าเนินการ
ให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติที่จะย้ายคณะ  
 (๓) รายวิชาต่าง ๆ ที่นิสิตย้ายคณะได้เรียนมา ถึงแม้จะไม่ตรงกับหลักสูตรของคณะที่
ย้ายเข้าก็ตาม ให้น ามาค านวณค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมด้วย  

(๔) ระยะเวลาเรียนให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะเดิม  
(๕) การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายคณะให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  
 

 ข้อ ๒๗  การเปลี่ยนประเภทนิสิต  
นิสิตสามารถเปลี่ยนประเภทนิสิตได้ตามประกาศมหาวิทยาลัย  
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-๓๙- 

 ข้อ ๒๘  การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีวิทย

ฐานะเทียบเท่าตามประกาศมหาวิทยาลัย  
 

 ข้อ ๒๙  การเทียบโอนหน่วยกิต  
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามประกาศมหาวิทยาลัย  
 

ข้อ ๓๐  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  
   (๑) สอบผ่านรายวิชาครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร  

(๒) ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ จากระบบค่าระดับข้ัน ๔  
(๓) มีระดับความสามารถทักษะทางภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย  
(๔) มีระดับความสามารถอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ตามประกาศของคณะ  
 

ข้อ ๓๑  การขอรับปริญญาตรี   
(๑) ในภาคการศึกษาใดที่นิสิตคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ให้ยื่นค าร้องขอรับปริญญา  

ต่อนายทะเบียนภายใน ๑ เดือนนับแต่วันเปิดภาคการศึกษานั้น  
(๒) นิสิตที่จะขอรับปริญญาได้ต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาเรียนใน

ข้อ ๑๘ (๒)  
(๓) นิสิตที่ขอเทียบโอนผลการศึกษา จะขอรับปริญญาได้ต้องมีเวลาเรียนใน 

มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา  
 

 ข้อ ๓๒  การให้ปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่ได้ยื่นความจ านงขอรับปริญญาและมีความ

ประพฤติดี  ต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ เพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาตรหีรือ
ปริญญาตรีเกียรตินิยม ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
 (๑) ปริญญาตรี  นิสิตผู้มีสิทธิได้รับปริญญาตรีต้องสอบได้จ านวนหน่วยกิต ตาม
หลักสูตรและได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐  
 (๒) ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง  นิสิตผู้มีสิทธิได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม
อันดับสอง ต้องสอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร ๔ ปี หรือ ๕ ปี หรือ ๖ ปี  ได้ค่าระดับข้ัน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป และไม่เคยสอบได้ระดับขั้น D+, D, F หรือได้รับสัญลักษณ์ U ใน
รายวิชาใด  
 (๓) ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  นิสิตผู้มีสิทธิได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ
หนึ่งต้องสอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร ๔ ปี หรือ ๕ ปี หรือ ๖ ปี ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ ๓.๖๐ ขึ้นไป และไม่เคยสอบได้ระดับขั้น D+, D, F หรือได้รับสัญลักษณ์ U ในรายวิชาใด 

(๔) การให้เหรียญทอง  ในแต่ละปีการศึกษา นิสิตผู้มีสิทธิได้รับเหรียญทองจะต้องมี
คุณสมบัติดังนี้  
  (ก) ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และ  



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๔๐- 

 (ข) ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมสูงสุดในบรรดาผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชา
เดียวกัน  

 

 ข้อ ๓๓  หากมีข้อขัดข้องหรือมีปัญหาในทางปฏิบัติ ให้รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
และคณบดี หารือร่วมกัน และเสนออธิการบดีเพ่ือวินิจฉัยสั่งการ 

 

 ข้อ ๓๔  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 
 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
            (ลงชื่อ)                  สมพล  พงศ์ไทย   
                     (ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สมพล  พงศ์ไทย) 
                          อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
          ส ำเนำถูกต้อง 

    
(นำงธนวรรณ  ศักดำกัมปนำท) 
   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๔๑- 

ส าเนา 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที ่๐๗๕๕/๒๕๖๐ 

เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๗๕๕/๒๕๖๐  
เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙” 

 

  ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกวรรคสองของข้อ ๒ ของประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๓๙/
๒๕๕๙ เรื่องการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  
 
 ประกาศ  ณ  วันที่ ๓๐ กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
     (ลงชื่อ)              สมพล  พงศ์ไทย  
                      (ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สมพล  พงศ์ไทย) 
                                 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๔๒- 

-ส าเนา- 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที ่๐๐๖๔/๒๕๖๐ 

เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๖๔/๒๕๖๐  
เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

  ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
เป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ของประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ ๖ ประเภทนิสิต 
  ๖.๑ นิสิตภาคปกติ 
  ๖.๒ นิสิตภาคพิเศษ 
  ๖.๓ นิสิตทดลองเรียน เป็นนิสิตที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเรียน โดยมีเงื่อนไข
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ๖.๔ นิสิตอาคันตุกะ เป็นนิสิตจากสถาบันอ่ืนที่ลงทะเบียนเรียนบางวิชาที่
มหาวิทยาลัยเปิดสอน” 
 

 ข้อ ๔  ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ (๒) ของประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “(๒) การศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษา คือ  
ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ตามล าดับ หรือจัดเป็นระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งแบ่ง
ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา คือ ภาคต้น และภาคปลาย ตามล าดับ ส าหรับหลักสูตรที่มีข้อก าหนดโดย
สภาวิชาชีพหรือองค์การวิชาชีพที่จัดตั้งตามกฎหมาย ให้เป็นไปตามที่คณะก าหนดตามเกณฑ์ของสภา
วิชาชีพหรือองค์การวิชาชีพของสาขาวิชานั้น ๆ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ต่อวิธีการจัดการศึกษาในข้อ ๙ ก็ได้  
 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๔๓- 

 หนึ่งภาคการศึกษาภาคต้น และภาคปลายมีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๕ 
สัปดาห์ และภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์” 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 
         (ลงชื่อ)            สมนึก  ธรีะกุลพิศุทธิ์ 
        (รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์) 
      ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๔๔- 

-ส ำเนำ- 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที ่๐๐๖๕/๒๕๖๐ 

เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี  
เพ่ือใช้ในการส าเร็จการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
----------------------------------- 

 

 เพ่ือให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี 
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องต่อประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่  ๐๐๖๕/๒๕๖๐  
เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี เพ่ือใช้ในการส าเร็จ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

  ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓  ให้มีการทดสอบเพ่ือวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตเป็นรายบุคคล 
ดังนี้ 
 (๑)  การสอบ English Proficiency Test ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ 
เพ่ือทราบระดับความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษของนิสิต ใช้ประกอบการเรียนการสอนกระบวน
วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน และใช้เป็นแนวทางในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม และวิธีการพัฒนาความรู้
และทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตได้อย่างเหมาะสม 
 (๒)  การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา โดยใช้ข้อสอบ
มาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR), Common European Framework of Reference for Languages - 
Thailand (CEFR-TH) หรือมาตรฐานอื่น ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย เพื่อทราบ
ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนส าเร็จการศึกษา และมีการแจ้งคะแนนสอบให้นิสิต 
พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิต เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 
 

 ข้อ ๔  ให้มหาวิทยาลัยและคณะ/วิทยาลัยจัดท าโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับนิสิตอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพามีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษในระดับ
ที่ใช้งานได้ 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๔๕- 

 

 ข้อ ๕  ให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน และการ
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนของคณะ/วิทยาลัยตามความเหมาะสม โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้นิสิต
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่ทันสมัยและเป็นสากล และมีทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 
ในระดับท่ีใช้งานได้ 
 
  ข้อ ๖  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 ข้อ ๗  ให้เก็บข้อมูลผลการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีก่อนส าเร็จการศึกษา เป็นเวลา ๔-๕ ปีการศึกษา แล้วน าผลการสอบวัดความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษมาก าหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่          มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
         (ลงชื่อ)            สมนึก  ธรีะกุลพิศุทธิ์ 
        (รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์) 
      ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
      ส ำเนำถูกต้อง 
 
 
      (นำงสำวณัฐกำนต์  ปัดเกษม) 
             นักวิชำกำรศึกษำ 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๔๖- 

ส าเนา 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที ่๐๐๖๖/๒๕๖๐ 

เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตร
ควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๖๖/๒๕๖๐ 
เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

 ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ เป็นต้นไป  
 

 ข้อ ๓  หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา (Dual Bachelor’s Degree 
Program) หมายถึง หลักสูตรระดับปริญญาตรีสองหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนศึกษาพร้อมกัน โดยผู้ส าเร็จ
การศึกษาจะได้รับปริญญาจากท้ังสองหลักสูตร 

 

 ข้อ ๔  ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การคิดหน่วย
กิต โครงสร้างหลักสูตร การรับและการเทียบโอนหน่วยกิต จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา การลงทะเบียน ระยะเวลาการศึกษา เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา การ
ก าหนดชื่อปริญญา การประกันคุณภาพของหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ ๒๕๕๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และให้เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
หลักเกณฑ์ท่ีแต่ละหลักสูตรก าหนดไว้  
โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๕  หลักสูตรที่จะน ามาจัดการศึกษาแบบควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา ต้อง
เป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดสอนแยกเป็นสองหลักสูตร  ทั้งนี้ อาจอยู่ในคณะหรือวิทยาลัย
เดียวกันหรือต่างคณะหรือต่างวิทยาลัยก็ได้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๔๗- 

 

 ข้อ ๖  หลักสูตรที่จะจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา  
ต้องก าหนดวิชาที่สามารถเรียนร่วมกันได้ และวิชาเฉพาะที่ต้องการให้ศึกษาจากท้ังสองหลักสูตร  
ทั้งจ านวนวิชา และจ านวนหน่วยกิต รวมถึงแผนการศึกษา โดยจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๗  นิสิตต้องลงทะเบียนตามแผนการศึกษาที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๖  
 

 ข้อ ๘  ในกรณีที่มีปัญหาทางการปฏิบัติ ให้อธิการบดีวินิจฉัยตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๕ มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 
         (ลงชื่อ)            สมนึก  ธรีะกุลพิศุทธิ์ 
        (รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์) 
      ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
      ส ำเนำถูกต้อง 
 
 
      (นำงสำวณัฐกำนต์  ปัดเกษม) 
             นักวิชำกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๔๘- 

ส าเนา 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที ่๐๐๖๗/๒๕๖๐ 

เรื่อง การศึกษาเพ่ือรับปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาเพ่ือรับปริญญาที่
สอง ระดับปริญญาตรี  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๖๗/๒๕๖๐  
เรื่อง การศึกษาเพ่ือรับปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

 ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 
๒๕๕๙เป็นต้นไป  
 

 ข้อ ๓  ในประกาศนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยบูรพา 
“คณะ” ให้หมายความรวมถึงวิทยาลัย สถาบันที่จัดการเรียนการสอน หรือโครงการ

จัดตั้งคณะหรือวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเปิดสอนระดับปริญญาตรี 
 

 ข้อ ๔  มหาวิทยาลัยอาจรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือผู้ที่ก าลังศึกษา 
ในชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขา
อ่ืนเพิ่มเติมได้โดยเป็นการศึกษาเพื่อรับปริญญาที่สอง ทั้งนี้ จะต้องผ่านการสอบคดัเลือกหรือคัดเลือก 
ของมหาวิทยาลัย 

 

 ข้อ ๕  คุณวุฒิ และคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 (๑)  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อเข้าศึกษา 
ในระดับปริญญาตรีคณะใดคณะหนึ่ง ตามเงื่อนไขของคณะนั้น ๆ หรือเป็นนิสิตหรือนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
 (๒)  เป็นผู้มีความประพฤติดี ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
 (๓)  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และ/หรือ เป็นโรคที่จะ
เบียดเบียนหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๔๙- 

 

 ข้อ ๖  การเทียบโอนหน่วยกิตผลการเรียน 
 ให้น าประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิต ระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ มาใช้บังคับ 
 

 ข้อ ๗  ข้อความใดที่มิได้ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้น าความในประกาศมหาวิทยาลัย
บูรพาเรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ
นี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
   

 ข้อ ๘  ในกรณีที่มีปัญหาทางการปฏิบัติและไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ให้
คณะกรรมการประจ าส่วนงานเสนอความเห็นต่ออธิการบดีเพ่ือวินิจฉัยและค าวินิจฉัยของอธิการบดีถือ
เป็นที่สิ้นสุด 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๕ มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 
         (ลงชื่อ)            สมนึก  ธรีะกุลพิศุทธิ์ 
        (รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์) 
      ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
      ส ำเนำถูกต้อง 
 
 
      (นำงสำวณัฐกำนต์  ปัดเกษม) 
             นักวิชำกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๕๐- 

ส าเนา 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที ่๐๐๖๘/๒๕๖๐ 

เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้าม
ประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๖๘/๒๕๖๐  
เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

 ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคบัส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ เป็นต้นไป  
 

 ข้อ ๓  ในประกาศนี้ 
“คณะ” ให้หมายความรวมถึงวิทยาลัย สถาบันที่จัดการเรียนการสอน หรือโครงการ

จัดตั้งคณะหรือวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเปิดสอนระดับปริญญาตรี 
 “คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะที่นิสิตสังกัด 
 “การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี” หมายความว่า นิสิตภาค
ปกติ ลงทะเบียนเรียนร่วมกับนิสิตภาคพิเศษ 
 

 ข้อ ๔  การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 (๑)  เป็นรายวิชาเดียวกัน 
 (๒)  ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ และ
ได้รับอนุมัติจากคณบดี 
 ในกรณีที่หลักสูตรระดับปริญญาตรีมีการจัดการเรียนการสอนลักษณะพิเศษ ให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณบดี 
 

 ข้อ ๕  ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาส าหรับนิสิตภาคปกติที่ลงทะเบียนเรียนข้าม
ประเภทนิสิตให้ช าระค่าลงทะเบียนรายวิชาตามอัตราส าหรับนิสิตภาคพิเศษ



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๕๑- 

 
 ข้อ ๖  ในกรณีท่ีมีเหตุผลอันสมควร คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
ส่วนงาน อาจเห็นชอบให้นิสิตภาคพิเศษเฉพาะรายบุคคลลงทะเบียนเรียนร่วมกับนิสิตภาคปกติใน
รายวิชาเดียวกัน โดยให้ช าระค่าลงทะเบียนรายวิชาตามอัตราส าหรับนิสิตภาคพิเศษ 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๕ มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 
         (ลงชื่อ)            สมนึก  ธรีะกุลพิศุทธิ์ 
        (รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์) 
      ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
      ส ำเนำถูกต้อง 
 
 
      (นำงสำวณัฐกำนต์  ปัดเกษม) 
             นักวิชำกำรศึกษำ 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๕๒- 

ส าเนา 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที ่๐๐๖๙/๒๕๖๐ 

เรื่อง การเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

 โดยที่เป็นการสมควรให้มปีระกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนประเภทนิสิต 
ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๖๙/๒๕๖๐  
เรื่อง การเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

 ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 
๒๕๕๙เป็นต้นไป  
 

 ข้อ ๓  ในประกาศนี้ 
 “คณะ” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยที่นิสิตสังกัด 
 “การเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี” หมายความว่า การเปลี่ยนประเภทนิสิต
จากนิสิตภาคพิเศษเป็นนิสิตภาคปกติ หรือนิสิตภาคปกติเป็นนิสิตภาคพิเศษ ในสาขาวิชาเดียวกัน 
 

 ข้อ ๔  คุณสมบัติของนิสิตระดับปริญญาตรีที่ขอเปลี่ยนประเภทนิสิต มีดังนี้ 
 (๑)  ศึกษารายวิชาและสอบผ่านรายวิชาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๓๐ 
หน่วยกิต 
 (๒)  ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 
 (๓)  เรียนรายวิชาแกนหรือรายวิชาหลักของคณะหรือสาขาวิชาที่คณะก าหนด 
 

 ข้อ ๕  การพิจารณาเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรีจากนิสิตภาคพิเศษเป็น
นิสิตภาคปกติ ให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๔ 
 (๒)  มีจ านวนนิสิตตามเป้าหมายของหลักสูตรภาคปกติยังไม่เต็ม 
 (๓)  คณะกรรมการประจ าส่วนงานอาจให้มีการทดสอบความรู้ความสามารถของ
นิสิตที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๔ เป็นราย ๆ ไป ก็ได้ 
 

 ข้อ ๖  ในกรณีที่จ านวนนิสิตตามเป้าหมายของหลักสูตรภาคปกติยังไม่เต็ม 
คณะกรรมการประจ าส่วนงานอาจลดค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตามข้อ ๔ (๒) ได้ ทั้งนี้ต้องไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๕๓- 

 ข้อ ๗  นิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติที่ประสงค์จะเปลี่ยนประเภทนิสิตจากนิสิต
ภาคปกติเป็นนิสิตภาคพิเศษ ให้กระท าได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
 

 ข้อ ๘  นิสิตระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะเปลี่ยนประเภทนิสิต ให้ยื่นค าร้องต่อ
คณบดี เพื่อพิจารณาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ก่อนวันเปิดภาคปกติของภาคเรียนถัดไป 
 

 ข้อ ๙  สภาพและสิทธิของนิสิตที่เปลี่ยนประเภทนิสิตให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

 ข้อ ๑๐  ในกรณีที่มีปัญหาทางการปฏิบัติ ให้คณะกรรมการประจ าส่วนงานวินิจฉัยและ
ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๕ มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 
         (ลงชื่อ)            สมนึก  ธรีะกุลพิศุทธิ์ 
        (รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์) 
      ผู้ปฏิบัติหน้าทีอ่ธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
      ส ำเนำถูกต้อง 
 
 
      (นำงสำวณัฐกำนต์  ปัดเกษม) 
             นักวิชำกำรศึกษำ 

 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๕๔- 

ส าเนา 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที ่๐๐๗๕/๒๕๖๐ 

เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

 โดยที่เป็นการสมควรให้มปีระกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษา
จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ระดับปริญญาตรี  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๗๕/๒๕๖๐  
เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

 ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ เป็นต้นไป  
 

 ข้อ ๓  ในประกาศนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยบูรพา 
 “คณะ” ให้หมายความรวมถึงวิทยาลัย สถาบันที่จัดการเรียนการสอน หรือโครงการ
จัดตั้งคณะหรือวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเปิดสอนระดับปริญญาตรี  

 

 ข้อ ๔  มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยรับรองมาตรฐานมาเข้าศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ทั้งนี ้
จะต้องเป็นการรับโอน 
ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 

 ข้อ ๕  การรับโอนนิสิตนักศึกษาภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาหรือโครงการพิเศษ
จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาเป็นนิสิตภาคปกติของมหาวิทยาลัยจะกระท ามิได้ เว้นแต่โอนมาเป็นนิสิต
ภาคพิเศษ 
ของมหาวิทยาลัย  

 

ข้อ ๖  คุณสมบัติของนิสิตนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 

 (๑)  ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
ทั้งนี ้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก หรือถูกสั่งให้พักการเรียน 
 (๒)  มีผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม ในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 
๒.๕๐ และมีรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้ว จากสถาบันอุดมศึกษาเดิมเทียบได้กับรายวิชาตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัยในสาขาวิชาที่จะรับโอนเข้ามาศึกษาเป็นหน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๕๕- 

 (๓)  ไม่เป็นผู้ที่ถูกสั่งให้พ้นสภาพนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมด้วย
กรณีมีความผิดทางวินัย 
 

 ข้อ ๗  แนวปฏิบัติในการรับโอน 
 (๑)  นิสิตนักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัยจะต้องยื่นใบ
สมัครที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ ก่อนการเปิดภาค
การศึกษา ที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้น โดยแนบใบแสดงผลการศึกษา ค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตร
เดิม และเอกสารอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 (๒)  ให้นิสิตนักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้โอนได้ ไปรายงานตัวเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
ที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 

 ข้อ ๘  การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียน การคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมและ
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการ
เรียนนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 ข้อ ๙  ในกรณีที่มีปัญหาทางการปฏิบัติและไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ให้
คณะกรรมการประจ าส่วนงานเสนอความเห็นต่ออธิการบดีเพ่ือวินิจฉัยและค าวินิจฉัยของอธิการบดีถือ
เป็นที่สิ้นสุด 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕ มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

         (ลงชื่อ)            สมนึก  ธรีะกุลพิศุทธิ์ 
        (รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์) 
      ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
      ส ำเนำถูกต้อง 
 
 
      (นำงสำวณัฐกำนต์  ปัดเกษม) 
             นักวิชำกำรศึกษำ 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๕๖- 

ส าเนา 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที ่๐๐๗๑/๒๕๖๐ 

เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

 โดยที่เป็นการสมควรให้มปีระกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน
นิสิตระดับปริญญาตรี 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๗๑/๒๕๖๐  
เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

 ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ เป็นต้นไป  
 

 ข้อ ๓  ในประกาศนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยบูรพา 
 “คณะ” ให้หมายความรวมถึงวิทยาลัย สถาบันที่จัดการเรียนการสอน หรือโครงการ
จัดตั้งคณะหรือวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเปิดสอนระดับปริญญาตรี  

 “สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่มี
คุณภาพและมาตรฐานจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การ
ระหว่างประเทศ 
 “นิสิต” หมายความว่า นิสิตระดับปริญญาตรี และให้หมายรวมถึงนิสิต นักศึกษา 
จากสถาบันอ่ืนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัย 
 “เทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างาน มาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๔  หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ 

 (๑)  กรณีท่ีนิสิตได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยรับรองท้ังภายในประเทศและหรือต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 (ก)  นิสิตทีไ่ด้รับอนุญาตให้ไปศึกษารายวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะที่นิสิตสังกัด 
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-๕๗- 

 (ข)  รายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน จะต้องมีเนื้อหาไม่น้อยกว่าสามในสี่ 
ของรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 (ค)  นิสิตสามารถเทียบโอนผลการเรียนโดยขอโอนหน่วยกิตของรายวิชา 
ตามข้อ ๔ (๑) (ก) มาเป็นหน่วยกิตในหลักสูตรของสาขาวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ แต่ทั้งนี้ ต้อง
ไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 
 (ง)  รายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนให้น ามาค านวณค่าระดับข้ันเฉลี่ย 
ประจ าภาคเรียน และค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม 
 (๒)  กรณีท่ีนิสิตเคยศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 (ก)  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาที่มีผลการเรียน 
ไม่ต่ ากว่าระดับขั้น C หรือค่าระดับข้ัน ๒.๐๐ หรือเทียบเท่า 
 (ข)  จ านวนหน่วยกิตท่ีเทียบโอนผลการเรียนต้องไม่เกินสามในสี่ของจ านวน
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 
 (ค)  รายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนจะไม่น ามาค านวณค่าระดับขั้นเฉลี่ย
ประจ าภาคเรียน และค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม เว้นแต่หลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และข้อก าหนดขององค์กรวิชาชีพนั้น 
 (ง)  นิสิตจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา ตาม
หลักสูตรที่นิสิตศึกษา 
 (จ)  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอนผลการเรียนเพื่อให้
นิสิตเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนิสิตเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ 
รบัโอน 
 (ฉ) นิสิตที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิได้รับปริญญา
เกียรตินิยม 
 (๓)  กรณีท่ีนิสิตเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง ให้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 (ก)  นิสิตสามารถขอเทียบโอนผลการเรียนที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได้ 
ทัง้นี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
 (ข)  การขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือหมวดวิชา  
 ๑)  ให้เทียบโอนผลการเรียนรายวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือหมวดวิชา  
ที่ขอเทียบโอนซึ่งมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์สอดคล้องกัน ไม่น้อยกว่าสามในสี่ มาเป็น
รายวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือหมวดวิชาในสาขาวิชาที่นิสิตผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนศึกษาอยู่ 
 ๒)  จ านวนหน่วยกิตท่ีเทียบโอนผลการเรียนต้องไม่เกินสามในสี่ของ
จ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 
 ๓)  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาที่มีผลการ
เรียนไม่ต่ ากว่าระดับขั้น C หรือค่าระดับขั้น ๒.๐๐ หรือเทียบเท่า
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-๕๘- 

 ๔)  ในกรณีที่จ าเป็น รายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนอาจต้องผ่านการ
ประเมินตามวิธีการที่คณะกรรมการประจ าส่วนงานก าหนด 
 ๕)  รายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนจะไม่น ามาค านวณค่าระดับข้ัน
เฉลี่ยประจ าภาคเรียน และค่าระดับข้ันเฉลี่ยสะสม เว้นแต่หลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุมให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ และข้อก าหนดขององค์กรวิชาชีพนั้น 
 ๖)  นิสิตจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยไมน่้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา 
ตามหลักสูตรที่นิสิตศึกษา 
 ๗)  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม ่จะเทียบโอนผลการเรียน 
เพ่ือให้นิสิตเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนิสิตเรียนอยู่ตามหลักสูตร
ที่รับโอน 
 ๘)  นิสิตที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา หรือกลุ่มวิชาหรือ 
หมวดวิชา ไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 

 ข้อ ๕  หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดจากการศึกษานอกระบบ หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบ นิสิต
สามารถขอเทียบโอนผลการเรียนจากการเรียนรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียน การ
ฝึกอบรม หรือการท างาน เป็นรายวิชาตามหลักสูตรสาขาวิชา และระดับการศึกษาท่ีเปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 (๑)  การเทียบโอนการเรียนรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เป็นรายวิชาตามหลักสูตร
สาขาวิชา ให้คณะกรรมการประจ าส่วนงานก าหนดค่าระดับขั้นตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 (๒)  การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่ได้
จากการฝึกอบรม หรือจากประสบการณ์การท างาน ให้ค านึงถึงความรู้ที่ได้เป็นหลัก ตามมาตรฐาน
ทางวิชาการของหลักสูตรที่ขอเทียบโอนผลการเรียน โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่น ามาแสดง 
หรือการทดสอบ ตามวิธีการที่คณะกรรมการประจ าส่วนงานที่รายวิชานั้นสังกัดก าหนด 
 (๓)  ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับขั้น C หรือค่าระดับขั้น ๒.๐๐ 
หรือเทียบเท่าจึงจะให้เทียบโอนผลการเรียนได้ 
 (๔)  จ านวนหน่วยกิตท่ีเทียบโอนผลการเรียนต้องไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วย
กิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 
 (๕)  นิสิตจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา หลังจากที่ได้
เข้าศึกษาในหลักสูตรที่รับโอน 
 (๖)  นิสิตที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 

 ข้อ ๖  หลักฐานการขอเทียบโอนผลการเรียน มีดังนี ้
 (๑)  ค าร้องขอเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 (๒)  นิสิตที่ขอเทียบโอนผลการเรียนตามข้อ ๔ ต้องส่งส าเนาใบแสดงผลการเรียน
ภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ ตามจ านวนคณะที่รายวิชานั้นสังกัด  
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-๕๙- 

 ในกรณีนิสิตที่ขอเทียบโอนผลการเรียนตามข้อ ๔ (๓) จะต้องส่งค าอธิบายรายวิชา
หรือประมวลรายวิชาเพ่ิมเติมด้วย 
 (๓)  นิสิตที่ขอเทียบโอนผลการเรียนตามข้อ ๕ จะต้องส่งหลักฐานการเทียบโอนผล
การเรียนตามวิธีการที่คณะที่รายวิชานั้นสังกัดก าหนด 

 

 ข้อ ๗  ค่าธรรมเนียมในการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในกรณีเป็นนิสิตที่ได้รับ
อนุญาตให้ไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรองให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเทียบโอน 
 

 ข้อ ๘  ให้คณะที่นิสิตสังกัดแจ้งผลการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา หรือกลุ่มวิชา  
หรือหมวดวิชา  ให้กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

 ข้อ ๙  การใดที่ได้ด าเนินการไปก่อนที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่ง ที่ใช้บังคับอยู่เดิมโดยอนุโลม 
 

 ข้อ ๑๐  หากมีข้อขัดข้องหรือมีปัญหาในทางปฏิบัติ ให้รองอธิการบดีที่อธิการบดี
มอบหมายและคณบดีหารือร่วมกัน แล้วเสนออธิการบดีเพ่ือวินิจฉัยสั่งการ 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๕ มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

         (ลงชื่อ)            สมนึก  ธรีะกุลพิศุทธิ์ 
        (รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์) 
      ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
    ส ำเนำถูกต้อง 
 
 
      (นำงสำวณัฐกำนต์  ปัดเกษม) 
             นักวิชำกำรศึกษำ 

 

 
 
 
 
 



-๖๐- 
 

ส ำเนำ 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที ่๐๓๔๑ /๒๕๖๑ 

เรื่อง กำรรับนิสิตระดับปริญญำตรี ย้ำยเข้ำสังกัดกำรศึกษำในคณะ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

 โดยที่เป็นกำรสมควรให้มีประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ เรื่อง กำรรับนิสิตระดับปริญญำตรี  
ย้ำยเข้ำสังกัดกำรศึกษำในคณะ  
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๒ (๑๑) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยบูรพำ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ จึงออกประกำศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑  ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่            /๒๕๖๑  
เรื่อง กำรรับนิสิตระดับปริญญำตรี ย้ำยเข้ำสังกัดกำรศึกษำในคณะ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

 ข้อ ๒  ประกำศนี้ให้ใช้บังคับส ำหรับนิสิตที่เข้ำศึกษำตั้งแต่ภำคต้น ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 
เป็นต้นไป  
 

 ข้อ ๓  ในประกำศนี้ 
 “ย้ำยเข้ำสังกัดกำรศึกษำ” หมำยควำมว่ำ ย้ำยเข้ำศึกษำตำมหลักสูตรของคณะ 
 “นิสิต” หมำยควำมว่ำ นิสิตภำคปกติและภำคพิเศษระดับปริญญำตรี 
 

 ข้อ ๔  ผู้มีสิทธิขอย้ำยเข้ำสังกัดกำรศึกษำ จะต้องมีคุณสมบัติตำมท่ีแต่ละคณะก ำหนด 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว 
  (ก)  ได้ศึกษำรำยวิชำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยบูรพำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓๐ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๕๐ 
  (ข)  ได้ศึกษำรำยวิชำของสำขำวิชำที่ต้องกำรย้ำยไปสังกัดอย่ำงน้อย ๓ รำยวิชำ และ 
ได้รับค่ำระดับขั้นของวิชำเหล่ำนั้นไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ 

 (ค)  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะหรือวิทยำลัยมำก่อน 
 

 (๒)  คณะดนตรีและกำรแสดง 
  (ก)  ได้ศึกษำรำยวิชำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยบูรพำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓๐ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ 
  (ข)  ได้ศึกษำรำยวิชำของสำขำวิชำที่ต้องกำรย้ำยไปสังกัดอย่ำงน้อย ๒ รำยวิชำ และ 
ได้รับค่ำระดับขั้นของวิชำเหล่ำนั้นไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๕๐ 

 (ค)  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะหรือวิทยำลัยมำก่อน  



-๖๑- 
 

 (๓)  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
  (ก)  ได้ศึกษำรำยวิชำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยบูรพำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓๐ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ 
  (ข)  ได้ศึกษำรำยวิชำของสำขำวิชำที่ต้องกำรย้ำยไปสังกัดอย่ำงน้อย ๒ รำยวิชำ และ 
ได้รับค่ำระดับขั้นของวิชำเหล่ำนั้นไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๕๐ 

 (ค)  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะหรือวิทยำลัยมำก่อน 
 

 (๔)  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
  (ก)  ได้ศึกษำรำยวิชำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยบูรพำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓๐ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐  
  (ข)  ได้ศึกษำรำยวิชำของสำขำวิชำที่ต้องกำรย้ำยไปสังกัดอย่ำงน้อย ๒ รำยวิชำ และ 
ได้รับค่ำระดับขั้นของวิชำเหล่ำนั้นไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๕๐ 

 (ค)  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะหรือวิทยำลัยมำก่อน 
 

 (๕)  คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
  (ก)  ได้ศึกษำรำยวิชำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยบูรพำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓๐ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ 
  (ข)  ได้ศึกษำรำยวิชำของสำขำวิชำที่ต้องกำรย้ำยไปสังกัดอย่ำงน้อย ๒ รำยวิชำ และได้รับ 
ค่ำระดับขั้นของวิชำเหล่ำนั้นไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ 

 (ค)  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะหรือวิทยำลัยมำก่อน 
 

(๖)  คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
  (ก)  ได้ศึกษำรำยวิชำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยบูรพำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓๐ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๕๐ 
  (๒)  ได้ศึกษำรำยวิชำของสำขำวิชำที่ต้องกำรย้ำยไปสังกัดอย่ำงน้อย ๒ รำยวิชำ และได้รับ 
ค่ำระดับขั้นของวิชำเหล่ำนั้นไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๐๐ 
  (๓)  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะหรือวิทยำลัย มำก่อน 

 

 (๗)  คณะศึกษำศำสตร์ 
  (ก)  ได้ศึกษำรำยวิชำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยบูรพำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓๐ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๕๐ 

 (ข)  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะหรือวิทยำลัยมำก่อน 
 

 (๘)  คณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
  (ก)  ได้ศึกษำรำยวิชำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยบูรพำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓๐ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๗๕ 

 (ข)  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะหรือวิทยำลัยมำก่อน 
 

 (๙)  คณะพยำบำลศำสตร์ 
  (ก)  ได้ศึกษำรำยวิชำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยบูรพำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓๖ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๗๕ 
  (ข)  ได้ศึกษำรำยวิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพตำมหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิตของ 
คณะพยำบำลศำสตร์มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๖ หน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ยในวิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๕๐ 

 (ค)  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะหรือวิทยำลัยมำก่อน  



-๖๒- 
 

 (๑๐)  คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
  (ก)  ได้ศึกษำรำยวิชำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยบูรพำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓๐ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ 
  (ข)  ได้ศึกษำรำยวิชำของสำขำวิชำที่ต้องกำรย้ำยไปสังกัดอย่ำงน้อย ๒ รำยวิชำ และ 
ได้รับค่ำระดับขั้นของวิชำเหล่ำนั้นไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๕๐ 

 (ค)  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะหรือวิทยำลัยมำก่อน 
 

 (๑๑)  คณะสหเวชศำสตร์ 
  (ก)  ได้ศึกษำรำยวิชำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยบูรพำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓๐ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ส ำหรับหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  
สำขำวิชำชีวเวชศำสตร์ และสำขำวิชำพยำธิวิทยำกำยวิภำค ไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๗๕ ส ำหรับหลักสูตร 
วิทยำศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ และสำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด ไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๐๐ 
  (ข)  ได้ศึกษำรำยวิชำเฉพำะพ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์ ไม่น้อยกว่ำ ๑๒ หน่วยกิต และได้รับ 
ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยของรำยวิชำเหล่ำนั้น ส ำหรับหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีวเวชศำสตร์ สำขำวิชำ
พยำธิวิทยำกำยวิภำค และสำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด ไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๕๐ และส ำหรับหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ ไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๗๕ 

