(สําเนา)
ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒
-----------------------โดยที่เปนการสมควรใหมีขอ บังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐ และมติสภามหาวิทยาลัยเมือ่ คราวประชุมครั้งที่ ๔ /๒๕๕๑ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๕๑ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“คณบดี”
หมายความวา คณบดีของคณะหรือวิทยาลัยที่นิสิตสังกัด
“อาจารยที่ปรึกษา”
หมายความวา อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ
“ประธานสาขาวิชา” หมายความวา ผูที่ไดรับแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยเปน
ผูบริหารหลักสูตรสาขาวิชาที่นิสิตสังกัด
“บัณฑิตศึกษา” หมายความวา การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือระดับปริญญาเอก
ขอ ๔ คุณวุฒแิ ละคุณสมบัตทิ ั่วไปของผูสมัครเขาเปนนิสิต
ผูสมัครเขาเปนนิสิตจะตองมีคุณวุฒแิ ละคุณสมบัติทั่วไป ดังตอไปนี้
๔.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาหรือระดับปริญญาโทที่
มหาวิทยาลัยรับรองเพื่อเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ระดับใดระดับหนึ่งตามเงื่อนไขของแตละหลักสูตร
๔.๒ เปนผูมีความประพฤติดีตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
๔.๓ ไมเปนโรคติดตอรายแรงซึ่งเปนโรคที่สังคมรังเกียจ และ/หรือเปนโรคที่
จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา

-๒ขอ ๕ การรับสมัครเขาเปนนิสิต
ผูสมัครเขาเปนนิสิตจะตองผานการสอบคัดเลือกตามทีม่ หาวิทยาลัยจะกําหนด
รายละเอียดและประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป แตในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนเปนพิเศษเพื่อ
ประโยชนของทางราชการ มหาวิทยาลัยอาจคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๔ เขา
เปนนิสิต ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยก็ได และถาในกรณีมีนิสิตที่ยังไมสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
หนึ่ง ประสงคจะสมัครเขาศึกษาอีกหลักสูตรหนึ่ง ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลักของสาขาวิชาเดิมที่กําลังศึกษาอยูแ ละไดรับอนุมัติจากคณบดีจึงจะสามารถสมัคร
เรียนในหลักสูตรใหมได
ขอ ๖ การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
๖.๑ ผูที่จะขึ้นทะเบียนเปนนิสิตของมหาวิทยาลัยจะตองขึ้นทะเบียนเปนนิสิตประเภทใด
ประเภทหนึ่งตามขอ ๗
๖.๒ ผูสมัครเขาเปนนิสิตจะมีสภาพเปนนิสิตตอเมื่อไดขนึ้ ทะเบียนเปนนิสิตแลว
รายละเอียดของการขึ้นทะเบียนเปนนิสิตนัน้ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๗ ประเภทนิสิต
นิสิตมหาวิทยาลัยจะมี ๒ ประเภท ดังนี้
๗.๑ นิสิตภาคปกติ เปนนิสติ ที่เรียนในระบบการศึกษาภาคปกติ
๗.๒ นิสิตภาคพิเศษ เปนนิสิตที่เรียนในระบบการศึกษาภาคพิเศษ
ขอ ๘ ระบบการศึกษา แบงเปน ๒ ประเภท ดังนี้
๘.๑ การศึกษาภาคปกติ เปนการจัดการเรียนการสอนเต็มเวลา โดยจัดเปนระบบ
ทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษา คือ ภาคตนและภาคปลายตามลําดับ
มหาวิทยาลัยอาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนอีกก็ได
๘.๒ การศึกษาภาคพิเศษ เปนการจัดการเรียนการสอนบางเวลา ปการศึกษาหนึ่งแบง
ออกเปน ๓ ภาคการศึกษา คือ ภาคฤดูรอน ภาคตน และภาคปลายตามลําดับ การจัดการศึกษาภาค
พิเศษ อาจจัดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังตอไปนี้
๘.๒.๑ การศึกษาแบบเฉพาะบางชวงเวลา เปนการจัดการศึกษาในบางชวงเวลา
