(สําเนา)
ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒
--------------------โดยที่เปนการสมควรใหมีขอ บังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.
๒๕๕๐ และมติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๕๑ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“คณบดี” หมายความวา คณบดีของคณะที่นิสิตสังกัด
“ประธานสาขาวิชา” หมายความวา ผูที่ไดรับแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยเปนผูบริหาร
หลักสูตรสาขาวิชาที่นิสิตสังกัด
“นิสิต” หมายความวา นิสิตระดับปริญญาตรี
ขอ ๔ คุณวุฒแิ ละคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนิสิต
ผูสมัครเขาเปนนิสิต จะตองมีคุณวุฒิ และคุณสมบัติดังตอไปนี้
๔.๑ สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
๔.๒ สําเร็จการศึกษาขั้นอนุปริญญา หรือเทียบเทาที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อเขา
ศึกษาในขั้นปริญญาตรี ในคณะใดคณะหนึง่ ของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบหรือเงื่อนไขของ
คณะนัน้ ๆ หรือ
๔.๓ สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทาที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อเขา
ศึกษาในขั้นปริญญาตรีในคณะใดคณะหนึง่ ตามระเบียบหรือเงื่อนไขของคณะนัน้ ๆ
๔.๔ เปนผูมีความประพฤติดี ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย

-๒๔.๕ ไมเปนโรคติดตอรายแรง ซึ่งเปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเปนโรคที่จะเปน
อุปสรรคตอการศึกษาสําหรับคณะที่จดั การศึกษาเปนภาษาตางประเทศอาจกําหนดคุณวุฒแิ ละ
คุณสมบัติของผูเปนนิสิตเพิ่มเติมจากทีก่ ลาวขางตนได โดยใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๕ การรับผูสมัครเขาเปนนิสิต
ผูสมัครเขาเปนนิสิต จะตองผานการสอบคัดเลือกตามทีม่ หาวิทยาลัยจะกําหนด
รายละเอียดและประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป แตในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนเปนพิเศษเพื่อ
ประโยชนของทางราชการ มหาวิทยาลัยอาจคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๔ เขาเปน
นิสิต ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยก็ได
ขอ ๖ การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
๖.๑ ผูที่จะขึน้ ทะเบียนเปนนิสิตของมหาวิทยาลัยจะตองขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
ประเภทใดประเภทหนึ่งตามขอ ๗
๖.๒ ผูสมัครเขาเปนนิสิตจะมีสภาพเปนนิสิตตอเมื่อไดขนึ้ ทะเบียนเปนนิสิตแลว
รายละเอียดของการขึ้นทะเบียนเปนนิสิตนัน้ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๗ ประเภทนิสิต
นิสิตมี ๒ ประเภท ดังนี้
๗.๑ นิสิตภาคปกติ เปนนิสิตที่เรียนในระบบการศึกษาภาคปกติ
๗.๒ นิสิตภาคพิเศษ เปนนิสติ ที่เรียนในระบบการศึกษาภาคพิเศษ
ขอ ๘ ระบบการศึกษา แบงเปน ๒ ประเภท ดังนี้
๘.๑ การศึกษาภาคปกติ เปนการจัดการเรียนการสอนเต็มเวลา โดยจัดเปนระบบ
ทวิภาค ปการศึกษาหนึง่ แบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษา คือ ภาคตนและภาคปลาย ตามลําดับ
มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในภาคฤดูรอนหรือในชวงเวลาใหเหมาะสมกับวิธีการจัดการศึกษาใน
ขอ ๙ ก็ได
๘.๒ การศึกษาภาคพิเศษ เปนการจัดการเรียนการสอนเต็มเวลาหรือบางสวน ปการศึกษา
หนึ่งแบงออกเปน ๓ ภาคการศึกษา คือ ภาคฤดูรอน ภาคตน และภาคปลาย ตามลําดับ มหาวิทยาลัย
อาจจัดการศึกษาในชวงเวลาใหเหมาะสมกับวิธีการจัดการศึกษาในขอ ๙ ก็ได
ขอ ๙ วิธีการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
หรือหลายรูปแบบ ดังนี้
๙.๑ การศึกษาแบบเฉพาะบางชวงเวลา เปนการจัดการศึกษาในบางชวงเวลาของ
ปการศึกษา หรือเปนไปตามเงื่อนไขของคณะ หรือขอตกลงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

-๓๙.๒ การศึกษาแบบทางไกล เปนการจัดการศึกษาโดยใชการสอนทางไกลผานทาง
ไปรษณีย หรือวิทยุกระจายเสียง หรือเครือขายสารสนเทศอื่น ๆ หรือเปนไปตามเงื่อนไขของคณะ
หรือขอตกลงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๙.๓ การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เปนการจัดการเรียนการสอน
เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชา ตามกําหนดเวลาของคณะนั้น ๆ
๙.๔ การศึกษาแบบนานาชาติ เปนการจัดการศึกษาโดยความรวมมือของสถานศึกษา
ในประเทศ หรือตางประเทศ หรือเปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มกี ารจัดการ และมาตรฐาน
เชนเดียวกับหลักสูตรนานาชาติ
ขอ ๑๐ “หนวยกิต” หมายถึง มาตราที่ใชแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสติ ไดรับ แตละ
รายวิชาจะมีจํานวนหนวยกิตกําหนดไว
๑๐.๑ รายวิชาใดที่ใชเวลาเรียนสัปดาหละ ๑ หนวยชัว่ โมง หรือไมนอยกวา ๑๕ หนวย
ชั่วโมง ในหนึง่ ภาคเรียน ใหนับเปน ๑ หนวยกิต
๑๐.๒ รายวิชาใดที่ใชเวลาปฏิบัติการสัปดาหละ ๒ ถึง ๓ หนวยชัว่ โมง หรือไมนอยกวา
๓๐-๔๕ หนวยชั่วโมง ในหนึ่งภาคเรียน ใหนับเปน ๑ หนวยกิต
๑๐.๓ รายวิชาใดที่ใชเวลาฝกงานสัปดาหละ ๓ ถึง ๖ หนวยชัว่ โมง หรือไมนอยกวา
๔๕-๙๐ หนวยชั่วโมง ในหนึ่งภาคเรียน ใหนับเปน ๑ หนวยกิต
ขอ ๑๑ การลงทะเบียนเรียน
๑๑.๑ กําหนดวัน เวลา และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียนใหเปนไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๑.๒ นิสิตที่ไมไดลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณในภาคเรียนใดภายในกําหนดวัน
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะไมมีสิทธิเรียนในภาคเรียนนัน้
๑๑.๓ นิสิตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาในการเลือกเรียนรายวิชา
ใด ๆ ในแตละภาคการศึกษา กอนการลงทะเบียนเรียน ถารายวิชาใดบังคับวาตองเรียนรายวิชาอืน่
กอน นิสิตตองเรียนรายวิชานัน้ แลว หรือไดรับอนุมัติจากหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่
รายวิชานัน้ สังกัด จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกลาวได
๑๑.๔ ในแตละภาคการศึกษา กรณีที่นิสิตมีความจําเปนตองลงทะเบียนเรียนขาม
ประเภทนิสิต ตามขอ ๗ ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
๑๑.๕ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ ตอเมื่อไดชําระคาบํารุงและคาธรรมเนียม
