(สําเนา)

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรเหมาจายและหลักสูตรที่ศึกษาบางชวงเวลาของปการศึกษา
สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงระเบียบวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจายและหลักสูตรที่ศึกษาบางชวงเวลาของปการศึกษา
สําหรับนิสิตภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจายและหลักสูตรที่ศึกษาบางชวงเวลาของปการศึกษา สําหรับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจายและหลักสูตรที่ศึกษาบางชวงเวลาของปการศึกษา สําหรับ
นิสิตภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“นิสิต” หมายความวา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ
“บางชวงเวลา” หมายความวา บางชวงเวลาของปการศึกษา
“หนวยสอนนอกมหาวิทยาลัย” หมายความวา หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
นอกมหาวิทยาลัยทั้งสามวิทยาเขต
“คณะ” หมายความวา คณะซึ่งนิสิตสังกัด และใหหมายความรวมถึงวิทยาลัยดวย

-๒ขอ ๕ ใหเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาเปนแบบเหมาจายตลอดหลักสูตร
ในสาขาวิชาดังตอไปนี้
ระดับการศึกษา
ขอ
สาขาวิชา
ประกาศนียบัตร ปริญญาโท
ปริญญาเอก
บัณฑิต
๕.๑ สาขาวิชาการจัดการการขนสงและโลจิสติกส
๑๖๐,๐๐๐
(ภาคพิเศษ)
๕.๒ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (นานาชาติ)
๙๒,๐๐๐
(ภาคพิเศษ)
๕.๓ สาขาวิชาทางพยาบาลศาสตร (ภาคพิเศษ)
๑๘๐,๐๐๐
(หนวยสอนนอกมหาวิทยาลัย)
๕.๔ สาขาวิชาบริหารธุรกิจสําหรับผูบริหาร
๒๙๐,๐๐๐
(ภาคพิเศษ)
๕.๕ สาขาวิชาบริหารธุรกิจสําหรับผูบริหารระดับตน
๑๙๕,๐๐๐
(ภาคพิเศษ)
๕.๖ สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ)
๒๙๐,๐๐๐
๕.๗

สาขาวิชาประกอบการ (ภาคพิเศษ)

-

๒๙๐,๐๐๐

-

๕.๘

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
(ภาคพิเศษ)
สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ (ภาคพิเศษ)

-

๒๘๐,๐๐๐

-

-

๑๙๕,๐๐๐

-

๕.๑๐ สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

-

๒๖๕,๐๐๐

-

๕.๑๑ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ)

-

๒๒๐,๐๐๐

-

๕.๑๒ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ)

-

๑๙๕,๐๐๐

-

๕.๑๓ สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ)

-

๑๙๕,๐๐๐

-

๕.๑๔ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ

-

๓๘๗,๐๐๐

-

๕.๑๕ สาขาวิชาการพัฒนาองคการและการจัดการ
สมรรถนะของมนุษย

-

-

๘๐๐,๐๐๐

๕.๙

-๓ขอ

สาขาวิชา

๕.๑๖ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
๕.๑๗ สังกัดวิทยาลัยวิทยาการวิจยั และวิทยาการปญญา
(ภาคปกติ)
๕.๑๘ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร สําหรับผูบริหาร
(ภาคพิเศษ)
๕.๑๙ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร สําหรับผูบริหาร
รุนใหม (ภาคพิเศษ)
๕.๒๐ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (ภาคปกติ)

ระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตร ปริญญาโท
บัณฑิต
-

ปริญญาเอก
๙๐๐,๐๐๐

-

๑๕๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

-

๒๒๐,๐๐๐

-

-

๑๖๐,๐๐๐

-

-

๑๐๐,๐๐๐

-

๕.๒๑ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

-

-

๘๕๐,๐๐๐

๕.๒๒ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (ภาคปกติ)

-

๑๙๐,๐๐๐

๕๘๐,๐๐๐

๕.๒๓ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาทีส่ อง
(ภาคปกติ)
๕.๒๔ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ)
๕.๒๕ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร (ภาคพิเศษ)

-

๑๙๐,๐๐๐

-

๖๐,๐๐๐

-

-

-

๒๔๐,๐๐๐

-

-

-

๔๕๐,๐๐๐

-

-

๕๖๐,๐๐๐

๕.๒๖ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร (ภาคปกติ)
แบบ ๒.๑ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘
๕.๒๗ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร (ภาคปกติ)
แบบ ๒.๒ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘

-๔ขอ ๖ ใหเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตที่ศึกษาบางชวงเวลา
เปนแบบเหมาจายตลอดหลักสูตรในสาขาวิชาดังตอไปนี้
ระดับการศึกษา
ขอ
สาขาวิชา
ประกาศนียบัตร ปริญญาโท
ปริญญาเอก
บัณฑิต
๖.๑ สังกัดคณะวิทยาศาสตร
๓๐,๐๐๐
๙๒,๐๐๐
๖.๒ สังกัดคณะศึกษาศาสตร

๓๐,๐๐๐

๙๒,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๖.๓ สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