ของปการศึกษา หรือเปนไปตามเงื่อนไขของคณะ วิทยาลัย หรือขอตกลงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๘.๒.๒ การศึกษาแบบทางไกล เปนการจัดการศึกษาโดยใชการสอนทางไกล
ผานทางไปรษณีย หรือวิทยุกระจายเสียง หรือเครือขายสารสนเทศอื่น ๆ หรือเปนไปตามเงื่อนไข
ของคณะ วิทยาลัย หรือขอตกลงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

-๓๘.๒.๓ การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เปนการจัดการเรียนการสอน
เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชา ตามกําหนดเวลาของคณะหรือวิทยาลัยนัน้ ๆ
๘.๒.๔ การศึกษาแบบนานาชาติ เปนการจัดการศึกษาโดยความรวมมือของ
สถานศึกษาในประเทศ หรือตางประเทศ หรือเปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการและ
มาตรฐานเชนเดียวกับหลักสูตรนานาชาติ
๘.๒.๕ รูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นวาเหมาะสม
ขอ ๙ “หนวยกิต” หมายถึง มาตราที่ใชแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสติ ไดรับ แตละ
รายวิชาจะมีจํานวนหนวยกิตกําหนดไว ดังนี้
๙.๑ รายวิชาใดที่ใชเวลาเรียนสัปดาหละ ๑ หนวยชัว่ โมง หรือไมนอยกวา ๑๕
หนวยชัว่ โมง ในหนึ่งภาคการศึกษา ใหนับเปน ๑ หนวยกิต
๙.๒ รายวิชาใดที่ใชเวลาปฏิบัติการหรือทดลองสัปดาหละ ๒-๓ หนวยชัว่ โมง
หรือไมนอยกวา ๓๐-๔๕ หนวยชัว่ โมง ในหนึ่งภาคการศึกษา ใหนับเปน ๑ หนวยกิต
๙.๓ รายวิชาใดที่ใชเวลาฝกงานหรือฝกภาคสนามสัปดาหละ ๓-๖ หนวยชัว่ โมง
หรือไมนอยกวา ๔๕-๙๐ หนวยชัว่ โมง ในหนึ่งภาคการศึกษา ใหนับเปน ๑ หนวยกิต
๙.๔ งานนิพนธหรือวิทยานิพนธที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา ๔๕ หนวย
ชั่วโมงในหนึง่ ภาคการศึกษาใหนับเปน ๑ หนวยกิต
ขอ ๑๐ การลงทะเบียนเรียน
๑๐.๑ กําหนดวัน เวลา และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาใหเปนไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๐.๒ นิสิตที่ไมไดลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณ ในภาคการศึกษาใด ภายในกําหนด
วันตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะไมมีสทิ ธิเรียนในภาคการศึกษานัน้ เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก
คณบดี
๑๐.๓ นิสิตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาในการเลือกรายวิชาใด ๆ
ในแตละภาคการศึกษาและกอนการลงทะเบียนเรียน ถารายวิชาใดบังคับวาตองเรียนรายวิชาอื่นกอน
นิสิตตองเรียนรายวิชานัน้ แลว หรือไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา
ที่รายวิชานัน้ สังกัดจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกลาวได
๑๐.๔ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ ตอเมื่อไดชําระคาบํารุงและคาธรรมเนียมตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว นิสิตผูใดชําระคาบํารุงและคาธรรมเนียมตาง ๆ ภายหลังวันที่
มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษา

-๔๑๐.๕ จํานวนหนวยกิตแตละภาคการศึกษา
๑๐.๕.๑ ในแตละภาคการศึกษา นิสิตภาคปกติทุกหลักสูตรตองลงทะเบียนเรียน
ไมต่ํากวา ๙ หนวยกิต และไมเกิน ๑๕ หนวยกิต สวนนิสิตภาคพิเศษทุกหลักสูตรตองลงทะเบียน
เรียนภาคตนหรือภาคปลาย ภาคการศึกษาละไมต่ํากวา ๖ หนวยกิต และไมเกิน ๑๐ หนวยกิต
สําหรับภาคฤดูรอน ไมต่ํากวา ๓ หนวยกิต และไมเกิน ๖ หนวยกิต
๑๐.๕.๒ นิสิตจะลงทะเบียนนอยหรือมากกวาเกณฑกําหนดในขอ ๑๐.๕.๑ ได
ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณบดี
ขอ ๑๑ การลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (audit)
๑๑.๑ นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตได โดยตองชําระ
คาหนวยกิตตามปกติ ทั้งนี้โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผสู อน
