(สําเนา)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕
-----------------------โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกอบมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับสําหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕
เป็นต้นไป
มิให้นําข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ มาใช้บังคับกับ
นิสิตตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยบูรพา
“คณะ” ให้หมายความรวมถึงวิทยาลัยและสถาบันที่จัดการเรียนการสอน
“คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานที่จัดการเรียนการสอนที่มีนิสิตสังกัด หรือ
หัวหน้าส่วนงานที่รายวิชาสังกัด
“บัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือระดับปริญญาเอก
“หัวหน้าภาควิชา” ให้หมายความรวมถึงประธานสาขาวิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานในคณะที่จัดการ
เรียนการสอนที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น
“ประธานหลักสูตร” หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่งที่ส่วนงานแต่งตั้ง
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของนิสิต

-๒“อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์” หมายความว่า อาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์หรือดุษฎี
นิพนธ์ ซึ่งประกอบไปด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
“อาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์” หมายความว่า อาจารย์ควบคุมงานนิพนธ์ ซึ่งประกอบไปด้วย
อาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดี
“นิสิต” หมายความว่า นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและให้หมายรวมถึงนิสิต นักศึกษา
จากสถาบันอื่นที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัย
“หน่วยกิต” หมายความว่า หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตได้รับและเป็นตัวเลขแสดงสิทธิ
ที่นิสิตจะพึงได้รับ เมื่อได้ศึกษาตรงตามกําหนดเวลาและได้รับการประเมินให้ผ่านวิชานั้น
“งานนิพนธ์” หมายความว่า เอกสารที่เป็นผลมาจากการศึกษารายวิชาที่เน้นการค้นคว้าอิสระ ไม่
น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต ในการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข (แผนการศึกษาที่เน้น
การศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์)
“วิทยานิพนธ์ (Thesis)” หมายความว่า เอกสารงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท แผน ก (แผนการ
ศึกษาที่เน้นการวิจัย)
“ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)” หมายความว่า เอกสารงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาเอก
ข้อ ๔ คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต
ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต จะต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๔.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ที่มหาวิทยาลัยรับรองเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาระดับใดระดับหนึ่งตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร
๔.๒ เป็นผู้มีความประพฤติดี ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
๔.๓ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา
๔.๔ คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกําหนด
ข้อ ๕ การรับผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต
ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศ
ของมหาวิทยาลัย แต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นพิเศษ หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ มหาวิทยาลัย
อาจพิจารณารับบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ ๔ เข้าเป็นนิสิต ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยก็ได้
ข้อ ๖ ประเภทนิสิต
๖.๑ นิสิตเต็มเวลา เป็นนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในเวลาทํางานของมหาวิทยาลัย และอาจ
ลงทะเบียนเรียนนอกเวลาทํางานเป็นบางส่วนด้วยก็ได้
๖.๒ นิสิตไม่เต็มเวลา เป็นนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนนอกเวลาทํางานของมหาวิทยาลัย และอาจ
ลงทะเบียนเรียนในเวลาทํางานเป็นบางส่วนด้วยก็ได้

-๓๖.๓ นิสิตทดลองเรียน เป็นนิสิตทีม่ หาวิทยาลัยรับเข้าเรียน โดยมีเงื่อนไขตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
๖.๔ นิสิตอาคันตุกะ เป็นนิสิตจากสถาบันอื่นที่ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัย
เปิดสอน
ข้อ ๗ การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
๗.๑ ผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตประเภทใดประเภท
หนึ่งตามข้อ ๖
๗.๒ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตจะมีสภาพเป็นนิสิตต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้วรายละเอียด
ของการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตนั้น ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒
ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจมีการจัด
การศึกษาภาคฤดูร้อน โดยมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์
ข้อ ๙ วิธีการจัดการศึกษา อาจจัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบร่วมกัน ดังนี้
๙.๑ การศึกษาแบบเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต และภาคฤดูร้อน ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
๙.๒ การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต
และภาคฤดูร้อน ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
๙.๓ การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา เป็นการจัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของปีการศึกษา
หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะ หรือข้อตกลงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๙.๔ การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้การสอน
ทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะ หรือข้อตกลง
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๙.๕ การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เป็นการจัดการศึกษาเป็นรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชา ตามกําหนดเวลาของคณะนั้น ๆ
๙.๖ การศึกษาแบบนานาชาติ เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศทั้งหมด ซึ่ง
อาจจะเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศ หรือต่างประเทศ และ
มีการจัดการและมีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตรสากล
๙.๗ การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๙.๘ รูปแบบอื่น ๆ ทีม่ หาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

