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ข้อ ๑๔  ค่าธ

ข้อ ๑๕  ค่าป
นสอบป้องกันวิ
 ๑๕.
 ๑๕.๒

ข้อ ๑๖  กําห

ทีศึ่กษาครบกาํ
ารายงานการค
  ภาคต้นและ
  ภาคฤดูร้อน

ณทีี่นิสิตต้องลง
บบัณฑิตศึกษา
บาท 

ตระดับบัณฑติ

กสูตรระดับบัณ
คณะนัน้  นิสติ

ณบุีคคลภายน
นียม ตามอัตร
๑  ค่าหน่วยกิ
๒  ค่าบํารุง 

ก. ภาคต้
ข. ภาคฤ

ณบุีคคลภายน
นียม ตามอัตร
๑  ค่าหน่วยกิ
๒  ค่าบํารุง 

ก. ภาคต้
ข. ภาคฤ

๓  ค่าบํารุงมห

รรมเนียมการ

ปรับการส่งเล่ม
วิทยานิพนธ์ห
๑  ค่าปรับล่า
๒  ค่าปรับล่า

หนดการเก็บเงิ

าหนดระยะเว
ค้นคว้าอิสระ 
ะภาคปลาย 
น  

งทะเบียนเรีย
า พ.ศ. ๒๕๕๕

ตศึกษาท่ีมาเรี

ณฑิตศึกษาใด
ตไมต่้องชําระค

อกมหาวิทยา
ราดังนี ้
กิต  

ตน้และภาคปล
ฤดูร้อน  

อกมหาวิทยา
ราดังนี ้
กิต  

ตน้และภาคปล
ฤดูร้อน  
หาวิทยาลัยเพิ

รย้ายประเภท

มวิทยานิพนธ์ห
หรือดุษฎีนิพนธ
าช้ากว่ากําหน
าช้ากว่ากําหน

งินค่าบํารุงแล
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ลาของแต่ละห
 หรือเรียนบาง

 
 

นรายวิชาภาษ
๕ หรือรายวิชา

ยนรายวิชาระ

ด กําหนดให้นสิิ
ค่าหน่วยกิตรา

ลัย (คนไทย) 

 

ลาย  
 

ลัย (คนต่างช

 