๑๑.๒ การเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตนีไ้ มบงั คับใหนิสิตสอบ และให
บันทึกในระเบียนในชองผลการเรียนวา “au” เฉพาะผูที่มีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นเทานัน้
ขอ ๑๒ การลงทะเบียนเรียนของบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบคุ คลภายนอก ที่มิใชนิสิตของมหาวิทยาลัยเขาเรียน
บางวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย แตผูนนั้ จะตองมีคณ
ุ สมบัติและพื้นความรูตามที่มหาวิทยาลัย
เห็นสมควร และจะตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ เชนเดียวกับนิสิต กับตองเสีย
คาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียม
การศึกษาตามระบบการศึกษาภาคพิเศษ
ขอ ๑๓ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งพักการเรียน หรือเรียนครบ
รายวิชาแลว ตองลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต ซึ่งถือวาเปนการลงทะเบียนตามปกติและตอง
ปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ กับตองเสียคาบํารุงและคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
ขอ ๑๔ การขอถอน ขอเพิ่ม หรือของดรายวิชาที่เรียน
๑๔.๑ การขอถอน ขอเพิ่ม หรือของดรายวิชาที่เรียน ตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษา และไดรับอนุมัติจากคณบดีและใหคณบดีแจงใหนายทะเบียนทราบ
๑๔.๒ การขอถอน หรือขอเพิ่มรายวิชาที่เรียนตองกระทําภายใน ๒ สัปดาหแรกของ
ภาคการศึกษา ทั้งนี้ตองเปนไปตามขอ ๑๐.๓ และ ๑๐.๕
๑๔.๓ การของดเรียนบางรายวิชาหรือทุกรายวิชา ตองกระทํากอนวันเริม่ สอบปลาย
ภาควันแรก ไมนอยกวา ๒ สัปดาห

-๕ขอ ๑๕ การขอถอนคืนคาลงทะเบียนเรียนรายวิชา
๑๕.๑ นิสิตที่ขอถอนหรืองดเรียนรายวิชาใด เนื่องจากมหาวิทยาลัยประกาศไมสอน
รายวิชานัน้ ตลอดภาคการศึกษา มีสิทธิขอถอนคืนคาลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ ไดเต็มจํานวน
๑๕.๒ นิสิตที่ขอถอนรายวิชาใด ภายใน ๒ สัปดาหแรกของภาคการศึกษา มีสิทธิขอ
ถอนคืนคาลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ ไดเต็มจํานวน
๑๕.๓ นิสิตทีข่ องดเรียนรายวิชาภายหลังกําหนดเวลาที่ระบุไวในขอ ๑๔.๓ ไมมี
สิทธิขอคืนคาลงทะเบียนเรียน
ขอ ๑๖ เวลาเรียน
๑๖.๑ นิสิตตองมีเวลาเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดของรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชานัน้
๑๖.๒ นิสิตตองเรียนตามหลักสูตรใหสําเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลา ดังนี้
ทั้งนี้นับตั้งแตวันขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
๑๖.๒.๑ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ภายในระยะเวลา ๒ ป
การศึกษาสําหรับนิสิตภาคปกติ และภายในระยะเวลา ๓ ปการศึกษา สําหรับนิสิตภาคพิเศษ
๑๖.๒.๒ หลักสูตรระดับปริญญาโท ภายในระยะเวลา ๔ ปการศึกษา สําหรับ
นิสิตภาคปกติและภายในระยะเวลา ๖ ปการศึกษา สําหรับนิสิตภาคพิเศษ
๑๖.๒.๓ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภายในระยะเวลา ๒ ป
การศึกษาสําหรับนิสิตภาคปกติ และภายในระยะ ๓ ปการศึกษา สําหรับนิสิตภาคพิเศษ
๑๖.๒.๔ หลักสูตรระดับปริญญาเอก ผูสําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอใน
หลักสูตรปริญญาเอก ใหใชเวลาศึกษาภายใน ๗ ปการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ และภายใน ๙ ป
การศึกษาสําหรับนิสิตภาคพิเศษ หรือภาคปกติที่เรียนนอกเวลาราชการ สวนผูที่สําเร็จปริญญาโท
แลวเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาเอก ใหใชเวลาศึกษาภายใน ๕ ปการศึกษา สําหรับนิสิตภาค