 (ค)  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะหรือวิทยำลัยมำก่อน 
 

 (๑๒)  คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
  (ก)  ได้ศึกษำรำยวิชำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยบูรพำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓๒ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๕๐ 
  (ข)  ได้ศึกษำรำยวิชำของสำขำวิชำที่ต้องกำรย้ำยไปสังกัดอย่ำงน้อย ๓ รำยวิชำ และ 
ได้รับค่ำระดับขั้นของวิชำเหล่ำนั้นไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ 

 (ค)  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะหรือวิทยำลัยมำก่อน 
 

(๑๓)  คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
  (ก)  ได้ศึกษำรำยวิชำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยบูรพำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓๐ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ 
  (ข)  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะ/วิทยำลัย มำก่อน 
 

(๑๔)  คณะเทคโนโลยีทำงทะเล 
  (ก)  ได้ศึกษำรำยวิชำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยบูรพำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓๐ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๕๐ 
  (ข)  ได้ศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำแกนของสำขำที่ต้องกำรย้ำยไปสังกัด ไม่น้อยกว่ำ ๖ หน่วยกิต 
และได้รับค่ำระดับขั้นของวิชำเหล่ำนั้นไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๒๕ 
  (ค)  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะ/วิทยำลัย มำก่อน 
 

 (๑๕)  คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 
  (ก)  ได้ศึกษำรำยวิชำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยบูรพำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓๖ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๖๐ 
  (ข)  ได้ศึกษำรำยวิชำของสำขำวิชำที่ต้องกำรย้ำยไปสังกัดอย่ำงน้อย ๒ รำยวิชำ ได้แก่  
รำยวิชำ ๘๗๕๑๓๑๕๙ ภูมิศำสตร์ขั้นแนะน ำ และรำยวิชำ ๘๗๕๑๓๒๕๙ ภูมิศำสตร์ประเทศไทย และได้รับ 
ค่ำระดับขั้นของวิชำเหล่ำนั้นไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๗๕ 

 (ค)  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะหรือวิทยำลัยมำก่อน  



-๖๓- 
 

 (๑๖)  คณะโลจิสติกส์ 
  (ก)  ได้ศึกษำรำยวิชำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยบูรพำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓๐ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๗๕ 
  (ข)  ได้ศึกษำรำยวิชำของสำขำวิชำที่ต้องกำรย้ำยไปสังกัดอย่ำงน้อย ๑ รำยวิชำ และได้รับ 
ค่ำระดับขั้นของวิชำเหล่ำนั้นไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๐๐ 

 (ค)  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะหรือวิทยำลัยมำก่อน 
 

 (๑๗)  คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ 
  (ก)  ได้ศึกษำรำยวิชำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยบูรพำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓๐ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๗๕  
  (ข)  ได้ศึกษำรำยวิชำแกนของสำขำวิชำที่ต้องกำรย้ำยไปสังกัดครบถ้วนและได้รับค่ำระดับขั้น
ของวิชำ ไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๕๐ 

 (ค)  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะหรือวิทยำลัยมำก่อน 
 

 (๑๘)  คณะวิทยำศำสตร์ 
  (ก)  ได้ศึกษำรำยวิชำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยบูรพำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๔๐ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๕๐ 
  (ข)  ได้ศึกษำรำยวิชำของสำขำวิชำที่ต้องกำรย้ำยไปสังกัดอย่ำงน้อย ๘ รำยวิชำ และ 
ได้รับค่ำระดับขั้นของวิชำเหล่ำนั้นไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ 

 (ค)  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะหรือวิทยำลัยมำก่อน 
 

 (๑๙)  คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
  (ก)  ได้ศึกษำรำยวิชำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยบูรพำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓๐ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๐๐ 
  (ข)  มีผลกำรเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำนทำงวิศวกรรมศำสตร์กำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๑๒ หน่วยกิต  
และได้รับค่ำระดับขั้นเฉลี่ยของรำยวิชำดังกล่ำวไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๐๐ 
  (ค)  ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำพ้ืนฐำนทำงวิศวกรรมของหลักสูตรในสำขำวิชำ 
ที่ขอย้ำยเข้ำสังกัดกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๓ หน่วยกิต และได้รับขั้นในรำยวิชำดังกล่ำวไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๐๐ 

 (ง)  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะหรือวิทยำลัยมำก่อน 
 

 (๒๐)  คณะอัญมณี 
  (ก)  ได้ศึกษำรำยวิชำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยบูรพำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๒๘ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ 
  (ข)  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะ/วิทยำลัย มำก่อน 
 

 ข้อ ๕  ผู้มีสิทธิขอย้ำยเข้ำสังกัดกำรศึกษำ จะต้องมีคุณสมบัติตรงกับผู้มีสิทธิสมัครสอบ
คัดเลือกเพ่ือเข้ำเป็นนิสิตของคณะ 
 

 ข้อ ๖  ให้นิสิตผู้ประสงค์จะขอย้ำยเข้ำสังกัดกำรศึกษำในคณะ ยื่นค ำร้องต่อคณบดี 
เพ่ือพิจำรณำไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน ก่อนวันเปิดภำคเรียนปกติถัดไป 
 

 ข้อ ๗  นิสิตที่ขอย้ำยเข้ำสังกัดกำรศึกษำ จะไม่ท ำให้ควำมเป็นประเภทของนิสิตเปลี่ยนแปลง 
เว้นแต่กรณีเปลี่ยนสภำพจำกนิสิตภำคปกติไปเป็นนิสิตภำคพิเศษ และโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
ประจ ำคณะ  



-๖๔- 
 

 ข้อ ๘  ในกำรรับนิสิตย้ำยเข้ำสังกัดกำรศึกษำในคณะ คณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
จะพิจำรณำโดยยึดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  นิสิตผู้ขอย้ำยเข้ำสังกัดกำรศึกษำในคณะ จะต้องได้รับค ำยินยอมจำกคณะหรือวิทยำลัย
ที่นิสิตสังกัดอยู่เดิมให้ย้ำยคณะได้ 
 (๒)  นิสิตผู้ขอย้ำยเข้ำสังกัดกำรศึกษำในคณะ มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเกณฑ์ 
ในข้อ ๔ และข้อ ๕ 
 (๓)  ในกรณีที่คณะกรรมกำรประจ ำคณะเห็นสมควร อำจให้มีกำรทดสอบควำมรู้ 
ควำมสำมำรถได้เป็นรำยๆ ไป 
 (๔)  มีที่ว่ำงพอจะรับเข้ำศึกษำได้ 

 

 ข้อ ๙  นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ย้ำยเข้ำสังกัดกำรศึกษำในคณะจะต้องเรียนวิชำตำมหลักสูตร 
ของมหำวิทยำลัย และจะต้องมีเวลำศึกษำในคณะอย่ำงน้อยสี่ภำคเรียนปกติก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

 ข้อ ๑๐  สภำพและสิทธิของนิสิตที่ย้ำยเข้ำสังกัดกำรศึกษำในคณะให้เป็นไปตำมประกำศ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ เรื่อง กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

  ข้อ ๑๑  ให้คณบดีของแต่ละคณะ รักษำกำรให้เป็นไปตำมประกำศนี้ ในกรณีมีปัญหำ 
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมประกำศนี้ หรือที่ไม่ได้ก ำหนดไว้ในประกำศนี้ ให้คณบดีพิจำรณำวินิจฉัยตำมค ำแนะน ำ 
ของคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
 
 ประกำศ  ณ  วันที่             มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
         (ลงชื่อ)            สมนึก  ธรีะกุลพิศุทธิ์ 
        (รองศำสตรำจำรย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์) 
      ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
 
 
      ส ำเนำถูกต้อง 
 
 
      (นำงสำวณัฐกำนต์  ปัดเกษม) 
             นักวิชำกำรศึกษำ 
 



 

 
 
 
 
 
 

หมวดที่ ๔ 
 

ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๖๖- 

-ส ำเนำ- 
 

ระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนิสิตภำคปกติ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
------------------------- 

 

 โดยที่เป็นกำรสมควรให้มีระเบียบว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำนิสิตภำคปกติ 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๑ (๒)  และ (๑๔)  แห่งพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยบูรพำ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภำมหำวิทยำลัยบูรพำ จึงวำงระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑   ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุง 
และค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนิสิตภำคปกติ พ.ศ.๒๕๕๒” 
 

 ข้อ ๒   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓   ให้จ ำแนกวิชำที่เรียนในคณะต่ำงๆ เป็น ๓ กลุ่ม 
 กลุ่มท่ี ๑  คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ คณะวิทยำศำสตร์ 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ คณะเทคโนโลยีทำงทะเล คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร คณะวิทยำศำสตร์และ
ศิลปศำสตร์ (เฉพำะสำขำวิชำทำงวิทยำศำสตร์) คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ (เฉพำะสำขำวิชำ
ทำงวิทยำศำสตร์) คณะแพทยศำสตร์ คณะโลจิสติกส์ คณะสหเวชศำสตร์ คณะอัญมณี 
 กลุ่มท่ี ๒ คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว คณะพยำบำลศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
คณะศิลปกรรมศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ 
(เฉพำะสำขำวิชำเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อสำรกำรศึกษำ สำขำวิชำ 
กำรสอนคอมพิวเตอร์ และสำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมศึกษำ) คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์  
(เฉพำะสำขำวิชำทำงบริหำรธุรกิจ) คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ คณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ (เฉพำะสำขำวิชำทำงสังคมศำสตร์) 
 กลุ่มท่ี ๓  คณะศึกษำศำสตร์ (ยกเว้นสำขำวิชำเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ สำขำวิชำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อสำรกำรศึกษำ สำขำวิชำกำรสอนคอมพิวเตอร์ และสำขำวิชำเทคโนโลยี
อุตสำหกรรมศึกษำ)” 
 

 ข้อ ๔   ให้จ ำแนกรำยวิชำในแต่ละคณะหรือวิทยำลัยเป็น ๔ ลักษณะวิชำ ได้แก่ 
๔.๑ วิชำบรรยำย 
๔.๒ วิชำปฏิบัติกำร 
๔.๓ วิชำฝึกงำนซึ่งรวมทั้งฝึกสอนด้วย 
๔.๔ วิชำโครงงำน 

 

* ควำมในข้อ ๓ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๓ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
ส ำหรับนิสิตภำคปกติ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓ (ใช้บังคับถัดจำกวันประกำศ ๑๙ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 

* 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๖๗- 

 ข้อ ๕   ให้เก็บเงินค่ำบ ำรุงตำมอัตรำดังต่อไปนี้ 
 

  ระดับกำรศึกษำ 
ข้อ รำยกำรเก็บเงิน ปริญญำตรี ประกำศนียบัตร

บัณฑิต 
บัณฑิตศึกษำ 

๕.๑ 
 
 
๕.๒ 

ค่ำบ ำรุงมหำวิทยำลัย 
ก. ภำคต้นและภำคปลำย          ภำคเรียนละ 
ข. ภำคฤดูร้อน 
ค่ำบ ำรุงคณะ 
๕.๒.๑  คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
๘๐๐ 
๔๐๐ 

 
 

๑,๕๐๐ 
๗๕๐ 

 
๑,๙๐๐ 
๙๕๐ 

 
 

๕๐๐ 
๒๕๐ 

 
๑,๙๐๐ 
๙๕๐ 

 
 

๕๐๐ 
๒๕๐ 

 *๕.๒.๑/๑ คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว    
           ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ ๓,๐๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ 
           ข. ภำคฤดูร้อน ๑,๕๐๐ ๒๕๐ ๒๕๐ 
 **๕.๒.๑/๒ คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว    
           ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ ๔,๐๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ 
           ข. ภำคฤดูร้อน ๒,๐๐๐ ๒๕๐ ๒๕๐ 
 ๕.๒.๒ คณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 

       ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
       ข. ภำคฤดูร้อน 

 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 
๒๕๐ 

 
๕๐๐ 
๒๕๐ 

 ๕.๒.๓  คณะพยำบำลศำสตร์ 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน   
***๕.๒.๓/1  คณะพยำบำลศำสตร์ 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน   

 
๕,๐๐๐ 

- 
 

20,000 
10,000 

 
๕๐๐ 
๒๕๐ 

 
500 
250 

 
๕๐๐ 
๒๕๐ 

 
- 
- 

 ๕.๒.๔ คณะแพทยศำสตร์ 
           ช้ันปีท่ี ๑ , ๒ และ ๓ 
           ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
           ข. ภำคฤดูร้อน 
           ช้ันปีท่ี ๔ , ๕ และ ๖ ปีกำรศึกษำละ 

 
 

๘,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

     
 

 
 
 
 
* ควำมในข้อ ๕.๒.๑/๑ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๓ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
ส ำหรับนิสิตภำคปกติ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ใช้บังคับกับนิสิตที่เข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ และปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘) 
** ควำมในข้อ ๕.๒.๑/๒ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๓ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
ส ำหรับนิสิตภำคปกติ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ใช้บังคับกับนิสิตที่เข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป) 
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-๖๘- 

*** ควำมในข้อ ๕.๒.3/๑ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๓ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ ส ำหรับนิสิตภำคปกติ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ใช้บังคับส ำหรบันิสิตที่เข้ำศึกษำที่เข้ำศึกษำตั้งแต่ภำคต้น ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
เป็นต้นไป) 

  ระดับกำรศึกษำ 
ข้อ รำยกำรเก็บเงิน ปริญญำตรี ประกำศนียบัตร

บัณฑิต 
บัณฑิตศึกษำ 

 ๕.๒.๕  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
๑,๕๐๐ 
๗๕๐ 

 
๕๐๐ 
๒๕๐ 

 
๕๐๐ 
๒๕๐ 

 *๕.๒.๕/๑ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
หลักสูตรนิเทศศำสตร์ ส ำหรับนิสิตกลุ่มภำพยนตร์
และโทรทัศน์ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๒ ภำคปลำย เป็นต้นไป 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
**๕.๒.๕/๒ หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต 
          ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
 

 
 
 

๖,๕๐๐ 
 

๑๖,๕๐๐ 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

 
* ควำมในข้อ ๕.๒.๕/๑ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๓ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
ส ำหรับนิสิตภำคปกติ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ใช้บังคับส ำหรับนิสิตที่เข้ำศึกษำที่เข้ำศึกษำตั้งแต่ภำคต้น ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป) 
** ควำมในข้อ ๕.๒.๕/๒ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๔ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนิสิตภำคปกติ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ใช้บังคับส ำหรับนิสิตที่เข้ำศึกษำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  
เป็นต้นไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๖๙- 

 
 
 

  ระดับกำรศึกษำ 
ข้อ รำยกำรเก็บเงิน ปริญญำตรี ประกำศนียบัตร

บัณฑิต 
บัณฑิตศึกษำ 

 *๕.๒.๖  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
๑๕,0๐๐ 
๗,๕0๐ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 ๕.๒.๗  คณะโลจิสติกส์ 
เฉพำะสำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ 
           ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
           ข. ภำคฤดูร้อน 
**๕.๒.๗/1  คณะโลจิสติกส์ 
เฉพำะสำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ 
           ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
           ข. ภำคฤดูร้อน 

 
 

๖,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 

17,000 
8,5000 

 
 
- 
- 
 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
 
 
- 
- 

 ๕.๒.๘  คณะโลจิสติกส์            
ยกเว้นสำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ 
           ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
           ข. ภำคฤดูร้อน 
**๕.๒.๘/1  คณะโลจิสติกส์            
ยกเว้นสำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ 
           ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
           ข. ภำคฤดูร้อน 

 
 

๔,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

15,000 
7,500 

 
 

๕๐๐ 
๒๕๐ 

 
 
- 
- 

 
 

๕๐๐ 
๒๕๐ 

 
 
- 
- 

 ๕.๒.๙  คณะวิทยำศำสตร์ 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 
***๕.๒.๙/1  คณะวิทยำศำสตร์ 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
๓,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
17,000 
8,500 

 
๕๐๐ 
๒๕๐ 

 
500 
250 

 
๕๐๐ 
๒๕๐ 

 
500 
250 

     
 
* ควำมในข้อ ๕.๒.6  ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ 4 ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
ส ำหรับนิสิตภำคปกติ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. ๒๕61 (ใช้บังคับกับนิสิตที่เข้ำศึกษำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕62 เป็นต้นไป) 
** ควำมในข้อ 5.2.7/1 และ 5.2.8/1 ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ 5 และข้อ ๖ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุง
และค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนิสิตภำคปกติ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. ๒๕61 (ใช้บังคับกับนิสิตที่เข้ำศึกษำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕62 เป็นต้นไป) 
*** ควำมในข้อ ๕.๒.9/๑ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ 4 ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
ส ำหรับนิสิตภำคปกติ (ฉบับที่ ๑6) พ.ศ. ๒๕๕8 (ใช้บังคับกับนิสิตที่เข้ำศึกษำตั้งแต่ภำคต้น ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘) 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๗๐- 

 
 

  ระดับกำรศึกษำ 
ข้อ รำยกำรเก็บเงิน ปริญญำตรี ประกำศนียบัตร

บัณฑิต 
บัณฑิตศึกษำ 

 ๕.๒.๑๐  คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 
๕.๒.๑๑  คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 
*๕.๒.๑๑/1  คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 
**๕.๒.๑๑/2  คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
๓,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๗,๕๐๐ 

- 
 

12,000 
- 
 

20,000 
8,500 

 
๕๐๐ 
๒๕๐ 

 
๕๐๐ 
๒๕๐ 

 
500 
250 

 
- 
- 

 
๕๐๐ 
๒๕๐ 

 
๕๐๐ 
๒๕๐ 

 
500 
250 

 
- 
- 

 
* ควำมในข้อ ๕.๒.11/๑ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๕ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
ส ำหรับนิสิตภำคปกติ (ฉบับที่ ๑6) พ.ศ. ๒๕๕8 (ใช้บังคับกับนิสิตที่เข้ำศึกษำตั้งแต่ภำคต้น ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป) 
** ควำมในข้อ ๕.๒.11/2 ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ 4 ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
ส ำหรับนิสิตภำคปกติ (ฉบับที่ ๑9) พ.ศ. ๒๕60 (ใช้บังคับกับนิสิตที่เข้ำศึกษำตั้งแต่ภำคต้น ปีกำรศึกษำ ๒๕61 เป็นต้นไป) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๗๑- 

  ระดับกำรศึกษำ 
ข้อ รำยกำรเก็บเงิน ปริญญำตรี ประกำศนียบัตร

บัณฑิต 
บัณฑิตศึกษำ 

 ๕.๒.๑๒  คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
ยกเว้นสำขำวิชำดนตรีและกำรแสดง 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 
*๕.๒.๑๒/1  คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
ยกเว้นสำขำวิชำกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 
(หลักสูตรสองภำษำ) 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 
*๕.๒.๑๒/2  คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
เฉพำะสำขำวิชำกำรอกแบบผลิตภัณฑ์ 
(หลักสูตรสองภำษำ) 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 
๕.๒.๑๓  คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
เฉพำะสำขำวิชำดนตรีและกำรแสดง 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
 

๓,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
 

12,๐๐๐ 
6,๐๐๐ 

 
 
 
 

33,000 
16,500 

 
 

๕๐๐ 
๒๕๐ 

 
 

๕๐๐ 
๒๕๐ 

 
 
 
 

500 
250 

 
 

๕๐๐ 
๒๕๐ 

 
 
- 
- 
 
 
 
 
- 
- 

 **๕.๒.๑๔  คณะศึกษำศำสตร์ ยกเว้น
สำขำวิชำดังนี้  
- สำขำวิชำกำรสอนคอมพิวเตอร์ 
- สำขำวิชำกำรสอนเคมี 
- สำขำวิชำกำรสอนชีววิทยำ 
- สำขำวิชำกำรสอนฟิสิกส์ 
- สำขำวิชำกำรสอนวิทยำศำสตร์ทั่วไป 
- สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อสำรกำรศึกษำ 
- สำขำวิชำกำรสอนภำษำจีน 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,0๐๐ 
4,๕๐0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐๐ 
๒๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐๐ 
๒๕๐ 

* ควำมในข้อ ๕.๒.12/1 และ ๕.๒.12/2 ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๓ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนิสิตภำคปกติ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ใช้บังคับส ำหรับนิสิตที่เข้ำศึกษำที่เข้ำศึกษำตั้งแต่ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๐ เป็นต้นไป) 
** ควำมในข้อ ๕.๒.14 ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ 3 ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
ส ำหรับนิสิตภำคปกติ (ฉบับที่ ๑7) พ.ศ. ๒๕๕8 (ใช้บังคับกับนิสิตที่เข้ำศึกษำตั้งแต่ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 เป็นต้นไป) 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๗๒- 

  ระดับกำรศึกษำ 
ข้อ รำยกำรเก็บเงิน ปริญญำตรี ประกำศนียบัตร

บัณฑิต 
บัณฑิตศกึษำ 

 *๕.๒.๑๕  คณะศึกษำศำสตร์   
เฉพำะสำขำวิชำ 
- สำขำวิชำกำรสอนคอมพิวเตอร์ 
- สำขำวิชำกำรสอนเคมี 
- สำขำวิชำกำรสอนชีววิทยำ 
- สำขำวิชำกำรสอนฟิสิกส์ 
- สำขำวิชำกำรสอนวิทยำศำสตร์ทั่วไป 
- สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อสำร
กำรศึกษำ 
- สำขำวิชำกำรสอนภำษำจีน 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,๐๐๐ 
5,๕๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐๐ 
๒๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐๐ 
๒๕๐ 

 ๕.๒.๑๖  คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
๓,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๕๐๐ 
๒๕๐ 

 
๕๐๐ 
๒๕๐ 

 ๕.๒.๑๗  คณะสหเวชศำสตร์ 
           ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
           ข. ภำคฤดูร้อน 

 
๖,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 ๕.๒.๑๘ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
           ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
           ข. ภำคฤดูร้อน 

 
๓,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
* ควำมในข้อ ๕.๒.15 ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ 3 ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
ส ำหรับนิสิตภำคปกติ (ฉบับที่ ๑7) พ.ศ. ๒๕๕8 (ใช้บังคับกับนิสิตที่เข้ำศึกษำตั้งแต่ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 เป็นต้นไป) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๗๓- 

  ระดับกำรศึกษำ 
ข้อ รำยกำรเก็บเงิน ปริญญำตรี ประกำศนียบัตร

บัณฑิต 
บัณฑิตศึกษำ 

 ๕.๒.๑๙  คณะเทคโนโลยีทำงทะเล 
           ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
           ข. ภำคฤดูร้อน 

 
๕,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 

 
๕๐๐ 
๒๕๐ 

 
๕๐๐ 
๒๕๐ 

 ๕.๒.๒๐ คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์       
ยกเว้นสำขำวิชำทำงบริหำรธุรกิจ 
           ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
           ข. ภำคฤดูร้อน 

 
 

๕,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๒๕๐ 

 
 

๕๐๐ 
๒๕๐ 

 ๕.๒.๒๑ คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์       
เฉพำะสำขำวิชำทำงบริหำรธุรกิจ 
           ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
           ข. ภำคฤดูร้อน 

 
 

๓,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๒๕๐ 

 
 

๕๐๐ 
๒๕๐ 

 ๕.๒.๒๒  คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
ยกเว้นสำขำวิชำทำงสังคมศำสตร์ 
           ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
           ข. ภำคฤดูร้อน 

 
 

๓,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
 

๕.๒.๒๓  คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
เฉพำะสำขำวิชำทำงสังคมศำสตร์ 
           ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
           ข. ภำคฤดูร้อน 

 
 

๑,๕๐๐ 
๗๕๐ 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 *๕.๒.๒๔  คณะอัญมณี 
           ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
           ข. ภำคฤดูร้อน 

 
12,๐๐๐ 
6,0๐๐ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 **๕.๒.๒๕  คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 
         ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
         ข. ภำคฤดูร้อน 

 
๑,๕๐๐ 
๗๕๐ 

 
- 
- 

 
๕๐๐ 
๒๕๐ 

 
* ควำมในข้อ ๕.๒.๒4 ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ 3 ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุง
และค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนิสิตภำคปกติ (ฉบับที่ 24) พ.ศ. ๒๕61 (ใช้บังคับส ำหรับนิสิตที่เข้ำศึกษำตั้งแต่ 
ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป) 
** ควำมในข้อ ๕.๒.๒๕ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๔ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุง
และค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนิสิตภำคปกติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓ (ใช้บังคับถัดจำกวันประกำศ  
๑๙ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 
 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๗๔- 

  ระดบักำรศึกษำ 
ข้อ รำยกำรเก็บเงิน ปริญญำตรี ประกำศนียบัตร

บัณฑิต 
บัณฑิตศึกษำ 

 *๕.๒.๒๕/1  คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 
         ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
         ข. ภำคฤดูร้อน 

 
6,000 
3,000 

 
- 
- 

 
500 
250 

**๕.๒.๒๖  คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ 
         ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
         ข. ภำคฤดูร้อน 

 
๓,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๕๐๐ 
๒๕๐ 

 
๕๐๐ 
๒๕๐ 

***๕.๒.๒๖/๑  คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ 
         สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
         ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
         ข. ภำคฤดูร้อน 
         สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
         ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
         ข. ภำคฤดูร้อน 
         สำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
         ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
         ข. ภำคฤดูร้อน 

 
 

๑5,๐๐๐ 
7,5๐๐ 

 
๑6,๐๐๐ 
8,๐๐๐ 

 
๑7,๐๐๐ 
8,5๐๐ 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
* ควำมในข้อ ๕.๒.๒๕/1 ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ 6 ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำ
บ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนิสิตภำคปกติ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. ๒๕๕8 (ใช้บังคับส ำหรับนิสิตที่เข้ำศึกษำ
ตั้งแต่ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2558 เป็นต้นไป)  
** ควำมในข้อ ๕.๒.๒๖ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๔ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุง
และค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนิสิตภำคปกติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓ (ใช้บังคับถัดจำกวันประกำศ  
๑๙ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 
*** ควำมในข้อ ๕.๒.๒๖/๑ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๓ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำ
บ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนิสิตภำคปกติ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. ๒๕๕8 (ใช้ส ำหรับนิสิตที่เข้ำศึกษำตั้งแต ่
ภำคต้น ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 เป็นต้นไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๗๕- 

  ระดับกำรศึกษำ 
ข้อ รำยกำรเก็บเงิน ปริญญำตรี ประกำศนียบัตร

บัณฑิต 
บัณฑิตศึกษำ 

๕.๓ ค่ำบ ำรุงพิเศษเฉพำะสำขำวิชำ    
 ๕.๓.๑  สำขำวิชำทำงกำรพยำบำลและสำขำ 

วิชำทำงสำธำรณสุขศำสตร์  ระดับปริญญำโท 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 ๕.๓.๒  สำขำวิชำทำงกำรพยำบำล 
          ระดับปริญญำเอก         ภำคเรียนละ 

 
- 

 
- 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

๕.๓.๓  สำขำวิชำทำงวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
๕,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 

 ๕.๓.๔  สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
                                        ภำคเรียนละ 

 
- 

 
- 

 
๑๐,๐๐๐ 

 ๕.๓.๕  สำขำวิชำทำงวิทยำศำสตร์   
          คณะวิทยำศำสตร์  (ยกเว้นสำขำวิชำ 
          เทคโนโลยีสำรสนเทศ)    ภำคเรียนละ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

๕,๐๐๐ 
 ๕.๓.๖ สำขำวิชำทำงวิศวกรรมศำสตร์  

           (คณะวิศวกรรมศำสตร์) 
           ภำคต้นและภำคปลำย   ภำคเรียนละ 
           ภำคฤดูร้อน 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

๑๘,๐๐๐ 
๙,๐๐๐ 

 ๕.๓.๗  สำขำวิชำทำงมนุษยศำสตร์และ 
สังคมศำสตร์ 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 ๕.๓.๘  สำขำวิชำไทยศึกษำ 
         ระดับปริญญำเอก 
         ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
         ข. ภำคฤดูร้อน 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

๒๕,๐๐๐ 
๑๒,๕๐๐ 

 ๕.๓.๙  สำขำวิชำทำงศึกษำศำสตร์ 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 ๕.๓.๑๐  สำขำวิชำกำรสอนวิชำชีพเฉพำะ 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
- 
- 

 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
- 
- 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๗๖- 

 

  ระดับกำรศึกษำ 
ข้อ รำยกำรเก็บเงิน ปริญญำตรี ประกำศนียบัตร

บัณฑิต 
บัณฑิตศึกษำ 

 ๕.๓.๑๑  สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรฝึกอบรม 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 ๕.๓.๑๒ สำขำพยำบำลศำสตร์  
ระดับปริญญำเอกหลักสูตรนำนำชำติ ภำคเรียนละ 

 
- 

 
- 

 
๖๒,๐๐๐ 

 ๕.๓.๑๓ สำขำวิชำสมองกลฝังตัว ภำคเรียนละ - - ๑๐,๐๐๐ 
 *๕.๓.๑๔ สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และ

โซ่อุปทำน                            ภำคเรียนละ 
 
- 

 
- 

 
๑๐,๐๐๐ 

 ๕.๓.๑๕ สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร
           ภำคเรียนละ 

 
- 

 
- 

 
๑๑,๐๐๐ 

 ๕.๓.๑๖ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์พอลิเมอร์ 
           ภำคเรียนละ 

 
- 

 
- 

 
๑๕,๐๐๐ 

 ๕.๓.๑๗  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม 
            เฉพำะนิสิตปริญญำโทชั้นปีที่ ๒  
                                     ปีกำรศึกษำละ 
            นิสิตปริญญำเอกชั้นปีที่ ๒ และ ๓ 
                                      ปีกำรศึกษำละ 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 ๕.๓.๑๘ สำขำวิชำทำงกำรพยำบำลและ

สำขำวิชำทำงสำธำรณสุขศำสตร์  
           ส ำหรับนิสิตต่ำงชำติ  ปีกำรศึกษำละ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 ๕.๓.๑๙ สำขำวิชำทำงศึกษำศำสตร์ 

           ส ำหรับนิสิตต่ำงชำติ  ปีกำรศึกษำละ 
 
- 

 
- 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 ๕.๓.๒๐ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
           ส ำหรับนิสิตต่ำงชำติ  ปีกำรศึกษำละ 

 
- 

 
- 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 *๕.๓.๒๑ สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทำน ระดับปริญญำเอก      ภำคเรียนละ 

 
- 

 
- 

 
๖๐,๐๐๐ 

 ๕.๓.๒๒ สำขำวิชำคณิตศำสตร์  
           ระดับปริญญำเอก        ภำคเรียนละ 

 
- 

 
- 

 
๓๐,๐๐๐ 

 ๕.๓.๒๓ สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
           ระดับปริญญำเอก        ภำคเรียนละ 

 
- 

 
- 

 
๕๐,๐๐๐ 

* ควำมในข้อ ๕.๓.๑๔ และ ๕.๓.๒๑ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๓ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุง
และค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนิสิตภำคปกติ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี ๒๓ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป) 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๗๗- 

  ระดับกำรศึกษำ 
ข้อ รำยกำรเก็บเงิน ปริญญำตรี ประกำศนียบัตร

บัณฑิต 
บัณฑิตศึกษำ 

 ๕.๓.๒๔ สำขำวิชำทำงศึกษำศำสตร์ 
           ระดับปริญญำเอก        ภำคเรียนละ 

 
- 

 
- 

 
๕๐,๐๐๐ 

 *๕.๓.๒๕  สำขำวิชำสื่อสำรกำรตลำด 
           ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
           ข. ภำคฤดูร้อน 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
๑๖,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

 **๕.๓.๒๖ สำขำวิชำกำรจัดกำรบริกำรสังคม 
           ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
           ข.  ภำคฤดูร้อน 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
๕,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 

 ***๕.๓.๒๗  สำขำวิชำเทคโนโลยีภูมิศำสตร์   
         ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
         ข. ภำคฤดูร้อน 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 ***๕.๓.๒๘  สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 
         ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
         ข. ภำคฤดูร้อน 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 ***๕.๓.๒๙  สำขำวิชำทำงศิลปกรรมศำสตร์ 
ระดับปริญญำเอก 
           ภำคต้นและภำคปลำย   ภำคเรียนละ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

๔๕,๐๐๐ 
 ****๕.๓.๓๐ สำขำวิชำทัศนศิลป์และ 

กำรออกแบบ  ระดับปริญญำเอก 
           ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

๕๕,๐๐๐ 
๕.๔ ค่ำบ ำรุงหอสมุด 

ก. ภำคต้นและภำคปลำย          ภำคเรียนละ 
ข. ภำคฤดูร้อน 

 
๕๐๐ 
๒๕๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๕.๕ ค่ำบ ำรุงกิจกรรมนิสิต            ปีกำรศึกษำละ ๒๐๐ - - 
๕.๖ ค่ำบ ำรุงกีฬำ                      ปีกำรศึกษำละ ๑๐๐ - - 
 
* ควำมในข้อ ๕.๓.๒๕ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๓ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและ 
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนิสิตภำคปกติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ (ใช้บังคับถัดจำกวันประกำศ ๑๔ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๒) 
** ควำมในข้อ ๕.๓.๒๖ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๓ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและ 
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนิสิตภำคปกติ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๓ (ใช้บังคับถัดจำกวันประกำศ ๑๗ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๓) 
*** ควำมในข้อ ๕.๓.๒๗-๕.๓.๒๙ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๕ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนิสิตภำคปกติ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓ (ใช้บังคับถัดจำกวันประกำศ ๑๙ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 
**** ควำมในข้อ ๕.๓.๓๐ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๔ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและ 
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนิสิตภำคปกติ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ใช้บังคับส ำหรับนิสิตท่ีเข้ำศึกษำตั้งแต่ภำคต้นปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๕ เป็นต้นไป) 
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-๗๘- 

  ระดับกำรศึกษำ 
ข้อ รำยกำรเก็บเงิน ปริญญำตร ี ประกำศนียบัตร

บัณฑิต 
บัณฑิตศึกษำ 

๕.๗ ค่ำบ ำรุงระบบเครือข่ำยมหำวิทยำลัย 
ก. ภำคต้นและภำคปลำย          ภำคเรียนละ 
ข. ภำคฤดูร้อน 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 
๗๐๐ 
๓๕๐ 

 
๗๐๐ 
๓๕๐ 

๕.๘ ค่ำบ ำรุงมหำวิทยำลัยเพิ่มเติมส ำหรับนิสิต 
ต่ำงชำติ 
ก. ภำคต้นและภำคปลำย          ภำคเรียนละ 
ข. ภำคฤดูร้อน 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

  

 ข้อ ๖  ให้เก็บเงินค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำดังต่อไปนี้   
 