ลาย  
 

พ่ิมเติม 

นิสติ (แบบเต็

หรือดุษฎีนิพน
ธ์ ตามอัตราดั
ดส่ง (๙๐ วัน
ดส่ง (๙๐ วัน

ะคา่ธรรมเนยี

หลักสูตร แตอ่
งรายวิชา ให้ชํ
ภาคเรียนละ 
ภาคเรียนละ 

ษาอังกฤษตาม
านอกเหนือห

ะดับปริญญาต

สิตระดับบัณฑิ
ายวิชาน้ัน 

 มาเรียนรายวิ

 หนว่

 ภาค
 ภาค

าติ) มาเรียนร

 หนว่

 ภาค
 ภาค
 ภาค

ตม็เวลาหรือแบ

นธ์ฉบับสมบูรณ
ังนี้ 
) ไม่เกิน ๑๕ 
) เกิน ๑๕ วัน

ยมการศึกษา ใ

อยู่ระหว่างการ
ชําระค่ารักษาส
    ๖,๐๐
         ๓,๐๐

มข้อบังคับมห
ลักสตูรเหมาจ

ตร ีให้ชาํระค่า

ฑิตศึกษาต้องล

วิชาในหลักสตู

วยกิตละ 

คเรียนละ 
คเรียนละ 

รายวิชาในหลัก

วยกิตละ 

คเรียนละ 
คเรียนละ 
คเรียนละ    ๒

บบไม่เต็มเวลา

ณ์ใหค้ณะที่นิสิ

 วัน  อัตรา   ๕
น  อัตรา ๑๐

 ให้เป็นไปตาม

รทําวิทยานิพ
สภาพนิสิต ตา
๐ บาท 
๐ บาท 

าวิทยาลัยบูรพ
จ่ายให้ชําระคา่

หน่วยกิต หน่

ลงทะเบียนเรี

ตรเหมาจ่าย ให

๑,๕๐๐ บาท

๖,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท

ักสตูรเหมาจา่

๑,๕๐๐  บาท

๖,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท

๒๐,๐๐๐ บาท

า) คร้ังละ ๕๐

สติสังกัดช้ากว

๕,๐๐๐ บาท 
๐,๐๐๐ บาท 

ประกาศของม

นธ์หรือ 
ามอัตราดังนี ้

พา  
าหน่วยกิต 

นวยกิตละ 

ยนรายวิชา

ห้ชําระ 

ท 

ท 
ท 

าย ใหช้ําระ 

ท 

ท 
ท 
ท 

๐๐ บาท 

ว่า ๙๐ วัน  

 
 

มหาวิทยาลัย 
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 ข้อ ๑๗  นิสติที่ลงทะเบียนและชําระเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่ากําหนดหรือขอคืน 
สภาพการเป็นนิสิต จะต้องเสียค่าปรับในอัตราร้อยละ ๑๒ ต่อปี ของค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องชําระ 
โดยคิดเป็นรายเดือน นับตั้งแต่วันทีใ่ห้ชําระจนถึงวันที่ชําระจริง ทั้งนี้เศษของเดือนใหคิ้ดเป็นเดือน 
 

 ข้อ ๑๘  กรณทีี่มีความจําเป็น คณะที่นิสติสังกัดอาจพิจารณาลดหรือยกเว้นค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษาตามข้อ ๖ ข้อ ๗.๕ ข้อ ๗.๖ ข้อ ๗.๗ และข้อ ๗.๘ สําหรับนิสติคนใดก็ได้ ท้ังนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะ และแจ้งมหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัตติ่อไป 
 การลดหรือยกเว้นค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ไมผู่กพันมหาวิทยาลัยที่จะเรียกเก็บ
ค่าบํารุงและคา่ธรรมเนียมการศึกษาในส่วนของมหาวิทยาลัยจากคณะทีน่ิสิตสังกัด 
 

 ข้อ ๑๙  กรณทีี่มีความจําเป็น มหาวิทยาลยัอาจพิจารณาลดหรือยกเว้นค่าบํารุงและคา่ธรรมเนียม
การศึกษาตามข้อ ๕ และหรอืข้อ ๖ และขอ้ ๑๓.๓ สําหรบันิสิตคนใด ในส่วนของมหาวิทยาลัยก็ได ้

การลดหรือยกเว้นค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ไมผู่กพันคณะที่จะเรียกเก็บ 
ค่าบํารุงและคา่ธรรมเนียมการศึกษาในส่วนของคณะที่นสิติสังกดั 
 

 ข้อ ๒๐  นิสติต่างชาติทุกระดับการศึกษาทีไ่ด้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการเรียน 
ในภาคเรียนใด ต้องชําระค่าบํารุงมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม ตามข้อ ๖ สําหรบัภาคเรียนนั้นเต็มจํานวน เพ่ือรักษา 
สภาพนิสิต 
 

 ข้อ ๒๑  ใหห้ัวหน้าส่วนงาน มีอํานาจพิจารณาอนุมัติให้นสิิตลงทะเบียนและชําระเงินคา่บํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่ากําหนด หรอืขอคืนสภาพการเป็นนิสิต และลดหรืองดค่าปรับตามข้อ ๑๗ ได้  
ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
 

 ข้อ ๒๒  ให้นําระเบียบนี้ ไปใช้ร่วมกับระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑติศึกษา หลักสตูรเหมาจ่าย คณะศึกษาศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๕๗ สาํหรับ 
หลักสตูรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
เป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๒๓  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ ณ วนัที่     ๒๑     เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

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