ปกติ และภายใน ๗ ป การศึกษาสําหรับนิสิตภาคพิเศษ หรือนิสิตภาคปกติที่เรียนนอกเวลาราชการ
ในกรณีที่มีเหตุผลจําเปนอยางยิ่งที่จะตองขยายเวลาเรียน ใหคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา
อนุมัติขยายเวลาเรียนไดอกี ไมเกินหนึ่งปการศึกษา

-๖ขอ ๑๗ ระบบการใหคะแนน
๑๗.๑ ระบบการใหคะแนนแบบแสดงคาระดับขั้น
ระบบการใหคะแนนของแตละรายวิชา ทีแ่ สดงคาระดับขัน้ ใหแสดงเปนระดับ
ขั้น ซึ่งมีความหมายและคาระดับขั้นดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
คาระดับขั้น
A
ดีเยีย่ ม
๔.๐
B+
ดีมาก
๓.๕
B
ดี
๓.๐
C+
คอนขางดี
๒.๕
๒.๐
C
พอใช
D+
ออน
๑.๕
D
ออนมาก
๑.๐
F
ตก
๐
๑๗.๒ ระบบการใหคะแนนแบบไมแสดงคาระดับขั้น
ระบบการใหคะแนนของแตละรายวิชาที่ไมแสดงเปนคาระดับขั้น ใหแสดงดวย
สัญลักษณตาง ๆ ดังนี้
สัญลักษณ
ความหมาย
S
ผานตามเกณฑ (Satisfactory)
I
การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
U
ไมผานตามเกณฑ (Unsatisfactory)
W
งดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn)
au
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนบั หนวยกิต (Audit)
๑๗.๓ ระบบการใหคะแนนวิทยานิพนธและงานนิพนธใหแสดงดวยสัญลักษณตาง ๆ ดังนี้
สัญลักษณ
ความหมาย
S
ผานตามเกณฑ (Satisfactory)
I
การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
U
ไมผานตามเกณฑ (Unsatisfactory)
๑๗.๔ การให F ใหกระทําในกรณีตอไปนี้ดวย
๑๗.๔.๑ นิสิตขาดสอบโดยไมไดรับอนุมัตจิ ากคณบดี
๑๗.๔.๒ นิสิตมีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑในขอ ๑๖.๑
๑๗.๔.๓ นิสิตทุจริตในการสอบ

-๗๑๗.๕ การให I ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
๑๗.๕.๑ นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ ๑๖.๑ แตไมไดสอบเพราะปวย
หรือเหตุสุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากคณบดี
๑๗.๕.๒ อาจารยผูสอน หัวหนาภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา และคณบดี
เห็นสมควรใหรอผลการศึกษา เพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานัน้ ยัง
ไมสมบูรณ
๑๗.๖ นิสิตทีไ่ ด I จะตองดําเนินการขอประเมินผลเพือ่ แก I ใหเสร็จสิ้น
เพื่อใหอาจารยผูสอนรายงานผลการสอบไดภายในภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตมีสิทธิลงทะเบียน
เรียน หากพนกําหนดดังกลาว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนจาก I เปน F โดยอัตโนมัติ ยกเวนการได I
ของวิทยานิพนธ หรืองานนิพนธ
๑๗.๗ การให W ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
๑๗.๗.๑ นิสิตไดรับอนุมัตใิ หงดเรียน ตามขอ ๑๔.๓
๑๗.๗.๒ นิสิตไดรับอนุญาตใหลาพักการเรียนตามขอ ๒๑.๑
๑๗.๗.๓ นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น
๑๗.๗.๔ นิสิตไดรับอนุมัตจิ ากคณบดีใหเปลี่ยนจาก I ที่นิสิตไดรับตาม
ขอ ๑๗.๕.๑ และครบกําหนดเวลาของการเปลี่ยน I แลว แตการปวยหรือเหตุอันพนวิสัยยังไม
สิ้นสุด
๑๗.๘ การนับจํานวนหนวยกิต เพื่อใชในการคํานวณหาคาระดับขั้นเฉลี่ย ให
นับจากรายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาแบบแสดงคาระดับขั้น ในกรณีทนี่ ิสิตลงทะเบียนเรียน
ซ้ําหรือเรียนแทนในรายวิชาใด ใหนําจํานวนหนวยกิต และคาระดับขัน้ ที่ไดไปใชในการคํานวณหา
คาระดับขั้นเฉลี่ยดวย
๑๗.๙ การนับจํานวนหนวยกิตสะสมของนิสิตเพื่อใหครบหลักสูตร ใหนับ
เฉพาะหนวยกิตของรายวิชาที่สอบไดเทานั้น
๑๗.๑๐ คาระดับขั้นเฉลี่ยเฉพาะภาคการศึกษาใหคํานวณจากผลการเรียนของ
นิสิตในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละ
รายวิชาเปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของภาคการศึกษานัน้
๑๗.๑๑ คาระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแตเริ่ม
เขาเรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้น
ของแตละรายวิชาที่เรียนทั้งหมดตามขอ ๑๗.๘ เปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด
๑๗.๑๒ ในภาคการศึกษาใดที่นิสิตได I ใหคํานวณคาเฉลี่ยเฉพาะภาค
การศึกษานัน้ โดยนับเฉพาะวิชาที่ไมได I เทานั้น

-๘ขอ ๑๘ การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน
๑๘.๑ รายวิชาใดที่นิสิตได C+ หรือ C นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซ้ําไดตอเมื่อไดรับ
อนุมัติจากคณบดี โดยคําแนะนําของหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา
๑๘.๒ รายวิชาใดที่นิสิตสอบได D+ หรือ D หรือ F นิสิตจะตองลงทะเบียนเรียน
ซ้ําหรือจะเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่มีลักษณะเนื้อหาคลายคลึงแทนกันได ในการเลือกเรียนแทนนี้ตอ ง
ไดรบั อนุมัติจากคณบดี โดยคําแนะนําของหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา
ขอ ๑๙ การจําแนกสภาพนิสติ
๑๙.๑ การจําแนกสภาพนิสิต จะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแตละภาค ทั้งนี้ยกเวน
นิสิตที่เขาศึกษาเปนปแรก การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเมื่อเรียนครบสองภาคการศึกษานับแต
เริ่มเขาศึกษา
๑๙.๒ สภาพนิสิตมีดังนี้
๑๙.๒.๑ นิสิตสภาพสมบูรณ ไดแก นิสิตทีล่ งทะเบียนเรียนเปนปแรก หรือ
นิสติ ที่สอบไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไมตา่ํ กวา ๓.๐๐
๑๙.๒.๒ นิสิตสภาพรอพินจิ ไดแก นิสิตที่สอบไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต ๒.๗๕ ถึง ๒.๙๙
๑๙.๒.๓ นิสติ สภาพทดลองเรียน ไดแก นิสิตที่มหาวิทยาลัยรับเขาเรียน โดยมี
เงื่อนไขตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๙.๒.๔ นิสิตสภาพอาคันตุกะ ไดแก นิสิตจากสถาบันอื่นที่มาลงทะเบียน
เรียนบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัย
๑๙.๒.๕ นิสติ แลกเปลี่ยน ไดแก นิสิตจากสถาบันอื่นที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัย
ตามโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันนั้น ๆ
๑๙.๓ งานทะเบียนและสถิตินิสิตจะตองแจงใหนิสิตที่มีสภาพรอพินิจและอาจารย
ที่ปรึกษาของนิสิตผูนั้นทราบโดยเร็วที่สุด
ขอ ๒๐ การทุจริตในการสอบ
นิสิตที่ทําการทุจริตดวยประการใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับการสอบทุกชนิด
มหาวิทยาลัยอาจสั่งให
๒๐.๑ ตกในรายวิชานั้น หรือ
๒๐.๒ ตกในรายวิชานัน้ และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือ
๒๐.๓ พนจากสภาพนิสิต

-๙ขอ ๒๑ การลาพักการเรียน
๒๑.๑ นิสิตอาจยื่นคํารองขออนุญาตลาพักการเรียนตอคณบดีไดในกรณีตอไปนี้
๒๑.๑.๑ ไดรบั ทุนแลกเปลีย่ นนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอื่นใด
ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
๒๑.๑.๒ เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานาน เกินรอยละ ๒๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นตามคําสั่งแพทย โดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของทาง
ราชการ หรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลซึ่งเปนของเอกชน และที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
๒๑.๑.๓ มีความจําเปนสวนตัว โดยอาจยืน่ คํารองขออนุญาตลาพักการเรียนได
เมื่อไดเรียนในมหาวิทยาลัยมาแลวอยางนอย ๑ ภาคการศึกษา