  ระดับกำรศึกษำ 
ข้อ รำยกำรเก็บเงิน ปริญญำตรี ประกำศนียบัตร

บัณฑิต 
บัณฑิตศึกษำ 

๖.๑ 
 
 
 

๖.๒ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค่ำลงทะเบียนเรียนรำยวิชำบรรยำย  
ทุกกลุ่มวิชำ 
ก. ภำคต้นและภำคปลำย           หน่วยกิตละ 
ข. ภำคฤดูร้อน 
ค่ำลงทะเบียนเรียนรำยวิชำปฏิบัติกำร 
ก. ภำคต้นและภำคปลำย 
(๑)  กลุ่มท่ี ๑                        หน่วยกิตละ 
(๒)  กลุ่มท่ี ๒                        หน่วยกิตละ 
(๓)  กลุ่มท่ี ๓                        หน่วยกิตละ 
ข. ภำคฤดูร้อน 
(๑)  กลุ่มท่ี ๑                        หน่วยกิตละ 
(๒)  กลุ่มท่ี ๒                        หน่วยกิตละ 
(๓)  กลุ่มท่ี ๓                        หน่วยกิตละ 

 
 

๑๐๐ 
๔๐๐ 

 
 

๔๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๗๕๐ 
๖๐๐ 

 
 

๔๐๐ 
๑,๒๐๐ 

 
 
- 
- 

๘๐๐ 
 
- 
- 

๑,๒๐๐ 

 
 

๔๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๒๐๐ 

๖.๓ ค่ำลงทะเบียนเรียนรำยวิชำฝึกงำน         
(๑)  กลุ่มท่ี ๑                        หน่วยกิตละ 
(๒)  กลุ่มท่ี ๒                        หน่วยกิตละ 
(๓)  กลุ่มท่ี ๓                        หน่วยกิตละ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 
- 
- 

๘๐๐ 

 
- 

๘๐๐ 
๘๐๐ 

๖.๔ 
 

 

ค่ำลงทะเบียนเรียนรำยวิชำโครงงำน 
(๑)  กลุ่มท่ี ๑                        หน่วยกิตละ 
(๒)  กลุ่มท่ี ๒                        หน่วยกิตละ 
(๓)  กลุ่มท่ี ๓                        หน่วยกิตละ 

 
๑,๐๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 

 
- 
- 
- 

 
๒,๐๐๐ 

- 
- 
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-๗๙- 

  ระดับกำรศึกษำ 
ข้อ รำยกำรเก็บเงิน ปริญญำตรี ประกำศนียบัตร

บัณฑิต 
บัณฑิตศึกษำ 

๖.๕ ค่ำลงทะเบียนวิทยำนิพนธ์         หน่วยกิตละ - - ๔๐๐ 
๖.๖ 

 
ค่ำธรรมเนียมกำรทดสอบภำษำต่ำงประเทศ     
                                              ครั้งละ 

 
- 

 
- 

 
๕๐๐ 

๖.๗ 
 
 

๖.๘ 

ค่ำธรรมเนียมกำรสอบวัดคุณสมบัติ เพ่ือเป็น 
ผู้มีสิทธิ์เสนอวิทยำนิพนธ์ เพ่ือขอรับ           
ปริญญำเอก                                ครั้งละ 
ค่ำธรรมเนียมกำรสอบประมวลควำมรู้ ครั้งละ 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๖.๙ 
*๖.๑๐ 
๖.๑๑ 
๖.๑๒ 
๖.๑๓ 
๖.๑๔ 
๖.๑๕ 
๖.๑๖ 

ค่ำข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต                   ครั้งละ 
ค่ำประกันอุบัติเหตุนิสิต        ปีกำรศึกษำละ 
ค่ำธรรมเนียมกำรลงทะเบียนเรียน      
ค่ำธรรมเนียมกำรย้ำยคณะ 
ค่ำธรรมเนียมกำรย้ำยสำขำวิชำ 
ค่ำธรรมเนียมกำรเทียบโอนหน่วยกิต 
ค่ำข้ึนทะเบียนปริญญำ 
ค่ำธรรมเนียมกำรท ำบัตรประจ ำตัวนิสิต 
                                             บัตรละ 

๑,๕๐๐ 
ยกเลิก 
๕๐ 

๕๐๐ 
- 

๓๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๗๐ 

๒,๐๐๐ 
ยกเลิก 
๕๐ 
- 

๕๐๐ 
๓๐๐ 

๑,๕๐๐ 
 

๗๐ 

๒,๐๐๐ 
ยกเลิก 
๕๐ 
- 

๕๐๐ 
๓๐๐ 

๑,๕๐๐ 
 

๗๐ 
 

 ข้อ ๗  ส ำหรับนิสิตที่ขอเทียบโอนหน่วยกิต ให้ช ำระค่ำหน่วยกิตในอัตรำร้อยละ ๕๐ 
ของค่ำลงทะเบียนตำมข้อ ๖.๑- ๖.๔ 
 นิสิตที่มีควำมประสงค์จะขอเทียบโอนควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ เป็นรำยวิชำ 
โดยกำรทดสอบ ให้ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรทดสอบเพ่ิมอีกรำยวิชำละ ๒๐๐ บำท ต่อครั้ง 
 นิสิตที่เข้ำศึกษำก่อนปีกำรศึกษำ ๒๕๔๗ หำกมีควำมประสงค์จะขอเทียบโอนหน่วยกิต 
ให้ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรเทียบโอนหน่วยกิตตำมข้อ ๖.๑๔ และช ำระค่ำหน่วยกิตตำมวรรคหนึ่ง 
 ส ำหรับนิสิตระดับปริญญำตรีที่เข้ำศึกษำต่อเนื่องในหลักสูตร ๔ ปี ไม่ต้องช ำระ 
ค่ำหน่วยกิตท่ีเทียบโอนตำมข้อ ๖.๑-๖.๔ 
 นิสิตที่เข้ำศึกษำระดับปริญญำตรีเป็นปริญญำที่สอง ไม่ต้องช ำระค่ำหน่วยกิตท่ี 
เทียบโอนตำมข้อ ๖.๑ – ๖.๔ 
 ส ำหรับนิสิตที่เข้ำศึกษำระดับปริญญำตรีเป็นปริญญำที่สอง และยังเป็นนิสิตชั้นปี
สุดท้ำยของมหำวิทยำลัย จะต้องช ำระค่ำบ ำรุงมหำวิทยำลัยและค่ำบ ำรุงคณะส ำหรับสภำพนิสิตที่
ศึกษำเป็นปริญญำที่สองด้วย 
 

* ควำมในข้อ ๖.๑๐ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๓ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำดว้ยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
ส ำหรับนิสิตภำคปกติ (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ใช้บังคับถัดจำกวันประกำศ ๑๕ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
** ควำมในข้อ ๗ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๓ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนิสิตภำคปกติ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ใช้บังคับถัดจำกวันประกำศ ๑๘ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๔) 

** 
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-๘๐- 

 ข้อ ๘  ในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็น  คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร  อำจพิจำรณำ ลดหรือ
ยกเว้นค่ำบ ำรุงพิเศษเฉพำะสำขำตำมข้อ  ๕.๓.๑๖  ถึงข้อ ๕.๓.๒๔  ส ำหรับนิสิตคนใดก็ได้   ทั้งนี้ 
จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะที่เกี่ยวข้อง   
 ส ำหรับนิสิตที่ได้รับกำรยกเว้นค่ำบ ำรุงตำมข้อ ๕.๓.๑๖ และข้อ ๕.๓.๑๗  จะต้องช ำระ
ค่ำบ ำรุงตำมข้อ ๕.๓.๕ 
 *ข้อ 8/1 กรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ของมหำวิทยำลัย คณะที่นิสิตสังกัดอำจ
พิจำรณำลดหรือยกเว้นค่ำบ ำรุง และค่ำธรรมเนียมตำมข้อ 5 และข้อ 6 ส ำหรับนิสิตคนใดก็ได้ ทั้งนี้จะต้อง
ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะและแจ้งมหำวิทยำลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 

 ข้อ ๙  ก ำหนดกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำในแต่ละภำคเรียน  
ให้เป็นไปตำมประกำศของมหำวิทยำลัย 
 

 **ข้อ ๑๐  นิสิตทุกระดับกำรศึกษำท่ีได้รับอนุญำตให้ลำพักกำรเรียน หรือถูกสั่งให้พักกำร
เรียนในภำคเรียนใด ต้องช ำระค่ำบ ำรุงตำมข้อ ๕.๑ และข้อ ๕.๒ เพ่ือรักษำสภำพนิสิต 
 กรณีนิสิตที่ต้องเดินทำงไปศึกษำต่อในต่ำงประเทศเป็นกำรต่อเนื่องตำมหลักสูตรและเป็น
โครงกำรผลิตบัณฑิตร่วม รวมถึงนิสิตที่อยู่ระหว่ำงเดินทำงไปศึกษำต่อเนื่องตำมหลักสูตร ไม่ต้องช ำระค่ำ
บ ำรุงกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่งเพ่ือรักษำสภำพนิสิต 
 

 ข้อ ๑๑  เพ่ือรักษำสภำพกำรเป็นนิสิต นิสิตระดับปริญญำเอกที่ลงทะเบียนเรียนครบ 
๖  ภำคเรียน หรือนิสิตระดับปริญญำโทที่ลงทะเบียนเรียนครบ ๔ ภำคเรียน และเรียนครบรำยวิชำแล้ว 
ต้องช ำระค่ำบ ำรุงกำรศึกษำตำมข้อ ๕.๑ ข้อ ๕.๒ ข้อ ๕.๔ และข้อ ๕.๗ เว้นแต่นิสิตระดับปริญญำเอก
สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ต้องช ำระค่ำบ ำรุงกำรศึกษำตำมข้อ  ๕.๑ ถึงข้อ ๕.๗ และข้อ ๕.๓.๒๓ 
 

 ข้อ ๑๒  นิสิตทุกระดับกำรศึกษำท่ีลงทะเบียนและช ำระเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำช้ำกว่ำก ำหนด หรือขอคืนสภำพกำรเป็นนิสิต จะต้องเสียค่ำปรับในอัตรำร้อยละ ๑๒ ต่อปี 
ของค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำท่ีต้องช ำระ โดยคิดเป็นรำยเดือน นับแต่วันที่ก ำหนดให้ช ำระ
จนถึงวันที่ช ำระจริง ทั้งนี้เศษของเดือนให้คิดเป็นเดือน 
 

 ข้อ ๑๓  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนตำมรำยวิชำในระดับปริญญำตรี  
ให้ช ำระค่ำลงทะเบียนเรียนรำยวิชำตำมอัตรำของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ 
 

 ข้อ ๑๔  นิสิตระดับปริญญำตรีที่คณะก ำหนดให้ลงทะเบียนรำยวิชำในคณะในภำคฤดูร้อนให้
ช ำระค่ำลงทะเบียนเรียนรำยวิชำในอัตรำของภำคต้นและภำคปลำย 
 

* ควำมในข้อ 8/1 ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ 3 ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนิสิตภำคปกติ (ฉบับท่ี 25) พ.ศ. ๒๕62 (ใช้บังคับถัดตั้งแต่วันท่ี 24 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  
เป็นต้นไป) 
 

** ควำมในข้อ ๑0 ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ 4 ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนิสิตภำคปกติ (ฉบับท่ี 15) พ.ศ. ๒๕๕8 (ใช้บังคับถัดตั้งแต่ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ ๒๕๕7 เป็นต้น
ไป) 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๘๑- 

 ข้อ ๑๕  นิสิตคณะสหเวชศำสตร์ที่เข้ำศึกษำก่อนปีกำรศึกษำ ๒๕๕๒ ให้ช ำระค่ำบ ำรุง
และค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำในอัตรำของคณะวิทยำศำสตร์ 
 

 ข้อ ๑๖ นิสิตวิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำที่เข้ำศึกษำก่อนภำคปลำย 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๑ ให้ช ำระค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำในอัตรำของคณะศึกษำศำสตร์ 
 
 ข้อ ๑๗  ระเบียบนี้ไม่มีผลบังคับใช้ส ำหรับนิสิตวิทยำลัยนำนำชำติ นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษำสังกัดวิทยำลัยหรือโครงกำรที่มีระเบียบกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเป็น
กำรเฉพำะของวิทยำลัยหรือโครงกำร ยกเว้นนิสิตวิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำที่เข้ำศึกษำ
ก่อนภำคปลำย ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๑ 
 

 ข้อ ๑๗/๑  นิสิตที่เข้ำศึกษำก่อนปีกำรศึกษำ ๒๕๔๗ ให้น ำระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนิสิตภำคปกติ พ.ศ. ๒๕๔๔  
มำใช้บังคับจนกว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำหรือพ้นสภำพนิสิต” 
 

 ข้อ ๑๘  ให้อธิกำรบดีรักษำกำรให้เป็นไปตำมระเบียบนี้ 
 
   ประกำศ   ณ   วันที่   ๒๙   พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 
     (ลงชื่อ)                  เกษม  สุวรรณกุล 
                     (ศำสตรำจำรย์เกษม   สุวรรณกุล) 
                        นำยกสภำมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
 
 
 
 
* ควำมในข้อ ๑๗/๑ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๓ ระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ ส ำหรับนิสิตภำคปกติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ (ใช้บังคับถัดตั้งแต่ภำคเรียนต้น ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๒ เป็นต้นไป) 

ส าเนาถูกต้อง 

      
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

* 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๘๒- 

-ส ำเนำ- 
 

ระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนิสิตภำคพิเศษ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
------------------------- 

 

 โดยที่เป็นกำรสมควรให้มีระเบียบว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียม 
กำรศึกษำนิสิตภำคพิเศษ 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๑ (๒)  และ (๑๔)  แห่งพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยบูรพำ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภำมหำวิทยำลัยบูรพำ จึงวำงระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑   ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและ 
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ  ส ำหรับนิสิตภำคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๒” 
 

 ข้อ ๒   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศเป็นต้นไป  
 

 ข้อ ๓   ให้จ ำแนกวิชำที่เรียนในคณะต่ำง ๆ เป็น ๓ กลุ่ม 
 กลุ่มท่ี ๑  คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ คณะวิทยำศำสตร์ 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ คณะเทคโนโลยีทำงทะเล คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร คณะวิทยำศำสตร์และ
ศิลปศำสตร์ (เฉพำะสำขำวิชำทำงวิทยำศำสตร์) คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ (เฉพำะ
สำขำวิชำทำงวิทยำศำสตร์) คณะแพทยศำสตร์ คณะโลจิสติกส์ คณะสหเวชศำสตร์ คณะอัญมณี 
 กลุ่มท่ี ๒  คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว คณะพยำบำลศำสตร์  
คณะสำธำรณสุขศำสตร์ คณะศิลปกรรมศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ คณะรัฐศำสตร์และ
นิติศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ (เฉพำะสำขำวิชำเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และสื่อสำรกำรศึกษำ สำขำวิชำกำรสอนคอมพิวเตอร์ และสำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมศึกษำ) 
คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ (เฉพำะสำขำวิชำทำงบริหำรธุรกิจ) คณะวิทยำศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ (เฉพำะสำขำวิชำทำงสังคมศำสตร์) คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
 กลุ่มท่ี ๓  คณะศึกษำศำสตร์ (ยกเว้นสำขำวิชำเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ สำขำวิชำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อสำรกำรศึกษำ สำขำวิชำกำรสอนคอมพิวเตอร์ และสำขำวิชำเทคโนโลยี
อุตสำหกรรมศึกษำ) 
 

 ข้อ ๔   ให้จ ำแนกรำยวิชำในแต่ละคณะหรือวิทยำลัยเป็น ๔  ลักษณะวิชำ ได้แก่ 
๔.๑ วิชำบรรยำย 
๔.๒ วิชำปฏิบัติกำร 
๔.๓ วิชำฝึกงำน 
๔.๔ วิชำโครงงำน 

 

* ควำมในข้อ ๓ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๓ ระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
ส ำหรับนิสิตภำคพิเศษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓ (ใช้บังคับถัดจำกวันประกำศ ๑๙ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 

* 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๘๓- 

 ข้อ ๕   ให้เก็บเงินค่ำบ ำรุงตำมอัตรำดังต่อไปนี้ 
 

  ระดับกำรศึกษำ 
ข้อ รำยกำรเก็บเงิน ปริญญำตร ี ประกำศนียบตัร

บัณฑิต 
บัณฑิตศึกษำ 

๕.๑ ค่ำบ ำรุงมหำวิทยำลัย 
ก. ภำคต้นและภำคปลำย          ภำคเรยีนละ 
ข. ภำคฤดูร้อน 

 
๑,๕๐๐ 
๘๐๐ 

 
๓,๒๕๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๓,๒๕๐ 
๒,๐๐๐ 

๕.๒ ค่ำบ ำรุงคณะ 
๕.๒.๑  คณะกำรจดักำรและกำรทอ่งเที่ยว 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
 

๓,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
 

๑,๒๕๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๑,๒๕๐ 
๑,๐๐๐ 

 *๕.๒.๑/๑  คณะกำรจดักำรและกำรท่องเที่ยว    
           ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 

          ข. ภำคฤดูร้อน 
๖,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๑,๒๕๐ 
๑,๐๐๐ 

๑,๒๕๐ 
๑,๐๐๐ 

 **๕.๒.๑/๒  คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว    
           ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ ๙,๐๐๐ ๑,๒๕๐ ๑,๒๕๐ 
           ข. ภำคฤดูร้อน ๔,๕๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
 ๕.๒.๒  คณะพยำบำลศำสตร ์

          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน   

 
๗,๐๐๐ 
๓,๕๐๐ 

 
๑,๒๕๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๒๕๐ 
๑,๐๐๐ 

 ๕.๒.๓  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
๓,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๑,๒๕๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๒๕๐ 
๑,๐๐๐ 

 ***๕.๒.๓/๑ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์
หลักสตูรนิเทศศำสตร์ ส ำหรับนสิติกลุ่มภำพยนตร์และ
โทรทัศน์ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๒ ภำคปลำย เป็นต้นไป 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
 
 

๘,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

     
 

* ควำมในข้อ ๕..๒.๑/๑ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๓ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
ส ำหรับนิสิตภำคพิเศษ (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ใช้บังคับกับนิสิตท่ีเข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ และปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ เท่ำน้ัน) 
** ควำมในข้อ ๕..๒.๑/๒ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๓ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
ส ำหรับนิสิตภำคพิเศษ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ใช้บังคับกับนิสิตท่ีเข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป) 
*** ควำมในข้อ ๕.๒.๓/๑ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๓ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนิสิตภำคพิเศษ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ใช้บังคับส ำหรับนิสิตท่ีเข้ำศึกษำ ตั้งแต่ภำคต้น  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป) 
 
 
 
 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๘๔- 

  ระดับกำรศึกษำ 
ข้อ รำยกำรเก็บเงิน ปริญญำตร ี ประกำศนียบตัร

บัณฑิต 
บัณฑิตศึกษำ 

 ๕.๒.๔  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร ์
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
17,000 
8,๕๐๐ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 ๕.๒.๕  คณะโลจิสติกส ์
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
๓,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
*** ควำมในข้อ ๕.๒.4 ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๓ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนิสิตภำคพิเศษ (ฉบับท่ี 16) พ.ศ. ๒๕61 (ใช้บังคับส ำหรับนิสิตท่ีเข้ำศึกษำ ตั้งแต่  
ปีกำรศึกษำ ๒๕61 เป็นต้นไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๘๕- 

  ระดับกำรศึกษำ 
ข้อ รำยกำรเก็บเงิน ปริญญำตรี ประกำศนียบัตร

บัณฑิต 
บัณฑิตศึกษำ 

 ๕.๒.๖  คณะวิทยำศำสตร์ 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย   
              (๑) หลักสูตร ๔ ปี    ภำคเรียนละ 
                   ก. สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
                   ข. สำขำวิชำอ่ืน ๆ 
               (๒) หลักสูตรต่อเนื่อง ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 
              (๑) หลักสูตร ๔ ปี 
                   ก. สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
                   ข.สำขำวิชำอ่ืน ๆ 
              (๒) หลักสูตรต่อเนื่อง 

 
- 
 

๑๐,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

- 
 

๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 

 
๑,๒๕๐ 

 
- 
- 
- 

๑,๐๐๐ 
 
- 
- 
- 

 
๑,๒๕๐ 

 
- 
- 
- 

๑,๐๐๐ 
 
- 
- 
- 

 *๕.๒.๖/1  คณะวิทยำศำสตร์ 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย   
              ๑. หลักสูตร ๔ ปี    ภำคเรียนละ 
                 1.1 สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
                 1.2 สำขำวิชำอ่ืน ๆ 
               ๒. หลักสูตรต่อเนื่อง ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 
              ๑. หลักสูตร ๔ ปี 
                 1.1 สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
                 1.2 สำขำวิชำอ่ืน ๆ 
              ๒. หลักสูตรต่อเนื่อง 

 
 
- 

10,000 
20,000 
5,000 

 
 

5,000 
10,000 
2,500 

 
 

1,250 
- 
- 
- 

1,000 
 
- 
- 
- 

 
 

1,250 
- 
- 
- 

1,000 
 
- 
- 
- 

 ๕.๒.๗  คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
๕,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 

 
๑,๒๕๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๒๕๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
* ควำมในข้อ ๕.๒.6/1 ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ 4 ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงิน 
ค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนิสิตภำคพิเศษ (ฉบับท่ี 1๓) พ.ศ. ๒๕๕8 (ใช้บังคับต้ังแต่ภำคต้น  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕8 เป็นต้นไป)  



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๘๖- 

  ระดับกำรศึกษำ 
ข้อ รำยกำรเก็บเงิน ปริญญำตรี ประกำศนียบัตร

บัณฑิต 
บัณฑิตศึกษำ 

 ๕.๒.๘  คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
ยกเว้นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
 

๑๒,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 

 
 

๑,๒๕๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๑,๒๕๐ 
๑,๐๐๐ 

 *๕.๒.๘/1  คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
ยกเว้นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
 

18,000 
9,000 

 
 

1,250 
1,000 

 
 

1,250 
1,000 

 ๕.๒.๙ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
 เฉพำะหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 **๕.๒.๙/1 คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
 เฉพำะหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
 

15,000 
7,500 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 ๕.๒.๑๐  คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 
****๕.๒.๑๐/1  คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
๔,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
19,000 
12,700 

 
๑,๒๕๐ 
๑,๐๐๐ 

 
1,250 
1,000 

 
๑,๒๕๐ 
๑,๐๐๐ 

 
- 
- 

 ***๕.๒.๑๑  คณะศึกษำศำสตร์ 
ยกเว้นสำขำวิชำกำรสอนคอมพิวเตอร์
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อสำร
กำรศึกษำ 
         ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
         ข. ภำคฤดูร้อน 

 
 
 
 

6,๐๐๐ 
3,0๐๐ 

 
 
 
 

๑,๒๕๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 

๑,๒๕๐ 
๑,๐๐๐ 

 
* ควำมในข้อ ๕.๒.8/1 ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ 5 ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงิน 
ค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนิสิตภำคพิเศษ (ฉบับท่ี 1๓) พ.ศ. ๒๕๕8 (ใช้บังคับต้ังแต่ภำคต้น  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕8 เป็นต้นไป)  
 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๘๗- 

** ควำมในข้อ ๕.๒.9/1 ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ 6 ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงิน 
ค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนิสิตภำคพิเศษ (ฉบับท่ี 1๓) พ.ศ. ๒๕๕8 (ใช้บังคับต้ังแต่ภำคต้น  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕8 เป็นต้นไป)  
*** ควำมในข้อ ๕.๒.11 ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ 3 ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงิน 
ค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนิสิตภำคพิเศษ (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. ๒๕๕8 (ใช้บังคับต้ังแต่ภำคต้น  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 เป็นต้นไป 
**** ควำมในข้อ ๕.๒.10/1 ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ 3 ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงิน 
ค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนิสิตภำคพิเศษ (ฉบับท่ี 15) พ.ศ. ๒๕๕9 (ใช้บังคับต้ังแต่ภำคต้น  
ปีกำรศึกษำ ๒๕60 เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๘๘- 

  ระดับกำรศึกษำ 
ข้อ รำยกำรเก็บเงิน ปริญญำตรี ประกำศนียบัตร

บัณฑิต 
บัณฑิตศึกษำ 

 *๕.๒.๑๒  คณะศึกษำศำสตร์ เฉพำะสำขำวชิำ
กำรสอนคอมพิวเตอร์ และสำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและสื่อสำรกำรศึกษำ 
         ก.  ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
         ข.  ภำคฤดูร้อน 

 
 
 

8,๐๐๐ 
4,0๐๐ 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 ๕.๒.๑๓  คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
ยกเว้นสำขำวชิำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
         ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
         ข. ภำคฤดูร้อน 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

๑,๒๕๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๑,๒๕๐ 
๑,๐๐๐ 

 **๕.๒.๑๔  คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
เฉพำะสำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
           ก. ภำคต้นและภำคปลำย  ภำคเรียนละ 
           ข. ภำคฤดูร้อน 

 
 

๕,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 

 
 
- 
- 

 
 

๑,๒๕๐ 
๑,๐๐๐ 

 ๕.๒.๑๕  คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
         ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
         ข. ภำคฤดูร้อน 

 
๓,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 ๕.๒.๑๖  คณะเทคโนโลยีทำงทะเล 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
๕,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 ๕.๒.๑๗  คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ 
          - สำขำวชิำทำงวทิยำศำสตร์ 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
 

๕,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

           - สำขำวชิำทำงบริหำรธุรกิจ 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
๓,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
** ควำมในข้อ ๕.๒.๑2 ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๓ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงิน 
ค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนิสิตภำคพิเศษ (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. ๒๕๕8 (ใช้บังคับต้ังแต่ภำคต้น  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 เป็นต้นไป)  
** ควำมในข้อ ๕.๒.๑๔ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๓ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงิน 
ค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนิสิตภำคพิเศษ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ (ใช้บังคับต้ังแต่ภำคต้น  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๒ เป็นต้นไป)  
 
 
 
 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๘๙- 

  ระดับกำรศึกษำ 
ข้อ รำยกำรเก็บเงิน ปริญญำตรี ประกำศนียบัตร

บัณฑิต 
บัณฑิตศึกษำ 

 ๕.๒.๑๘  คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
          -  สำขำวชิำทำงวทิยำศำสตร์ 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 
          -  สำขำวชิำทำงสังคมศำสตร ์
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
 

๖,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
- 

 ๕.๒.๑๙  คณะอัญมณี 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
๕,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 *๕.๒.๒๐  คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
๓,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
- 
- 

 
๑,๒๕๐ 
๑,๐๐๐ 

 **๕.๒.๒๐/1  คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
9,000 
4,500 

 
- 
- 

 
1,250 
1,000 

 ***๕.๒.๒๑  คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ 
             สำขำวชิำวทิยำกำรคอมพิวเตอร์ 
             ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
             ข. ภำคฤดูร้อน 
             สำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
             ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
             ข. ภำคฤดูร้อน 
             สำขำวชิำวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
             ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
             ข. ภำคฤดูร้อน 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๑๒,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
 

๑,๒๕๐ 
๑,๐๐๐ 

 
- 
- 

 
* ควำมในข้อ ๕.๒.๒๐ ได้แก้ไขเพิม่เติมตำมควำมในข้อ ๔ ของระเบยีบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงิน 
ค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนสิิตภำคพิเศษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓ (ใช้บังคับถัดจำกวันประกำศ  
๑๙ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 
** ควำมในข้อ ๕.๒.20/1 ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ 7 ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงิน 
ค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนิสิตภำคพิเศษ (ฉบับท่ี 1๓) พ.ศ. ๒๕๕8 (ใช้บังคับต้ังแต่ภำคต้น  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕8 เป็นต้นไป)  
*** ควำมในข้อ ๕.๒.๒๑ ได้แกไ้ขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๓ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงิน 
ค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนสิิตภำคพิเศษ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ใช้บังคับส ำหรับนิสิตตั้งแต ่
ภำคกำรศึกษำต้น ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป) 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๙๐- 

 
  ระดับกำรศึกษำ 

ข้อ รำยกำรเก็บเงิน ปริญญำตรี ประกำศนียบัตร
บัณฑิต 

บัณฑิตศึกษำ 

๕.๓ 
 

ค่ำบ ำรุงพิเศษเฉพำะสำขำวิชำ 
๕.๓.๑  สำขำวชิำกำรจัดกำรทรพัยำกรมนุษย์ 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

๑๖,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

 
 

๕.๓.๒  สำขำวชิำกฎหมำยพำณิชยนำวีและ 
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน             ภำคเรียนละ 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

๒๕,๐๐๐ 
๑๒,๕๐๐ 

 
 

๕.๓.๓  สำขำวชิำทำงกำรพยำบำล 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
๒,๕๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
 

๕.๓.๔  สำขำวชิำทำงวทิยำศำสตร์กำรกีฬำ 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 ๕.๓.๕  สำขำวิชำเทคโนโลยีภูมิศำสตร์ 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
๑๔,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 

 ๕.๓.๖ สำขำวิชำทำงวิศวกรรมศำสตร์  
          (คณะวิศวกรรมศำสตร์) 
         ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
         ข. ภำคฤดูร้อน 

 
 

- 
- 

 
 

- 
- 

 
 

๒๕,๐๐๐ 
๑๒,๕๐๐ 

 ๕.๓.๗  สำขำวิชำบัญชี 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
๒๕,๐๐๐ 
๑๒,๕๐๐ 

 ๕.๓.๘  สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์กำรเมืองและ 
กำรบริหำรจัดกำร 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน         

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

๑๕,๐๐๐ 
๗,๕๐๐ 

 ๕.๓.๙ สำขำวิชำทำงศึกษำศำสตร์  
         ระดับปริญญำเอก  
         ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
         ข. ภำคฤดูร้อน 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

๒๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๙๑- 

 

  ระดับกำรศึกษำ 
ข้อ รำยกำรเก็บเงิน ปริญญำตรี ประกำศนียบัตร

บัณฑิต 
บัณฑิตศึกษำ 

 ๕.๓.๑๐  สำขำวิชำทำงศึกษำศำสตร์ 
         ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
         ข. ภำคฤดูร้อน 
๕.๓.๑๑  สำขำวิชำเทคโนโลยกีำรฝึกอบรม 
         ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
         ข. ภำคฤดูร้อน 
๕.๓.๑๒ สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
สื่อสำรกำรศึกษำ 
         ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
         ข. ภำคฤดูร้อน 

 
- 
- 
 
- 
- 
 
 
- 
- 

 
๑๕,๐๐๐ 
๗,๕๐๐ 

 
- 
- 
 
 
- 
- 

 
- 
- 
 

๑๕,๐๐๐ 
๗,๕๐๐ 

 
 

๑๖,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

 ๕.๓.๑๓ สำขำวิชำสมองกลฝังตัว 
         ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
         ข. ภำคฤดูร้อน 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
๒๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 ๕.๓.๑๔ สำขำวิชำทำงศิลปกรรมศำสตร์ 
ยกเว้นสำขำวิชำกำรบริหำรศิลปะและ
วัฒนธรรม 
         ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
         ข. ภำคฤดูร้อน 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 ๕.๓.๑๕ สำขำวิชำกำรบริหำรศิลปะและ
วัฒนธรรม 
         ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
         ข. ภำคฤดูร้อน 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

๔,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 ๕.๓.๑๖ สำขำวิชำกำรจัดกำรวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อม 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

๑๖,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

 ๕.๓.๑๗ สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
๑๑,๐๐๐ 
๕,๕๐๐ 

 ๕.๓.๑๘ สำขำวิชำภำษำไทย 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
๖,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๙๒- 

  ระดับกำรศึกษำ 
ข้อ รำยกำรเก็บเงิน ปริญญำตรี ประกำศนียบัตร

บัณฑิต 
บัณฑิตศึกษำ 

 ๕.๓.๑๙ สำขำวิชำไทยศึกษำ 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
๖,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 ๕.๓.๒๐ สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และ
สำรสนเทศศำสตร์ 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

๖,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 ๕.๓.๒๑ สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรเพ่ือ
ควำมมั่นคง 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

๑๕,๐๐๐ 
๗,๕๐๐ 

 ๕.๓.๒๒  สำขำวิชำกำรบริหำรงำนยุติธรรม
และสังคม 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

๑๕,๐๐๐ 
๗,๕๐๐ 

 ๕.๓.๒๓  สำขำวิชำทำงสำธำรณสุขศำสตร ์ 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
๗,๕๐๐ 
๓,๕๐๐ 

 *๕.๓.๒๔  สำขำวิชำสื่อสำรกำรตลำด 
           ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
           ข. ภำคฤดูร้อน 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
๑๖,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

 **๕.๓.๒๕ สำขำวิชำกำรจัดกำรบริกำรสังคม 
       ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
       ข.  ภำคฤดูร้อน 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
๑๖,๕๐๐ 
๘,๒๕๐ 

 
 
 
* ควำมในข้อ ๕.๓.๒๔ ได้แก้ไขเพิม่เติมตำมควำมในข้อ ๓ ของระเบยีบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงิน 
ค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนสิิตภำคพิเศษ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ (ใช้บังคับถัดจำกวันประกำศ  
๑๔ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๒) 
** ควำมในข้อ ๕.๓.๒๕ ไดแ้ก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๓ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำ
บ ำรุงและคำ่ธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนสิิตภำคพิเศษ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๓ (ใช้บังคับถัดจำกวันประกำศ  
๑๗ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๓) 

” 

” 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๙๓- 

  ระดับกำรศึกษำ 
ข้อ รำยกำรเก็บเงนิ ปริญญำตรี ประกำศนียบัตร

บัณฑิต 
บัณฑิตศึกษำ 

 *๕.๓.๒๖  สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
๑๔,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 

 *๕.๓.๒๗  สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
          ก. ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ข. ภำคฤดูร้อน 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
๑๖,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

๕.๔ ค่ำบ ำรุงหอสมุด 
ก. ภำคต้นและภำคปลำย          ภำคเรียนละ 
ข. ภำคฤดูร้อน 

 
๖๐๐ 
๓๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๕.๕ ค่ำบ ำรุงระบบเครือข่ำยมหำวิทยำลัย 
ก. ภำคต้นและภำคปลำย          ภำคเรียนละ 
ข. ภำคฤดูร้อน 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 
๗๐๐ 
๓๕๐ 

 
๗๐๐ 
๓๕๐ 

๕.๖ ค่ำบ ำรุงมหำวิทยำลัยเพ่ิมเติมส ำหรับ 
นิสิตต่ำงชำติ 
ก. ภำคต้นและภำคปลำย          ภำคเรียนละ 
ข. ภำคฤดูร้อน 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

  
 