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว นิสิตผูใดชําระคาบํารุงและคาธรรมเนียมตาง ๆ ภายหลังวันที่
มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษา

-๔๑๑.๖ จํานวนหนวยกิต แตละภาคการศึกษา
๑๑.๖.๑ ในแตละภาคการศึกษา นิสิตภาคปกติตองลงทะเบียนเรียนไมตาํ่ กวา
๙ หนวยกิต และไมเกิน ๒๑ หนวยกิต สําหรับนิสิตภาคพิเศษใหลงทะเบียนเรียนไมเกิน ๑๖ หนวยกิต
๑๑.๖.๒ นิสิตจะลงทะเบียนเรียนนอยหรือมากกวาเกณฑที่กําหนดในขอ ๑๑.๖.๑
ไดตอเมื่อไดรบั อนุมัติจากคณบดี
๑๑.๖.๓ นิสิตที่จะจบหลักสูตรและเหลือวิชาเรียนตามหลักสูตรมีจํานวนหนวยกิต
ตํ่ากวาเกณฑทกี่ ําหนดไวใน ขอ ๑๑.๖.๑ ใหลงทะเบียนเรียนเทาจํานวนหนวยกิตที่เหลือได
๑๑.๖.๔ ภาคฤดูรอนลงทะเบียนเรียนไมเกิน ๑๐ หนวยกิต ทั้งนิสิตภาคปกติและ
นิสิตภาคพิเศษ
ขอ ๑๒ การลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (audit)
๑๒.๑ นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตได โดยตองชําระ
คาหนวยกิตตามปกติ ทั้งนี้โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผสู อน
๑๒.๒ การเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตนีไ้ มบงั คับใหนิสิตสอบ และให
บันทึกในระเบียนในชองผลการเรียนวา “ au ” เฉพาะผูที่มเี วลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นเทานัน้
ขอ ๑๓ การลงทะเบียนเรียนของบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยอาจอนุมตั ิใหบุคคลภายนอกใด ๆ ที่ไมใชนิสิตของมหาวิทยาลัยเขา
เรียนบางวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย โดยนับหนวยกิตหรือไมนับหนวยกิตก็ได แตผูนั้นจะตองมี
คุณสมบัติและพื้นความรูตามประกาศมหาวิทยาลัย และจะตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง
ๆ เชนเดียวกับนิสิต กับตองเสียคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการ
เก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาตามระบบการศึกษาตามขอ ๘.๒
ขอ ๑๔ การขอถอน ขอเพิ่ม หรือของดรายวิชาที่จะเรียน
๑๔.๑ การขอถอน ขอเพิ่ม หรือ ของดรายวิชาทีจ่ ะเรียน ตองไดรับอนุมัติจากอาจารย
ที่ปรึกษา ในกรณีขอเพิ่มรายวิชา ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนดวย
๑๔.๒ การขอถอน หรือขอเพิ่มรายวิชาทีจ่ ะเรียนตองไดรับอนุมัติภายใน ๒ สัปดาห
แรกของภาคเรียน ทั้งนี้ตองเปนไปตามขอ ๑๑.๓ และ ๑๑.๖
๑๔.๓ การของดเรียนบางรายวิชาหรือทุกรายวิชา ตองกระทํากอนวันเริม่ สอบไล
วันแรก ไมนอยกวา ๒ สัปดาห

-๕ขอ ๑๕ การขอถอนคืนคาลงทะเบียนเรียนรายวิชา
๑๕.๑ นิสิตที่ขอถอนหรืองดเรียนรายวิชาใดเพราะมหาวิทยาลัยประกาศไมสอน
รายวิชานัน้ ทั้งภาคเรียน มีสิทธิขอถอนคืนคาลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ ไดเต็มจํานวน
๑๕.๒ นิสิตที่ขอถอนรายวิชาใดภายใน ๒ สัปดาหแรกของภาคเรียน มีสิทธิขอถอนคืน
คาลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ ไดเต็มจํานวน
๑๕.๓ นิสิตทีข่ องดเรียนรายวิชาภายหลังกําหนดเวลาที่ระบุไวในขอ ๑๔.๒ ไมมีสิทธิ
ขอถอนคืนคาลงทะเบียนเรียน
ขอ ๑๖ เวลาเรียน
๑๖.๑ นิสิตตองใชเวลาเรียนในรายวิชาหนึง่ ๆ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดของรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชานัน้