๒๑.๒ การลาพักการเรียน นิสิตตองยื่นคํารองตอคณบดีภายใน ๒ สัปดาห นับจาก
วันเปดภาคการศึกษา และใหคณบดีเปนผูพ ิจารณาอนุญาต แลวแจงใหนายทะเบียนทราบ
๒๑.๓ การลาพักการเรียน ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน ๑ ภาคการศึกษา ถานิสิตยัง
มีความจําเปนที่จะตองขอลาพักการเรียนตอไปอีกใหยื่นคํารองใหม
๒๑.๔ ในกรณีที่นิสิตไดรับอนุญาตใหลาพักการเรียน ใหนับระยะเวลาที่ลาพัก
การเรียนรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย
๒๑.๕ ในระหวางที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการเรียน นิสติ จะตองชําระเงินคาบํารุง
มหาวิทยาลัยและคาบํารุงคณะตามระเบียบทุกภาคการศึกษาภายใน ๒ สัปดาห นับจากวันเปดภาค
การศึกษา เพื่อรักษาสภาพนิสิต มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย
๒๑.๖ นิสิตที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเขาเรียนจะตองยื่นคํารอง
ขอกลับเขาเรียนตอคณบดี และใหคณบดีแจงใหนายทะเบียนทราบ
ขอ ๒๒ การเปลี่ยนสาขาวิชา
นิสิตที่สอบคัดเลือกเขาเรียนในสาขาวิชาใดจะตองเรียนสาขาวิชานั้น ถามีความ
ประสงคจะขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะ ใหคณบดีพิจารณาอนุมัติ
กรณีตามวรรคหนึ่ง ถามีความประสงคจะขอเปลี่ยนสาขาวิชาตางคณะ ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณบดีที่เกีย่ วของ
เมื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองแลว ใหคณบดีแจงใหนายทะเบียนทราบ
ขอ ๒๓ การรับโอนนิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทามหาวิทยาลัยไดตามประกาศมหาวิทยาลัย

-๑๐ขอ ๒๔ การเทียบโอนหนวยกิต
มหาวิทยาลัยอาจเทียบโอนหนวยกิตไดตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๕ การพนจากสภาพนิสิต
นิสิตจะตองพนจากสภาพนิสิตในกรณีตอไปนี้
๒๕.๑ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับปริญญาตามขอ ๓๐
๒๕.๒ ไดรับอนุมัติจากคณบดีใหลาออก
๒๕.๓ ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังตอไปนี้
๒๕.๓.๑ ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
๒๕.๓.๒ เมื่อพนกําหนดเวลาหนึ่งภาคการศึกษาแลว ไมชําระเงินคา
บํารุงตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อรักษา
สภาพนิสิต
๒๕.๓.๓ ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติตามขอ ๔ อยางใดอยางหนึ่ง
๒๕.๓.๔ เมื่อคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๒.๗๕
๒๕.๓.๕ เปนนิสิตสภาพรอพินิจที่มีคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากวา
๒.๘๐ เปนเวลา ๒ ภาคการศึกษา ที่มีการจําแนกสภาพตอเนื่องกัน
๒๕.๓.๖ เปนนิสิตสภาพรอพินิจครบ ๔ ภาคการศึกษาที่มีการจําแนก
สภาพตอเนื่องกันแลวยังไมพนสภาพรอพินิจ
๒๕.๓.๗ ไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาในขอ ๑๖.๒
หรือไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๓.๐๐
๒๕.๓.๘ สอบประมวลความรูไมผานตามขอ ๒๗
๒๕.๓.๙ ทําการทุจริตอยางรายแรงในการสอบ
๒๕.๓.๑๐ มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรงในขณะที่เปนนิสิต
๒๕.๓.๑๑ ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง
๒๕.๔ ตาย
ผูที่พนจากสภาพนิสิตเพราะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยตามขอ ๒๕.๓.๒
หากประสงคขอคืนสภาพเปนนิสิตอีกใหยื่นคํารองผานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก หัวหนา
ภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และคณบดีเพื่อพิจารณาเสนอใหอธิการบดีอนุมัติ ทั้งนี้ ผูนั้นตองชําระ
เงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา เมือ่ ไดรับอนุมัตแิ ลวใหผูนั้นคืนสภาพเปนนิสิตอีกครั้งหนึง่ และ