-๔ข้อ ๑๐ การคิดหน่วยกิต แต่ละรายวิชาจะมีจํานวนหน่วยกิตกําหนดไว้ ดังนี้
๑๐.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ทีใ่ ช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๑๐.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๑๐.๓ รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ทีใ่ ช้เวลาไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๑๐.๔ งานนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า
ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
ข้อ ๑๑ การลงทะเบียนเรียน
๑๑.๑ กําหนดวัน เวลา และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๑.๒ นิสิตต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หรือดุษฎีนิพนธ์ในการเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในแต่ละภาคการศึกษา
ถ้ารายวิชาใดบังคับว่าต้องเรียนรายวิชาอื่นก่อน นิสิตต้องเรียนรายวิชานั้น ในกรณีทมี่ ีหัวหน้า
ภาควิชาและมีประธานหลักสูตร ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาหรือประธานหลักสูตรที่รายวิชาที่
เลือกเรียนสังกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณบดี จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าวได้ ในกรณีที่
ไม่มีหัวหน้าภาควิชาและไม่มปี ระธานหลักสูตร ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดี จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียน
รายวิชาดังกล่าวได้
๑๑.๓ ในแต่ละภาคการศึกษา กรณีที่นิสิตมีความจําเป็นต้องลงทะเบียนเรียนข้ามประเภท
นิสิต ตามข้อ ๖ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
๑๑.๔ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อได้ชําระค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว นิสิตผู้ใดชําระค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด
จะต้องชําระค่าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
กรณีที่การลงทะเบียนเรียนยังไม่สมบูรณ์ ในภาคการศึกษาใด ภายในกําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
จะไม่มีสิทธิเรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดี เป็นราย ๆ ไป
๑๑.๕ จํานวนหน่วยกิต แต่ละภาคการศึกษา
๑๑.๕.๑ ภาคต้นและภาคปลาย นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาต้อง
ลงทะเบียนเรียนไม่ต่ํากว่า ๖ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต สําหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็ม
เวลา ให้ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต ภาคฤดูร้อนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาและนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต

-๕๑๑.๕.๒ ในกรณีทมี่ คี วามจําเป็นอย่างยิ่ง นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนน้อยหรือ
มากกว่าเกณฑ์ที่กําหนด ในข้อ ๑๑.๕.๑ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ โดยผ่านหัวหน้าภาควิชาหรือประธานหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณบดี
ข้อ ๑๒ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
๑๒.๑ นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตก็ได้ แต่ต้องชําระค่า
หน่วยกิตเช่นเดียวกับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยนับหน่วยกิต ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุมัติจากคณบดี
๑๒.๒ การเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต นิสิตไม่จําเป็นต้องสอบ และให้บันทึกลงในใบ
แสดงผลการเรียนในช่องผลการเรียนว่า “au” เฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดของรายวิชานั้น
ข้อ ๑๓ การลงทะเบียนเรียนของนิสิตที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให้นิสิตที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือบุคคลภายนอก
ที่มิใช่นิสิตของมหาวิทยาลัยเข้าเรียนบางรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและ
พื้นความรู้ตามที่คณะพิจารณาเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น และต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ เช่นเดียวกับนิสิต ทั้งนี้ต้องชําระค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ ๑๔ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต
นิสิตที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งพักการเรียน หรือเรียนครบรายวิชาแล้ว ต้องลงทะเบียนเพื่อรักษา
สภาพนิสิต ซึ่งถือว่าเป็นการลงทะเบียนตามปกติและต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งต้อง
เสียค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ ๑๕ การขอเพิ่มหรือลดรายวิชา หมายถึง การที่นิสิตได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไปแล้วบางส่วน
แต่มีความจําเป็นจะต้องเพิ่มหรือลดรายวิชา โดยจํานวนหน่วยกิตรวมในภาคการศึกษานั้นต้องไม่เกินหรือต่ํา
กว่าจํานวนหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาตามข้อ ๑๑.๕ และให้ดําเนินการดังนี้
๑๕.๑ การขอเพิ่มหรือขอลดรายวิชาที่เรียน ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและ
ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วให้นสิ ิตผู้นั้นแจ้งให้นายทะเบียนทราบ
๑๕.๒ การขอเพิ่มหรือขอลดรายวิชาที่เรียน ต้องได้รับอนุมัติภายใน ๒ สัปดาห์แรกของ
ภาคการศึกษา ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามข้อ ๑๑.๒ และ ๑๑.๕
ข้อ ๑๖ การของดเรียนรายวิชา หมายถึง การที่นิสิตของดเรียนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียน
ไปแล้วบางรายวิชา หรือทุกรายวิชาในภาคการศึกษาที่กําลังเรียน เพราะไม่ประสงค์จะเรียน หรือมีเหตุจําเป็น
การของดเรียนรายวิชานี้ ในเอกสารแสดงผลการเรียนจะได้รับผลการเรียนเป็น “W” และให้ดําเนินการดังนี้