-

๙๒,๐๐๐

-

๖.๔ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร

-

๙๒,๐๐๐

-

๖.๕ สังกัดคณะวิทยาศาสตรการกีฬา

-

๙๒,๐๐๐

-

ขอ ๗ ในกรณีนิสิตตางชาติ ใหเก็บคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาเปนแบบ
เหมาจายตลอดหลักสูตรเพิม่ ขึ้นอีก ๘๐,๐๐๐ บาท สําหรับหลักสูตรปริญญาโท และ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
สําหรับหลักสูตรปริญญาเอก
ขอ ๘ นอกจากคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาตามขอ ๕ ขอ ๖ และขอ ๗ แลว
นิสิตจะตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเพิม่ เติมทุกระดับการศึกษาตามอัตราดังนี้
๘.๑ คาขึ้นทะเบียนเปนนิสิต ๒,๐๐๐ บาท
๘.๒ คาขึ้นทะเบียนปริญญา ๑,๕๐๐ บาท
ขอ ๙ นิสิตที่ศึกษาครบกําหนดระยะเวลาของแตละหลักสูตร แตอยูระหวางการทํา
วิทยานิพนธ หรือจัดทํารายวิชาการศึกษาอิสระ หรือเรียนบางรายวิชา ใหชําระคารักษาสภาพนิสิต
ดังนี้
๙.๑ สาขาวิชาตามขอ ๕.๑ ถึงขอ ๕.๓ และขอ ๕.๒๕
ก. ภาคตนและภาคปลาย
ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท
ข. ภาคฤดูรอ น
๒,๕๐๐ บาท
๙.๒ สาขาวิชาตามขอ ๕.๑๕ ถึงขอ ๕.๒๔ และขอ ๕.๒๖ ถึงขอ ๕.๒๗
ภาคตนและภาคปลาย
ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท
๙.๓ สาขาวิชาตามขอ ๖
ปการศึกษาละ ๖,๐๐๐ บาท
นิสิตปริญญาเอกที่เขาศึกษากอนปการศึกษา ๒๕๕๓ ใหชําระคารักษาสภาพนิสิต
ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ตั้งแตปการศึกษาที่ ๖ เปนตนไป

-๕นิสิตปริญญาเอก สังกัดวิทยาลัยพาณิชยศาสตร ที่เขาศึกษากอนปการศึกษา ๒๕๕๓
ใหชําระคารักษาสภาพนิสิตตามวรรคหนึ่ง ตั้งแตปการศึกษาที่ ๖ เปนตนไป
นิสิตปริญญาโท สังกัดวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา ที่เขาศึกษากอนป
การศึกษา ๒๕๕๓ ใหชําระคารักษาสภาพตามวรรคหนึ่ง ตั้งแตปการศึกษาที่ ๔ เปนตนไป
นิสติ บัณฑิตศึกษาที่เขาศึกษากอนปการศึกษา ๒๕๕๓ ในสาขาวิชาตามขอ ๕.๒๒ ถึงขอ
๕.๒๔ ไมตองชําระคารักษาสภาพนิสิต
ขอ ๑๐ นิสิตปริญญาเอก สังกัดวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา ซึ่งตอง
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ชําระวิชาละ ๕,๐๐๐ บาท
นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ซึ่งตองเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ชําระ
วิชาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาการพัฒนาองคการและการจัดการสมรรถนะของมนุษย
และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) ซึ่งตองเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ชําระวิชาละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๑๑ นิสิตปริญญาเอก สังกัดวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา ตองชําระ
คาธรรมเนียมการสอบปองกันดุษฎีนิพนธ ครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท และคาสอบวัดคุณสมบัติครั้งที่ ๒
และครั้งที่ ๓ ครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท
นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ตองชําระคาธรรมเนียมการสอบ
ปองกันดุษฎีนพิ นธ ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท และคาสอบวัดคุณสมบัติครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๑๒ นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ตองชําระคาธรรมเนียม
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานสําหรับผูไมมีพื้นฐานทางรัฐศาสตรหรือทางรัฐประศาสนศาสตร
รายวิชาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๑๓ สําหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพามาลงทะเบียนเรียนรายวิชาสังกัด
ตามขอ ๕ หรือขอ ๖ การชําระคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาใหนําระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่
แกไขเพิม่ เติม มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๑๔ มหาวิทยาลัยอาจแบงงวดการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาได
โดยใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๕ กําหนดการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา ใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย

-๖ขอ ๑๖ นิสิตที่ลงทะเบียนและชําระเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาชากวา
กําหนด หรือขอคืนสภาพการเปนนิสิต จะตองเสียคาปรับในอัตรารอยละ ๑๒ ตอป ของคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษาที่ตองชําระ โดยคิดเปนรายเดือน นับตั้งแตวันทีใ่ หชําระจนถึงวันที่ชําระจริง
ทั้งนี้เศษของเดือนใหคิดเปนเดือน
ขอ ๑๗ ในกรณีที่มีความจําเปน คณะอาจพิจารณาลดหรือยกเวนคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษาตามขอ ๕ หรือขอ ๖ หรือขอ ๗ สําหรับนิสิตคนใดก็ได ทั้งนีจ้ ะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
ขอ ๑๘ นิสิตทุกระดับการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งใหพัก
การเรียนในภาคเรียนใด ตองชําระคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาตามขอ ๕ และหรือขอ ๖ และ
หรือขอ ๗ สําหรับภาคเรียนนั้นตามที่กําหนดในประกาศของมหาวิทยาลัยเต็มจํานวน เพื่อรักษา
สภาพนิสิต
ขอ ๑๙ ระเบียบนี้ไมมีผลบังคับใชสําหรับนิสิตภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
ทางสาธารณสุขศาสตร (หนวยสอนนอกมหาวิทยาลัย) ทีเ่ ขาศึกษากอนปการศึกษา ๒๕๕๒
ขอ ๒๐ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(ลงชื่อ)

สําเนาถูกตอง
(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารยเกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

