
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจา่ย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๙) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
----------------------------------------------- 

 

       โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุง
และค่าธรรมเนยีมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย สําหรับนสิิตระดับปริญญาตรี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลกัสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๙)  พ.ศ. ๒๕๕๖” 
  

  ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
 

  ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๓  ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุง
และค่าธรรมเนยีมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหใ้ช้ความต่อไปน้ีแทน 
  “ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 

  “นิสิต”     หมายความว่า นิสิตระดับปริญญาตรี และให้หมายความรวมถึงนิสิต
ระดับปริญญาตรีของโครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจด้วย 

  “คณะ”    ให้หมายความรวมถึงวิทยาลัย และโครงการจดัต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และ
บริหารธุรกิจด้วย” 
 

  ข้อ ๔  ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นข้อ ๔.๕ ต่อจากข้อ ๔.๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจา่ย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   

ข้อ คณะ / สาขาวิชา      จํานวนเงินต่อคน 
 

๔.๕ 
“โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบรหิารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ  

 
๑๒๙,๐๐๐” 

                                                                                                                        

  ข้อ ๕  ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น ๖.๔ ต่อจาก ๖.๓ ของข้อ ๖ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจา่ย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

“๖.๔  นิสิตสาขาวิชาการจัดการ โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
                        (๑)  ค่าขึ้นทะเบียนนิสติ   คนละ   ๒,๐๐๐ บาท   
                        (๒)  ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา    คนละ   ๑,๕๐๐ บาท  
      (๓)  ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิต   คนละ      ๕๐๐ บาท 
      (๔)  ค่าธรรมเนียมการย้ายคณะ    คนละ      ๕๐๐ บาท” 

 
 

(สําเนา) 



-๒- 
 
  ข้อ ๖  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๘/๕ และข้อ ๘/๖ ตามลําดับ ต่อจากข้อ ๘/๔ ของ
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจา่ย            
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  “ข้อ ๘/๕  นสิติโครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบรหิารธุรกิจที่ลงทะเบียนเรียน              
ในรายวิชาปกติสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นซ้ําอีกครั้งหนึ่งได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการศึกษา           
แต่ถ้าไม่สามารถสอบผ่านในรายวิชานั้น ในการลงทะเบียนครั้งต่อๆ ไป นิสิตต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในรายวิชานั้นเป็นรายครั้ง ในอัตราหน่วยกิตละ ๔๐๐ บาท 

  ข้อ ๘/๖  นิสติโครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบรหิารธุรกิจที่ลงทะเบียนครบ ๘ 
ภาคเรียนปกติ แต่ยังไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่กําหนดในหลักสูตรได้ครบ ใหชํ้าระค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนถัดไป ภาคเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท” 

 

ข้อ ๗  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๐/๓ ต่อจากข้อ ๑๐/๒ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจา่ย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

“ข้อ ๑๐/๓  นสิิตมหาวิทยาลยับูรพาที่ไม่ได้สังกัดโครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสาขาวิชาตามข้อ ๔.๕ ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา                    
หน่วยกิตละ ๑,๒๐๐ บาท” 

 

ข้อ ๘  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุง
และค่าธรรมเนยีมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๑  บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพามาลงทะเบียนเรียนรายวิชาสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ 
ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศกึษาหน่วยกิตละ ๔,๐๐๐ บาท 

ค่าทดสอบภาษาอังกฤษที่จัดโดยวิทยาลัยนานาชาติ สําหรับบุคคลภายนอกวิทยาลัยนานาชาติ 
คนละ ๑,๕๐๐ บาท 

ค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม ที่จัดโดยวิทยาลัยนานาชาติ สําหรับบุคคลภายนอก
วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

สําหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพามาลงทะเบียนเรียนรายวิชาสังกัดโครงการจัดต้ัง          
คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ และสงักัดคณะตามข้อ ๕ การชําระค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ให้นําระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคพิเศษ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาบังคับใช้โดยอนุโลม” 

  

ข้อ ๙  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุง
และค่าธรรมเนยีมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหใ้ช้ความต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ ๑๒  มหาวิทยาลัยอาจแบ่งงวดการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ
นิสิตสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ และนิสิตสังกัดโครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบรหิารธุรกิจได้  โดยจัดทํา
เป็นประกาศของมหาวิทยาลัย” 

 
 
 
 



-๓- 
 

 

ข้อ ๑๐  ให้ยกเลิกความในขอ้ ๑๕ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุง
และค่าธรรมเนยีมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหใ้ช้ความต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ ๑๕  นสิติที่สําเร็จการศกึษาโดยใช้เวลาศึกษาน้อยกว่าเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร          
ต้องชําระเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามข้อ ๔ หรือข้อ ๕ แล้วแต่กรณี จึงจะสําเร็จ
การศึกษาได้ 

  ในกรณีที่มคีวามจําเป็น คณะอาจพิจารณาลดหรือยกเว้นค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษาตามข้อ ๔ หรือข้อ ๕ หรือข้อ ๘/๖ แล้วแต่กรณ ีสําหรับนิสิตคนใดก็ได้ ทั้งนี้จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการอํานวยการโครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๐   พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

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

 