๑๖.๒ นิสิตตองเรียนตามหลักสูตรใหสําเร็จการศึกษา ภายในกําหนดเวลา ดังนี้
๑๖.๒.๑ หลักสูตรตอเนื่อง ภายในเวลา ๔ ปการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ
และภายใน ๖ ปการศึกษา สําหรับนิสิตภาคพิเศษ
๑๖.๒.๒ หลักสูตร ๔ ป ภายในเวลา ๘ ปการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ
และภายใน ๑๒ ปการศึกษา สําหรับนิสิตภาคพิเศษ
๑๖.๒.๓ หลักสูตร ๕ ป ภายในเวลา ๑๐ ปการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ
และภายใน ๑๕ ปการศึกษา สําหรับนิสิตภาคพิเศษ
๑๖.๒.๔ หลักสูตร ๖ ป ภายในเวลา ๑๒ ปการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ
และภายใน ๑๘ ปการศึกษา สําหรับนิสิตภาคพิเศษ
ขอ ๑๗ ระบบการใหคะแนน
๑๗.๑ ระบบการใหคะแนนเปนแบบมีคาระดับขั้น
ระบบการใหคะแนนของแตละรายวิชาใหกระทําเปนแบบมีคาระดับขั้น ซึ่งมี
ความหมายและมีคาระดับขัน้ ดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
คาระดับขั้น
A
ดีเยีย่ ม
๔.๐
B+
ดีมาก
๓.๕
B
ดี
๓.๐
C+
คอนขางดี
๒.๕
C
พอใช
๒.๐
D+
ออน
๑.๕
D
ออนมาก
๑.๐
F
ตก
๐

-๖๑๗.๒ ระบบการใหคะแนนเปนแบบไมมีคา ระดับขั้น
ระบบการใหคะแนนของแตละรายวิชาอาจแสดงไดดวยสัญลักษณตาง ๆ
ที่ไมมีคาระดับขั้น แตมีความหมาย ดังนี้
สัญลักษณ
ความหมาย
S
ผลการศึกษาผานตามเกณฑ (Satisfactory)
U
ผลการศึกษาไมผานตามเกณฑ (Unsatisfactory)
I
การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
W
งดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn)
au
การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต (audit)
๑๗.๓ การให F ใหกระทําไดในกรณีตอไปนี้ดวย
๑๗.๓.๑ นิสิตขาดสอบโดยไมไดรับอนุมัติจากคณบดี
๑๗.๓.๒ นิสิตใชเวลาเรียนไมครบตามเกณฑในขอ ๑๖.๑
๑๗.๓.๓ นิสิตทุจริตในการสอบ
๑๗.๔ การให S หรือ U ในแตละรายวิชาใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
แตละสาขาวิชา
๑๗.๕ การให I ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
๑๗.๕.๑ นิสิตใชเวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ ๑๖.๑ แตไมไดสอบ เพราะ
ปวยหรือเหตุสดุ วิสัย และไดรับอนุมัติจากคณบดี
๑๗.๕.๒ อาจารยผูสอน หัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาและคณบดี
เห็นสมควรใหรอผลการศึกษา เพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานัน้
ยังไมสมบูรณ โดยมิใชเปนความผิดของนิสิต
๑๗.๕.๓ นิสิตที่ไดรับการใหคะแนนระดับขั้น I จะตองดําเนินการขอ
ประเมินผลเพือ่ แกระดับขั้น I ใหเสร็จสิ้น เพื่อใหอาจารยผูสอนรายงานผลการเรียนไดภายในภาค
เรียนถัดไปทีน่ สิ ิตมีสิทธิลงทะเบียนเรียน หากพนกําหนดดังกลาว มหาวิทยาลัยจะเปลีย่ นระดับขั้น I
เปน F โดยอัตโนมัติ
๑๗.๖ การให W ในรายวิชาใด จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
๑๗.๖.๑ นิสิตไดรับอนุมัติใหงดเรียนในรายวิชานั้นตามขอ ๑๔.๓
๑๗.๖.๒ นิสิตไดรับอนุญาตใหลาพักการเรียนตามขอ ๒๑.๒
๑๗.๖.๓ นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนัน้
๑๗.๖.๔ นิสิตที่ไดรับอนุมัตจิ ากคณบดีใหเปลี่ยนจากระดับขั้น I ที่นิสิตไดรับ