-๖๑๖.๑ การของดเรียนรายวิชาที่เรียน ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ได้รับอนุมัติจากคณบดี แล้วให้นิสิตผู้นั้นแจ้งให้นายทะเบียนทราบ
๑๖.๒ การของดเรียนบางรายวิชาหรือทุกรายวิชา ต้องกระทําก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค
การศึกษาวันแรก ไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ และต้องไม่เป็นรายวิชาที่มีการทุจริตในการวัดผล
ข้อ ๑๗ การขอลดรายวิชา หากกระทําเสร็จสิ้นภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา นิสิตสามารถรับ
ค่าลงทะเบียนรายวิชานั้นคืนได้ ยกเว้นเป็นการจัดเก็บค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอด
หลักสูตร
ข้อ ๑๘ เวลาเรียน
๑๘.๑ นิสิตต้องใช้เวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดของรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชานั้น
๑๘.๒ นิสิตต้องเรียนตามหลักสูตรให้สําเร็จการศึกษา นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียน
เป็นนิสิต ภายในกําหนดเวลา ดังนี้
๑๘.๒.๑ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
๑๘.๒.๒ หลักสูตรระดับปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา
๑๘.๒.๓ หลักสูตรระดับปริญญาเอก ผู้ที่สําเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สําเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
ข้อ ๑๙ ระบบการให้คะแนน
๑๙.๑ ระบบการให้คะแนนรายวิชา
๑๙.๑.๑ ระบบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชา ให้แสดงเป็นระดับขั้น ซึ่งมี
ความหมายและค่าระดับขั้นดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
ค่าระดับขั้น
A
ดีเยี่ยม
๔.๐
B+
ดีมาก
๓.๕
B
ดี
๓.๐
C+
ค่อนข้างดี
๒.๕
C
พอใช้
๒.๐
D+
อ่อน
๑.๕
D
อ่อนมาก
๑.๐
F
ตก
๐

-๗๑๙.๑.๒ การให้ระดับขั้น F ในรายวิชาใดให้กระทําได้ ในกรณีต่อไปนี้ด้วย
(๑) นิสิตขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด
(๒) นิสิตมีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ ๑๘.๑
(๓) นิสิตทุจริตในการวัดผล
๑๙.๑.๓ ระบบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชา ที่ไม่แสดงเป็นค่าระดับขั้น ให้
แสดงด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
ผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory)
S
I
การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
U
ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory)
W
งดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn)
au
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
๑๙.๑.๔ การให้สญ
ั ลักษณ์ I ในรายวิชาใดให้กระทําได้ ในกรณีต่อไปนี้
(๑) นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ ๑๘.๑ แต่ไม่ได้สอบเพราะป่วย
หรือเหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด
(๒) อาจารย์ผู้สอน หัวหน้าภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา และคณบดีของ
คณะที่รายวิชาสังกัดเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบของการศึกษา
รายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์
๑๙.๑.๕ นิสิตที่ได้รับสัญลักษณ์ I จะต้องได้รับการประเมินผลเพื่อแก้สัญลักษณ์ I ให้
เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป ซึ่งการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นค่าระดับขั้นอื่น
ให้อยูใ่ นการกํากับ
ดูแลของคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด หากการแก้สัญลักษณ์ I ไม่เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป ให้อยู่
ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจําคณะที่รายวิชาสังกัด ภายในกําหนดเวลาเรียนตามข้อ ๑๘.๒ ยกเว้นการได้
สัญลักษณ์ I ของงานนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์
๑๙.๑.๖ การให้สญ
ั ลักษณ์ W ในรายวิชาใดให้กระทําได้ ในกรณีต่อไปนี้
(๑) นิสิตได้รับอนุมัติให้งดเรียนรายวิชา ตามข้อ ๑๖.๒
(๒) นิสิตได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียนตามข้อ ๒๕.๑
(๓) นิสิตถูกสัง่ พักการเรียนในภาคการศึกษานั้น
(๔) นิสิตได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด
ให้เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I ที่นิสิตได้รับตามข้อ ๑๙.๑.๔ และครบกําหนดเวลาของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I แล้ว
แต่การป่วยหรือเหตุสุดวิสัยยังไม่สิ้นสุด
๑๙.๒ ระบบการให้คะแนนสอบวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ให้แสดงด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ
ดังนี้