๒๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

๕.๗ ค่ำบ ำรุงกิจกรรมนิสิต (เฉพำะหลักสูตร  
๔ ปี ขึ้นไป)  ปีกำรศึกษำละ 

 
๒๐๐ 

 
- 

 
- 

๕.๘ 
 

ค่ำบ ำรุงกีฬำ (เฉพำะหลักสูตร ๔ ปี ขึ้นไป)  
ปีกำรศึกษำละ 

 
๑๐๐ 

 
- 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ควำมในข้อ ๕.๒.๒๖-๕.๒.๒๗ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๕ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำร 
เก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนิสติภำคพเิศษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓ (ใช้บังคับถัดจำก 
วันประกำศ ๑๙ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๙๔- 

 ข้อ  ๖  ให้เก็บเงินค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำดังต่อไปนี้ 
 

  ระดับกำรศึกษำ 
ข้อ รำยกำรเก็บเงิน ปริญญำตร ี ประกำศนียบัตร

บัณฑิต 
บัณฑิตศึกษำ 

๖.๑ 
 

๖.๒ 
 
 

 

ค่ำลงทะเบียนเรียนรำยวิชำบรรยำย 
ทุกกลุ่มวิชำ                                 หน่วยกิตละ 
ค่ำลงทะเบียนเรียนรำยวิชำปฏบิัติกำร 
(๑)  กลุ่มที่ ๑                               หน่วยกิตละ 
(๒)  กลุ่มที่ ๒                               หน่วยกิตละ 
(๓)  กลุ่มที่ ๓                               หน่วยกิตละ 

 
๔๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๒๐๐ 

 
- 
- 

๒,๐๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๖.๓ 
 

 
 
๖.๔ 
๖.๕ 
๖.๖ 
๖.๗ 

ค่ำลงทะเบียนเรียนรำยวิชำฝึกงำน       
(๑)  ทุกกลุ่มวิชำ ยกเว้นสำขำศกึษำศำสตร ์
                              หน่วยกิตละ 
(๒)  เฉพำะสำขำศึกษำศำสตร์           หน่วยกิตละ 
ค่ำลงทะเบียนเรียนรำยวิชำโครงงำน    หน่วยกิตละ 
ค่ำลงทะเบียนวทิยำนิพนธ์                หน่วยกิตละ 
ค่ำธรรมเนียมกำรทดสอบภำษำต่ำงประเทศ  คร้ังละ 
ค่ำธรรมเนียมกำรสอบประมวลควำมรู้        คร้ังละ 

 
 

๑,๕๐๐ 
๔๐๐ 

๒,๐๐๐ 
- 
- 
- 

 
 

๑,๖๐๐ 
๑,๒๐๐ 

- 
- 
- 
- 

 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๖.๘ 
๖.๙ 

๖.๑๐ 
๖.๑๑ 
๖.๑๒ 
๖.๑๓ 
*๖.๑๔  

ค่ำขึน้ทะเบียนเปน็นิสติ                         คร้ังละ 
ค่ำธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน                     
ค่ำธรรมเนียมกำรย้ำยสำขำวชิำ                      
ค่ำธรรมเนียมกำรเทียบโอนหน่วยกิต 
ค่ำขึ้นทะเบียนปริญญำ 
ค่ำธรรมเนียมกำรท ำบตัรประจ ำตัวนิสิต      บัตรละ 
ค่ำประกันอุบัติเหตุนสิิต  ปีกำรศึกษำละ 

๑,๕๐๐ 
๕๐ 
-  

๖๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑๐๐ 
ยกเลิก 

๒,๐๐๐ 
๕๐ 

๕๐๐ 
๖๐๐ 

๑,๕๐๐ 
๑๐๐ 
ยกเลิก 

๒,๐๐๐ 
๕๐ 

๕๐๐ 
๖๐๐ 

๑,๕๐๐ 
๑๐๐ 
ยกเลิก 

 

 ข้อ ๗  ส ำหรับนิสิตที่ขอเทียบโอนหน่วยกิต ให้ช ำระค่ำหน่วยกิตในอัตรำร้อยละ ๕๐ 
ของค่ำลงทะเบียนตำมข้อ ๖.๑ - ๖.๔ 
 นิสิตที่มีควำมประสงค์จะขอเทียบโอนควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ เป็นรำยวิชำ 
โดยกำรทดสอบ ให้ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรทดสอบเพ่ิมอีกรำยวิชำละ ๒๐๐ บำท ต่อครั้ง 
 นิสิตที่เข้ำศึกษำก่อนปีกำรศึกษำ ๒๕๔๗ หำกมีควำมประสงค์จะขอเทียบโอนหน่วยกิต 
ให้ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรเทียบโอนหน่วยกิตตำมข้อ ๖.๑๑ และช ำระค่ำหน่วยกิตตำมวรรคหนึ่ง 
 ส ำหรับนิสิตระดับปริญญำตรีที่เข้ำศึกษำต่อเนื่องในหลักสูตร ๔ ปี หรือนิสิตที่เข้ำศึกษำ
ระดับปริญญำตรีเป็นปริญญำที่สองไม่ต้องช ำระค่ำหน่วยกิตที่เทียบโอนตำมข้อ ๖.๑-๖.๔ 
 ส ำหรับนิสิตที่เข้ำศึกษำระดับปริญญำตรีเป็นปริญญำที่สอง และยังเป็นนิสิตชั้นปี
สุดท้ำยของมหำวิทยำลัยบูรพำ จะต้องช ำระค่ำบ ำรุงมหำวิทยำลัยและค่ำบ ำรุงคณะส ำหรับสภำพนิสิต
ที่ศึกษำเป็นปริญญำที่สองด้วย 
 

** 

* ความในข้อ ๖.๑๔ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามความในข้อ ๓ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าดว้ยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ส าหรับนิสิตภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ใช้บังคับถัดจากวันประกาศ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
** ความในข้อ ๗ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามความในข้อ ๓ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ส าหรับนิสิตภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ใช้บังคับถัดจากวันประกาศ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔) 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๙๕- 

 ข้อ ๘  ในกรณีนิสิตไม่ได้เรียน ณ มหำวิทยำลัยบูรพำ (บำงแสน) จะต้องช ำระค่ำบ ำรุง
คณะเพ่ิมในภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ ๒,๐๐๐ บำท ภำคฤดูร้อน ๑,๐๐๐ บำท เว้นแต่นิสิต
สังกัดคณะที่วิทยำเขตจันทบุรี หรือวิทยำเขตสระแก้ว ไม่ต้องช ำระค่ำบ ำรุงคณะเพ่ิมเติม 
 

 ข้อ ๙   ก ำหนดกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำในแต่ละภำคเรียน  
ให้เป็นไปตำมประกำศของมหำวิทยำลัย 
 

 ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็น คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรอำจพิจำรณำลดหรือ
ยกเว้นค่ำบ ำรุงพิเศษเฉพำะสำขำวิชำตำมข้อ ๕.๓ ส ำหรับนสิิตคนใดก็ได้ ทั้งนี้จะต้องได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะที่เกี่ยวข้อง 
 *ข้อ 10/1 กรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ของมหำวิทยำลัย คณะที่นิสิตสังกัดอำจ
พิจำรณำลดหรือยกเว้นค่ำบ ำรุง และค่ำธรรมเนียมตำมข้อ 5 และข้อ 6 ส ำหรับนิสิตคนใดก็ได้ ทั้งนี้
จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะและแจ้งมหำวิทยำลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 

 ข้อ ๑๑  นิสิตระดับปริญญำตรีที่เข้ำศึกษำก่อนปีกำรศึกษำ ๒๕๕๐ ไม่ต้องช ำระ
ค่ำธรรมเนียมตำมข้อ ๖.๑๔ หรือจะช ำระด้วยก็ได้ 
 

 ข้อ ๑๒   นิสิตทุกระดับกำรศึกษำที่ได้รับอนุญำตให้ลำพักกำรเรียน หรือถูกสั่งให้ 
พักกำรเรียนในภำคเรียนใด ต้องช ำระค่ำบ ำรุงกำรศึกษำตำมข้อ ๕.๑ และข้อ ๕.๒ เพ่ือรักษำสภำพ
นิสิต 
 

 ข้อ ๑๓   นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำที่เรียนครบรำยวิชำแล้ว ต้องช ำระค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ 
ตำมข้อ ๕.๑ ข้อ ๕.๒ ข้อ ๕.๔ และข้อ ๕.๕ เพ่ือรักษำสภำพนิสิต 
 

 ข้อ ๑๔   นิสิตทุกระดับกำรศึกษำที่ลงทะเบียนและช ำระเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำช้ำกว่ำก ำหนด หรือขอคืนสภำพกำรเป็นนิสิต จะต้องเสียค่ำปรับในอัตรำร้อยละ ๑๒ ต่อปี 
ของค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำที่ต้องช ำระ โดยคิดเป็นรำยเดือน นับตั้งแต่วันที่ก ำหนดให้
ช ำระจนถึงวันที่ช ำระจริง ทั้งนี้เศษของเดือนให้คิดเป็นเดือน 
 

 ข้อ ๑๕   นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนตำมรำยวิชำในระดับปริญญำตรี  
ให้ช ำระค่ำลงทะเบียนเรียนรำยวิชำตำมอัตรำของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ 
 

 ข้อ ๑๖   บุคคลภำยนอกท่ีได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนวิชำเป็นพิเศษโดยไม่นับ 
หน่วยกิตให้ช ำระค่ำบ ำรุงมหำวิทยำลัยในข้อ ๕.๑ และข้อ ๕.๔ และค่ำธรรมเนียมในข้อ ๖.๑ ถึงข้อ 
๖.๔  แล้วแต่กรณีตำมลักษณะรำยวิชำ 
 
** ความในข้อ ๑๐/๐ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามความในข้อ ๓ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วา่ด้วยการเกบ็เงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษา ส าหรับนิสิตภาคพิเศษ (ฉบบัที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ใช้บังคับถัดจากวนัประกาศ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 
 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๙๖- 

 ข้อ ๑๗ นิสิตวิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำที่เข้ำศึกษำก่อนภำคปลำย 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๑ ให้ช ำระค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำในอัตรำของคณะศึกษำศำสตร์ 
 

 ข้อ ๑๘   ระเบียบนี้ไม่มีผลบังคับใช้ส ำหรับนิสิตภำคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำ
กำรจัดกำรกำรขนส่งและโลจิสติกส์  นิสิตภำคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษำหลักสูตรเหมำจ่ำยและหลักสูตรที่
ศึกษำบำงช่วงเวลำของปีกำรศึกษำ นิสิตต่ำงชำติภำคพิเศษจำกสถำบันกำรศึกษำต่ำงประเทศที่มีควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำร และนิสิตสังกัดวิทยำลัยหรือโครงกำรที่มีระเบียบกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเป็นกำรเฉพำะของวิทยำลัยหรือโครงกำร 
 

 ข้อ ๑๙   ให้อธิกำรบดีรักษำกำรให้เป็นไปตำมระเบียบนี้ 
 
 ประกำศ   ณ   วันที่   ๒๙   พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 
     (ลงชื่อ)                  เกษม  สุวรรณกุล 
                     (ศำสตรำจำรย์เกษม   สุวรรณกุล) 
                          นำยกสภำมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
             ส ำเนำถูกต้อง 

      
(นำงธนวรรณ  ศักดำกัมปนำท) 
   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 



-๙๗- 
 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-ส ำเนำ- 
 

ระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
----------------------------------- 

 

  โดยที่เป็นกำรสมควรให้มีระเบียบว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี 
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๑ (๒) และ (๑๔) แห่งพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยบูรพำ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภำมหำวิทยำลัยบูรพำ จึงวำงระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุง
และค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๓” 
 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศเป็นต้นไป 
 

*ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
“นิสิต” หมำยควำมว่ำ นิสิตระดับปริญญำตรี และให้หมำยควำมรวมถึง 

ระดับปริญญำตรีของโครงกำรจัดตั้งคณะพำณิชยศำสตร์และบริหำรธุรกิจด้วย 
“คณะ” ให้หมำยควำมรวมถึงวิทยำลัย และโครงกำรจัดตั้งคณะพำณิชยศำสตร์และ 

บริหำรธุรกิจด้วย 
 

ข้อ ๔  ให้เก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเป็นแบบเหมำจ่ำยตลอด
หลักสูตรในสำขำวิชำดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ คณะ/สำขำวิชำ จ ำนวนเงินต่อคน 

 
๔.๑ 

วิทยำลัยนำนำชำต ิ
สำขำวชิำทำงด้ำนวทิยำศำสตร์เทคโนโลยีและวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

 
๕๔๐,๐๐๐ 

๔.๒ สำขำวชิำทำงดำ้นมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ๔๙๐,๐๐๐ 
๔.๓ สำขำวชิำทำงดำ้นพยำบำลศำสตร์ ๕๖๐,๐๐๐ 

**๔.๔ สำขำวชิำทำงดำ้นศลิปกรรมศำสตร์ ๘๕๐,๐๐๐ 
 

*๔.๕ 
โครงกำรตั้งคณะพำณิชยศำสตรแ์ละบริหำรธุรกิจ 
สำขำวชิำกำรจัดกำร 

 
๑๒๙,๐๐๐ 

 
* ควำมในข้อ ๓ และ ๔.๕ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๓ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี ๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป) 
** ควำมในข้อ ๔.๔ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๓ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ใช้บังคับถัดจำกวันประกำศ ๑๘ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๔) 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๙๘- 

ข้อ ๕  ให้เก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเป็นแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียนใน
สำขำวิชำดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ คณะ/สำขำวิชำ จ ำนวนเงินต่อคน 

 
*๔.6 
*4.7 
*4.8 
*4.9 

*4.10 
*4.11 

คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
สำขำวชิำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 
สำขำวชิำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สำขำวชิำกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
สำขำวชิำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมทำงธุรกิจ 
สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์และกำรค้ำชำยแดน 
สำขำวชิำกำรบริหำรทั่วไป 

 
๑๒๙,๐๐๐ 
120,000 
120,000 
120,000 
100,000 
100,000 

 
๕.๑ 

 
 

**๕.๑/๑ 

คณะเภสัชศำสตร์ 
สำขำวิชำเภสัชศำสตร์ 
 ภำคต้นและภำคปลำย  ภำคเรียนละ 
 ภำคฤดูร้อน 
สำขำวิชำเภสัชศำสตร์ 
 ภำคต้นและภำคปลำย  ภำคเรียนละ 
 ภำคฤดูร้อน 

 
 

๔๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 
๗๕,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 

 
๕.๒ 

คณะสหเวชศำสตร์ 
สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ 
 ภำคต้นและภำคปลำย  ภำคเรียนละ 
 ภำคฤดูร้อน 

 
 

๓๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

***๕.๓ สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด 
 ภำคต้นและภำคปลำย  ภำคเรียนละ 
 ภำคฤดูร้อน 
 ภำคฤดูร้อน (ฝึกปฏิบัติงำน) 

 
๓5,๐๐๐ 
20,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

****๕.๓/๑ สำขำวิชำพยำธิวิทยำกำยวิภำค  
  ภำคต้นและภำคปลำย   ภำคเรียนละ ๓๕,๐๐๐ 
 

*****5.3/2 

 

 ภำคฤดูร้อน 
สำขำวิชำโภชนบ ำบัดและกำรก ำหนดอำหำร 
       ภำคต้นและภำคปลำย   ภำคเรียนละ 
       ภำคฤดูร้อน 

๑๗,๕๐๐ 
 

35,000 
20,000 

 
******๕.๔ 

คณะศึกษำศำสตร์ 
สำขำวิชำภำยใต้โครงกำรผลิตครูที่มีศักยภำพในกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
เป็นสื่อในกำรสอน   
 ภำคต้นและภำคปลำย     ภำคเรียนละ 

 
 
 

๖๐,๐๐๐ 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๙๙- 

 
* ควำมในข้อ 4.6 ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๓ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. ๒๕๕8 (ใช้บังคับส ำหรับนิสิตท่ีเข้ำศึกษำตั้งแต่ภำคต้น ปีกำรศึกษำ ๒๕๕8) 
 
*ควำมในข้อ 4.7 ข้อ 4.8 ข้อ 4.9 ข้อ 4.10 และ ข้อ 4.11 ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๓ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วย
กำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับท่ี 21) พ.ศ. ๒๕62 (ใช้บังคับส ำหรับนิสิตท่ีเข้ำ
ศึกษำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕62 เป็นต้นไป) 
 
** ควำมในข้อ ๕.๑/๑ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๓ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ใช้บังคับส ำหรับนิสิตท่ีเข้ำศึกษำตั้งแต่ภำคต้น ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕) 
*** ควำมในข้อ ๕.3 ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๓ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับท่ี 15) พ.ศ. ๒๕60 (ใช้บังคับส ำหรับนิสิตท่ีเข้ำศึกษำตั้งแต่ภำคต้น ปีกำรศึกษำ ๒๕60) 
**** ควำมในข้อ ๕.๓/๑ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๓ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและ 
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ใช้บังคับถัดจำกวันประกำศ ๑๕ พฤษภำคม พ.ศ. 
๒๕๕๖) 
***** ควำมในข้อ ๕.๓/2 ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๓ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและ 
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับท่ี 1๘) พ.ศ. ๒๕61 (ใช้บังคับตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป) 

****** ควำมในข้อ ๕.๔ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๓ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ (ใช้บังคับถัดจำกวันประกำศ ๒๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๑๐๐- 

ข้อ คณะ/สำขำวิชำ จ ำนวนเงินต่อคน 

*๕.๔/๑ สำขำวชิำภำยใต้โครงกำรผลิตครูที่มีศักยภำพในกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
เป็นสื่อในกำรสอน 

 
 

 ปีที่ ๑ ภำคต้นและภำคปลำย  
         - ค่ำธรรมเนียมและค่ำบ ำรุงกำรศึกษำเพื่อกำรศึกษำ 

          รำยวิชำศึกษำทั่วไป ณ วิทยำลัยนำนำชำติ            ภำคเรียนละ 
 

๖๐,๐๐๐ 
         - ค่ำธรรมเนียมและค่ำบ ำรุงกำรศึกษำเพื่อกำรศึกษำ  
           รำยวิชำชีพครู ณ คณะศึกษำศำสตร์                   ภำคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ 
 ปีที่ ๒ เป็นตน้ไป  
         ภำคต้นและภำคปลำย                                     ภำคเรียนละ 

        ภำคฤดูร้อน   
๗๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 

*๕.๔/๒ สำขำวชิำภำยใต้โครงกำรผลิตครูวิทยำศำสตร์ที่เน้นกำรใช้ภำษำอังกฤษ
เป็นสื่อในกำรสอน 

 

         ภำคต้นและภำคปลำย                                     ภำคเรียนละ ๒๕,๐๐๐ 
         ภำคฤดูร้อน   ๑๒,๕๐๐ 

 คณะสำธำรณสุขศำสตร์  
**๕.๕ สำขำวชิำกำรจัดกำรสุขภำพชุมชน (ภำคปกติ) 

 ภำคต้นและภำคปลำย (ปี ๑ – ปี ๓) ภำคเรียนละ 
 ภำคต้นและภำคปลำย (ปี ๔) ภำคเรียนละ 

 
๒๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๕.๖ 
 
 

*****5.6/1 

สำขำวชิำกำรจัดกำรสุขภำพชุมชน (ภำคพิเศษ) 
 ภำคต้นและภำคปลำย (ปี ๑ – ปี ๓) ภำคเรียนละ 
 ภำคต้นและภำคปลำย (ปี ๔) ภำคเรียนละ 
สำขำวชิำสุขศำสตร์อุตสำหกรรมและควำมปลอดภัย 
สำขำวชิำสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ 
สำขำอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
          ภำคต้นและภำคปลำย  ภำคเรียนละ 

 
๓๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

20,000 
 

* ควำมในข้อ ๕.๔/๑-๕.๔/๒ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๓ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ใช้บังคับส ำหรับนิสิตท่ีเข้ำศึกษำตั้งแต่ภำคต้น  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป) 
** ควำมในข้อ ๕.๕ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๓ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับท่ี 16) พ.ศ. ๒๕60 (ใช้บังคับตั้งแตภ่ำคต้น ปีกำรศีกษำ ๒๕๕9) 
***** ควำมในข้อ ๕.6/1 ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๓ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและ
ค่ำธรรมเนียม กำรศึกษำ หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับท่ี 2๐) พ.ศ. ๒๕62 (ใช้บังคับตั้งแต่ ปีกำรศีกษำ ๒๕62) 
 
 
 
 
 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๑๐๑- 

ข้อ คณะ/สำขำวิชำ จ ำนวนเงินต่อคน 
 

*๕.๗ 
 
 
**5.7/1 
 
 
**5.7/2 
 
 
**5.7/3 
 
 
**5.7/4 
 
 
**5.7/5 
 
 
**5.7/6 
 
 
**5.7/7 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
สำขำวชิำกำรจัดกำรบริกำรสังคม 
 ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
 ภำคฤดูร้อน  
สำขำวชิำเศรษฐศำสตร์ 
 ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
 ภำคฤดูร้อน  
สำขำวชิำประวัติศำสตร ์
 ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
 ภำคฤดูร้อน  
สำขำวชิำกำรจัดกำรทรัพยำกรวมันธรรม 
 ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
 ภำคฤดูร้อน  
สำขำวชิำภำษำไทย 
 ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
 ภำคฤดูร้อน  
สำขำวชิำจิตวิทยำ 
 ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
 ภำคฤดูร้อน  
สำขำวชิำศำสนำและปรัชญำ 
 ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
 ภำคฤดูร้อน  
สำขำวชิำสำรสนเทศศึกษำ 
 ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
 ภำคฤดูร้อน  

 
 

๑๔,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 

 
15,000 
7,500 

 
15,000 
7,500 

 
15,000 
7,500 

 
15,000 
7,500 

 
15,000 
7,500 

 
15,000 
7,500 

 
15,000 
7,500 

   
 
 
* ควำมในข้อ ๕.๗ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๓ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ใช้บังคับถัดจำกวันประกำศ ๒๔ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
** ควำมในข้อ ๕.7/1 ข้อ 5.7/2 ข้อ 5.7/3 ข้อ 5.7/4 ข้อ 5.7/5 ข้อ 5.7/6 ข้อ 5.7/7 ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๓ ของ
ระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับท่ี 22) 
พ.ศ. ๒๕62 (ใช้บังคับส ำหรับนิสิตท่ีเข้ำศึกษำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2563 เป็นต้นไป) 
 
 
 
 
 
 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๑๐๒- 

ข้อ คณะ/สำขำวิชำ จ ำนวนเงินต่อคน 
*5.7/8 
 
 
*5.7/9 
 
 
*5.7/10 
 
 
*5.7/1๑ 
 

 
*5.7/1๒ 
 
 

สำขำวชิำภำษำเกำหลี 
 ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ภำคฤดูร้อน 
สำขำวชิำภำษำจนี 
 ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ภำคฤดูร้อน 
สำขำวชิำภำษำญีปุ่่น 
 ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ภำคฤดูร้อน 
สำขำวชิำภำษำอังกฤษ 
 ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ภำคฤดูร้อน 
สำขำวชิำภำษำฝรั่งเศสเพื่อกำรสื่อสำร 
 ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ภำคฤดูร้อน 

 
17,000 
8,500 

 
17,000 
8,500 

 
17,000 
8,500 

 
17,000 
8,500 

 
17,000 
8,500 

 
**๕.๘ 
 
 
 
***๕.9 

คณะวิทยำศำสตร์และศิลปะศำสตร์ 
สำขำวชิำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ 
 ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
 ภำคฤดูร้อน  
คณะวิศวกรรมศำสตร์ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ) 
ส ำหรับนสิิตไทย 
          ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
          ภำคฤดูร้อน ภำคเรียนละ 
กำรช ำระเงินคำ่ธรรมเนียมแรกเข้ำ ณ วันรำยงำนตัว ให้ช ำระเงนิ 1 ใน 3 
ของอัตรำค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำของภำคเรียนแรก ส่วนที่
เหลืออีก 2 ใน 3 ของอัตรำดังกล่ำวช ำระเมื่อเร่ิมเรียน 

 
 

๑๘,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

 
 

35,000 
15,000 

 
* ควำมในข้อ ๕.7/8 ข้อ 5.7/9 ข้อ 5.7/10 ข้อ 5.7/11 และ ข้อ 5.7/1๒  ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๓ ของระเบียบ
มหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับท่ี 22) พ.ศ.    
๒๕62 (ใช้บังคับส ำหรับนิสิตท่ีเข้ำศึกษำต้ังแต่ปีกำรศึกษำ 2563 เป็นต้นไป) 
** ควำมในข้อ ๕.๘ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๓ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียม 
กำรศึกษำ หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ใช้บังคับตั้งแต่ภำคต้น ปีกำรศีกษำ ๒๕๕๗) 
*** ควำมในข้อ 5.9 ได้เพิ่มเติมตำมควำมในข้อ 3 ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียม กำรศึกษำ หลักสูตร
เหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบบัที่ 19) พ.ศ. ๒๕60 (ใชต้ั้งแต่ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป) 
 
 
 
 
 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๑๐๓- 

ข้อ คณะ/สำขำวิชำ จ ำนวนเงินต่อคน 

*๕.10 ส ำหรับนสิิตต่ำงชำต ิ
         ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
         ภำคฤดูร้อน ภำคเรียนละ 
กำรช ำระเงินคำ่ธรรมเนียมแรกเข้ำ ณ วันรำยงำนตัว ให้ช ำระเงนิ 1 ใน 3 
ของอัตรำค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำของภำคเรียนแรก ส่วนที่
เหลืออีก 2 ใน 3 ของอัตรำดังกล่ำวช ำระเมื่อเร่ิมเรียน 

 
120,000 
60,000 

 
**๕.11/๑ 
 
 
 

คณะดนตรีและกำรแสดง 
สำขำวชิำศิลปะกำรแสดง 
        ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
        ภำคฤดูร้อน ภำคเรียนละ 
กรณีนิสิตต่ำงชำติให้เก็บค่ำบ ำรงุมหำวิทยำลัยเพิ่มเติม 
ส ำหรับนสิิตต่ำงชำติ เป็นรำยภำค 
        ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
        ภำคฤดูร้อน ภำคเรียนละ 

 
 

๓๐,000 
1๕,000 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

**๕.1๑/๒ 
 
 
 
 
 

 
***5.12/1 
 

สำขำวชิำดนตร ี
        ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
        ภำคฤดูร้อน ภำคเรียนละ 
กรณีนิสิตต่ำงชำติให้เก็บค่ำบ ำรงุมหำวิทยำลัยเพิ่มเติม 
ส ำหรับนสิิตต่ำงชำติ เป็นรำยภำค 
        ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
        ภำคฤดูร้อน ภำคเรียนละ 
สำขำวชิำกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2562 
        ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
        ภำคฤดูร้อน ภำคเรียนละ 

 
๓๐,000 
1๕,000 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

30,000 
15,000 

 
* ควำมในข้อ 5.10 ได้เพิ่มเติมตำมควำมในข้อ 3 ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียม กำรศึกษำ หลักสูตร
เหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบบัที่ 12) พ.ศ. ๒๕๕8 (ใชต้ั้งแต่ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2558 เป็นต้นไป) 
** ควำมในข้อ 5.11/๑ และ 5.1๑/๒ ได้เพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๓ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียม 
กำรศึกษำ หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปรญิญำตรี (ฉบับที ่๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ใชต้ั้งแต่ปีกำรศึกษำ 25๖๓ เป็นต้นไป) 
*** ควำมในข้อ 5.1๒/๑ ได้เพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๒ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียม กำรศึกษำ 
หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕6๒ (ใชต้ั้งแต่ปีกำรศึกษำ 256๒ เป็นต้นไป) 
 
 
 
 
 
 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๑๐๔- 

ข้อ คณะ/สำขำวิชำ จ ำนวนเงินต่อคน 
 
*5.13 
 
 
 
 
 
 
**๕.๑๔ 

คณะพยำบำลศำสตร์ (หลักสตุรภำษำอังกฤษ) 
ส ำหรับนสิิตไทย 
        ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
        ภำคฤดูร้อน ภำคเรียนละ 
ส ำหรับนสิิตต่ำงชำต ิ
        ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
        ภำคฤดูร้อน ภำคเรียนละ 
คณะโลจสิติกส ์
สำขำวชิำธุรกิจพำณิชยนำวี (หลกัสูตรต่อเนื่อง) 
        ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
        ภำคฤดูร้อน ภำคเรียนละ 

 
 

85,000 
60,000 

 
105,000 
80,000 

 
 

๒๖,๐๐๐ 
๑๓,๐๐๐ 

 
**5.15 

คณะแพทยศำสตร์ 
กรณีได้รับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล 
        ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 
กรณีไม่ได้รับเงินอุดหนนุจำกรัฐบำล 
        ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 

 
 

100,000 
 

๒๕0,000 
 
* ควำมในข้อ 5.13 ได้เพิ่มเติมตำมควำมในข้อ 4 ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียม กำรศึกษำ หลักสูตร
เหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบบัที่ 18) พ.ศ. ๒๕61 (ใชต้ั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป) 
** ควำมในข้อ ๕.๑๔ ได้เพิ่มเติมตำมควำมในข้อ 4 ของระเบียบมหำวิทยำลยับรูพำ วำ่ด้วยกำรเกบ็เงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียม กำรศึกษำ 
หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕6๒ (ใช้ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 256๒ เป็นต้นไป) 
*** ควำมในข้อ 5.15 ได้เพิ่มเติมตำมควำมในข้อ 5 ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียม กำรศึกษำ 
หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับที่ 2๒) พ.ศ. ๒๕62 (ใชต้ั้งแต่ปีกำรศึกษำ 256๓ เป็นต้นไป) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๑๐๕- 

 * ข้อ ๖  นอกจำกค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำตำมข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว
นิสิตต้องช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเพ่ิมเติมตำมอัตรำดังนี้ 
   ๖.๑  นสิิตวิทยำลัยนำนำชำติ 
          (๑)  ค่ำประกันสุขภำพส ำหรับนิสิตต่ำงชำติปีละ ๒,๕๐๐ บำท 
          (๒)  ค่ำข้ึนทะเบียนปริญญำ ๑,๕๐๐ บำท 
   ๖.๒  นสิิตสังกัดตำมข้อ ๕ 
          (๑)  ค่ำข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต ๒,๐๐๐ บำท 
          (๒)  ค่ำข้ึนทะเบียนปริญญำ ๑,๕๐๐ บำท 
   ๖.๓  นสิิตสำขำวิชำกำรจัดกำรสุขภำพชุมชน คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
          (๑)  ค่ำบ ำรุงเพ่ิมเติมส ำหรับนิสิตต่ำงชำติ 
    ภำคต้นและภำคปลำย  ภำคเรียนละ ๔๐,๐๐๐  บำท 
    ภำคฤดูร้อน    ๒๐,๐๐๐  บำท 
          (๒)  ค่ำธรรมเนียมกำรเทียบโอนหน่วยกิต ภำคปกติ ๕๐๐ บำท 
        ภำคพิเศษ ๑,๐๐๐ บำท 
          (๓)  ค่ำธรรมเนียมกำรย้ำยคณะ/สำขำวิชำ ภำคปกติ ๕๐๐ บำท 
        ภำคพิเศษ ๑,๐๐๐ บำท 
 **๖.๔  นสิิตสำขำวชิำกำรจดักำร โครงกำรจัดตั้งคณะพำณิชยศำสตร์และบริหำรธุรกิจ
และสำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
          (๑)  ค่ำข้ึนทะเบียนนิสิต   คนละ  ๒,๐๐๐ บำท 
          (๒)  ค่ำข้ึนทะเบียนปริญญำ   คนละ ๑,๕๐๐ บำท 
          (๓)  ค่ำธรรมเนียมกำรเทียบโอนหน่วยกิต คนละ ๕๐๐ บำท 
          (๔)  ค่ำธรรมเนียมกำรย้ำยคณะ  คนละ ๕๐๐ บำท 
          ***6.5 นิสิตสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำขำวิชำกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมทำงธุรกิจ สำขำวิชำ
กำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน และสำชำวิชำกำรบริหำรทั่วไป คณะวิทยำศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ 
          (๑)  ค่ำข้ึนทะเบียนนิสิต   คนละ  ๒,๐๐๐ บำท 
          (๒)  ค่ำข้ึนทะเบียนปริญญำ   คนละ  2,0๐๐ บำท 
          (๓)  ค่ำธรรมเนียมกำรเทียบโอนหน่วยกิต คนละ ๕๐๐ บำท 
          (๔)  ค่ำธรรมเนียมกำรย้ำยคณะ  คนละ ๕๐๐ บำท 
 
* ควำมในข้อ ๖ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๔ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียม กำรศึกษำ 
หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ใช้บังคับถัดจำกวันประกำศ ๑๖ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๔) 
** ควำมในข้อ ๖.๔ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๕ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียม กำรศึกษำ 
หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับที่ 14) พ.ศ. ๒๕๕8 (ใช้บังคับตั้งแต่ภำคต้น ปีกำรศึกษำ ๒๕๕8) 
** ควำมในข้อ ๖.5 ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๕ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียม กำรศึกษำ 
หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับที่ 21) พ.ศ. ๒๕62 (ใช้บังคับตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕62 เป็นต้นไป) 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๑๐๖- 

               ** ข้อ ๗  นิสิตที่ได้รับอนุญำตให้ลำพักกำรเรียน หรือถูกสั่งให้พักกำรเรียนในภำคเรียนใด 
ต้องช ำระค่ำบ ำรุงกำรศึกษำภำคเรียนละ ๑๒,๐๐๐ บำท เพื่อรักษำสภำพนิสิต 
 นิสิตภำยใต้โครงกำรผลิตครูที่มีศักยภำพในกำรใช้ภำษำอังกฤษเป็นสื่อในกำรสอนและ
ต้องเดินทำงไปศึกษำต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกำ เป็นกำรต่อเนื่องตำมหลักสูตร รวมถึงนิสิตที่อยู่ระหว่ำง
เดินทำงไปศึกษำต่อเนื่องตำมหลักสูตร ไม่ต้องช ำระค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่งเพ่ือ
รักษำสภำพนิสิต  
 (1) ที่ต้องเดินทำงไปศึกษำต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกำ ในชั้นปีที่ 3 และ 4 ต้องช ำระ
ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่ง เพื่อรักษำสภำพนิสิต 
 (2) นิสิตที่เข้ำศึกษำตั้งแต่ภำคเรียนต้น ปีกำรศึกษำ 2557 และอยู่ระหว่ำงเดินทำงไป
ศึกษำต่อเนื่องตำมหลักสูตร ณ ต่ำงประเทศ ให้ช ำระค่ำบ ำรุงมหำวิทยำลัย ภำคเรียนละ 800 บำท และ
ค่ำบ ำรุงคณะศึกษำศำสตร์ ภำคเรียนละ 5,000 บำท เพ่ือรักษำสภำพนิสิต 

ควำมในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับนิสิตวิทยำลัยนำนำชำติ 
               *** 7/1  นิสิตคณะวิศวกรรมศำสตร์ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ) ที่ได้รับอนุญำตให้ลำพักกำร
เรียน หรือถูกสั่งให้พักกำรเรียนในภำคเรียนใด ต้องช ำระค่ำบ ำรุงกำรศึกษำภำคเรียนละ 12,000 บำท 
เพ่ือรักษำสภำพนิสิต ยกเว้น นิสิตที่ลำพักกำรเรียนเนื่องจำกป่วยรักษำตัวหรือต้องเดินทำงไปศึกษำ ณ 
ต่ำงประเทศ โดยได้รับอนุญำตจำกคณะวิศวกรรมศำสตร์ ไม่ต้องช ำระค่ำบ ำรุงกำรศึกษำเพ่ือรักษำสภำพ
นิสิต 

ข้อ  ๘  นิสิตคณะเภสัชศำสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนครบ ๑๒ ภำคเรียนปกติ หรือนิสิต
คณะสหเวชศำสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนครบ ๘ ภำคเรียนปกติ แต่ยังไม่สำมำรถลงทะเบียนเรียนรำยวิชำ
ตำมท่ีก ำหนดในหลักสูตรได้ครบ ให้ช ำระค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำภำคเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บำท 

    **** ๘/๑  นิสิตคณะสำธำรณสุขศำสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนครบ ๘ ภำคเรียนปกติ (ภำคปกติ) 
และ ๘ ภำคเรียนปกติ ๔ ภำคเรียนฤดูร้อน (ภำคพิเศษ) แต่ยังไม่สำมำรถลงทะเบียนเรียนรำยวิชำตำมท่ี
ก ำหนดในหลักสูตรได้ครบ ให้ช ำระค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ภำคเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บำท 

    **** ๘/๒  นิสิตคณะสำธำรณสุขศำสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำปกติสำมำรถ 
ลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำนั้นซ้ ำอีกครั้งหนึ่งโดยไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ แต่ถ้ำไม่สำมำรถ 
สอบผ่ำนในรำยวิชำนั้นในกำรลงทะเบียนครั้งต่อ ๆ ไป ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำในรำยวิชำนั้น 
เป็นรำยครั้ง หน่วยกิตละ ๔๐๐ บำท ส ำหรับนิสิตภำคปกติ และ ๘๐๐ บำท ส ำหรับนิสิตภำคพิเศษ 
 
 
** ควำมในขอ้ ๗ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ 3 ของระเบยีบมหำวิทยำลยับูรพำ วำ่ด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนยีมกำรศึกษำ  
หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับที่ ๑3) พ.ศ. ๒๕๕8 (ใช้บังคับส ำหรับนิสิตที่เข้ำศึกษำตั้งแต่ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ ๒๕๕8  เป็นต้นไป) 
*** ควำมในขอ้ ๗/1 ไดแ้ก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในขอ้ 5 ของระเบยีบมหำวิทยำลยับูรพำ ว่ำดว้ยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนยีมกำรศึกษำ  
หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับที่ ๑2) พ.ศ. ๒๕๕8 (ใช้บังคับส ำหรับนิสิตที่เข้ำศึกษำตั้งแต่ภำคต้น ปีกำรศึกษำ ๒๕๕8  เป็นต้นไป) 
*** ควำมในข้อ ๘/๑-๘/๒ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๕ ของระเบยีบมหำวิทยำลยับูรพำ วำ่ด้วยกำรเกบ็เงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ใช้บังคับถัดจำกวันประกำศ ๑๖ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๔) 
 
 
 
 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๑๐๗- 

                 * ๘/๓  นิสิตคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนครบ ๘  
ภำคเรียนปกติ แต่ยังไม่สำมำรถลงทะเบียนเรียนรำยวิชำตำมท่ีก ำหนดในหลักสูตรได้ครบ ให้ช ำระค่ำ
บ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ภำคเรียนละ ๗,๕๐๐ บำท แทนกำรเรียกเก็บในข้อ ๕.๗ 

       * ๘/๔  นิสิตคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำปกติ
สำมำรถลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำนั้นซ้ ำอีกครั้งหนึ่งโดยไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ แต่ถ้ำไม่
สำมำรถสอบผ่ำนในรำยวิชำนั้นในกำรลงทะเบียนครั้งต่อ ๆ ไป ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
ในรำยวิชำนั้นเป็นรำยครั้งหน่วยกิตละ ๔๐๐ บำท 

       ** ๘/๕  นิสิตโครงกำรจัดตั้งคณะพำณิชยศำสตร์และบริหำรธุรกิจที่ที่ลงทะเบียนเรียน 
ในรำยวิชำปกติสำมำรถลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำนั้นซ้ ำอีกครั้งหนึ่งได้ โดยไม่เสียค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ แต่ถ้ำไม่สำมำรถสอบผ่ำนในรำยวิชำนั้น ในกำรลงทะเบียนครั้งต่อๆ ไป นิสิตต้องช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำในรำยวิชำนั้นเป็นรำยครั้ง ในอัตรำหน่วยกิตละ ๔๐๐ บำท 

       ** ๘/๖  นิสิตโครงกำรจัดตั้งคณะพำณิชยศำสตร์และบริหำรธุรกิจที่ที่ลงทะเบียนเรียน 
ครบ ๘ ภำคเรียนปกติ แต่ยังไม่สำมำรถลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่ก ำหนดในหลักสูตรได้ครบ ให้ช ำระค่ำ
บ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำในภำคเรียนถัดไป ภำคเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บำท 
      *** ๘/๗  นสิิตขำวชิำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรทำงธรุกิจ คณะวทิยำศำสตรแ์ละศิลปศำสตร์ 
ที่ลงทะเบียนเรียนครบ ๘ ภำคเรียนปกติแต่ยังไม่สำมำรถลงทะเบียนเรียนรำยวิชำตำมที่ก ำหนดใน
หลักสูตรได้ครบให้ช ำระค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ภำคเรียนละ ๘,๐๐๐ บำท แทนกำร 
เรียกเก็บในข้อ ๕.๘ 
      *** ๘/๘  นสิิตขำวชิำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรทำงธรุกิจ คณะวทิยำศำสตรแ์ละศิลปศำสตร์ 
ที่ลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำปกติสำมำรถลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำนั้นซ้ ำอีกครั้งหนึ่งได้ โดยไม่ต้อง
เสียค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ แต่ถ้ำไม่สำมำรถสอบผ่ำนในรำยวิชำนั้นในกำรลงทะเบียนครั้งต่อๆ ไป  
ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำในรำยวิชำนั้นเป็นรำยครั้ง หน่วยกิตละ ๔๐๐ บำท 
 

      **** ๘/9  นสิิตคณะวิศวกรรมศำสตร์ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ) ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รำยวิชำปกติ สำมำรถลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำนั้นซ้ ำอีกครั้งหนึ่งโดยไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำแต่ถ้ำไม่สำมำรถสอบผ่ำนในรำยวิชำนั้น ในกำรลงทะเบียนครั้งต่อ ๆ ไป ต้องช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำในรำยวิชำนั้นเป็นรำยครั้ง หน่วยกิจละ 1,5000 บำท 
 
 
 
 
* ควำมในข้อ ๘/๓-๘/๔ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๔ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ใช้บังคับถัดจำกวันประกำศ ๒๑ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๔) 
** ควำมในข้อ ๘/๕-๘/๖ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๖ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๖) 
*** ควำมในข้อ ๘/๗-๘/๘ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๔ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ใช้บังคับตั้งแต่ภำคต้น ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗) 
**** ควำมในข้อ ๘/9 ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ 6 ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ หลักสตูรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับท่ี ๑2) พ.ศ. ๒๕๕8 (ใช้บังคับตั้งแต่ภำคต้น ปีกำรศึกษำ ๒๕๕8) 
 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๑๐๘- 

         *8/10  นสิิตสำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ที่
ลงทะเบียนเรียนครบ 8 ภำคเรียน แต่ยังไม่สำมำรถลงทะเบียนเรียนรำยวิชำตำมท่ีก ำหนดในหลักสูตรได้ครบ 
ให้ช ำระค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำในภำคเรียนถัดไป ภำคเรียนละ 15,000 บำท 
         *8/11  นสิิตสำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ที่
ลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำปกติ สำมำรถลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำนั้นซ้ ำอีกครั้งหนึ่ง โดยไม่ต้องช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ แต่ถ้ำไม่สำมำรถสอบผ่ำนในรำยวิชำนั้น ในกำรลงทะเบียนครั้งต่อ ๆ ไป ต้องช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำในรำยวิชำนั้นเป็นรำยครั้ง หน่วยกิตละ 400 บำท 
         *8/12  นสิิตสำขำวิชำศิลปะกำรแสดง และสำขำวิชำดนตรี คณะดนตรีและกำรแสดงที่
ลงทะเบียนเรียนครบ 8 ภำคเรียน แต่ยังไม่สำมำรถลงทะเบียนเรียนรำยวิชำตำมท่ีก ำหนดในหลักสูตรได้ครบ 
ให้ช ำระค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำในภำคเรียนถัดไป ภำคเรียนละ 12,000 บำท แทนกำรเรียกเก็บ
ในข้อ 5.11 และข้อ 5.12 

        *8/13  นสิิตสำขำวิชำศิลปะกำรแสดง และสำขำวิชำดนตรี คณะดนตรีและกำรแสดงที่
ลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำปกติ สำมำรถลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำนั้นซ้ ำอีกครั้งหนึ่ง โดยไม่ต้องช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ แต่ถ้ำไม่สำมำรถสอบผ่ำนในรำยวิชำนั้น ในกำรลงทะเบียนครั้งต่อ ๆ ไป ต้องช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำในรำยวิชำนั้นเป็นรำยครั้ง หน่วยกิตละ 1,500 บำท 
        **8/14 นิสิตสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมทำงธุรกิจ คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
ที่ลงทะเบียนเรียนครบ 8 ภำคเรียนปกติ แต่ยังไม่สำมำรถลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่ก ำหนดในหลักสูตรได้
ครบให้ช ำระค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำในภำคเรียนถัดไป ภำคเรียนละ 7,000 บำท 

       **8/15  นิสิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน และสำชำวิชำ 
กำรบริหำรทั่วไป คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนครบ 8 ภำคเรียนปกติ แต่ยังไม่
สำมำรถลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่ก ำหนดในหลักสูตรได้ครบให้ช ำระค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
ในภำคเรียนถัดไป ภำคเรียนละ 6,000 บำท 
                 **8/16 นิสิตสำขำวิชำธุรกิจพำณิชยนำวี (หลักสูตรต่อเนื่อง) คณะโลจิสติกส์ที่ลงทะเบียน
เรียนครบหลักสูตร แต่ยังไม่สำมำรถลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่ก ำหนดในหลักสูตรได้ครบ ให้ช ำระค่ำบ ำรุง
และค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำในภำคเรียนถัดไป ภำคเรียนละ ๑๓,๐๐๐ บำท 
  ***8/17 นิสิตสำขำวิชำกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2562 คณะดนตรีและกำรแสดง ที่ลงทะเบียนครบหลักสูตร แต่ยังไม่สำมำรถลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่
ก ำหนดในหลักสูตรได้ครบ ให้ช ำระค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำในภำคเรียนถัดไป ในอัตรำก่ึงหนึ่งของ
ค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ภำคต้นและภำคปลำย  
   
   
* ควำมในข้อ 8/10-8/13 ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ 6 ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและ 
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ. ๒๕๕8 (ใช้บังคับตั้งแต่ภำคต้น ปีกำรศึกษำ ๒๕๕8) 
** ควำมในข้อ 8/14-8/16 ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ 6 ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและ 
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับท่ี 21) พ.ศ. ๒๕62 (ใช้บังคับตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕62 เป็นต้นไป) 
*** ควำมในข้อ 8/17-ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๓ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและ 
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับท่ี 2๔) พ.ศ. ๒๕62 (ใช้บังคับตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕6๒ เป็นต้นไป) 

 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๑๐๙- 

* 8/18 นิสิตสำขำวิชำตำมข้อ 5.7/1-5.7/12 คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตร แต่ยังไม่สำมำรถลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่ก ำหนดใน
หลักสูตรได้ครบ ให้ช ำระค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำในภำคเรียนถัดไป ในอัตรำกึ่งหนึ่งของ
ค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ภำคต้นและภำคปลำย 

นิสิตคณะแพทย์ศำสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตร แต่ยังไม่สำมำรถลงทะเบียน
เรียนรำยวิชำที่ก ำหนดในหลักสูตรได้ครบ ให้ช ำระค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำในภำคเรียน
ถัดไป ในอัตรำกึ่งหนึ่งของค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ภำคต้นและภำคปลำย 

** ๘/๑๙ นิสิตสำขำวิชำศิลปะกำรแสดง และสำขำวิชำดนตรี คณะดนตรีและกำร
แสดงที่ลงทะเบียนเรียนครบ ๘ ภำคเรียนปกติ แต่ยังไม่สำมำรถลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่ก ำหนดใน
หลักสูตรได้ครบ ให้ช ำระค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำในภำคเรียนถัดไป ภำคเรียนละ 
๑๕,๐๐๐ บำท 

** ๘/๒๐ นิสิตสำขำวิชำศิลปะกำรแสดง และสำขำวิชำดนตรี คณะดนตรีและกำร
แสดงที่ลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำปกติ สำมำรถลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำนั้นซ้ ำอีกครั้งหนึ่ง โดยไม่
ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ แต่ถ้ำไม่สำมำรถสอบผ่ำนในรำยวิชำนั้น ในกำรลงทะเบียนครั้งต่อ 
ๆ ไป ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำในรำยวิชำนั้นเป็นรำยครั้ง หน่วยกิตละ ๑,๕๐๐ บำท 

ข้อ ๙  นิสิตวิทยำลัยนำนำชำติที่ลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำปกติสำมำรถลงทะเบียน
เรียนในรำยวิชำนั้นซ้ ำอีกครั้งหนึ่งโดยไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ แต่ถ้ำไม่สำมำรถสอบผ่ำนใน
รำยวิชำนั้นในกำรลงทะเบียนครั้งต่อๆ ไป ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำในรำยวิชำนั้นเป็นรำยครั้ง 
หน่วยกิตละ ๑,๕๐๐ บำท 

ข้อ ๑๐  นิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำท่ีไม่ได้สังกัดวิทยำลัยนำนำชำติมำลงทะเบียนเรียน
รำยวิชำสังกัดวิทยำลัยนำนำชำติ ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หน่วยกิตละ ๑,๕๐๐ บำท 

          *** ๑๐/๑  นิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำท่ีไม่ได้สังกัดคณะสำธำรณสุขศำสตร์มำ
ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำในสำขำตำม ข้อ ๕.๕ หรือ ๕.๖ ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ         
หนว่ยกิตละ ๔๐๐ บำท ส ำหรับนิสิตภำคปกติ และ ๘๐๐ บำท ส ำหรับนิสิตภำคพิเศษ 

        **** ๑๐/๒  นิสิตมหำวิทยำลยับูรพำที่ไม่ได้สังกัด สำขำวิชำกำรจัดกำรบริกำรสังคม 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำในสำขำตำมข้อ ๕.๗ ต้องช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หน่วยกิตละ ๔๐๐ บำท 

 
 

* ควำมในข้อ 8/1๘-ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๔ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและ 
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับท่ี 2๔) พ.ศ. ๒๕62 (ใช้บังคับตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕6๓ เป็นต้นไป) 
** ควำมในข้อ ๘/๑๙ - ๘/๒๐  ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๔ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำ
บ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับท่ี 2๓) พ.ศ. ๒๕62 (ใช้บังคับตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 
๒๕6๓ เป็นต้นไป) 
*** ควำมในข้อ ๑๐/๑ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๕ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ใช้บังคับถัดจำกวันประกำศ ๑๖ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๔) 
**** ควำมในข้อ ๑๐/๒ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๕ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ใช้บังคับถัดจำกวันประกำศ ๒๑ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๔) 
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-๑๑๐- 

    * ๑๐/๓  นิสิตมหำวิทยำลัยบรูพำท่ีไม่ได้สังกัดโครงกำรจัดตั้งคณะพำณิชยศำสตร์
และบริหำรธุรกจิ ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำในสำขำวิชำตำมข้อ ๔.๕ ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
หน่วยกิตละ ๑,๒๐๐ บำท 

    ** ๑๐/๔  นิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำท่ีไม่ได้สังกัด สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำร
สื่อสำรทำงธุรกิจ คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำในสำขำวิชำตำมข้อ ๕.๘  
ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หน่วยกิตละ ๔๐๐ บำท ส ำหรับนิสิตภำคปกติ และ ๘๐๐ บำท 
ส ำหรับนิสิตภำคพิเศษ 

    *** 10/5  นิสิตที่ไม่ได้สังกัดสำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ คณะ
วิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำในสำขำวิชำตำมข้อ 4.6 ต้องช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำหน่วยกิตละ 1,200 บำท 

   **** ข้อ ๑๑  บุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัยบูรพำมำลงทะเบียนเรียนรำยวิชำสังกัด
วิทยำลัยนำนำชำติ ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำหน่วยกิตละ ๔,๐๐๐ บำท 

ค่ำทดสอบภำษำอังกฤษที่จัดโดยวิทยำลัยนำนำชำติ ส ำหรับบุคคลภำยนอก 
วิทยำลัยนำนำชำติ คนละ ๑,๕๐๐ บำท 

ค่ำธรรมเนียมกำรเรียนภำษำอังกฤษแบบเข้ม ที่จัดโดยวิทยำลัยนำนำชำติ ส ำหรับ
บุคคลภำยนอกวิทยำลัยนำนำชำติ หลักสูตรละ ๑๐,๐๐๐ บำท 

ส ำหรับบุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัยบูรพำมำลงทะเบียนเรียนรำยวิชำสังกัดโครงกำร
จัดตั้งคณะพำณิชยศำสตร์และบริหำรธุรกิจ คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ และสังกัดคณะตำม
ข้อ ๕ กำรช ำระค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ให้น ำระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บ
เงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนิสิตภำคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
มำบังคับใช้โดยอนุโลม 
 
 
* ควำมในข้อ ๑๐/๓ และข้อ ๑๑ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๗ และข้อ ๘ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงิน 
ค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖  (ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี ๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๖) 
** ควำมในข้อ ๑๐/๔ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ ๕ ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและ 
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ใช้บังคับตั้งแต่ภำคต้น ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗) 
*** ควำมในข้อ ๑๐/5 ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ 7 ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและ 
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ. ๒๕58 (ใช้บังคับตั้งแต่ภำคต้น ปีกำรศึกษำ ๒๕๕8) 
**** ควำมในข้อ ๑1 ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ 8 ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและ 
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ. ๒๕58 (ใช้บังคับตั้งแต่ภำคต้น ปีกำรศึกษำ ๒๕๕8) 
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-๑๑๑- 

        * ข้อ ๑๒  มหำวิทยำลัยอำจแบ่งงวดกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
ตำมข้อ 4 ได้ โดยจัดท ำเป็นประกำศของมหำวิทยำลัย 

 

ข้อ ๑๓  ก ำหนดกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำให้เป็นไปตำม
ประกำศของมหำวิทยำลัย 

 

ข้อ ๑๔  นิสิตที่ลงทะเบียนและช ำระเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำช้ำกว่ำ
ก ำหนด หรือขอคืนสภำพกำรเป็นนิสิต จะต้องเสียค่ำปรับในอัตรำร้อยละ ๑๒ ต่อปีของค่ำบ ำรุงและ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำที่ต้องช ำระ โดยคิดเป็นรำยเดือน นับตั้งแต่วันที่ให้ช ำระจนถึงวันที่ช ำระจริง 
ทั้งนี้เศษของเดือนให้คิดเป็นเดือน 

 

        ** ข้อ ๑๕  กรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ของมหำวิทยำลัย คณะที่นิสิตสังกัด
อำจพิจำรณำลดหรือยกเว้นค่ำบ ำรุง และค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำตำมข้อ ๔ หรือข้อ ๕ ส ำหรับนิสิตคน
ใดก็ได้ ทั้งนี้จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะ และแจ้งมหำวิทยำลัยเพ่ือ
อนุมัติต่อไป 

 

ข้อ ๑๖  ให้อธิกำรบดีรักษำกำรให้เป็นไปตำมระเบียบนี้ 
 
ประกำศ   ณ   วันที่    ๒๑   เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

     (ลงชื่อ)                  เกษม  สุวรรณกุล 
                     (ศำสตรำจำรย์เกษม   สุวรรณกุล) 
                          นำยกสภำมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
 
 
 
 
 
* ควำมในข้อ ๑2 ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ 9 ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและ 
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ. ๒๕58 (ใช้บังคับตั้งแต่ภำคต้น ปีกำรศึกษำ ๒๕๕8) 
** ควำมในข้อ ๑๕ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตำมควำมในข้อ 7 ของระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ หลักสูตรเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับท่ี 22) พ.ศ. ๒๕62 (ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 24 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕62) 

             ส าเนาถูกต้อง 

      
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 



 

 
 
 
 
 
 

หมวดที่ ๕ 
 

กิจการนิสิต 
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-๑๑๒- 

 กองกิจการนิสิต  
 

 กองกิจการนิสิตเป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดส านักงานอธิการบดี ตั้งอยู่ที่อาคาร 
ศูนย์กิจกรรมนิสิต ท าหน้าที่ให้บริการและส่งเสริม สนับสนุนการท ากิจกรรมของนิสิต และพัฒนานิสิต 
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์
พร้อมทั้งสติปัญญาและคุณธรรม กองกิจการนิสิต แบ่งส่วนงานภายในกองออกเป็น 3 งาน คือ 
 ๑.  งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต 
 ๒.  งานบริการและสวัสดิการนิสิต 
 3.  งานบริหารทั่วไป 
 ๔.  งานหอพักนิสิต  
 ซ่ึงแต่ละงาน ท าหน้าที่ให้บริการ ส่งเสริม และสนับสนุนนิสิตดังต่อไปนี้  
งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต 
 งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต เป็นงานภายใต้ หน่วยงานกองกิจการนิสิต และส่วนงาน
ส านักงานอธิการบดี ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙ (๒) มีภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต  วินัยนิสิต การจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไปพร้อมกับ
การส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้นอกชั้นเรียน ให้เป็นผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม เคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อ่ืน สามารถเป็นผู้น าทางสังคม เสียสละ บ าเพ็ญประโยชน์ 
อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือความเจริญและความมั่นคงของประเทศ ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่
มุ่งเน้นและสร้างเสริมบุคลิกภาพ พลานามัย ความมีน้ าใจนักกีฬาและรู้จักแบ่งปันสวัสดิการส่วนรวม
ให้แก่เพ่ือนนิสิต เชื่อมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และมีความรู้ความเข้าใจ
ระหว่างนิสิตของมหาวิทยาลัยและต่อสถาบันอ่ืน รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและ
เอกลักษณ์อันดีงามของชาติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ผดุงไว้
และเผยแพร่เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและในสังคมได้อย่างมีความสุข (ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกิจกรรมนิสิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552, 2552: 2 และ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๒) โดยแบ่งเป็นหน่วยภารกิจ ดังนี้  
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-๑๑๓- 

 หน่วยองค์กรกิจกรรมนิสิต  
 เสริมสร้างศักยภาพให้หน่วยกิจกรรม องค์การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิต และชมรม
กิจกรรม  สังกัดฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายวิชาการและส่งเสริมอาชีพ ฝ่ายบ าเพ็ญประโยชน์และรักษา
สิ่งแวดล้อม และฝ่ายกีฬาและนันทนาการ ได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์นอกห้องเรียน ผ่าน
กระบวนการฝึกหัดเป็นผู้จัดและผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม ภายใต้การควบคุม ดูแลให้ค าปรึกษา ของ
อาจารย์ที่ปรึกษาหน่วยกิจกรรมและประสานงานของงานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต 
และมีการสืบสาน ต่อยอดวัฒนธรรมอันดีงามผ่านชื่อรุ่น ดังนี้ 
 

รุ่นที ่ ปีท่ีเข้าศึกษา ชื่อรุ่น สีประจ ารุ่น 
๑ ๒๔๙๘ ม้าสีหมอก ด า 
๒ ๒๔๙๙ ศรอนงค์ เหลือง-ด า 
๓ ๒๕๐๐ อรชร ขาว-แดง 
๔ ๒๕๐๑ ช้างเผือก น้ าเงิน-ขาว 
๕ ๒๕๐๒ ฉลามขาว เขียว-ขาว 
๖ ๒๕๐๓ มดทอง เหลือง-ด า 
๗ ๒๕๐๔ ผึ้งหลวง ขาว-แดง 
๘ ๒๕๐๕ สิงห์ผยอง น้ าเงิน-ขาว 
๙ ๒๕๐๖ อินทรีผงาด เขียว-ขาว 

๑๐ ๒๕๐๗ พยัคฆราช เหลือง-ด า 
๑๑ ๒๕๐๘ จงอางขาว ขาว-แดง 
๑๒ ๒๕๐๙ ยูงทอง น้ าเงิน-ขาว 
๑๓ ๒๕๑๐ เอราวัณ เขียว-ขาว 
๑๔ ๒๕๑๑ กระทิงด า เหลือง-ด า 
๑๕ ๒๕๑๒ เห่าไฟ ขาวแดง 
๑๖ ๒๕๑๓ พิราบขาว น้ าเงิน-ขาว 
๑๗ ๒๕๑๔ หงส์ขาว เขียว-ขาว 
๑๘ ๒๕๑๕ เสือดาว เหลือง-ด า 
๑๙ ๒๕๑๖ จามรี ขาว-แดง 
๒๐ ๒๕๑๗ นางนวล น้ าเงิน-ขาว 
๒๑ ๒๕๑๘ กรกฎ เขียว-ขาว 
๒๒ ๒๕๑๙ บัวขาว เหลือง-ด า 
๒๓ ๒๕๒๐ ฉัททันต์ ขาว-แดง 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๑๑๔- 

 

รุ่นที ่ ปีท่ีเข้าศึกษา ชื่อรุ่น สีประจ ารุ่น 
๒๔ ๒๕๒๑ เหมราช น้ าเงิน-ขาว 
๒๕ ๒๕๒๒ ตฤณสีห์ เขียว-ขาว 
๒๖ ๒๕๒๓ มฤคมาศ เหลือง-ด า 
๒๗ ๒๕๒๔ พณิณธร ขาว-แดง 
๒๘ ๒๕๒๕ ภุมรินทร์ น้ าเงิน-ขาว 
๒๙ ๒๕๒๖ ชฎาย ุ เขียว-ขาว 
๓๐ ๒๕๒๗ ศฤคาล เหลือง-ด า 
๓๑ ๒๕๒๘ นเคศวร ขาว-แดง 
๓๒ ๒๕๒๙ มธุกร น้ าเงิน-ขาว 
๓๓ ๒๕๓๐ ทวิชากร เขียว-ขาว 
๓๔ ๒๕๓๑ พิหเคนทร์ เหลือง-ด า 
๓๕ ๒๕๓๒ ณัลลกัณฑ์ ขาว-แดง 
๓๖ ๒๕๓๓ อติทีน น้ าเงิน-ขาว 
๓๗ ๒๕๓๔ เคนกรี เขียว-ขาว 
๓๘ ๒๕๓๕ เก็จทรายแก้ว เหลือง-ด า 
๓๙ ๒๕๓๖ กฤติกา ขาว-แดง 
๔๐ ๒๕๓๗ สัตประพัทธ์ น้ าเงิน-ขาว 
๔๑ ๒๕๓๘ ธีรวรการ เขียว-ขาว 
๔๒ ๒๕๓๙ เอกภัทร์ภุมรินทร์ เหลือง-ด า 
๔๓ ๒๕๔๐ เศวตชาดชลทิศ ขาว-แดง 
๔๔ ๒๕๔๑ วิลินกร น้ าเงิน-ขาว 
๔๕ ๒๕๔๒ นรินทราทิตย์ เขียว-ขาว 
๔๖ ๒๕๔๓ สัตตนิลบุษย์ เหลือง-ด า 
๔๗ ๒๕๔๔ วริช ชโลทร ขาว-แดง 
๔๘ ๒๕๔๕ กาญจนกันทร น้ าเงิน-ขาว 
๔๙ ๒๕๔๖ วนพชิญภากร เขียว-ขาว 
๕๐ ๒๕๔๗ ทศวชิรชลธ ี เหลือง-ด า 
๕๑ ๒๕๔๘ รังสิมารุจี นทีคุณารักษ์ ขาว-แดง 
๕๒ ๒๕๔๙ บูรไพลิน หัสดินทร์นราธิป น้ าเงิน-ขาว 
๕๓ ๒๕๕๐ นาคินบดินทร์ ขจรกลิ่น เขียว-ขาว 
๕๔ ๒๕๕๑ กิตติกวินประภัสศิลป์มธุกร เหลือง-ด า 
๕๕ ๒๕๕๒ กษิรชาด ขาว-แดง 
๕๖ ๒๕๕๓ มุกรัตน์ธารา น้ าเงิน-ขาว 
๕๗ ๒๕๕๔ พัชรนิลปัทม์ เขียว-ขาว 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๑๑๕- 

 
รุ่นที ่ ปีท่ีเข้าศึกษา ชื่อรุ่น สีประจ ารุ่น 
๕๘ ๒๕๕๕ บูรพธุวดารา เหลือง-ด า 
๕๙ ๒๕๕๖ สตรอเบอร์รี่ซันเดย์ ขาว-แดง 
๖๐ ๒๕๕๗ รัตนภูวดินทร์ น้ าเงิน-ขาว 
๖1 ๒๕58 อินทร์อัศนีฤทธิ์จักรกฤษณ์มรกต เขียว-ขาว 
๖๒ 2559 รัตติกาลสานตะวัน เหลือง-ด า 
63 2560 ทินกรซ้อนเมฆา ขาว-แดง 
64 2561 ธารไพลิน เมฆินปัณฑูร น้ าเงิน-ขาว 
65 2562 กรีนทีมัทฉะลาเต้ เขียว-ขาว 

 
 หน่วยพัฒนาศักยภาพนิสิตและส่งเสริมเครือข่ายสัมพันธ์ 

ส่งเสริมเครือข่ายสัมพันธ์และจัดโครงการกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตให้มีความพร้อม
ด้านการใช้ชีวิต ร่างกายและจิตใจ ระหว่างเรียนรู้ ในมหาวิทยาลัยและเมื่อส าเร็จการศึกษาไป      
เป็นคนคุณภาพของสังคม ตามกรอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา อาทิเช่น  
  ๑) โครงการสัมมนากิจกรรมนิสิต 
  ๒) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 
  ๓) โครงการถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่สากล 
  ๔) โครงการเข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา 
  ๕) โครงการเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 
  ๖) โครงการเทา-งาม สัมพันธ์  เป็นต้น 
 

 หน่วยส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
ประสานและน านิสิตเข้าร่วมโครงการกิจกรรม การประชุม/อบรม/ สัมมนา 

ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและการท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ร่วมกับหน่วยงานภายนอก และจัดโครงการกิจกรรมเพ่ือบ่มเพาะให้นิสิต
เข้าใจในหลักคุณธรรม รู้จักเสียสละและอดทน มีความสัมพันธ์   กับเพ่ือน ตลอดทั้งบุคคลอ่ืนๆ     
และรู้จักช่วยเหลือสังคม ชุมชน และท้องถิ่นของตนเอง อาทิเช่น 

๑) โครงการเฉลิมพระเกียรติและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเชิดชูราชวงศ์ 
๒) โครงการเข้าร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา 
๓) โครงการไหว้ครู ครอบครู หน่วยกิจกรรมฝ่ายศิลป์ 
๔) โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม "รักชาติ" ส าหรับนิสิต 
๕) โครงการให้ความรู้ความเข้าใจการบริจาคโลหิต และศูนย์ประสานงานรับบริจาค

โลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา 
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-๑๑๖- 

 หน่วยมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่และยาเสพติด 
  ด าเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด ที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง ป้องกันปัญหาผู้เสพหน้าใหม่ และให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ภายใต้การขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการเครือข่ายเพ่ือการพัฒนา
อุดมศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออก (กลุ่ม C) และมีการจัดโครงการกิจกรรมเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน 
ยาเสพติดให้แก่นิสิตและบุคลากร ดังนี้ 
  ๑) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๒) โครงการจิตอาสาต้านยาเสพติด 
  ๓) โครงการบูรพาสดใสต้านภัยยาเสพติด ประสานพันธมิตรในชุมชน 
  ๔) โครงการประกวดหนังสั้น"ยาเสพติด อย่าคิดลอง" 
และการด าเนินการด้านมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัย ปลอดบุหรี่ที่เป็นระบบ
อย่างต่อเนื่อง มีการก าหนดนโยบายระดับมหาวิทยาลัย ที่ครอบคลุมการป้องกันผู้ไม่สูบบุหรี่ การ
รักษาผู้ติดบุหรี่ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมายนโยบาย ก าหนดพ้ืนที่เขตห้าม
สูบ และเขตสูบบุหรี่ให้ถูกต้องและ  ครบถ้วนตามประกาศกระทรวง  สาธารณสุข จัดท าป้าย 
“มหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย” และติดสติกเกอร์เขตปลอดบุหรี่ ตามอาคาร
ส านักงาน รถยนต์ของมหาวิทยาลัย และบริเวณอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพ 
ผู้ไม่สูบบุหรี่ และมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการด าเนินงานบังคับใช้กฎหมาย มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 
 

 หน่วยวินัยนิสิต 
  ส่งเสริมวินัยนิสิตและการพัฒนาศักยภาพของนิสิต โดยสนับสนุนให้นิสิต 
มีความพร้อมในการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะ และสมรรถนะที่สมบูรณ์ในด้านต่างๆ ที่จ าเป็น 
ต่อการด าเนินชีวิต ในมหาวิทยาลัยและการใช้ชีวิตในอนาคต ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของ 
กองกิจการนิสิต โดยควบคุมนิสิตให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตให้เกิดสมรรถนะ การเรียนรู้เพ่ิมพูนทักษะในด้านต่างๆ  โดยการจัด
กิจกรรมพัฒนาทางด้านวินัยและค่านิยมที่ดีการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  การ
พัฒนาด้านสุขภาพ และกิจกรรมเพ่ือสังคมให้ เป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และของมหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจแยกย่อยแบ่งเป็น 
  การสอบสวนและระเบียบวินัยนิสิต 
  การปฏิบัติตามกฎหมายวินัยจราจร 
  การแต่งกายถูกระเบียบ 
  การด าเนินโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวินัยนิสิต เช่น โครงการพัฒนาวินัยนิสิต 
โครงการรณรงค์เก่ียวกับจราจร  
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-๑๑๗- 