ตามขอ ๑๗.๕.๑ และครบกําหนดเวลาของการเปลี่ยนระดับขั้น I แลวแตการปวยหรือเหตุสุดวิสยั ยัง
ไมสิ้นสุด โดยไดรับอนุมัติจากคณบดี

-๗๑๗.๗ การนับจํานวนหนวยกิตเพื่อใชในการคํานวณหาคาระดับขั้นเฉลีย่ ใหนับ
จากรายวิชาทีม่ ีระบบการใหคะแนนแบบมีคาระดับขั้น ในกรณีทนี่ ิสิตลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชา
ใด ๆ ใหนําคาระดับขั้นที่ได ไปใชในการคํานวณหาคาระดับขั้นเฉลี่ยแทนรายวิชาทีเ่ รียนซํ้า
๑๗.๘ การนับจํานวนหนวยกิตสะสมของนิสิตเพื่อใหครบหลักสูตร ใหนับเฉพาะ
หนวยกิตของรายวิชาที่สอบไดเทานัน้
๑๗.๙ คาระดับขั้นเฉลี่ยเฉพาะรายภาคเรียน ใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิต
ในภาคเรียนนัน้ โดยนําผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละรายวิชาเปน
ตัวตั้ง หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่มีคาระดับขั้นของภาคเรียนนั้น
๑๗.๑๐ คาระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแตเริ่มเขา
เรียนจนถึงภาคเรียนสุดทายที่นิสิตลงทะเบียนเรียน โดยนําผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิต
กับคาระดับขัน้ ของแตละรายวิชาที่เรียนทัง้ หมดตามขอ ๑๗.๗ เปนตัวตั้ง หารดวยจํานวนหนวย
กิตรวมของรายวิชาที่มีคาระดับขั้น
๑๗.๑๑ เมื่อมีการประเมินผลเพื่อแกระดับขั้น I แลว ใหนํามาประมวลผลใหมอีกครั้งหนึ่ง
ขอ ๑๘ การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน
๑๘.๑ รายวิชาใดที่นิสิตสอบได D+ หรือ D นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซํ้าไดตอเมื่อ
ไดรับอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด
๑๘.๒ นิสิตที่ไดรับ F หรือ U ในรายวิชาบังคับ จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
ซํ้าอีก จนกวาจะไดรับ A B+ B C+ C D+ D หรือ S
๑๘.๓ นิสิตทีไ่ ดรับ F หรือ U ในรายวิชาเลือก สามารถจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาอืน่ ๆ
แทนได แตตองอยูในกลุมวิชาเดียวกัน ทั้งนีห้ ากเรียนครบหลักสูตรแลวจะไมเลือกรายวิชาเรียน
แทนก็ได
ขอ ๑๙ การจําแนกสภาพนิสติ
๑๙.๑ การจําแนกสภาพนิสิต จะกระทําเมื่อสิ้นภาคเรียนแตละภาค ทั้งนี้ยกเวนนิสิต
ที่เขาศึกษาเปนปแรก การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเมื่อเรียนครบสองภาคเรียนนับแตเริ่มเขา
ศึกษา
๑๙.๒ สภาพนิสิตมี ๔ สภาพ คือ สภาพสมบูรณ สภาพรอพินิจ สภาพทดลองเรียน
และสภาพอาคันตุกะ ดังนี้
๑๙.๒.๑ นิสิตสภาพสมบูรณ ไดแก นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเปนปแรก หรือ
นิสิตที่สอบไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไมตาํ่ กวา ๒.๐๐
๑๙.๒.๒ นิสิตสภาพรอพินิจ ไดแก นิสิตที่สอบไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต ๑.๗๕ ถึง ๑.๙๙

-๘๑๙.๒.๓ นิสิตสภาพทดลองเรียน ไดแก นิสิตที่มหาวิทยาลัยรับเขาเรียน โดยมี
เงื่อนไขตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๙.๒.๔ นิสิตสภาพอาคันตุกะ ไดแก นิสติ จากสถาบันอื่นที่มาลงทะเบียนเรียน
บางรายวิชาทีม่ หาวิทยาลัย
๑๙.๓ นิสิตภาคปกติที่ไดรับอนุญาตใหเรียนในภาคฤดูรอน ใหนําผลการเรียนใน