คงสภาพเปนนิสิตเพียงเทาระยะเวลาตามขอ ๑๖.๒ นับตั้งแตวนั ขึ้นทะเบียนเปนนิสิตครั้งแรก
ขอ ๒๖ นิสิตหลักสูตรปริญญาโทหรือหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ
หลักสูตรปริญญาเอกตองสอบผานความรูภาษาตางประเทศตามประกาศมหาวิทยาลัย

-๑๑ขอ ๒๗ การสอบประมวลความรูสําหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาโทที่เรียนตาม
แผนการศึกษา ซึ่งไมตองทําวิทยานิพนธและการสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก
ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๘ ขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ การเสนออนุมัติชื่อวิทยานิพนธ และการแตงตั้ง
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ และเคาโครงวิทยานิพนธใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๒๙ การสอบปากเปลาวิทยานิพนธใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๓๐ การขอรับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูงหรือปริญญา
๓๐.๑ ในภาคเรียนใดที่นิสิตคาดวาจะสําเร็จการศึกษา ใหยื่นคํารองขอรับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญาตอนายทะเบียน ภายใน
๑ สัปดาหนับแตวนั เปดภาคการศึกษา
๓๐.๒ นิสิตที่จะขอรับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือ
ปริญญาไดตองมีคุณสมบัติตอไปนี้
๓๐.๒.๑ เปนนิสิตมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษา
๓๐.๒.๒ สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร
๓๐.๒.๓ ไดคา ระดับขั้นเฉลีย่ สะสมของรายวิชาไมต่ํากวา ๓.๐๐
๓๐.๒.๔ สอบประมวลความรูผานสําหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาโทที่เรียน
ตามแผนการศึกษาซึ่งไมตองทําวิทยานิพนธ หรือการสอบวัดคุณสมบัตินิสิตสําหรับหลักสูตร
ปริญญาเอก
๓๐.๒.๕ สอบผานการสอบปากเปลาวิทยานิพนธหรืองานนิพนธ สําหรับนิสิต
หลักสูตรปริญญาโทและนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก
๓๐.๒.๖ ผลงานวิทยานิพนธของนิสิตหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑
และ ก ๒ ตองไดรับการตีพมิ พ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับ
การยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
และมีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพหรือเสนอตอที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ในลักษณะที่เปนฉบับเต็ม (Full Paper) ทั้งนี้ มิให
นํามาบังคับใชกับนิสิตที่เขาศึกษากอนภาคตน ปการศึกษา ๒๕๔๙

-๑๒๓๐.๒.๗ ผลงานวิทยานิพนธของนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก ตองไดรบั การ
ตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการ
ตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ทั้งนี้ มิใหนํามาบังคับใชกับนิสิตที่เขาศึกษากอนภาคปลาย
ปการศึกษา ๒๕๔๖
ขอ ๓๑ การใหประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญา
มหาวิทยาลัยจะพิจารณานิสติ ที่ไดยนื่ ความจํานงขอรับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญา และมีความประพฤติดีเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
อนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญา
ขอ ๓๒ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ หากมีขอขัดของไมเปนไป
ตามขอบังคับนี้ใหอธิการบดีดําเนินการได โดยผานความเห็นชอบของสภาวิชาการ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
(ลงชื่อ)
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