 หน่วยเทคโนโลยี สารสนเทศและทะเบียนกิจกรรมนิสิต 
   สนับสนุนเทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การ
รวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การสร้างงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ ซึ่งรวมไปถึงการ
ให้บริการ การใช้ และการดูแลข้อมูล ท าให้การจัดโครงการกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น นิสิต
สามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งความรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
และเพ่ือช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของกองกิจการนิสิตบรรลุเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ เช่น 
  ระบบสารสนเทศหอพักนิสิต 
  ระบบสารเทศโครงการกิจกรรม 
  ระบบสารสนเทศทุนอุดหนุนการศึกษา 
  ระบบสารสนเทศทะเบียนราษฎร์ เป็นต้น 
  ระบบทะเบียนกิจกรรมนิสิต (Activity Transcript System)  
  ระบบสารสนเทศเลือกตั้งผู้น านิสิต กลุ่มนิสิต สมาชิกชมรมกิจกรรม 
  แอปพลิเคชัน กองกิจการนิสิต (Application Student Affairs)  เป็นต้น 
 ศูนย์นิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้นอกชั้นเรียน เป็นผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สามารถเป็นผู้น าทางสังคม เสียสละ 
บ าเพ็ญประโยชน์ อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และเพ่ือความเจริญและความมั่นคงของประเทศ 
ผ่านพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  จิตอาสาประชาราษฎร์ ตามรอยบาทองค์ราชัน “เราท าความดี เพ่ือชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์” โดยมีรูปแบบด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑) ด าเนินงานของศูนย์นิสิตจิตอาสาเป็นไปตามค าแนะน า “คณะกรรมการ
ด าเนินงานศูนย์นิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยบูรพา”    
  ๒) ด าเนินการรับสมัครนิสิตที่มีคุณสมบัติ/ผู้มีจิตอาสา ประกอบด้วย 
   2.1) เป็นนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ตามชั้นปี และคณะ 
   2.2) ไดร้ับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้สมัครสมาชิกกลุ่มนิสิตจิตอาสา  
   2.3) ไม่อยู่ในระหว่างได้รับอนุมัติจากทางมหาวิทยาลัยให้ลาพักการศึกษา
  ๓) มีการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา  
    ๓.๑)  กรณีกิจกรรมจิตอาสา ที่ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยและ/หรือ 
กองกิจการนิสิต องค์การนิสิต สภานิสิตหรือชมรมกิจกรรม ให้กองกิจการนิสิตมอบหมายผู้รับผิดชอบ
รับรองการเข้าร่วมกิจกรรม  
    ๓.๒)  กรณีกิจกรรมจิตอาสา ที่ด าเนินการโดยคณะ ให้คณบดีมอบหมายให้
มีผู้รับผิดชอบรับรองข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม  
   ๔) นิสิตที่เข้าร่วมและหรือปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมจิตอาสาได้รับประกาศนียบัตร 
เสื้อจิตอาสา และโล่เชิดชูเกียรตินิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยบูรพา   
    ๔.1) เข้าร่วมและหรือปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมจิตอาสาสะสม 
ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง ให้นสิิตได้รับประกาศนียบัตร 
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    ๔.๒) เข้าร่วมและหรือปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมจิตอาสาสะสม 
ไม่น้อยกว่า ๒00 ชั่วโมง ให้นสิิตได้รับประกาศนียบัตรและเสื้อจิตอาสา 
    ๔.๓) เข้าร่วมและหรือปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมจิตอาสาสะสม 
ไม่น้อยกว่า ๓00 ชั่วโมง ให้นสิิตได้รับประกาศนียบัตร เสื้อจิตอาสาและโล่เชิดชูเกียรตินิสิตจิตอาสา 
    นิสิตสามารถสะสมชั่วโมงการเข้าร่วมและหรือปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรม 
จิตอาสาได้ในขณะที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ตามชั้นปี และคณะ 
   ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อบังบัง กฎระเบียบ และประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับ  
งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ที่ 
http://affairs.buu.ac.th/index.php/ คลิกต่อได้ที่ กิจกรรมนิสิต 
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งานบริการและสวัสดิการนิสิต 
 งานบริการและสวัสดิการนิสิต ตั้งอยู่ทีช่ั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิตเป็นหน่วยงาน 
ที่จัดบริการ และสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัย เพ่ือช่วยเหลือให้นิสิตระหว่างที่ศึกษา
อยู่ในมหาวิทยาลัยดังนี้ 
 ทะเบียนราษฎรของนิสิต 
 ตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ หมวด ๔ การย้ายที่อยู่ ระบุเกี่ยวกับการ
ย้ายที่อยู่ไว้ ดังนี้  
 มาตรา ๒๙ ผู้ได้ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใด ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นอยู่ และมีภูมิล าเนาอยู่ 
ณ ที่นั้น  
 มาตรา ๓๐ ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายที่อยู่ต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้าน ให้แจ้งการย้ายออกภายในสิบห้าวัน นับแต่ 
วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออก 

(๒) เมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่ เข้าอยู่ในบ้าน ให้แจ้งการย้ายเข้าภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ย้ายเข้า
อยู่ในบ้าน 

 นอกจากกรณีตาม (๑) และ (๒) ผู้ย้ายที่อยู่จะเป็นผู้แจ้งการย้ายออกและย้ายเข้า โดยไปแจ้ง
ต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ ที่ไปอยู่ใหม่ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันย้ายออกก็ได้ โดยให้น าส าเนา
ทะเบียนบ้าน พร้อมด้วยค ายินยอมเป็นหนังสือของเจ้าบ้านที่เข้าไปอยู่ใหม่ แสดงต่อ 
นายทะเบียนผู้รับแจ้งและเสียค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 การแจ้งย้ายตามมาตรานี้ ให้แจ้งตามแบบพิมพ์ใบแจ้งย้ายที่อยู่ที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลาง
ก าหนด 
 มาตรา ๓๒ การแจ้งย้ายผู้ใดเข้าอยู่ในบ้านตามมาตรา ๓๐ (๒) เจ้าบ้านต้องน าหลักฐานการ
ย้ายออกของผู้นั้นตามมาตรา ๓๐ (๑) ไปแสดงต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งด้วย ทั้งนี้ มิให้น าความในมาตรา
นี้มาใช้แก่กรณีด าเนินการย้ายตามมาตรา ๓๐ วรรคสองและกรณีผู้ย้ายเข้ามาจากต่างประเทศโดยมี
หลักฐาน 
 มาตรา ๓๓ เมื่อผู้อยู่ในบ้านใดออกจากบ้านที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไปอยู่ที่อ่ืนเกินหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวัน และเจ้าบ้านไม่ทราบว่าผู้นั้นไปอยู่ที่ใด ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายออกต่อนายทะเบียนผู้รับ
แจ้งภายในสามสิบวันนับแต่วันครบหนึ่งร้อยแปดสิบวัน โดยระบุว่าไม่ทราบที่อยู่ และให้นายทะเบียน
ผู้รับแจ้งเพ่ิมชื่อและรายการผู้นั้นในทะเบียนบ้านกลาง 
 จากพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร ดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นิสิตที่เข้า
พักในหอพักมหาวิทยาลัยปฏิบัติตาม ดังนี้ 
 ๑.  การย้ายเข้า ผู้ที่ไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่คณะ/วิทยาลัย ตั้งอยู่ (ชลบุรี จันทบุรี 
สระแก้ว) จะต้องย้ายเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัย และส่งใบแจ้งย้ายออกจากภูมิล าเนา
เดิม 
 -  คณะ/วิทยาลัย โครงการจัดตั้ง ที่ตั้งอยู่จังหวัดชลบุรี จะต้องย้ายภูมิล าเนาเข้าอยู่ใน
บ้านเลขท่ี ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ และส่งใบแจ้ง
ย้ายออกจากภูมิล าเนาเดิมให้ที่หอพักในวันรายงานตัวเข้าหอพัก (มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน) 
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 -  คณะ/วิทยาลัย ที่ตั้งอยู่จังหวัดจันทบุรี จะต้องย้ายภูมิล าเนาเข้าอยู่ในบ้านเลขท่ี ๕๗  
หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๗๐ และส่งใบแจ้งย้ายออกจาก
ภูมิล าเนาเดิมให้กองกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี 
 -  คณะ/วิทยาลัย ที่ตั้งอยู่จังหวัดสระแก้ว จะต้องย้ายภูมิล าเนาเข้าอยู่ในบ้านเลขที่ ๒๕๔  
หมู่ ๔ ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๖๐ และส่งใบแจ้งย้ายออกจาก
ภูมิล าเนาเดิมให้กองกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒.  การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัย ให้นิสิตน าส าเนาทะเบียนบ้านฉบับ
ถ่ายเอกสารพร้อมสมุดส าเนาทะเบียนบ้านที่จะย้ายเข้าโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าบ้าน ไปติดต่อ  
ณ เขต/อ าเภอที่จะย้ายเข้า โดยแจ้งขอย้ายปลายทาง 
 

 การท าประกันอุบัติเหตุให้กับนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรประจ า 
  มหาวิทยาลัยบูรพาได้ด าเนินการจัดท าประกันอุบัติเหตุให้กับนิสิตทุกระดับการศึกษา 
ที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรประจ า เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในปัญหาอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับ
นิสิตโดยมิได้คาดหมาย สวัสดิการนี้จะได้ประโยชน์คือให้ความคุ้มครองชีวิต กรณีเกิดอุบัติเหตุทุกแห่งทั่ว
โลกตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันท าประกันกับบริษัท โดยผ่านการด าเนินงานของกอง
กิจการนิสิต ให้ความคุ้มครองระยะเวลา 3 ช่วง คือ 
  ช่วงที่หนึ่ง คุ้มครองตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. ๒๕62 หลังเวลา 12:00 น. ถึงวันที่  
18 เมษายน พ.ศ. ๒๕63 เวลา ๑๒.๐๐ น. ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในภาคฤดูร้อนเป็นภาคแรกและ
นิสิตที่เข้าศึกษาในภาคต้นก่อนปีการศึกษา 2557 เป็นภาคแรก 
  ช่วงที่สอง คุ้มครองตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕62 หลังเวลา 12.00 น. ถึงวันที่  
5 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕63 เวลา ๑๒.๐๐ น. ส าหรับนิสิตทีข่ึ้นต้นด้วยรหัส 57 ถึง ขึ้นต้นด้วยรหัส 62  
ที่เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ถึง ปีการศึกษา 2562 
  ช่วงที่สาม คุ้มครองตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562 หลงัเวลา 12:00 น.                  
ถึงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:00 น. ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในภาคปลายเป็นภาคแรก 
 
  การเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเมื่อประสบอุบัติเหตุ 
  1. นิสิตที่ประสบอุบัติเหตุและเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไม่ต้องส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ภายในวงเงินที่ให้ความคุ้มครองโดยต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนและบัตรประจ าตัวนิสิตทุกครั้ง ใน
การเข้ารับการรักษาพยาบาล 
  2. นิสิตที่ประสบอุบัติเหตุ สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลทั้งของ
รัฐบาลและเอกชน และคลินิกแผนปัจจุบันอื่นได้ โดยนิสิตต้องส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน 
และรวบรวมเอกสารเพ่ือขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลคืน เอกสารประกอบด้วย 

   2.1 หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน PA-02 (ค่ารักษาพยาบาล) สามารถ 
ดาวน์โหลดหนังสือฯ ได้ที่ เว็บไซต์กองกิจการนิสิต http://affairs.buu.ac.th 

   2.2 ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ  



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๑๒๐- 

   2.3 ใบรับรองแพทย์ต้นฉบับที่ระบุสาเหตุการบาดเจ็บ กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 
ของโรงพยาบาลให้แนบประวัติการรักษา  

   2.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
   2.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวนิสิต (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
   2.6 ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของนิสิต (ใช้เพ่ือส าหรับโอนเงินค่าสินไหม) 
3. การขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลคืน ด าเนินการได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 

          3.1 จัดส่งเอกสารกับเจ้าหน้าทีม่หาวิทยาลัย ณ งานบริการและสวัสดิการนิสิต  
กองกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต หรือกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี หรือกองบริหารวิทยา
เขตสระแก้ว ในวันและเวลาท างานปกติ 

    3.2 จัดส่งเอกสารตาม ข้อ 2.1 – 2.6 ไปที ่บริษัท ทรูไลฟ์ โบรกเกอร์ จ ากัด 
โดยระบุหน้าซองถึง คุณบุรณ์พิภพ อภิวัฒนาสกุลพร เลขที่ 252/21F อาคารเมืองไทย-ภัทร 1  
ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  โทร 08-7568-3773 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะท าการจ่ายคืนค่ารักษาพยาบาล 
หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้องไม่เกิน 10 วันท าการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีผู้เอา
ประกันภัยโดยตรง  

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าสินไหมทดแทนกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุเข้าบัญชีของ
นิสิต บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ 

4. วงเงินประกันอุบัติเหตุที่บริษัทให้ความคุ้มครองผู้ท าประกัน แต่ละคนต่อครั้ง ดังนี้ 
      4.1 ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ครั้งละไม่เกิน   5,000 บาท  
         4.2 กรณีอุบัติเหตุร้ายแรงถึงชีวิต         100,000 บาท 
                         4.3 กรณีเกิดทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร                  100,000  บาท 
         4.4 กรณีอุบัติเหตุเสียแขน หรือขา หรือสายตาเพียงส่วนเดียว   60,000  บาท 
          4.5 กรณีอุบัติเหตุเสียแขน หรือขา หรือสายตา 2 ส่วนขึ้นไป  100,000  บาท 
          4.6 ขยายความคุ้มครองเพ่ิม การถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้าย    50,000  บาท 

ร่างกาย           
          4.7 ขยายความคุ้มครองเพ่ิม การสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ       50,000  บาท 

ขณะขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์           
      ข้อยกเว้น การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง การเจ็บป่วยธรรมดา ความบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตอันเนื่องมาจากผู้เอาประกันอยู่ใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด การฆ่าตัวตาย การได้รับเชื้อโรค การรักษา
ทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม การแท้งลูก การรักษาฟัน อาหารเป็นพิษ การเข้าร่วมทะเลาะวิวาท ภัยก่อ
การร้าย 
  5. กรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตให้ผู้เรียกร้องแจ้งมหาวิทยาลัยโดยด่วนและเตรียม 
เอกสารประกอบ ดังนี้ 
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          5.1 แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรม สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ ได้
ที ่เว็บไซต์กองกิจการนิสิต http://affairs.buu.ac.th 
                         5.2 ประวัติการรักษาตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุจนกระท่ังเสียชีวิตทุกโรงพยาบาล  
(กรณีมีการรักษาก่อนเสียชีวิต) 

    5.3 ส าเนาบันทึกประจ าวันของต ารวจทุกข้อและผลคดี รับรองโดยร้อยเวร 
เจ้าของคดี       

    5.5 หนังสือรับรองการตาย  
    5.6 ใบมรณะบัตร 
    5.7 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” 

ของนิสิต 
    5.8 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับ 

ผลประโยชน์ที่ระบุในกรมธรรม์/ทายาทตามกฎหมาย/ผู้จัดการมรดก 
                         5.9 ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุในกรมธรรม์/ทายาท
ตามกฎหมาย/ผู้จัดการมรดก (ใช้เพ่ือส าหรับโอนเงินค่าสินไหม) 

    หมายเหตุ เอกสารส าเนาทุกฉบับต้องรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์/ 
ทายาทตามกฎหมาย/ผู้จัดการมรดก   

 
 

 การประกันสุขภาพนิสิตชาวต่างชาติ 
 นิสิตต่างชาติทุกระดับการศึกษาสามารถท าประกันสุขภาพได้ด้วยความสมัครใจ โดยให้ได้รับ
ความคุ้มครองไม่น้อยกว่าหลักประกันสุขภาพของคนไทยเริ่มระยะความคุ้มครองวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕61 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕62 อัตราค่าเบี้ยประกันรายปี / คน ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ส่วน
รายละเอียดผลประโยชน์การรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 
 การทหารและนักศึกษาวิชาทหาร 
 เป็นหน่วยงานให้ค าปรึกษา แนะน า อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่นิสิตที่มีความ
ประสงค์ติดต่อ ในด้านการขอผ่อนผัน ฯ และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือด าเนิน
ภารกิจด้านการทหารร่วมกับกระทรวงกลาโหมให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย โดยให้บริการแก่นิสิต 
ในด้านที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 การฝึกวิชาทหาร (รด.) 
 การขอผ่อนผันการเรียกพลเพ่ือฝึกวิชาทหารให้แก่นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาวิชาทหาร 
 การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการให้แก่นิสิตที่ไม่ได้ศึกษาวิชาทหาร 
 การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจ าการเพ่ือลาศึกษาต่อ 
 

๑. การรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (รด.) 
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 ๑.๑ เปิดรับรายงานตัวฯ วันที่ 8 กรกฎาคม – วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61 (ส าหรับ
นิสิตที่จะเลื่อนชั้นเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5) รายละเอียดและหลักฐานที่ใช้  
จะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์กองกิจการนิสิต http://affairs.buu.ac.th หัวข้อข่าว “การทหาร/
นศท”  
 ๑.๒ การขอรอรับสิทธิ ส าหรับนิสติที่ไม่สามารถเข้ารับการฝึกวิชาทหาร 
ในปีการศึกษานั้นได้ตลอดปีการศึกษา และมีความประสงค์จะได้สิทธิรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร 
ในปีการศึกษาถัดไป ระยะเวลาด าเนินการขอรอรับสิทธิวันที่ 16 - 17 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62  
เวลา 08.30-๑๖.3๐ น. ณ ห้องงานบิการและสวัสดิการนิสิต ชั้น ๑ กองกิจการนิสิต  
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต รายละเอียดและหลักฐานที่ใช้ จะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ 
กองกิจการนิสิต http://affairs.buu.ac.th หัวข้อข่าว “การทหาร/นศท”  
 ๑.๓ ค าชี้แจงการฝึกวิชาทหาร (รด.) 
 กองกิจการนิสิต โดยหน่วยการทหารและนักศึกษาวิชาทหาร ให้บริการ 
และอ านวยความสะดวกแก่นิสิตที่ประสงค์ไปฝึกวิชาทหาร (รด.) ในด้านธุรการ ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  การจัดท าหนังสือราชการ จดหมายโต้ตอบ เพื่อการประสานงานกับ  
ศูนยก์ารฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี ๑๔ (ศฝ.นศท.มทบ.๑๔) ค่ายนวมินทราชินี อ.เมือง  
จ.ชลบุรี  
   (๒)  การจัดท าแบบฟอร์มส าหรับบริการนิสิต ดังนี้ 
                                1. แบบฟอร์มการขออนุญาตลาฝึกวิชาทหาร เช่น ติดสอบกลางภาค/ 
ปลายภาค เป็นต้น 
    2.  แบบฟอร์มการขออนุญาตลาเรียนภายในมหาวิทยาลัย เช่น  
การเดินทางไปฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึก นศท. (เขาชนไก่) จ.กาญจนบุรี เป็นต้น 
        3.  แบบฟอร์มบัญชีจ าหน่ายยอดนักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึก
ประจ าวัน 
   (3)  การออกหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนิสิต เพ่ือใช้ในการขึ้นทะเบียนฯ
และน าปลดเป็นทหารกองหนุน (ส าหรับ นศท.ชาย ที่ฝึกฯ ชั้นปีที ่๓) 
   (4)  การออกหนังสือขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร 
กองประจ าการฯ (ส าหรับ นศท.ชาย ชั้นปีที ่๓ ที่อยู่ระหว่างท าการฝึกฯ และมีอายุครบ ๒๐ ปี ที่ต้อง
เข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ) 
   (5)  การให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการแต่งตั้งยศว่าที่ร้อยตรี ว่าที่เรือตรี ส าหรับผู้ที่
ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๕ และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งจะเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรฯ 
 สิ่งท่ีนักศึกษาวิชาทหารต้องเตรียมตัว 
 ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร (รด.) ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที ่1-๓ และชั้นปีที่ ๔ - ๕ นั้น 
นศท.ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกภาคปกติ สอบภาคทฤษฎี การฝึกภาคสนาม รวมถึง
การเดินทางอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกฯ 
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๒. การผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารให้แก่นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาวิชาทหาร              
คุณสมบัติผู้ขอผ่อนผัน 

 -  นิสิตชายที่ได้เรียนครบหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมก าหนดไว้ (จบการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร ชั้นปีที่ ๓-๔) และได้รับเอกสารแสดงการน าปลดเป็นทหารกองหนุน (สด.8) เรียบร้อยแล้ว 
 -  ก าลังศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพาในระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท 
 หลักฐาน   
 ศึกษาข้อมูลได้บนเว็บไซต์ของกองกิจการนิสิต http://affairs.buu.ac.th 
 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ 
 นิสิตที่จะขอผ่อนผัน ฯ ให้ยื่นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องงานบิการและสวัสดิการนิสิต ชั้น 
๑ กองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ภายในวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕62  
ในเวลาท าการปกติ 
 ๓.  การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการให้แก่นิสิตที่ไม่ได้
ศึกษาวิชาทหาร 
 คุณสมบัติผู้ขอผ่อนผัน 
 -  นิสิตชายที่มิได้ศึกษาวิชาทหาร หรือศึกษาวิชาทหาร แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี
ที่ ๓  
 -  ก าลังศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพาในระดับปริญญาตรี หรือ ระดับปริญญาโท 
มีอายุไม่เกิน ๒๖ ปีบริบูรณ์ นับถึงปี พ.ศ. ปัจจุบัน เว้นแต่นิสิตทางการแพทย์ เพ่ือขึ้นทะเบียนและ 
รับใบอนุญาตให้เป็น ผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาเวชกรรมอีกปีหนึ่ง 
 หลกัฐาน 
 ศึกษาข้อมูลได้บนเว็บไซต์ของกองกิจการนิสิต http://affairs.buu.ac.th 
 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ 
 นิสิตที่จะขอผ่อนผัน ฯ ให้ยื่นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องงานบิการและสวัสดิการนิสิต ชั้น 
๑ กองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ภายในวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62 
ในเวลาท าการปกติ 
 ๔.  การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารเพื่อลาศึกษาต่อ 
 หลักเกณฑ์ 
 กระทรวงกลาโหม ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
กองประจ าการ ลาศึกษาต่อให้กับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไว้ดังนี้ (หนังสือกรมเสมียน 
ตามกระทรวงกลาโหม เลขรับ ๑๘๘๗๕/๓๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๐) 
 -  ผู้ที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถานศึกษาแห่งใหม่ แต่อยู่ในระหว่างรอฟังผลการสอบ ต้อง
ไปเข้ารับการตรวจเลือก 
 -  ถูกคัดเลือกเข้ากองประจ าการ 
 หลักฐาน 
 ศึกษาข้อมูลได้บนเว็บไซต์ของกองกิจการนิสิต http://affairs.buu.ac.th 
 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๑๒๔- 

 นิสิตที่จะขอผ่อนผัน ฯ ให้ยื่นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องงานบิการและสวัสดิการนิสิต  
ชั้น ๑ กองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต 
 
            บริการทุนการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้ส่งเสริมและสนับสนุนทุนส่งเสริมการศึกษาไว้ เพื่อช่วยเหลือนิสิต 
ที่เรียนดี มีความประพฤติดี มีจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขแห่ง
ทุนส่งเสริมการศึกษา อาทิ หน่วยงานราชการ/เอกชน บริษัท ห้างร้าน สมาคม มูลนิธิ และบุคคลทั่วไป 
ในแต่ละปีการศึกษาจะมีทุนส่งเสริมการศึกษาดังกล่าว จัดเตรียมไว้ให้นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่มีความจ าเป็นและเดือดร้อนในการศึกษาเล่าเรียน มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้งานบริการและ
สวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต โดยคณะกรรมการทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต เป็นผู้ด าเนินการพิจารณา 
จัดสรรทุนให้แก่นิสิตผู้สมัครขอเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑.  การเปิดรับสมัคร กองกิจการนิสิตจะเปิดรับสมัครนิสิตที่มีความประสงค์จะขอรับทุน
ส่งเสริมการศึกษา ผ่านทางระบบทุนส่งเสริมการศึกษาในเว็บไซต์กองกิจการนิสิต เมนู “ทุนส่งเสริม
การศึกษา” ที ่http://affairs.buu.ac.th 
 ๒.  หลักฐานประกอบการสมัคร (แนบพร้อมใบสมัคร) ดังนี้ 
  ๒.๑  ใบแจ้งผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา (พิมพ์จากระบบทะเบียนและสถิตินิสิต) 
หรือใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (กรณีนิสิตชั้นปีที่ 1) 
  ๒.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวนิสิต/ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
  ๒.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
  ๒.4  ส าเนาใบส าคัญการหย่า (กรณีบิดามารดาหย่าร้างกัน) จ านวน 1 ฉบับ 
                  2.5  ส าเนาใบมรณบัตร (กรณีบิดา/มารดาเสียชีวิต) จ านวน 1 ฉบับ 
                  2.6  หลักฐานแสดงรายได้ของบิดา/มารดา/ผู้อุปการะ จ านวน 1 ฉบับ 
                  2.7  รูปถ่ายแสดงการท างานหารายได้พิเศษของนิสิต (ถ้ามี) 
                  2.8  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในหน่วยกิจกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี) 
                  2.9  หลักฐาน/รูปถ่ายการท ากิจกรรมในมหาวิทยาลัยและสังคม (ถ้ามี) 
                         ทั้งนี้ เอกสารที่เป็นฉบับส าเนา ให้รับรองส าเนาด้วยลายมือนิสิตทุกฉบับ 
 
 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งอยู่ที่ห้องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น ๑ ตรงข้ามศูนย์หนังสือจุฬา มหาวิทยาลัยบูรพา หมายเลข
โทรศัพท์ ๐-๓๘๑๐-๒๕๓๓ 

หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการสนับสนุน และส่งเสริมให้
นิสิตที่มีสิทธิและประสงค์จะกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา โดยนิสิตต้องมีคุณสมบัติตาม
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ๒๕๖๐ และระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา เรื่อง ก าหนดลักษณะของการกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ขอบเขตการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  โดยกองทุนมี
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-๑๒๕- 

การก าหนดลักษณะการให้กู้ยืมเป็น ๒ ลักษณะ ดังต่อไปนี้ ลักษณะที่ ๑ เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่
นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  (กยศ.เดิม) ลักษณะที่ ๒ เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนนักศึกษาท่ี
ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซ่ึงมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและมีความจ าเป็นต่อ
การพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม) เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการก าหนดขั้นตอนด าเนินการเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาผ่านระบบ e-
studentloan เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา https://www.studentloan.or.th/  
นิสิตสามารถดูก าหนดการได้ตามประกาศของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต หรือป้ายประกาศกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น๑ ด้านข้างศูนย์หนังสือจุฬา มหาวิทยาลัยบูรพา  หรือ
บนเว็บไซต์ของกองกิจการนิสิต http://affairs.buu.ac.th/  facebook  และ แฟนเพจกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ม.บูรพา 
 
 บริการไปรษณีย์มหาวิทยาลัย 
 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดตั้งที่ท า
การไปรษณีย์มหาวิทยาลัยบูรพา รหัสไปรษณีย์ ๒๐๑๓๑ ทีอ่าคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น ๑ ให้บริการ
ด้านรับฝากไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จดหมายธรรมดา จดหมายลงทะเบียน พัสดุไปรษณีย์ ธนาณัติ 
ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ จ าหน่ายดวงตราไปรษณียากร กล่องพัสดุ ไปรษณีย์ นอกจากนี้ยังให้บริการจ่าย
ธนาณัติ และตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ที่สั่งจ่าย ณ ที่ท าการไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยบูรพา รหัสไปรษณีย์ 
๒๐๑๓๑ 

 
บริการไปรษณีย์ส าหรับนิสิต 

 ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยบูรพา ให้บริการด้านรับฝากเท่านั้น งานสารบรรณ กองกลางเป็น 
ผู้รับผิดชอบไปรับจดหมายไปรษณียภัณฑ์ทั้งหมด จากท่ีท าการไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยบูรพาน ามา 
คัดแยกจดหมายของนิสิตไปตามคณะต่าง ๆ ดังนั้น นิสิตจึงขอรับจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์ได้จากคณะที่
นิสิตสังกัดอยู่ 
 ในการจ่าหน้าซองจดหมาย และไปรษณียภัณฑ์ทุกประเภท โปรดจ่าหน้าซองให้ถูกต้อง 
โดยเฉพาะคณะที่สังกัด แม้ว่านิสิตจะอยู่หอพักมหาวิทยาลัยก็ตามให้ระบุคณะ เนื่องจาก 
กองกิจการนิสิตมิได้ส่งจดหมายให้แก่นิสิตตามหอพัก หากไม่ระบุคณะจดหมายจะถูกส่งคืนต้นทาง 
 

ตัวอย่างการจ่าหน้าซองที่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 

 ส่ง ชื่อตัว  -  ชื่อสกุล 
  คณะ………………………….. 
  สาขาวิชา……………………... 
  มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุร ี
  ๒๐๑๓๑ 

http://affairs.buu.ac.th/
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-๑๒๖- 

-ส าเนา- 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการนิสิต 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
----------------------------------------------- 

 

โดยที่เป็นการสมควร  ให้มีระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการนิสิต   
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓(๔)  และ มาตรา ๒๑(๒) และ (๑๔)  แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.  ๒๕๕๐  สภามหาวิทยาลัยบูรพา จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการนิสิต 
พ.ศ. ๒๕๕๒” 
 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓  ในระเบียบนี้           
 “กองทุน”  หมายความว่า   กองทุนสวัสดิการนิสิต 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า   คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการนิสิต 
 “ทุน”  หมายความว่า   เงินหรือทรัพย์สินที่กองทุนได้รับไว้เป็นทุน 
 “นิสิต”   หมายความว่า  นิสติระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ข้อ ๔  ให้จัดตั้งกองทุน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 (๑)  เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือการปฐมพยาบาลอันเกิดจากอุบัติเหตุที่เกินการคุ้มครองตามกรมธรรม์  
 (๒)  เป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวกับสวัสดิการเนื่องจากได้รับอุบัติภัยตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
  

ข้อ ๕  ทุนของกองทุนอาจได้มาดังต่อไปนี้ 
 (๑)  เงินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 (๒)  เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุน 
 (๓)  เงินหรือทรัพย์สินจากการด าเนินการหารายได้เพ่ือสมทบกองทุน 
 (๔)  ดอกผลอันเกิดจากเงินกองทุน 
 (๕)  รายได้อ่ืน 
 

ข้อ ๖  เงินกองทุนนี้จะจัดสรรให้นิสิตได้แต่เฉพาะในกรอบวัตถุประสงค์ของกองทุนในวงเงินรายละ 
ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  บาท  หากเกินวงเงินต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นรายๆ ไป 
 

 ข้อ ๗  ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการ  ประกอบด้วย 
(๑)  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต    เป็นประธานกรรมการ 
(๒)  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตหรือบุคคลที่ 
        รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตเห็นชอบ  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓)  รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบ 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๑๒๗- 

      ด้านกิจการนิสิตจ านวนไม่เกิน ๕ คน    เป็นกรรมการ 
(๔)  ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต      เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๕)  หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ  กองกิจการนิสิต  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
กรรมการตาม (๓) ให้รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีท่ีรับผิดชอบด้านกิจการนิสิต เลือกกันเอง และให้มีวาระ

คราวละสองปีแต่อาจได้รับเลือกใหม่อีกได้  
 

 ข้อ ๘  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  บริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  

 (๒)  พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุน 
(๓)  พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหารายได้เข้ากองทุน 

 (๔)  รายงานผลการปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยทราบปีละครั้ง 
 

ข้อ ๙  การเก็บรักษาเงินกองทุน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 

ข้อ ๑๐  การรับเงินเข้ากองทุน  จะต้องออกใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน  
 

ข้อ ๑๑  การจ่ายเงินกองทุน  ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายมีอ านาจอนุมัติและ
เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อ ๘ (๒)  

 
 ข้อ ๑๒   ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๔    สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

     (ลงชื่อ)                  เกษม  สุวรรณกุล 
                     (ศาสตราจารย์เกษม   สุวรรณกุล) 
                          นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส าเนาถูกต้อง 

      
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๑๒๘- 

-ส าเนา- 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
-------------------------------------- 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงหอพัก ค่าบริการหอพักและ 
ค่าธรรมเนียมหอพัก  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลยับูรพา  จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  
 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงหอพัก 
ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๓” 

 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
 “หอพัก”  หมายความว่า  หอพักนิสิตของมหาวิทยาลัย 
 “ส่วนงาน”  หมายความว่า ส านักงานอธิการบดี คณะ วิทยาลัย และให้หมายความรวมถึง
วิทยาเขตท่ีมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้จัดบริการหอพักด้วย 
 “ค่าบ ารุงหอพัก”  หมายความว่า   เงินที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนิสิตเป็นค่าห้องพักเมื่อ
นิสิตเข้าอยู่ในหอพัก 
 “ค่าบริการหอพัก”  หมายความว่า เงินที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการหอพัก เช่น ค่า
ประกันของเสียหาย ค่ามัดจ ากุญแจ ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า เงินชดใช้ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย และ
ค่าบริการอ่ืนๆ เป็นต้น 
 “ค่าธรรมเนียมหอพัก”  หมายความว่า  เงินที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากบุคคลภายนอกเมื่อบุคคล 
ภายนอกเข้าพักในหอพัก 
 “นิสิต”  หมายความว่า  นักเรียนและนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา  ที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้
เข้าอยู่ในหอพัก 
 “บุคคลภายนอก”  หมายความว่า  บุคคลที่ไม่เป็นนักเรียน  นิสิตและผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยบูรพา  ที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้เข้าพักในหอพัก 
 

*ข้อ ๔  นิสิตที่เข้าอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย จะต้องช าระเงินค่าบ ารุงหอพักตามท่ี
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บในอัตรา ดังนี้ 

ประเภทห้องพัก ๔ คนข้ึนไป/ห้อง ไม่เกิน ๔ คน/ห้อง ไม่เกิน ๒ คน/ห้อง 
ห้องพัดลม (บาท/คน/เดือน) ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ ๕๐๐ - ๑,๖๐๐ ๑,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 

ห้องปรับอากาศ (บาท/คน/เดือน) ๑,๐๐๐ - ๑,๕๐๐ ๑,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ 
 

* ความในข้อ ๔ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามความในข้อ ๓ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงหอพัก ค่าบริการหอพักและ
ค่าธรรมเนียมหอพัก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕5๖ (ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป) 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๑๒๙- 

 ข้อ ๕  นิสิตที่เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยชั่วคราว จะต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก 
ในอัตรา  ตามความในข้อ ๖ (๑) 
 

 ข้อ ๖  บุคคลภายนอกท่ีเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย จะต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก 
ในอัตรา ดังนี้ 
 (๑)  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  ให้ช าระค่าธรรมเนียม  คนละ ๓๐ – ๕๐ บาท  ต่อวัน 