ภาคฤดูรอนไปรวมกับผลการเรียนในภาคเรียนถัดไปทีน่ สิ ิตลงทะเบียนเรียน เพื่อการจําแนกสภาพ
นิสิตในกรณีทนี่ ิสิตอยูในสภาพรอพินิจ ใหนายทะเบียนแจงใหนิสิตและอาจารยที่ปรึกษาของนิสิตผู
นั้นทราบโดยเร็วที่สุด
ขอ ๒๐ การทุจริตในการสอบ
นิสิตที่ทําการทุจริตดวยประการใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับการสอบทุกชนิด มหาวิทยาลัย
อาจสั่งให
๒๐.๑ ตกในรายวิชานั้น หรือ
๒๐.๒ ตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ
๒๐.๓ พนจากสภาพนิสิต
ขอ ๒๑ การลาพักการเรียน
๒๑.๑ นิสิตอาจยื่นคํารองขออนุญาตลาพักการเรียนตอคณบดีไดในกรณีตอไปนี้
๒๑.๑.๑ ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอืน่ ใดซึ่ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
๒๑.๑.๒ เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานาน เกินรอยละ ๒๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดในภาคเรียนนั้นตามคําสั่งแพทย โดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของทางราชการ
หรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลซึ่งเปนของเอกชน และที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
๒๑.๑.๓ มีความจําเปนสวนตัว โดยอาจยื่นคํารองขออนุญาตลาพักการเรียนได
เมื่อไดเรียนในมหาวิทยาลัยมาแลวอยางนอยหนึ่งภาคเรียน
๒๑.๒ การลาพักการเรียน นิสิตตองยื่นคํารองตอคณบดีภายใน ๒ สัปดาห หรือตามที่
คณบดีเห็นสมควร นับจากวันเปดภาคเรียนและใหคณบดีเปนผูพิจารณาอนุญาต แลวแจงให
นายทะเบียนทราบ
๒๑.๓ การลาพักการเรียน ใหอนุญาตครั้งละไมเกินหนึ่งภาคเรียน ถานิสิตยังมีความ
จําเปนที่จะตองขอลาพักการเรียนตอไปอีกใหยื่นคํารองใหม
๒๑.๔ ในกรณีที่นิสิตไดรับอนุญาตใหลาพักการเรียน ใหนับระยะเวลาที่ลาพัก
การเรียนรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย

-๙๒๑.๕ ในระหวางที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการเรียน นิสิตจะตองชําระเงินคาบํารุง
มหาวิทยาลัยและคาบํารุงคณะตามระเบียบทุกภาคเรียนภายใน ๒ สัปดาห นับจากวันเปด
ภาคเรียน เพื่อรักษาสภาพนิสิต มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย
๒๑.๖ นิสิตที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเขาเรียนจะตองยื่นคํารอง
ขอกลับเขาเรียนตอคณบดี และใหคณบดีแจงใหนายทะเบียนทราบ
ขอ ๒๒ ฐานะชั้นปของนิสิต
๒๒.๑ นิสิตที่มีจํานวนหนวยกิตสะสมต่ํากวา ๓๕ หนวยกิตใหเทียบฐานะเปนนิสิต
ชั้นปที่ ๑
๒๒.๒ นิสิตที่มีจํานวนหนวยกิตสะสมตั้งแต ๓๕ หนวยกิตขึ้นไปแตไมถึง ๗๐ หนวยกิต
ใหเทียบฐานะเปนนิสิต ชั้นปที่ ๒
๒๒.๓ นิสิตที่มีจํานวนหนวยกิตสะสมตั้งแต ๗๐ หนวยกิตขึ้นไปแตไมถึง ๑๐๐ หนวยกิต
ใหเทียบฐานะเปนนิสิต ชั้นปที่ ๓
๒๒.๔ นิสิตทีม่ ีจํานวนหนวยกิตสะสมตั้งแต ๑๐๐ หนวยกิตขึ้นไป ใหเทียบฐานะเปน
นิสิต ชั้นปที่ ๔ ยกเวนนิสิตหลักสูตร ๕ ป และหลักสูตร ๖ ป ถามีหนวยกิตสะสม ระหวาง ๑๐๐๑๒๙ หนวยกิต ใหเทียบชั้นปที่ ๔ ถามีหนวยกิตสะสมระหวาง ๑๓๐-๑๕๙ หนวยกิต ใหเทียบชั้นป
ที่ ๕ และถามีหนวยกิตสะสม ๑๖๐ หนวยกิตขึ้นไป ใหเทียบชั้นปที่ ๖
ขอ ๒๓ การยายคณะ