-๘สัญลักษณ์
ความหมาย
S
ผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory)
I
การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
U
ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory)
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์เป็นผู้พิจารณาให้คะแนนสอบ
๑๙.๓ การนับจํานวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการคํานวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ย ให้นับจากรายวิชา
ที่มีระบบการให้คะแนนรายวิชาแบบมีค่าระดับขั้น ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาใด ๆ ให้นําค่า
ระดับขั้นที่สอบได้ในการเรียนซ้ําหรือเรียนแทน ไปใช้ในการคํานวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ยแทน
๑๙.๔ การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมรายวิชาของนิสิตเพื่อให้ครบตามหลักสูตร ให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้ระดับขั้น C ขึ้นไปเท่านั้น
๑๙.๕ ค่าระดับขั้นเฉลี่ยเฉพาะภาคการศึกษา ให้คํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาค
การศึกษานั้น โดยนําผลรวมของผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งหาร
ด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น
๑๙.๖ ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ให้คํานวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนจนถึง
ภาคการศึกษาสุดท้าย โดยนําผลรวมของผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาที่เรียน
ทั้งหมดตามข้อ ๑๙.๓ เป็นตัวตั้งหารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด
๑๙.๗ ในภาคการศึกษาใดที่นิสิตได้สัญลักษณ์ I ให้คํานวณค่าเฉลี่ยเฉพาะภาคการศึกษา
นั้น โดยนับเฉพาะวิชาที่ไม่ได้สัญลักษณ์ I เท่านั้น
ข้อ ๒๐ การลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนแทน
๒๐.๑ รายวิชาใดที่นิสิตสอบได้ C+ หรือ C นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซ้ํา
เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดี โดยคําแนะนําของหัวหน้าภาควิชาหรือประธานหลักสูตร
๒๐.๒ รายวิชาใดที่นิสิตสอบได้ D+ หรือ D หรือ F นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือ
จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ต้องเรียนซ้ําก็ได้
ในกรณีลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดยคําแนะนําของหัวหน้าภาควิชาหรือ
ประธานหลักสูตร
ข้อ ๒๑ การจําแนกสภาพนิสิต
๒๑.๑ การจําแนกสภาพนิสิต จะกระทําเมื่อเรียนครบสองภาคการศึกษา
นับแต่เริ่มเข้าศึกษา โดยต้องกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค
๒๑.๒ สภาพนิสิตมีดังนี้
๒๑.๒.๑ นิสิตสภาพสมบูรณ์ ได้แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเป็นปีแรก หรือนิสติ ที่
สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐
๒๑.๒.๒ นิสิตสภาพรอพินิจ ได้แก่ นิสิตที่สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่
๒.๗๕ ถึง ๒.๙๙