(๒)  บุคคลอื่น นอกจาก ข้อ ๖ (๑)  ให้ช าระค่าธรรมเนียมคนละ ๖๐ – ๑๐๐  บาท ต่อวัน 
 

 ข้อ ๗  ภายใต้บังคับข้อ ๔ และข้อ ๖ ค่าบ ารุงหอพัก ค่าบริการหอพัก  และค่าธรรมเนียมหอพัก 
ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  โดย
จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยเป็นรายปี และให้มีอ านาจปรับอัตราให้สูงขึ้น หรือต่ าลงได้ในบางกรณี  
 

 ข้อ ๘  ให้อธิการบดีมีอ านาจในการยกเว้นการเรียกเก็บเงินค่าบ ารุงหอพัก ค่าบริการหอพัก  
และค่าธรรมเนียมหอพัก  เป็นรายกรณี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

ข้อ ๙  การเรียกเก็บเงินตามระเบียบนี้ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย 
การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
 

 ข้อ ๑๐  นิสิตหรือบุคคลภายนอกที่เข้าพัก  จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 ข้อ ๑๑  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ   ณ   วันที่    ๑๗     มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
              (ลงชื่อ)              เกษม  สุวรรณกุล 
                           (ศาสตราจารย์เกษม  สุวรรณกุล) 
                              นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าเนาถูกต้อง 

      
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๑๓๐- 

ศูนย์บริการให้การปรึกษานิสิต 
 เมื่อนิสิตเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย นิสิตอาจประสบปัญหาบางประการซึ่งเป็นอุปสรรค 
ต่อการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เช่น ปัญหาการปรับตัว ปัญหาด้านการเรียน ปัญหาด้าน
อารมณ์ จิตใจ และพฤติกรรม ปัญหาครอบครัว เป็นต้น นิสิตบางคนอาจประสบปัญหาในหลายๆ  
ด้านพร้อมกัน จนกระทั่งมีความรู้สึกว่าการแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยล าพังเพ่ือให้ปัญหานั้นคลี่คลาย 
ลงไปคงเป็นไปด้วยความยากล าบาก และต้องการให้มีใครสักคนคอยรับฟังปัญหา เป็นที่ปรึกษา  
คอยอยู่เคียงข้าง ประคับประคองจิตใจให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากล าบากนี้ไปได้ คอยกระตุ้น 
ให้มองหาทางเลือก ข้อดีข้อเสีย ชี้แนะแนวทาง ให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี หรือนิสิตบางคนอาจไม่ได้ประสบปัญหา แต่ต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพ
ตนเองในด้านต่างๆ งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต ได้จัดตั้งศูนย์บริการให้การปรึกษานิสิต 
เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตในด้านต่างๆ เพ่ือให้นิสิตสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย 
ได้อย่างราบรื่นตลอดเวลาที่ศึกษาจนกระทั่งจบหลักสูตรการศึกษา โดยมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านจิตวิทยาการปรึกษาไว้ให้บริการแก่นิสิตในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 - บริการให้การปรึกษาด้านจิตวิทยา ได้แก่ ด้านอารมณ์ จิตใจ และพฤติกรรม 
 - บริการให้การปรึกษาปัญหาส่วนตัว ครอบครัว สัมพันธภาพ และการปรับตัว 
 - บริการให้การปรึกษาด้านอาชีพ 
 - บริการให้การปรึกษาด้านการเรียน และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 - บริการให้การปรึกษาส าหรับผู้ที่ประสบปัญหาวิกฤติทางจิตใจ (กรณีที่ต้องได้รับการรักษาโดย
จิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน) 
 - บริการประเมินสุขภาพจิตใจด้วยแบบทดสอบทางจิตวิทยา 
 โดยศูนย์บริการให้การปรึกษานิสิต เปิดช่องทางการให้บริการ ดังนี้ 
 1. ขอรับการปรึกษากับผู้ให้การปรึกษาโดยตรง ณ ศูนย์บริการให้การปรึกษานิสิต ชั้น 1 
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (ยกเว้นหยุด
นักขัตฤกษ์)  
 2. บริการปรึกษาแบบออนไลน์ ผ่านช่องทาง Line@ และ E-mail 

โดยนิสิตที่มีความประสงค์ขอรับบริการปรึกษา สามารถนัดหมายล่วงหน้าทาง Line@ หรือที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3810-2536 และ 0-3810-2542 

 
บริการจัดหางาน 

 งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต ได้จัดให้มีบริการจัดหางานขึ้น เพื่อให้บริการ 
แก่นิสิตที่มีความประสงค์จะท างานเพ่ือฝึกประสบการณ์และหารายได้พิเศษในระหว่างที่ก าลังศึกษา ฝึก
ให้นิสิตรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดรายได้ และให้บริการงานประจ าส าหรับนิสิตในช่วงปิดภาคเรียนและ
นิสิตที่ก าลังจะจบการศึกษา บริการที่จัดให้นิสิต ได้แก่ 
 - บริการจัดหางานพิเศษเพ่ือให้นิสิตมีรายได้พิเศษระหว่างเรียน 

- บริการแจ้งข่าวรับสมัครงานประจ าและงาน Part time ส าหรับนิสิต ทางสื่อสังคมออนไลน์ 
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-๑๓๑- 

- บริการติดประกาศ/ ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน ทั้งในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
ธุรกิจเอกชน ตามช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์กองกิจการนิสิต สื่อสังคมออนไลน์ 
เป็นต้น 
 - บริการข้อมูลเพ่ือการเตรียมตัวสมัครงาน เช่น ตัวอย่างการกรอกใบสมัครงาน 
 - บริการให้การปรึกษาด้านการสมัครงาน เช่น การเตรียมตัวในการสมัครงาน วิธีการหางานท า 
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ การเขียนจดหมายสมัครงาน ตลอดจนการเขียนประวัติโดยย่อ  
การเตรียมตัวสอบบรรจุเข้ารับราชการในส่วนราชการต่างๆ เป็นต้น 
  

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ 
 งานแนะแนวและจัดหางานได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจให้แก่นิสิต เพ่ือรณรงค์และ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตใจของนิสิต เสริมสร้างทักษะชีวิต 
ให้แก่นิสิต ในเชิงป้องกันปัญหาด้านสุขภาพจิตใจที่อาจเกิดข้ึน โดยจัดกิจกรรมตามสภาพปัญหาปัจจุบัน
ที่อยู่ในกระแสสังคม เช่น ปัญหาความรัก ปัญหาโรคซึมเศร้า เป็นต้น 
  

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 
 งานแนะแนวและจัดหางานได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่นิสิตที่หลากหลายตามความสนใจ
ของนิสิต เพ่ือเสริมสร้างทักษะการท างานและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกของการท างานใน
อนาคต เช่น โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้แก่นิสิตก่อนการสมัครงาน โครงการแนะน าอาชีพเท
รนด์ใหม่ เป็นต้น 

 
ศูนย์บริการนิสิตพิการ (DSS) 
มหาวิทยาลัยบูรพาได้ก าหนดนโยบายและแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับ 

คนพิการ โดยจัดให้มีศูนย์บริการนิสิตพิการ (DSS) ของมหาวิทยาลัย เพ่ือช่วยจัดบริการและอ านวย
ความสะดวกในการเข้าถึงการศึกษาของนิสิตพิการอย่างเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับ 
ความต้องการจ าเป็นพิเศษของนิสิตพิการแต่ละประเภทความพิการ และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการ 
จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ บุคคลซึ่งมีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าศึกษาในหลักสูตรไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี และต้องเป็นการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการที่ยังไม่เคยส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  มีสิทธิได้รับค่าเล่าเรียน  
ค่าบ ารุง ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นในท านองเดียวกันกับค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุง ค่าธรรมเนียม ตาม
รายการที่ปรากฏในระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการก าหนด 
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-๑๓๒- 
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-๑๓๓- 
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-๑๓๔- 
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-๑๓๕- 
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-๑๓๖- 

งานบริหารทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป ตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น ๑ เป็นงานที่มีหน้าที่  
ในการช่วยเหลือ สนับสนุน ให้งานด้านการบริการและสวัสดิการนิสิต งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต  
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ ด าเนินการภารกิจที่เก่ียวข้อง ด้านสารบรรณ 
การเงิน พัสดุ ทรัพยากรบุคคล แผน ประกันคุณภาพ ความเสี่ยง การอ านวยการจัดการประชุม  
และงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โดยแบ่งเป็นหน่วยภารกิจ ดังนี้ 
 หน่วยสารบรรณ / ธุรการ 
 ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานสารบรรณ การรับ-ส่ง รา่งโต้ตอบ ออกเลขท่ีหนังสือ 
เวียนหนังสือประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองกิจการนิสิต 
 หน่วยการเงิน / พัสดุ 
 ด าเนินการเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย เงินค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต   
ค่าบ ารุงกีฬา  เงินรับฝาก-เงินรายได ้ เงินรับฝาก-เงินแผ่นดิน  เงินบริจาค  ที่เก่ียวข้องกับกองกิจการ
นิสิต และหน่วยกิจกรรม พัสดุ ครุภัณฑ์ จัดท างบประมาณ 
 หน่วยทรัพยากรบุคคล 
 ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกองกิจการนิสิต จัดท าข้อมูล รวบรวมสถิติ
การปฏิบัติงาน การลาประเภทต่างๆ 
 หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร 
 ด าเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม จัดท า และเผยแพร่ข่าวสารที่เก่ียวข้องกับกองกิจการนิสิต 
รวมทั้งข่าวสารอื่นๆ ให้แก่บุคลากรกองกิจการนิสิต นิสิต และบุคคลทั่วไป 
 หน่วยผลิตเอกสาร 
 ด าเนินการเกี่ยวกับการผลิตเอกสาร จัดพิมพ์และบริการอัดส าเนาเอกสารต่างๆ ตามที่
หน่วยงานภายในกองกิจการนิสิตร้องขอ 
 หน่วยเลขานุการ การประชุมและพิธีการ 
 ด าเนินงานเลขานุการผู้บริหารของกองกิจการนิสิต รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดประชุม  
ผู้บริหารและหัวหน้างานของกองกิจการนิสิต และประชุมบุคลากรกองกิจการนิสิต 
 หน่วยแผน ประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 
 ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี ด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพและบริหารความเสี่ยง ของกองกิจการนิสิต 
 ส าหรับนิสิตที่ต้องการติดต่อกับกองกิจการนิสิตเป็นเอกสาร จะต้องส่งเอกสาร 
ที่งานบริหารทั่วไปเพ่ือลงทะเบียนรับเอกสารไว้เป็นหลักฐานเพื่อติดตามเรื่องต่าง ๆ จนเสร็จสิ้นตาม
ขั้นตอน หมายเลขโทรศัพท์ 0 3810 2530 และ 0 3810 2537 
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-๑๓๗- 

งานหอพักนิสิต  
 หอพักมหาวิทยาลัยบูรพา จัดสร้างข้ึนเพื่อให้บริการด้านที่พักอาศัยแก่นิสิต มีจ านวน 
ทั้งสิ้น ๖ หลัง สามารถรับนิสิตชาย ได้ประมาณ ๒,2๐๐ คน และสามารถรับนิสิตหญิงได้ประมาณ 
๕,๖๐๐ คน จะเห็นได้ว่าหอพักมหาวิทยาลัยมีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอที่จะให้บริการแก่นิสิตทั้งหมด
ของมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้น นิสิตส่วนหนึ่งจึงต้องหาที่พักอาศัยอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 หอพักมหาวิทยาลัยมีจ านวนจ ากัด ซึ่งสามารถให้บริการนิสิตชั้นปีที่ ๑ ได้จ านวนหนึ่ง และ
ต้องเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยเป็นเวลา ๑ ปีการศึกษา วัสดุ ครุภัณฑ์ประจ าห้องพัก ที่จัดให้ใน
ห้องพักทุกห้อง มีดังนี้ 
 ๑.  เตียงนอน พร้อมที่นอน 
 ๒.  ตู้เสื้อผ้า 
 ๓.  โต๊ะเขียนหนังสือพร้อมเก้าอ้ี 
 นิสิตจะต้องเตรียมเครื่องใช้อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต่อการอยู่อาศัย เช่น หมอน ปลอกหมอน  
ผ้าปูที่นอน เป็นต้น เครื่องใช้อ่ืน ๆ ที่เตรียมมานั้น ต้องไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย  
 ก าหนดการเปิด-ปิดหอพักนิสิต หอพักนิสิตเปิดเวลา ๐๕.๓๐ น. ปิดเวลา ๒๒.๓๐ น.  
หากนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นไม่สามารถกลับเข้าหอพักทันตามก าหนด ให้ขออนุญาต 
กับท่ีปรึกษาหอพักหรือเจ้าหน้าที่หอพักก่อน 
 การพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย ในแต่ละหอพัก จะมีเจ้าหน้าที่หอพักประจ าอยู่ 
นอกจากนี้จะมีนิสิตช่วยงานหอพัก (พ่ีหอพัก) ที่ผ่านการคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่หอพักท าหน้าที่คอย
ให้บริการและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นส าหรับนิสิตที่พักในหอพัก เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในระดับหนึ่งภายใต้ระเบียบหอพักของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้แต่ละหอพักจะมีคนงานท า
ความสะอาดในพ้ืนที่ส่วนรวม การอยู่หอพักร่วมกันนิสิตที่พักในหอพัก ต้องรักษามารยาท ต้องฝึกให้
รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน เคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน มีน้ าใจมีความสมาน สามัคคี รับผิดชอบต่อตนเอง
และต่อสังคม สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข 
 นิสิตที่เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยต้องไม่น าทรัพย์สินมีค่าหรือเงินสดไปเก็บไว้ภายใน
หอพักโดยเด็ดขาด หากสูญหาย มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบและไม่ด าเนินการแต่อย่างใด 
 สิ่งท่ีห้ามมีไว้ครอบครองในหอพักมีดังนี้ 
 ๑.  อุปกรณ์ท่ีใช้เล่นการพนันทุกชนิด 
 ๒.  ยาเสพติดทุกชนิด และอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับเสพยาเสพติด 
 ๓.  สุราและของมึนเมา ขวดสุราและภาชนะท่ีใช้บรรจุของมึนเมา อันแสดงว่าได้น าสุรา
หรือของมึนเมาดื่มในบริเวณมหาวิทยาลัย 
 ๔.  อาวุธปืน กระสุนปืน วัตถุระเบิด และวัสดุเชื้อเพลิง 
 ๕.  เครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดที่แสดงว่าได้มีการประกอบอาหารในหอพัก 
 6. อาวุธแหลมคม และอาวุธชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีความจ าเป็นส าหรับใช้ในการประกอบ
การศึกษาเล่าเรียนของนิสิตในมหาวิทยาลัย 
 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๑๓๘- 

 
 สิ่งท่ีห้ามกระท าในบริเวณหอพัก 
 ๑.  ประกอบอาหาร 
 ๒.  ส่งเสียงดังเกินไป หรือเล่นดนตรีรบกวนผู้อื่น 
 ๓.  กล่าววาจา หรือแสดงอาการที่ไม่เหมาะสม หรือไม่เคารพเจ้าหน้าที่หอพักหรือบุคคล
อ่ืนที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับหอพัก 
 ๔.  น าสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงหรือให้อาหารสัตว์ 
 ๕.  ตากเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายอื่น ๆ เครื่องนอน บริเวณที่ไม่ได้รับอนุญาต 
 ๖.  เข้าไปในห้องผู้อ่ืนขณะที่เจ้าของห้องไม่อยู่ 
 ๗.  น าเพศตรงข้ามเข้าไปในห้องพัก 
 ๘.  น าบุคคลอ่ืนมาพักในหอพัก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่หอพักหรือบุคคลอ่ืนที่ 
มีอ านาจพิจารณาอนุญาต 
 ๙.  แต่งกายไม่สุภาพตามบรรทัดฐานทางสังคม 
 ๑๐. ปิดรูปภาพ โปสเตอร์ เขียนรูป เขียนข้อความ หรือท าให้เปรอะเปื้อน 
 ๑๑. น าเครื่องเรือน เครื่องใช้ ที่หอพัก หรือมหาวิทยาลัยจัดไว้ใช้เป็นส่วนกลางมาใช้เป็น
ส่วนตัวในห้องพัก หรือเคลื่อนย้ายเครื่องเรือน เครื่องใช้ประจ าห้องพัก ออกจากห้องพัก 
 ๑๒. แก้ไขเครื่องเรือน หรือท าให้อุปกรณ์ในห้องพักช ารุดเสียหาย ตัดต่อสายไฟฟ้าภายในห้องพัก 
 ๑๓. มีอาวุธปืน วัตถุระเบิด วัสดุเชื้อเพลิง สุรา ของมึนเมา ยาเสพติดให้โทษหรืออุปกรณ์ที่
ใช้เสพยาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง 
 ๑๔. ดื่มสุรา หรือของมึนเมา เสพยาเสพติดให้โทษ 
 ๑๕. ทะเลาะวิวาท หรือท าร้ายร่างกาย 
 ๑๖. โจรกรรมหรือลักทรัพย์ของผู้อื่น 
 ๑๗. เล่นการพนันหรือร่วมวงการพนัน 
 ๑๘. ประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ 
 ๑๙. จงใจท าลายทรัพย์สินของหอพักและของผู้อ่ืน 
 ๒๐. การกระท าท่ีกระทบกระเทือนต่อสวัสดิภาพของผู้อื่น 
 ๒๑. การกระท าท่ีอาจจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ส่วนรวม 
 กรณีที่ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง มีดังนี้ 
 ๑.  มีอาวุธปืน วัตถุระเบิด วัสดุเชื้อเพลิง สุรา ของมึนเมา ยาเสพติดให้โทษหรืออุปกรณ์ที่
ใช้เสพยาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง 

๒.  ดื่มสุรา หรือของมึนเมา เสพยาเสพติดให้โทษ 
๓.  ทะเลาะวิวาท หรือท าร้ายร่างกาย 
๔.  โจรกรรมหรือลักทรัพย์ของผู้อื่น 
๕.  เล่นการพนันหรือร่วมวงการพนัน 
๖.  ประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ 
๗.  จงใจท าลายทรัพย์สินของหอพักและของผู้อ่ืน 
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-๑๓๙- 

๘.  การกระท าที่กระทบกระเทือนต่อสวัสดิภาพของผู้อื่น 
๙.  การกระท าที่อาจจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ส่วนรวม 
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-๑๔๐- 

-ส าเนา- 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
เรื่อง  หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
------------------------ 

 
 เพ่ือให้การด าเนินงานหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยบูรพา  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ.  ๒๕๕๒” 
 
 ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 
 ข้อ ๓  ในประกาศนี้ 
 “ส่วนงาน”  หมายความว่า  ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขต  คณะและวิทยาลัยที่จัด 
บริการหอพัก 
 “หัวหน้าส่วนงาน”    หมายความว่า    หัวหน้าสว่นงานที่จัดบริการหอพักให้แก่นิสิต 
 “หอพัก”  หมายความว่า  หอพักนิสิตของมหาวิทยาลัย 
 “บริเวณหอพัก”  หมายความว่า  พ้ืนที่ทุกส่วนภายในอาคารหอพักและพ้ืนที่ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็นเขตหอพัก 
 “นิสิต”  หมายความว่า  นิสิตที่มหาวิทยาลัยอนุญาต ให้เข้าอยู่อาศัยในหอพัก 
 “ที่ปรึกษาหอพัก”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยหรือ 
ส่วนงานแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ปกครองนิสิตในหอพัก 
 “คณะกรรมการปกครองหอพัก”  หมายความว่า  คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยหรือส่วน
งานแต่งตั้งให้รับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครองนิสิตหอพัก 
 “คณะกรรมการประจ าหอพัก”  หมายความว่า  คณะนิสิตที่ส่วนงานแต่งตั้งให้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการปกครองนิสิตหอพัก 
 
 ข้อ ๔  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้และมีอ านาจตีความและวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับประกาศนี้และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
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-๑๔๑- 

หมวดที่ ๑ 
วัตถุประสงค์ การด าเนินงานและอ านาจหน้าที่ 

 
 ข้อ ๕  มหาวิทยาลัยได้ก่อสร้างและด าเนินกิจการหอพักโดยมีวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ 
 (๑)  เพ่ือให้นิสิตได้มีที่อยู่อาศัยที่เอ้ือต่อการศึกษาเล่าเรียน 
 (๒)  เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนตนเองในการครองตนและการด าเนินชีวิต 
ที่เหมาะสมในมหาวิทยาลัยและในสังคม  เช่น  การรู้จักเคารพซึ่งกันและกัน การมีน้ าใจต่อกัน  
การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ การเสียสละ การให้ความร่วมมือและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และต่อส่วนรวม 
 
 ข้อ ๖  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการปกครองหอพัก  ประกอบด้วย 
 ก.  หอพักที่อยู่ในความดูแลของส านักงานอธิการบดี  
 (๑)  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต   เป็นประธานกรรมการ 
 (๒)  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตหรือบุคคลที่ 
       รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตเห็นชอบ  เป็นรองประธานกรรมการ 
 (๓)  รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบ 
       ด้านกิจการนิสิตจ านวนไม่เกิน ๓ คน   เป็นกรรมการ 
 (๔)  ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต   เป็นกรรมการ 
 (๕)  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดกองกิจการนิสิต 
    จ านวนไม่เกิน ๒ คน     เป็นกรรมการ 
 (๖)  หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ  กองกิจการนิสิต เป็นกรรมการและ เลขานุการ 
 ข.  หอพักที่อยู่ในความดูแลของวิทยาเขต  
 (๑)  รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต เป็นประธานกรรมการ 
 (๒)  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดวิทยาเขต 
    จ านวนไม่เกิน ๓ คน    เป็นกรรมการ 
 (๓)  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดวิทยาเขต 
    ที่รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต 
    มอบหมาย       เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ค.  หอพักที่อยู่ในความดูแลของคณะหรือวิทยาลัย  
 (๑)  คณบดี      เป็นประธานกรรมการ 
 (๒)  รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบด้านกิจการนิสิต  เป็นกรรมการ 
 (๓)  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดคณะหรือวิทยาลัย 
    จ านวนไม่เกิน ๒ คน     เป็นกรรมการ 
 (๔)  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดคณะหรือวิทยาลัย 
    ที่คณบดีมอบหมาย     เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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-๑๔๒- 

 
 ข้อ ๗  คณะกรรมการปกครองหอพักมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ปกครองและควบคุมดูแลนิสิตที่พักในหอพักให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
หรือส่วนงาน 
 (๒)  ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกับกิจการหอพัก 
 (๓)  สอบสวนนิสิตที่ปฏิบัติตนฝ่าฝืนประกาศนี้ พร้อมกับพิจารณาลงโทษนิสิต 
 (๔)  ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกนิสิตให้เข้าอยู่อาศัย 
ในหอพัก 
 (๕)   หน้าที่อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานมอบหมาย 
 
 ข้อ ๘  ที่ปรึกษาหอพักมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ปกครองนิสิตหอพัก ในบริเวณหอพักท่ีตนรับผิดชอบ 
 (๒)  เข้าไปตรวจค้นภายในห้องของนิสิตหอพักและยึดสิ่งของที่ห้ามมีไว้ในครอบครอง 
ตามความในข้อ ๑๙ 
 (๓)  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคนงานหอพัก/พนักงานท าความสะอาดหอพัก 
 (๔)  ด าเนินกิจการหอพักให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 (๕)  ว่ากล่าวตักเตือน หรือภาคทัณฑ์นิสิตหอพัก เมื่อนิสิตหอพักกระท าผิดประกาศนี้ 
 (๖)  รายงานให้คณะกรรมการปกครองหอพัก หรือรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตหรือ 
หัวหน้าส่วนงานทราบโดยด่วน เมื่อนิสิตหอพักกระท าผิดร้ายแรงตามความในข้อ ๓๒ 
 (๗)  เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการประจ าหอพัก 
 (๘)  เสนอแนะเรื่องที่เก่ียวกับหอพักแก่มหาวิทยาลัย 
 (๙)  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหอพัก 
 (๑๐)  เสนอแนะเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงอาคารหอพักที่ตนเองรับผิดชอบ 
 (๑๑)  หน้าที่อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
 ข้อ ๙  ให้มีคณะกรรมการประจ าหอพัก  ประกอบด้วยคณะนิสิตหอพักท่ีได้รับเลือกจาก
นิสิตหอพักของหอพักหนึ่ง ๆ โดยได้รับความเห็นชอบและแต่งตั้งจากส่วนงาน โดยมีต าแหน่งต่าง ๆ 
ดังนี้ 
 (๑)  ประธานนิสิตหอพัก 
 (๒)  รองประธานนิสิตหอพัก 
 (๓)  กรรมการประจ าชั้นจ านวน ๓-๕ คน 
 (๔)  เหรัญญิก 
 (๕)  เลขานุการ 
 
 ข้อ ๑๐ คณะกรรมการประจ าหอพักมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  สอดส่อง ดูแลความประพฤติ ตักเตือนนิสิตที่กระท าความผิด และรายงานต่อ 
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-๑๔๓- 

ที่ปรึกษาหอพัก 
 (๒)  ประสานงานกับนิสิตภายในหอพักในการเข้าร่วมกิจกรรมที่หอพักจัดขึ้น 
 (๓)  หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
หมวดที่  ๒ 

สิทธิเข้าอยู่อาศัยในหอพัก 
 
 ข้อ ๑๑  ส่วนงานหรือกองกิจการนิสิต มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกนิสิตเพ่ือให้เข้าอยู่อาศัย 
ในหอพัก  โดยอาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการแทนได้ 
 
 ข้อ ๑๒  สิทธิในการเข้าอยู่อาศัยในหอพักเป็นสิทธิเฉพาะบุคคล จะโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอ่ืนมิได้ 
 
 ข้อ ๑๓  ผู้มีสิทธิเข้าอยู่อาศัยในหอพักต้องปฏิบัติตามประกาศนี้ และปฏิบัติตามข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง ที่เก่ียวกับหอพักซ่ึงมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานได้ก าหนดขึ้น โดยเคร่งครัด 
 
 ข้อ ๑๔  นิสิตผู้ได้รับการคัดเลือก มีสิทธิเข้าอยู่อาศัยในหอพักภายในเวลาตามท่ี
มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานก าหนด 
 
 ข้อ ๑๕  ผู้มีสิทธิเข้าอยู่อาศัยในหอพักต้องช าระค่าบ ารุงหอพักและค่าบริการหอพักตามท่ี
เรียกเก็บตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานก าหนด 
 
 ข้อ ๑๖  นิสิตหอพักท่ีมีความประสงค์จะย้ายหอพัก ให้ด าเนินการตามที่ส่วนงานหรือ 
กองกิจการนิสิตประกาศให้ทราบ เมื่อได้รับอนุญาตจึงจะท าการย้ายหอพักได้ 
 
 ข้อ ๑๗ นิสิตหอพักท่ีมีความประสงค์จะย้ายห้องพักภายในหอพักของตน ให้ขออนุญาตต่อ
ที่ปรึกษาหอพัก เมื่อได้รับอนุญาตจึงจะท าการย้ายห้องพักได้ 
 ข้อ ๑๘  นิสิตที่มีความประสงค์จะสละสิทธิการอยู่อาศัยในหอพัก เพ่ือไปพักอาศัยอยู่
ภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ยื่นความจ านง ณ ที่ท าการหอพัก  เมื่อได้รับอนุญาตจึงจะย้ายออกไป 
พักอาศัยภายนอกมหาวิทยาลัยได้ 

หมวดที่ ๓ 
ข้อห้ามและข้อปฏิบัติภายในหอพัก 

 
 ข้อ ๑๙  สิ่งที่ห้ามมีไว้ในครอบครองในหอพักให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน 
 
 ข้อ ๒๐  เมื่อนิสิตได้กระท าความผิดในบริเวณหอพักตามความในข้อ ๑๙ การจะยึดสิ่งของ
เหล่านั้นไว้ชั่วคราว หรือจะริบสิ่งของเหล่านั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของที่ปรึกษาหอพัก 
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-๑๔๔- 

 ข้อ ๒๑  ห้ามกระท าสิ่งต่อไปนี้ในบริเวณหอพัก 
 (๑)  ประกอบอาหาร 
 (๒)  ส่งเสียงดังเกินไป หรือเล่นดนตรีรบกวนผู้อ่ืน 
 (๓)  กล่าววาจา หรือแสดงอาการที่ไม่เหมาะสม หรือไม่เคารพท่ีปรึกษาหอพักหรือ 
บุคคลอื่นที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับหอพัก 
 (๔)  น าสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงหรือให้อาหารสัตว์ 
 (๕)  ตากเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายอื่น ๆ เครื่องนอน บริเวณที่ไม่ได้รับอนุญาต 
 (๖)  เข้าไปในห้องผู้อ่ืนขณะที่เจ้าของห้องไม่อยู่ 
 (๗)  น าเพศตรงข้ามเข้าไปในห้องพัก 
 (๘)  น าบุคคลอ่ืนมาพักในหอพัก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่ีปรึกษาหอพักหรือบุคคลอื่นที่มี 
อ านาจพิจารณาอนุญาต 
 (๙)  แต่งกายไม่สุภาพตามบรรทัดฐานทางสังคม  
 (๑๐)  ปิดรูปภาพ โปสเตอร์ เขียนรูป เขียนข้อความ หรือท าให้เปรอะเปื้อน 
 (๑๑)  น าเครื่องเรือน เครื่องใช้ ที่หอพัก หรือมหาวิทยาลัยจัดไว้ใช้เป็นส่วนกลางมาใช้เป็น 
ส่วนตัวในห้องพัก หรือเคลื่อนย้ายเครื่องเรือน เครื่องใช้ประจ าห้องพัก ออกจากห้องพัก 
 (๑๒)  แก้ไขเครื่องเรือน หรือท าให้อุปกรณ์ในห้องพักช ารุดเสียหาย ตัดต่อสายไฟฟ้าภายใน
ห้องพัก 
 (๑๓)  มีอาวุธปืน วัตถุระเบิด วัสดุเชื้อเพลิง  สุรา  ของมึนเมา ยาเสพติดให้โทษหรือ
อุปกรณ์ที่ใช้เสพยาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง 
 (๑๔)  ดื่มสุรา หรือของมึนเมา เสพยาเสพติดให้โทษ  
 (๑๕)  ทะเลาะวิวาท หรือท าร้ายร่างกาย 
 (๑๖)  โจรกรรมหรือลักทรัพย์ของผู้อ่ืน 
 (๑๗)  เล่นการพนันหรือร่วมวงการพนัน 
 (๑๘)  ประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ 
 (๑๙)  จงใจท าลายทรัพย์สินของหอพักและของผู้อ่ืน 
 (๒๐)  การกระท าท่ีกระทบกระเทือนต่อสวัสดิภาพของผู้อ่ืน 
 (๒๑)  การกระท าท่ีอาจจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ส่วนรวม 
 (๒๒)  การกระท าอ่ืน ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยที่อาจจะมีประกาศเพ่ิมเติม 
 
 ข้อ ๒๒  การใช้บริเวณหอพักเพ่ือการประชุม หรือจัดกิจกรรมจะต้องขออนุญาตเป็น 
ลายลักษณ์อักษรต่อที่ปรึกษาหอพัก เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงด าเนินการได้ 
 
 ข้อ ๒๓  นิสิตหอพักต้องให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในสิ่งต่อไปนี้ 
 (๑)  การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในห้องพักของตนและท่ีอ่ืน ๆ 
ในบริเวณหอพัก 
 (๒)  ประหยัดการใช้น้ าและกระแสไฟฟ้า 
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-๑๔๕- 

 (๓)  ดูแลรักษาสิ่งที่เป็นสมบัติของหอพัก 
 (๔)  สอดส่องดูแลพฤติการณ์ต่างๆ เพื่อความปลอดภัยในหอพัก 
 

หมวดที่  ๔ 
ก าหนดเวลาเข้าออกหอพัก 

 
 ข้อ ๒๔  ก าหนดเวลาเปิดและปิดหอพัก  เปิดเวลา ๐๕.๓๐ น. ปิดเวลา ๒๒.๓๐ น. หรือ
เป็นไปตามที่ส่วนงานก าหนด 
 
 ข้อ ๒๕  นิสิตหอพักท่ีจะเข้าออกหอพักนอกเหนือจากช่วงเวลาตามความในข้อ ๒๔ ให้ท า
หนังสือขออนุญาตจากที่ปรึกษาหอพักหรือกองกิจการนิสิตหรือส่วนงาน แล้วแต่กรณี 
 
 ข้อ ๒๖  ช่วงตั้งแต่เวลาปิดหอพัก จนถึงเวลาเปิดหอพักของวันใหม่ ห้ามไม่ให้
บุคคลภายนอกท่ีไม่มีหน้าที่เก่ียวข้องเข้าไปในบริเวณหอพัก 
 

หมวดที่  ๕ 
การชดใช้ค่าเสียหาย 

 
 ข้อ ๒๗  นิสิตต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายที่มหาวิทยาลัยก าหนด เมื่อได้กระท าสิ่ง
ต่อไปนี้ช ารุด เสียหาย หรือสูญหาย 
 (๑)  วัสดุ  ครุภัณฑ์และส่วนประกอบอาคารภายในห้องพัก  
 (๒)  สิ่งของอ่ืนๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 
 ข้อ ๒๘  ความรับผิดชอบและการชดใช้ค่าเสียหายตามความในข้อ ๒๗ มีการยกเว้น 
ในกรณีต่อไปนี้ 
 (๑)  เจ้าของห้องไม่ได้เป็นผู้กระท า โดยสามารถระบุชื่อผู้ที่กระท าได้ พร้อมพยานหลักฐาน 
 (๒)  เป็นการช ารุดที่เกิดข้ึนเองตามสภาพและเวลาอันสมควร 
 
 ข้อ ๒๙  นิสิตต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าซ่อมแซมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในกรณีท่ี 
ผู้อยู่อาศัยได้ท าให้สีของผนังห้อง สีของตู้เสื้อผ้า โต๊ะท างาน พ้ืนห้อง ประตู พื้นผิว หรืออ่ืนๆ เสียหาย 
หรือเปรอะเปื้อน ยกเว้น เป็นการเสื่อมสภาพตามเวลาอันสมควร 
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-๑๔๖- 

หมวดที่  ๖ 
การลงโทษ 

 
 ข้อ ๓๐  โทษที่นิสิตจะได้รับในกรณีท่ีได้กระท าผิดตามประกาศนี้ มี ๓ สถาน คือ 
 (๑)  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
 (๒)  ภาคทัณฑ์ 
 (๓)  ตัดสิทธิการอยู่หอพักและจะต้องออกจากหอพักตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
โดยไม่คืนเงินค่าบ ารุงหอพัก 
 
 ข้อ ๓๑  การกระท าความผิดภายในบริเวณหอพักตามความใน ข้อ ๒๑  นอกจากจะได้ 
รับโทษตามท่ีระบุตามความในข้อ ๓๐ แล้ว ผู้ได้กระท าความผิดอาจได้รับการพิจารณาโทษ 
จากมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๒ อีกกรณีหนึ่งด้วย 
ข้อ ๓๒  กรณีการกระท าตามความใน ข้อ ๒๑ (๑๓) ถึง (๒๑)  ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง   
ให้ที่ปรึกษาหอพักหรือผู้ที่ได้พบเห็นรีบรายงานให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานทราบโดยด่วน  
 ข้อ ๓๓  ในกรณีที่การกระท าความผิดที่ไม่ร้ายแรงจนเกินไปและเป็นการกระท าความผิด
ครั้งแรก ซึ่งผู้กระท าความผิดสารภาพแต่โดยดี และได้ส านึกในการกระท าความผิดของตน พร้อมทั้ง
ให้ค าม่ันสัญญาว่าจะไม่กระท าความผิดอีก ให้ที่ปรึกษาหอพักมีอ านาจลงโทษผู้กระท าผิด ตามความ
ในข้อ ๓๐(๑) หรือข้อ ๓๐(๒) และให้ลงบันทึกไว้ในระเบียนหอพักของผู้กระท าผิด 
 
 ข้อ ๓๔  การพิจารณาสอบสวนและการตัดสินลงโทษนิสิตที่ได้กระท าความผิดตามประกาศนี้ 
ตามความในข้อ ๓๐(๓) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการปกครองหอพัก หรือ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตหรือหัวหน้าส่วนงาน  ก่อนที่จะมีค าสั่งลงโทษ 
 
 ข้อ ๓๕  ในกรณีกระท าความผิดร้ายแรงตามข้อ ๓๒ จะต้องรายงานให้อธิการบดีทราบ 
เพ่ือสั่งลงโทษผู้กระท าความผิดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
     (ลงชื่อ)            สุชาติ  อุปถัมภ์ 
      (ศาสตราจารย์สุชาติ  อุปถัมภ์) 
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
      ส าเนาถูกต้อง 

  
 (นางสุชาดา  อาศัยสุข) 
    นักวิชาการศึกษา 
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-๑๔๗- 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

หมวดที่ ๖ 
 

ส ำนักหอสมุด 



- ๑๔๙ - 
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ส ำนักหอสมดุ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
 

ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำรศูนย์กำรเรียนรู้
ส ำหรับสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรศึกษำค้นคว้ำและวิจัยเพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตมีคุณภำพและมี
ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 

บริกำรของส ำนักหอสมุด 
กำรสมัครสมำชิกห้องสมุด 
  นิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำทุกคนมีสิทธิ์เป็นสมำชิกห้องสมุด โดยในครั้งแรกของกำรเข้ำใช้
บริกำรห้องสมุด ขอให้นิสิตน ำบัตรประจ ำตัวนิสิตมำแสดงเพ่ือบันทึกข้อมูลที่เคำน์เตอร์บริกำร ชั้น 2 
ส ำนักหอสมุด และกำรเข้ำใช้บริกำรขอให้ใช้บัตรประจ ำตัวนิสิตเป็นบัตรผ่ำนเข้ำประตูอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมทั้งรับบริกำรอ่ืนๆ ทุกครั้ง 
*เจ้ำของบัตรเท่ำนั้นที่มีสิทธิ์ในกำรใช้บัตรสมำชิกห้องสมุด หำกบัตรหำยให้แจ้งส ำนักหอสมุด
ทรำบทันที 
ที่เคำน์เตอร์บริกำรยืม-คืน ชั้น 2 หรือโทรแจ้งท่ี 0 3810 2476 
 
เวลำกำรให้บริกำร 

ช่วงเวลำ วัน เวลำ 

ภำคเรียนปกติ 
จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 18.30 น. 