๒๓.๑ นิสิตที่จะขอยายคณะ ตองมีคุณสมบัติดังนี้
๒๓.๑.๑ ไดเรียนในคณะเดิมมาแลวไมนอยกวา ๒ ภาคเรียน ทั้งนี้ไมนับ
ภาคเรียนที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งใหพกั การเรียน
๒๓.๑.๒ ไมเคยไดรับอนุมัติใหยายคณะมากอน
๒๓.๒ ในการยื่นคํารองขอยายคณะ นิสิตตองแสดงเหตุผลประกอบ การพิจารณา
อนุมัติใหอยูในดุลพินิจของคณบดีที่เกี่ยวของ และเปนไปตามระเบียบของคณะนัน้ ๆ
๒๓.๓ การยายคณะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน
ที่จะยายคณะ
๒๓.๔ นิสิตที่ยายคณะ จะตองมีเวลาเรียนในคณะที่ยายเขามาใหมอยางนอย ๔
ภาคเรียน กอนจบการศึกษา
๒๓.๕ รายวิชาตาง ๆ ที่นิสิตยายคณะไดเรียนมา ถึงแมจะไมตรงกับหลักสูตรของ
คณะทีย่ ายเขาก็ตาม ใหนํามาคํานวณคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมดวย
๒๓.๖ ระยะเวลาการศึกษา ใหนับตั้งแตเริ่มเขาเรียนในคณะเดิม

-๑๐ขอ ๒๔ การเปลี่ยนสาขาวิชาและวิชาโท
๒๔.๑ นิสิตซึ่งศึกษาตามหลักสูตรตอเนื่อง ๒ ป จะเปลี่ยนสาขาวิชามิได ถามีความ
ประสงคจะเปลี่ยนสาขาวิชา ก็ใหกระทําไดโดยการสอบคัดเลือกใหม การโอนหนวยกิตใหเปนไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
๒๔.๒ นิสิตซึ่งศึกษาตามหลักสูตร ๔ ป อาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะไดเพียง
ครั้งเดียว ทั้งนีโ้ ดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่เกีย่ วของและไดรับ
อนุมัติจากคณบดี แลวใหคณบดีแจงใหนายทะเบียนทราบ
ขอ ๒๕ การเปลี่ยนประเภทนิสิต
นิสิตสามารถเปลี่ยนประเภทได ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๖ การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีวิทย
ฐานะเทียบเทามหาวิทยาลัยได ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการยายโอนนิสติ นักศึกษา
ภาคปกติระดับปริญญาตรี
ขอ ๒๗ การเทียบโอนหนวยกิต
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเทียบโอนหนวยกิตไดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๘ การพนจากสภาพนิสิต
นิสิตตองพนจากสภาพนิสิตในกรณีตอไปนี้
๒๘.๑ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับปริญญาตามขอ ๓๐
๒๘.๒ ไดรับอนุมัติจากคณบดีใหลาออก
๒๘.๓ ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังตอไปนี้
๒๘.๓.๑ ไมลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนแรกที่ขนึ้ ทะเบียนเปนนิสิต
๒๘.๓.๒ ไมลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึง่ หรือการลงทะเบียน
เรียนไมสมบูรณ โดยมิไดลาพักการเรียนตามขอ ๒๑
๒๘.๓.๓ ขาดคุณวุฒหิ รือคุณสมบัติตามขอ ๔ อยางใดอยางหนึ่ง
๒๘.๓.๔ เมื่อคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา ๑.๗๕
๒๘.๓.๕ มีระยะเวลาการศึกษาครบกําหนดตามขอ ๑๖.๒ แลวยังไมสาํ เร็จการศึกษา
๒๘.๓.๖ เปนนิสิตสภาพรอพินิจที่มีคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา ๑.๘๐ เปน
เวลาสองภาคเรียนที่มีการจําแนกสภาพตอเนื่องกัน และยังไมพนสภาพรอพินิจ
๒๘.๓.๗ เปนนิสิตสภาพรอพินจิ ครบ ๔ ภาคเรียน ที่มีการจําแนกสภาพ
ตอเนื่องกันแลวยังไมพนสภาพรอพินิจ

-๑๑๒๘.๓.๘ ทําการทุจริตอยางรายแรงในการสอบ