-๙ข้อ ๒๒ ภายหลังที่มีการคํานวณระดับขั้นเฉลี่ยสะสมประจําในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว พบว่านิสิต
อยู่ในสภาพรอพินิจ นายทะเบียนต้องแจ้งให้นิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตผู้นั้นทราบภายใน ๒ สัปดาห์
ข้อ ๒๓ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาที่ได้รับอนุญาตให้เรียนในภาคฤดูร้อน ให้นําผลการ
เรียนในภาคฤดูร้อนไปรวมกับผลการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตลงทะเบียนเรียน หากพบว่าผลการ
เรียนของภาคฤดูร้อนมีผลทําให้นิสิตอยู่ในสภาพรอพินิจ ให้นายทะเบียนแจ้งให้นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาของ
นิสิตผู้นั้นทราบโดยเร็วที่สุด
ข้อ ๒๔ การทุจริตในการวัดผล
นิสิตที่ทําการทุจริตด้วยประการใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับการวัดผลทุกชนิด จะต้องได้รับโทษ
สถานใดสถานหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๒๔.๑ ตกในรายวิชานั้น หรือ
๒๔.๒ ตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือ
๒๔.๓ พ้นจากสภาพนิสิต
การพิจารณาการทุจริตในการวัดผลตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการโดยคณะกรรมการ
ที่คณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัดแต่งตั้ง
ข้อ ๒๕ การลาพักการเรียน
๒๕.๑ นิสิตอาจยืน่ คําร้องขออนุญาตลาพักการเรียนต่อคณบดีได้ในกรณีต่อไปนี้
๒๕.๑.๑ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน
๒๕.๑.๒ เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน เกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นตามคําสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลซึ่งเป็นของเอกชน และที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด
๒๕.๑.๓ มีความจําเป็นส่วนตัว โดยอาจยื่นคําร้องขออนุญาตลาพักการเรียนได้
เมื่อได้เรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา
๒๕.๒ การลาพักการเรียน นิสิตต้องยื่นคําร้องต่อคณบดีภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิด
ภาคการศึกษาหรือตามที่คณบดีเห็นสมควร และให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุญาต แล้วแจ้งให้นายทะเบียนทราบ
๒๕.๓ การลาพักการเรียน ให้อนุญาตครั้งละไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษา ถ้านิสติ ยังมีความ
จําเป็นที่จะต้องขอลาพักการเรียนต่อไปอีกให้ยื่นคําร้องใหม่
๒๕.๔ ในกรณีที่นสิ ิตได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียน
รวมอยู่ในระยะเวลาเรียน ตามข้อ ๑๘ ด้วย

-๑๐๒๕.๕ ในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน นิสิตจะต้องชําระเงินค่าบํารุงมหาวิทยาลัย
และค่าบํารุงคณะตามระเบียบทุกภาคการศึกษาภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา เพื่อรักษาสภาพ
นิสิต มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย
๒๕.๖ นิสิตที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน เมื่อจะขอกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นคําร้องขอ
กลับเข้าเรียนต่อคณบดี และเมื่อคณบดีอนุญาตแล้ว ให้คณะแจ้งให้นายทะเบียนทราบ
ข้อ ๒๖ การเปลี่ยนสาขาวิชา
นิสิตที่สอบคัดเลือกเข้าเรียนในสาขาวิชาใดจะต้องเรียนสาขาวิชานั้น ถ้ามีความประสงค์จะ
ขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะ ให้หัวหน้าภาควิชาหรือประธานหลักสูตรที่เกี่ยวข้องพิจารณาเสนอคณบดี
อนุมัติ
กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้านิสิตมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนสาขาวิชาต่างคณะ ต้องได้รับอนุมัติ
จากคณบดีของคณะที่เกี่ยวข้องด้วย
เมื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแล้ว ให้คณบดีคณะที่รับนิสิตเข้าสังกัด
แจ้งให้นายทะเบียนทราบ
ข้อ ๒๗ การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะ
เทียบเท่า ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๘ การเทียบโอนหน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๙ การพ้นจากสภาพนิสิต
นิสิตต้องพ้นจากสภาพนิสิตในกรณีต่อไปนี้
๒๙.๑ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับปริญญาตามข้อ ๓๔
๒๙.๒ ได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออก
๒๙.๓ ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังต่อไปนี้
๒๙.๓.๑ ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
๒๙.๓.๒ เมื่อพ้นกําหนดเวลาหนึ่งภาคการศึกษาแล้ว ไม่ชําระเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
๒๙.๓.๓ ขาดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตตาม ข้อ ๔ ข้อใดข้อหนึง่
๒๙.๓.๔ เมื่อค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๒.๗๕
๒๙.๓.๕ เป็นนิสิตสภาพรอพินิจเป็นเวลา ๔ ภาคการศึกษาที่มีการจําแนกสภาพ
ต่อเนื่องกัน