เสำร์ – อำทิตย์ 09.00 – 17.00 น. 

ภำคเรียนฤดูร้อน 
จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 18.30 น. 

เสำร์ – อำทิตย์ 09.00 – 17.00 น. 

ปิดภำคเรียน 
จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.30 น. 

เสำร์ – อำทิตย์ ปิดบริกำร 
*ปิดบริกำรในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และตำมประกำศของมหำวิทยำลัย 
**เวลำเปิด-ปิดบริกำรอำจปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคโควิด-19  
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สิทธิกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ 
  นิสิตสำมำรถยืมหนังสือด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวนิสิตที่เคำน์เตอร์ยืม-คืน และยืม
ต่อออนไลน์ผ่ำนระบบสมำชิก (Parton) จำก WEB OPAC โดยสำมำรถยืมต่อผ่ำนทำงออนไลน์ได้
เพียง 1 ครั้ง ภำยในระยะเวลำก ำหนดส่ง 
 

ประเภทสื่อ ประเภทสมำชิก 
จ ำนวน 

(เล่ม, ชิ้น) 
ระยะเวลำ 

(วัน) 

ค่ำปรับ 
  (บำท/รำยกำร/

วัน) 
หนังสือ 

และวิทยำนิพนธ์ 
 

นิสิตระดับปริญญำตรี 15 10 5 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ 30 10 
ข้ำรำชกำร, พนักงำน, ลูกจ้ำง 15 10 
อำจำรย์และนักวิจัย 20 30 
สมำชิกสมทบ 3 10 

สื่อโสตทัศน์ สมำชิกทุกประเภท 3 10 
 

บริกำรรับคืนหนังสือตลอด 24 ชั่วโมง 
นิสิตสำมำรถส่งหนังสือคืนได้ที่เคำน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 2 ในเวลำท ำกำรของห้องสมุด 

นอกจำกนี้ยังสำมำรถส่งคืนหนังสือในกล่องรับคืนหนังสือในบริเวณห้องโถงชั้น 1 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
ผู้ที่ส่งหนังสือภำยในเวลำ 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ส ำนักหอสมุดจะถือเสมือนว่ำเป็นกำรส่งย้อนหลัง 
1 วัน ส ำหรับหนังสือส่งเกินก ำหนด ผู้ใช้บริกำรต้องรับผิดชอบค่ำปรับตำมระเบียบ 
 
กำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ 
  กำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีส ำนักหอสมุดจัดไว้ให้บริกำรนั้น สำมำรถสืบค้นได้จำก
ระบบคอมพิวเตอร์ผ่ำนโมดูล WEB OPAC โดยเข้ำถึงได้ทำงออนไลน์ผ่ำนทำงหน้ำเว็บไซต์ที่ 
www.lib.buu.ac.th ส ำหรับกำรสืบค้นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น หำกนิสิตสืบค้นจำกภำยนอก
มหำวิทยำลัยสำมำรถสืบค้นผ่ำน Single Sign On ที่หน้ำเว็บไซต์ของส ำนักหอสมุด 
 
ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
  ส ำนักหอสมุดบริกำรฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวบรวมควำมรู้ในสำขำวิชำต่ำงๆ รวมทั้ง
ฐำนข้อมูลที่ช่วยในกำรจัดท ำงำนวิจัย และกำรตรวจสอบกำรคัดลอกผลงำน จ ำนวน 25 ฐำนข้อมูล 
และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รวมจ ำนวน 29 ฐำนข้อมูล ดังนี้ 
 
 
 
 
 

http://www.lib.buu.ac.th/
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ฐำนข้อมูล สำขำที่ครอบคลุม ปี ค.ศ. ลักษณะข้อมูล 

1.  ABI/INFORM Collection 
 

กำรบริหำรจัดกำร  
 

1971-ปัจจุบัน 
 

Full Text 
 

2.  Academic Search 
Complete 

สหสำขำวิชำ (ศึกษำศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ แพทยศำสตร์ 
มนุษยศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์) 

1975-ปัจจุบัน 
 

 

Full Text 
 

3.  ACM Digital Library 
 

คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สำรสนเทศ                   

1985- ปัจจุบัน 
 

Full Text 

4.  ACS Web Edition 
 

วิทยำศำสตร์ (เคมี ชีวเคมี ฟิสิกส์ 
วิศวกรรมเคมี) 

1996-ปัจจุบัน 
 

Full Text 

5.  Access Phamacy เภสัชศำสตร์ 1975- ปัจจุบัน Full Text 

6.  CINAHL® PLUS WITH  
 FULLTEXT 

พยำบำลศำสตร์ สำธำรณสุข
ศำสตร์                 

1937-ปัจจุบัน Full Text 

7.  CEIC ฐำนข้อมูลเศรษฐกิจมหภำคเชิง
สถิติ กำรค้ำ กำรลงทุน และ
กำรเงิน ครอบคลุมทั่วโลก 

 Full Text 

8.  Computer and Applied 
Sciences Complete 
(CASC) 

คอมพิวเตอร์ 1965-ปัจจุบัน 
 

Full Text 

9.  Emerald 
 

สหสำขำวิชำ (วิทยำศำสตร์  
ศิลปศำสตร์ มนุษยศำสตร์ 
แพทยศำสตร์) 

1989-ปัจจุบัน Full Text 

10. Gale Academic OneFile สหสำขำวิชำ ด้ำนสังคมศำสตร์ 
เทคโนโลยี แพทยศำสตร์ 
วิศวกรรมศำสตร์ ศิลปะ  

 Full Text 

11.  ProQuest Dissertations   
       & Theses: Full Text 

สำระสังเขปวิทยำนิพนธ์    
(ปริญญำโท-เอก) 

1997-ปัจจุบัน 
 

FullText/Abstract 

12.  Regional Business News    บริหำรธุรกิจ กำรจัดกำร 1922-ปัจจุบัน Full Text 

13.  SPORT Discuss with  
 Full Text 

วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 1997- ปัจจุบัน 
 

Full Text 

14.  ScienceDirect สหสำขำวิชำ (วิทยำศำสตร์ 
สังคมศำสตร์) 

1861- ปัจจุบัน 
 

Full Text 
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ฐำนข้อมูล สำขำที่ครอบคลุม ปี ค.ศ. ลักษณะข้อมูล 

15.  Scopus สหสำขำวิชำ (วิทยำศำสตร์ 
มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ ) 

1960-ปัจจุบัน 
 

Full Text 

16.  SpringerLink (E- Journal)                
        

สหสำขำวิชำ (วิทยำศำสตร์ 
สังคมศำสตร์ วิทยำศำสตร์สุขภำพ) 

1846-ปัจจุบัน 
 

Full Text 

17.  Web of Science สหสำขำวิชำ (วิทยำศำสตร์ 
มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์) 

2001-ปัจจุบัน Full Text 

18.  Endnote โปรแกรมกำรจัดกำรกำรอ้ำงอิง
และบรรณำนุกรม 

 Full Text 

19.  Turnitin 
 

โปรแกรมกำรตรวจสอบกำรคัดลอก
ผลงำนวิชำกำร 

 Full Text 

20.  อักขรำวิสุทธ์ โปรแกรมกำรตรวจสอบกำรคัดลอก
ผลงำนวิชำกำร 

 Full Text 

21.  2eBook   สหสำขำวิชำ (มนุษยศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์สุขภำพ) 

2004-ปัจจุบัน e-Book 

22.  Access Engineering 
 

วิศวกรรมศำสตร์ วิทยำศำสตร์  e-Book 

23.  Cambridge University 
Press 

สหสำขำวิชำ (มนุษยศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์สุขภำพ) 

1960-ปัจจุบัน e-Book 

24.  Dissertation Full Text 
 

สำระสังเขปวิทยำนิพนธ์    
(ปริญญำโท-เอก) 

1997-ปัจจุบัน e-Book 

25.  EBSCO eBook Collection สหสำขำวิชำ (มนุษยศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์สุขภำพ) 

1975-ปัจจุบัน e-Book 
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ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 

ฐำนข้อมูล สำขำที่ครอบคลุม ปี ค.ศ. ลักษณะข้อมูล 

26.  ฐำนข้อมูล “มติชนออนไลน์ 

(Matichon Information 

Center) 

กฤตภำคหรือเนื้อหำฉบับเต็มใน
บำงข้อมูลซึ่งมำจำกวำรสำรในเครือ
มติชน 

 ข่ำว ฉบับเต็ม 

27.  ProQuest Dissertations & 
Theses: Full Text 

สำระสังเขปวิทยำนิพนธ์    
(ปริญญำโท-เอก) 

1997-ปัจจุบัน e-Book 

28.  ScienceDirect สหสำขำวิชำ (มนุษยศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ แพทยศำสตร์) 

1974-ปัจจุบัน e-Book 

29.  SpringerLink สหสำขำวิชำ (มนุษยศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ แพทยศำสตร์) 

1815-ปัจจุบัน e-Book 

 

พื้นที่กำรให้บริกำรกำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัย 
  ส ำนักหอสมุดจัดสถำนที่เพ่ือรองรับกำรใช้บริกำรของคณำจำรย์และนิสิตด้วยบรรยำกำศที่
เอ้ือต่อกำรเรียนรู้เป็นอย่ำงมำก โดยจัดให้มีพื้นที่ส ำหรับกำรศึกษำเรียนรู้ที่หลำกหลำย ได้แก่  
  1.  ห้องศึกษำค้นคว้ำส่วนบุคคลส ำหรับนิสิต จัดมุมศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็นสัดส่วนเฉพำะ
บุคคลส ำหรับนิสิตที่ต้องกำรสมำธิในกำรศึกษำค้นคว้ำ 
  2.  ห้องค้นคว้ำและเตรียมกำรสอนส ำหรับอำจำรย์ จัดเตรียมห้องที่เป็นสัดส่วนเฉพำะบุคคล
ส ำหรับอำจำรย์มำใช้ในกำรค้นคว้ำและเตรียมกำรสอน 
   3.  ห้องสัมมนำกลุ่ม ที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้สำมำรถน ำเสนอข้อมูลเพ่ือกำรอภิปรำย
ได้อย่ำงชัดเจนและน่ำสนใจ (Computer & Interactive Board)  
  4.  ห้องฉำยภำพยนตร์สำมมิติ  
  5.  ห้องศึกษำมัลติมีเดียแบบกลุ่มและเฉพำะบุคคล  
  6.  ห้องอ่ำนหนังสือโซนเงียบ ส ำหรับนิสิตที่ต้องกำรสมำธิในกำรศึกษำค้นคว้ำ 
  7.  ห้อง Reading Room Café ซึ่งบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม  
  8.  ห้องอ่ำนหนังสือ 24 ชั่วโมง ที่ห้องโถงชั้น 1 เข้ำถึงได้ง่ำย และมีบริกำร WiFi จุด
เชื่อมต่อปลั๊กไฟ  
  9.  Cyber Zone I, II ให้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในกำรศึกษำค้นคว้ำ ท ำ
รำยงำน หรือท ำวิจัยต่ำงๆ  
  10. Game Zone  พ้ืนที่กำรเรียนรู้ด้วยกำรเล่นเกม จัดเตรียมพ้ืนที่ที่มีบรรยำกำศสบำยๆ  
ให้ควำมผ่อนคลำย และจัดเตรียมเกมฝึกสมองต่ำงๆ ไว้ให้บริกำร   
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  11. Books Showroom พ้ืนที่ให้บริกำรหนังสือใหม่ที่จัดบรรยำกำศเหมือนร้ำนหนังสือ ให้
ควำมรู้สึกผ่อนคลำย และเข้ำถึงได้ง่ำย 
  12. Recreation Zone 
  13. Karaoke Studio 
  14. Nap Zone : Rest, relax & recharge with a nap 
  โดยทุกพ้ืนที่ของห้องสมุดบริกำรด้วย WiFi ที่มีประสิทธิภำพควำมเร็วสูงสุด ทั้งนี้กำรใช้ห้อง 
ศึกษำค้นคว้ำกลุ่ม นิสิตสำมำรถท ำกำรจองได้ทำงออนไลน์ ผ่ำนเว็บไซต์ www.lib.buu.ac.th. 
 
กำรฝึกอบรมทักษะกำรรู้สำรสนเทศ 
 ส ำนักหอสมุดตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบต่ำง ๆ 
เพ่ือให้กำรเรียนกำรสอน กำรท ำวิจัยของคณำจำรย์และนิสิตมีควำมส ำเร็จลุล่วงอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ทั้งนี้ส ำนักหอสมุดจัดหลักสูตรกำรฝึกอบรมดังกล่ำวให้แก่ผู้ใช้บริกำรเป็นประจ ำเดือน สำมำรถ
ตรวจสอบวัน เวลำ ที่ต้องกำรเข้ำรับกำรอบรมได้ที่ www.lib.buu.ac.th เมนกูำรฝึกอบรม และ
ลงทะเบียนเข้ำรับกำรอบรมได้ทำงออนไลน์ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักหอสมุด โดยมีหลักสูตรดังนี้ 
  1.  กำรฝึกอบรมทักษะกำรรู้สำรสนเทศส ำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษำ (หลักสูตรภำษำไทย) 
   2.  กำรฝึกอบรมทักษะกำรรู้สำรสนเทศส ำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษำ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ) 
  3.  กำรฝึกอบรมทักษะกำรรู้สำรสนเทศส ำหรับปริญญำตรี 
  4.  กำรฝึกอบรมกำรใช้โปรแกรมกำรอ้ำงอิงและกำรจัดกำรบรรณำนุกรมและโปรแกรม 
               กำรตรวจสอบกำรคัดลอกผลงำนวิชำกำร 
  นอกจำกนี้นิสิตยังขอรับบริกำร Library Tour ซึ่งเป็นบริกำรแนะน ำกำรใช้ห้องสมุดและ
บริกำรต่ำง ๆ โดยแจ้งควำมจ ำนงได้ตลอดเวลำท ำกำรที่ โทร. 038-102475 
 
กำรช่วยกำรค้นคว้ำและวิจัย  
  Research Zone หรือเคำน์เตอร์บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ ให้บริกำรค ำแนะน ำ 
กำรใช้ห้องสมุดเพ่ือกำรศึกษำและกำรวิจัย ดังนี้ 
  1.  กำรสืบค้นข้อมูลจำกฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
  2.  กำรตรวจสอบกำรคัดลอกผลงำน  
  3.  กำรให้บริกำรโปรแกรมเพ่ือกำรวิจัย SPSS  
  4.  บริกำรโปรแกรม Endnote  
  5.  บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด  
  6.  กำรรับข้อเสนอแนะต่ำง ๆ รวมถึงรับค ำร้องขอกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศทุกรูปแบบ  
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  
 
 
 

http://www.lib.buu.ac.th/


- ๑๕๕ - 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

พื้นที่ให้บริกำร  
ชั้น 1 ทำงเข้ำห้องสมุด ห้องโถงอ่ำนหนังสือ (Common Room), บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มที่

ร้ำน Café@Library, หนังสือภำษำต่ำงประเทศก่อน ค.ค. 1997 
ชั้น 2   ทำงเข้ำห้องสมุดประตูอิเล็กทรอนิกส์, บริกำรยืม – คืน, หนังสือภำษำต่ำงประเทศ 

ตั้งแต่ ค.ศ. 1997 – ปัจจุบัน, มุม Books Showroom, Research Zone, Mini TCDC 
Center 

ชั้น 3    หนังสือภำษำไทยฉบับปีพิมพ์ พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน, Korea Studio Corner,  
  Recreation Zone, มุมบริกำรถ่ำยเอกสำร, Inspiring Garden 

ชั้น 4      ศูนย์จีนศึกษำ, วำรสำร,หนังสือพิมพ์, นวนิยำย, วรรณกรรมเด็กและเยำวชน 
ชั้น 5      Quiet Zone, ห้องบัณฑิตศึกษำ, ห้องศึกษำค้นคว้ำเฉพำะบุคคล, วิทยำนิพนธ์, หนังสือ 
 อ้ำงอิง, Nap Zone 
ชั้น 6      Edutainment Zone: Cyber Zone I, II, Mini Home Theatre, ห้องศึกษำมัลติมีเดีย 

  กลุ่ม, ห้องศึกษำมัลติมีเดียเฉพำะบุคคล, บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับสืบค้นทำง   
  อินเทอร์เน็ต, Karaoke Studio 

ชั้น 7     หนังสือภำษำไทยฉบับปีพิมพ์ก่อน พ.ศ. 2546, ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร, ห้องประชุม,  
 ห้องวรรณกรรมในสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 

 
กำรติดต่อสื่อสำร 
E-mail:   library@buu.ac.th 
Facebook:  https://www.facebook.com/BUULibraryFanpage/ 
เว็บไซต์:  www.lib.buu.ac.th 
โทรศัพท ์ บริกำรยืม – คืนหนังสือ    038-10-2476 
   บริกำรยืม – คืนสื่อโสตทัศน์/ บริกำรอินเทอร์เน็ต  038-10-2468 

บริกำรตอบค ำถำม    038-10-2475,  
06 3329 1199 

       บริกำรวำรสำร/ หนังสือพิมพ์   038-10-2474 
       บริกำรน ำชมห้องสมุด/ แนะน ำกำรใช้บริกำร 038-10-2490 

และอบรมกำรสืบค้นฐำนข้อมูล  
       แนะน ำกำรจัดหำหนังสือและสื่อสำรสนเทศต่ำงๆ 038-10-2483 
       Café@Library     038-10-2489 
       ส ำนักงำนเลขำนุกำร    038-10-2460 
       ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด    038-10-2499,  

08 1863 7097 
 

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

mailto:library@buu.ac.th
http://www.lib.buu.ac.th/


 

 
 
 
 
 
 

หมวดที่ ๗ 
 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๑๕๗- 

ตารางการให้บริการงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก อาคารวิจัยทางการแพทย์ 
 

วัน/เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
วันจันทร์ - ตรวจโรคทั่วไป 

- โรคทางสูติ-นรีเวช  คลินิกวยัทองและวางแผน
ครอบครัว 
- โรคทางกุมารเวชกรรม  
- โรคหู  คอ จมูก และตรวจการได้ยิน 
- โรคอายุรกรรมทั่วไป  คลินิกอายุรกรรมโรคข้อ  
คลินิกจิตแจ่มใส (ผู้ใหญ่)  คลินิก CAPD  
  

- ตรวจโรคทั่วไปและออกใบรับรอง
แพทย์ 
- คลินิกพัฒนาการ  และกุมารเวชกรรม 
(คลินิกทางเดินหายใจ)   
- คลินิกประสาทหูเทียม และตรวจการ
ได้ยิน-ระดับก้านสมอง 
- คลินิกโรคไต  คลินิกสายลม 
(ผู้ป่วยวัณโรค)  คลินิกโรคหัวใจและ
หลอดเลือด  คลินิกต่อมไร้ท่อ และ
คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท
(สัปดาห์ที่ 2,4)  

วันอังคาร - ตรวจโรคทั่วไป 
- โรคทางสูติ-นรีเวช   
- โรคทางกุมารเวชกรรม  
- โรคหู  คอ จมูก  ตรวจการได้ยิน 
- โรคอายุรกรรมทั่วไป  คลินิกโรคเลือด   
คลินิกเบาหวาน-ความดนัโลหิตสูง  คลินิกโรคไต
คลินิกเลิกบุหรี่  คลินิกจิตแจ่มใส (เด็ก) 

- ตรวจโรคทั่วไปและออกใบรับรอง
แพทย์   
- คลินิกภูมิแพ้  และ โรคในทารกแรก
เกิด 
- คลินิกโรคตับและระบบทางเดินอาหาร
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด  โรคเลือด
และ คลินิกจิตแจ่มใส (ผู้ใหญ่) 
- คลินิกให้ค าปรึกษาโดยนักจิตฯ 

วันพุธ - ตรวจโรคทั่วไป 
- โรคทางสูติ-นรีเวช และคลินิกฝากครรภ์ 
- โรคทางกุมารเวชกรรม  
- โรคหู  คอ จมูก  ตรวจการได้ยิน 
- โรคอายุรกรรมทั่วไป  คลินิกโรคตับและระบบ
ทางเดินอาหาร  คลินิกเบาหวาน-ความดันโลหิต
สูง  คลินิกโรคไต  คลินิกจิตแจ่มใส (เด็ก) 

- ตรวจโรคทั่วไปและออกใบรับรอง
แพทย์ 
- กุมารเวชกรรมระบบผิวหนังและต่อม
ไร้ท่อ 
- คลินิกประสาทหูเทียมและเวียนศรีษะ 
- คลินิกโรคตับและระบบทางเดินอาหาร
โรคไต  คลินิกกลืนแร่ และคลินิกจิต
แจ่มใส (ผู้ใหญ่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๑๕๘- 

วัน/เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
วันพฤหัสบดี - ตรวจโรคทั่วไป 

- โรคทางสูติ-นรีเวช   
- โรคทางกุมารเวชกรรม  
- โรคหู  คอ จมูก  ตรวจการได้ยิน 
- โรคอายุรกรรมทั่วไป  คลินิกตะวัน(HIV) 
คลินิกโรคเลือด และคลินิกจิตแจ่มใส (ผู้ใหญ่) 

- ตรวจโรคทั่วไปและออกใบรับรอง
แพทย์ 
- คลินิกสุขภาพเด็กดี 
- คลินิกโรคข้อ  คลินิกโรคเลือด   
คลินิกกลืนแร่ 
  

วันศุกร์ - ตรวจโรคทั่วไป 
- โรคทางสูติ-นรีเวช และคลินิกฝากครรภ์ 
- โรคทางกุมารเวชกรรม  
- โรคหู  คอ จมูก  ตรวจการได้ยิน 
- โรคอายุรกรรมทั่วไป  คลินิกอายุรกรรม
ระบบประสาท (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ) 
- คลินิกจิตแจ่มใส (แพทย์ระบุเอง)  

- ตรวจโรคทั่วไปและออกใบรับรอง
แพทย์ 

 
ตารางคลินิกนอกเวลาและคลินิกพิเศษ 
 

 
วัน 

คลินิกนอกเวลา คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา 
เวลา การบริการ เวลา การบริการ 

วันจันทร์ 16.30–
22.30 น. 

ตรวจโรคทั่วไป 17.00 – 
20.00 น. 

- ศัลยกรรมกระดูกและข้อ 
- อายุรกรรมโรคทั่วไป 

วันอังคาร 16.30–
22.30 น. 

ตรวจโรคทั่วไป 17.00 – 
20.00 น. 

- ศัลยกรรมกระดูกและข้อ 
- อายุรกรรมโรคทั่วไป  
- โรคไต (สัปดาห์ที่ 2 ,4 
และ 5 ของเดือน) 

วันพุธ 16.30–
22.30 น. 

ตรวจโรคทั่วไป 17.00 – 
20.00 น. 

- กุมารเวชกรรม 
- อายุรกรรมทั่วไป 

วันพฤหัสบดี 16.30–
22.30 น. 

ตรวจโรคทั่วไป 17.00 – 
20.00 น. 

- สูติ นรีเวช 
 

วันศุกร์ 16.30–
22.30 น. 

ตรวจโรคทั่วไป - - 

วันเสาร์ 09.00 – 
12.00 น. 

ตรวจโรคทั่วไป - - 

อาทิตย์ 09.00 – 
12.00 น. 

ตรวจโรคทั่วไป - - 

 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๑๕๙- 

ตารางเวลาการให้บริการแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
 

แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินตลอด  
๒๔ ชั่วโมง และให้บริการท าแผลเก่าและฉีดยาตามนัดในเวลาราชการเปิดเวลา 08.30น - 20.00 น. 
วันหยุดราชการ/นักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 น.- 16.00 น. 

 
ตารางการออกตรวจผู้ป่วยแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ 

 

 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 
๐๙.๐๐–

๑๒.๐๐ น. 
OPD นพ.ปราโมทย ์

นพ.ณัฐฐพล 
นพ.พร้อมพงศ์ 

นพ.มีชัย 
นพ.สามารถ 
นพ.นันทพล 

นพ.พร้อมพงศ์ 
นพ.กิตติ  

นพ.ออมทรัพย์ 
 

นพ.ธนศักดิ์ 
นพ.สรวิศร ์
นพ.ณัฐฐพล 

นพ.มีชัย 

นพ.ปราโมทย ์
นพ.นันทพล 
นพ.สามารถ 

๐๙.๐๐–
๑๖.๐๐ น. 

รับปรึกษา 
OPD & 

ER 

    แพทย์ท่ีอยู่เวร
นอกเวลา
ราชการ 

๑๓.๓๐ -
๑๕.๓๐ น. 

OPD นพ.ปราโมทย ์
นพ.ณัฐฐพล 

นพ.พร้อมพงศ์ 
นพ.มีชัย 

นพ.สรวิศร ์
นพ.ภูรินนท์ 
(สัปดาห์ที่ 1) 

นพ.ธนศักดิ์ 
(สัปดาห์คู่) 
นพ.กิตติ  

นพ.ออมทรัพย์ 
 

นพ.ธนศักดิ์ 
นพ.สรวิศร ์

นพ.ออมทรัพย์ 

ประชุม
วิชาการ 

 
ตารางปฏิบัติงานศัลยกรรม 

 

 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 
OPD & ER 
(๐๙.๓๐-
๑๒.๐๐) 

นพ.สันติชัย 
นพ.ธเนศ 
GP Surg 

นพ.สันติชัย 
นพ.ภาคภูมิ 
พญ.ศิริญญา 

นพ.ตระการ 
นพ.ธเนศ 
GP Surg 

นพ.ตระการ 
นพ.พิชาญศักดิ์ 

GP Surg 

ประชุมวิชาการ 

OPD & ER 
 (๑๓.๓๐-
๑๖.๐๐) 

OR Minor    ประชุมวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๑๖๐- 

ตารางการออกตรวจผู้ป่วยแผนกศัลยกรรมปัสสาวะ 
 

วัน-เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 
OPD  

(๐๙.๓๐-
๑๒.๐๐) 

นพ.ยศศักดิ์ นพ.อนุเทพ 
นพ.สรวีร์ 

นพ.อนุเทพ นพ.ยศศักดิ์ นพ.อนุเทพ 

OPD 
(๑๓.๓๐-
๑๖.๐๐) 

   นพ.ยศศักดิ์  

 
 
ตารางการให้บริการแผนกจักษุ 

 

วัน-เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๓๐ – ๑๖.3๐ น. 
ตรวจทัว่ไป 

จันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร ผศ.พญ.ลักษณาพร 
อังคาร แพทย์หญิงธนัชพร แพทย์หญิงธนัชพร 

พุธ แพทย์หญิงสุชีรา แพทย์หญิงสุชีรา 
พฤหัสบดี แพทย์หญิงสุชีรา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร 

ศุกร์ แพทย์หญิงธนัชพร  
 
 
ตารางการให้บริการแผนกจิตเวชศาสตร์ 
 

วัน/เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 
๐๙.๓๐-
๑๒.๐๐ น. 

พญ.พนิษา 
จันทร์ที่ 2,4 

 พญ.กัญญา  นพ.พีรพล 
(สัปดาห์ที่ 4) 

๑๓.๐๐-
๑๖.๐๐ น. 

พญ.กัญญา    ประชุมวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๑๖๑- 

ตารางการให้บริการแผนกอาชีวเวชศาสตร์ 
 

วัน/เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 
๐๙.๓๐-

๑๒.๐๐ น. 
นพ.วรพจน์ 

(เวชศาสตรท์่องเที่ยว) 
 

นพ.อโณทัย 
Check up 

ผศ.นพ.สุริยา 
 

 
พญ.กมลชนก 
Check up 

นพ.วรพจน์ 
(เวชศาสตรท์่องเที่ยว) 

 
นพ.อโณทัย 
Check up 

นพ.อโณทัย 
 

 
พญ.กมลชนก 
Check up 

นพ.วรพจน์ 
(เวชศาสตรท์่องเที่ยว) 

 
นพ.อโณทัย 
Check up 

๑๓.๐๐-
๑๖.๐๐ น. 

คัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก 

พญ.กมลชนก  

โรคจากการ
ท างาน  

นพ.อโณทัย 

นพ.อนุเทพ 
คลินิก

สมรรถภาพชาย 
สัปดาห์ที่ ๒/๔ 

ของเดือน 

โรคจากการ
ท างาน  

นพ.อโณทัย 

กิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ
นอกหน่วยงาน 

 
ตารางการออกตรวจผู้ป่วยนอกแผนกกุมารเวชศาสตร์ ชั้น 2 
 

วัน/เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 
๐๙.๓๐-

๑๒.๐๐ น. 
(เด็กทั่วไป) 
พญ.นลินี 

พญ.ศุภมาศ 
พญ.เพ็ญวดี 

พญ.วิชชุวรรณ 

(เด็กทั่วไป) 
พญ.รมร 

พญ.ปริชญา 
นพ.จักรพันธุ์ 

(เด็กทั่วไป) 
ผศ.นพ.ทวีลาภ 
พญ.เบญจารัตน์ 

พญ.นลินี 
พญ.วิชชุวรรณ 

 
นพ.ปราการ 
พญ.ศุภมาศ 
(เด็กแรกเกิด) 

 
นพ.จักรพันธุ์ 
(เด็กติดเชื้อ) 

(เด็กทั่วไป) 
นพ.ปราการ 
พญ.กฤชฐา 

พญ.วิชชุวรรณ 

(เด็กทั่วไป) 
นพ.วราวุฒิ 
พญ.ศุภมาศ 
พญ.เพ็ญวดี 
พญ.ปริชญา 

 
ผศ.พญ.รมร 

พัฒนาการเด็ก 
1-2 ครั้ง/เดือน 

 
พญ.ปริชญา 

(คลินิคเลเซอร์) 
2ครั้ง/เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๑๖๒- 

ตารางการออกตรวจผู้ป่วยนอกแผนกกุมารเวชศาสตร์ ชั้น 2 (ต่อ) 
 

วัน/เวลา จันทร ์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 
 
 
 
 
 

๑๓.๐๐-
๑๖.๐๐ น. 

พญ.รมร 
(พัฒนาการ) 

 
นพ.วราวุฒิ 

(โรคปอดเด็ก) 
 

พญ.นลินี 
(ประสาทเด็ก) 

 
ผศ.นพ.จักรพันธ์ุ 
พญ.เบญจารัตน ์
(เด็กทั่วไป) 

นพ.ทวีลาภ 
พญ.เบญจารัตน์ 

(ภูมิแพ้) 
 

พญ.วิชชุวรรณ 
พญ.กฤชฐา 
(เด็กทั่วไป) 

คลินิคสุขภาพ
เด็กดี 

 
พญ.กฤชฐา 
(ต่อมไร้ท่อ) 

 
พญ.ปริชญา 
(ผิวหนังเด็ก) 

 
นพ.วราวุฒิ 
พญ.เพ็ญวดี 
(เด็กทั่วไป) 

 
 
 
 

คลินิคฉีดวัคซีน
เด็ก 

 
 
 
 

ประชุม/
วิชาการ 

 

 
 