๒๘.๓.๙ มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรงในขณะทีเ่ ปนนิสิต
๒๘.๓.๑๐ ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง
ผูที่พนจากสภาพนิสิตเพราะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยตามขอ ๒๘.๓.๒ หาก
ประสงคขอคืนสภาพเปนนิสิตอีกใหยื่นคํารองผานอาจารยที่ปรึกษา หัวหนาภาควิชาหรือประธาน
สาขาวิชาและคณบดีเพื่อพิจารณาเสนอใหอธิการบดีอนุมัติ ทั้งนี้ ผูนั้นตองชําระเงินคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษา เมื่อไดรับอนุมัติแลว ใหผูนนั้ คืนสภาพเปนนิสิตอีกครั้งหนึง่ และคงสภาพ
เปนนิสิตเพียงเทาระยะเวลาตามขอ ๑๖.๒ นับตั้งแตวันขึน้ ทะเบียนเปนนิสิตครั้งแรก
ขอ ๒๙ การขอรับปริญญา
๒๙.๑ ในภาคเรียนใดทีน่ ิสิตคาดวาจะสําเร็จการศึกษาใหยื่นคํารองขอรับปริญญา
ตอนายทะเบียน ภายใน ๑ เดือน นับแตวันเปดภาคเรียน
๒๙.๒ นิสิตที่จะขอรับปริญญาไดตองมีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัย ไมนอ ยกวา ๕ ภาคเรียน
สําหรับหลักสูตร ๕ ป ไมนอยกวา ๔ ภาคเรียนสําหรับหลักสูตร ๔ ป หรือไมนอยกวา ๒ ภาคเรียน
สําหรับหลักสูตร ๒ ป
ขอ ๓๐ การใหปริญญา
มหาวิทยาลัยจะพิจารณานิสิตที่ไดยนื่ ความจํานงขอรับปริญญาและมีความประพฤติ
ดี เสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัตปิ ริญญาบัณฑิต หรือปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม
ตามเกณฑ ดังตอไปนี้
๓๐.๑ ปริญญาบัณฑิต นิสิตผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตตองสอบไดจํานวนหนวยกิต
ครบตามหลักสูตร และไดคา ระดับขั้นเฉลีย่ สะสมไมนอยกวา ๒.๐๐
๓๐.๒ ปริญญาบัณฑิตเกียรตินยิ มอันดับสอง นิสิตผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิต
เกียรตินยิ มอันดับสองตองสอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร ๔ ป หรือ ๕ ป หรือ ๖ ป ได
คาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๓.๒๕ ขึ้นไป และไมเคยสอบได D+ D F หรือ U ในรายวิชาใด
๓๐.๓ ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง นิสิตผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิต
เกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง ตองสอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร ๔ ป หรือ ๕ ป หรือ ๖ ป ได
คาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๓.๖๐ ขึ้นไป และไมเคยสอบได D+ D F หรือ U ในรายวิชาใด

-๑๒ขอ ๓๑ การใหเหรียญรางวัล
ในแตละปการศึกษา นิสิตผูมีสิทธิไดรับเหรียญรางวัลจะตองมีคณ
ุ สมบัติดังนี้
๓๑.๑ ไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง
๓๑.๒ ไดคาระดับขัน้ เฉลี่ยสะสมสูงสุด ในบรรดาผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเดียวกัน
ขอ ๓๒ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศ
กําหนด วิธีปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับนี้ หากมีขอ ขัดของไมเปนไปตามขอบังคับนี้ให
อธิการบดีดําเนินการได โดยผานความเห็นชอบของสภาวิชาการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
(ลงชื่อ)
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