-๑๑๒๙.๓.๖ ไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาในข้อ ๑๘.๒ หรือศึกษา
ครบระยะเวลาตามข้อ ๑๘.๒ แล้วและได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๓.๐๐
๒๙.๓.๗ สอบความรู้ภาษาต่างประเทศตามข้อ ๓๐ ไม่ผ่าน
๒๙.๓.๘ สอบประมวลความรู้ หรือสอบวัดคุณสมบัติตามข้อ ๓๑ ไม่ผ่าน
๒๙.๓.๙ ทําการทุจริตในการสอบอย่างร้ายแรง
๒๙.๓.๑๐ มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงในขณะที่เป็นนิสิต
๒๙.๓.๑๑ ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
๒๙.๔ ตาย
ผู้ที่พ้นจากสภาพนิสิตเพราะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยตามข้อ ๒๙.๓.๒ หากประสงค์ขอ
คืนสภาพเป็นนิสิตอีกให้ยื่นคําร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หัวหน้าภาควิชา
หรือประธานหลักสูตร และคณบดีเพื่อพิจารณาเสนอให้อธิการบดีอนุมัติ ทั้งนี้ ผู้นั้นต้องชําระเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ผู้นั้นคืนสภาพเป็นนิสิตอีกครั้งหนึ่งและคงสภาพเป็นนิสิตเพียงเท่า
ระยะเวลาตามข้อ ๑๘.๒ นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตครั้งแรก
ข้อ ๓๐ นิสิตหลักสูตรปริญญาโทหรือหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และหลักสูตรปริญญาเอก
ต้องสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๑ การสอบประมวลความรู้สําหรับนิสติ หลักสูตรปริญญาโทที่เรียนตามแผนการศึกษา ซึ่งไม่
ต้องทําวิทยานิพนธ์ และการสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตหลักสูตรปริญญาเอกให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
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ข้อ ๓๒ นิสิตหลักสูตรปริญญาเอกที่ไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร อาจนํารายวิชาที่ลงทะเบียน
เรียนไปเทียบโอนกับรายวิชาในหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้ หรืออาจ
นํารายวิชาและหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ที่ลงทะเบียนเรียนไปเทียบโอนกับรายวิชาในหลักสูตร
ปริญญาโทสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้ เพื่อรับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชานั้น
ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๓ ข้อกําหนดและขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๔ การขอรับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท หรือปริญญาเอก
๓๔.๑ ในภาคการศึกษาใดที่นิสิตคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ให้ยื่นคําร้องขอรับประกาศนียบัตร
บัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญาเอกต่อนายทะเบียน ภายใน ๑ เดือน นับแต่วันเปิด
ภาคการศึกษา

-๑๒๓๔.๒ นิสิตที่จะขอรับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
หรือปริญญาเอกได้ ต้องมีคุณสมบัติครบ ดังต่อไปนี้
๓๔.๒.๑ เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา
๓๔.๒.๒ สอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามข้อ ๓๐
๓๔.๒.๓ สอบได้จํานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
๓๔.๒.๔ ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐
๓๔.๒.๕ สอบประมวลความรู้ผ่านสําหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาโทที่เรียนตาม
แผนการศึกษาซึ่งไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์ หรือสอบวัดคุณสมบัตินิสิตผ่านสําหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก
๓๔.๒.๖ สอบผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์สําหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาโท
แผน ก หรือดุษฎีนิพนธ์สําหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก และนิสิตได้ส่งรูปเล่ม
ฉบับสมบูรณ์ทไี่ ด้รับการอนุมัติให้คณะแล้ว
๓๔.๒.๗ ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ และ
ก ๒ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) และเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นก่อนการตีพิมพ์ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
ในลักษณะที่เป็นฉบับเต็ม (Full Paper) ทั้งนี้การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้อง
ดําเนินการภายหลังจากที่เค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้รับอนุมัติแล้ว
๓๔.๒.๘ ผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นก่อนการตีพิมพ์
ทั้งนี้การเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องดําเนินการภายหลังจากที่เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
ได้รับอนุมัติแล้ว
ข้อ ๓๕ การให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่ได้ยื่นความจํานงขอรับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญาเอกและมีความประพฤติดีต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
เพื่ออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญาเอก
ข้อ ๓๖ การถอดถอนประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือ
ปริญญาเอก
ในกรณีที่นสิ ิตได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญา
เอกไปแล้ว มหาวิทยาลัยอาจถอดถอนประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือ
ปริญญาเอกได้ หากภายหลังตรวจสอบหรือทราบว่าคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ ๔.๑ หรือ ข้อ ๓๔.๒

-๑๓ข้อ ๓๗ หากมีข้อขัดข้องหรือมีปัญหาในทางปฏิบัติ ให้รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายและ
คณบดีหารือร่วมกัน แล้วเสนออธิการบดีเพื่อวินิจฉัยสั่งการ
ข้อ ๓๘ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ลงชื่อ)

สําเนาถูกต้อง
(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สมพล พงศ์ไทย
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

