
 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 

วาดวยการศึกษาระดับบณัฑติศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

------------------------ 
 
 โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับวาดวยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑ (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และมติสภามหาวิทยาลัยเมือ่คราวประชุมครั้งที่  ๔ /๒๕๕๑  วันที่  ๒๕  กรกฎาคม  
๒๕๕๑  จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี ้
 

 ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวทิยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๒” 
 

 ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
 

 ขอ ๓  ในขอบังคับนี้ 
 “คณบด”ี                      หมายความวา   คณบดีของคณะหรือวิทยาลัยที่นิสิตสังกัด 
 “อาจารยที่ปรึกษา”          หมายความวา  อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 
 “ประธานสาขาวิชา”        หมายความวา  ผูที่ไดรับแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยเปน
ผูบริหารหลักสูตรสาขาวิชาที่นิสิตสังกัด 
 “บัณฑิตศึกษา”  หมายความวา  การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ   
ระดับปริญญาโท  ระดับประกาศนียบัตรบณัฑิตชั้นสูง  หรือระดับปรญิญาเอก 
 

 ขอ ๔  คุณวุฒแิละคุณสมบัตทิั่วไปของผูสมัครเขาเปนนสิิต  
  ผูสมัครเขาเปนนิสิตจะตองมีคุณวุฒแิละคณุสมบัติทั่วไป ดังตอไปนี ้
  ๔.๑  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาหรือระดับปริญญาโทที่
มหาวิทยาลัยรับรองเพื่อเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  ระดับใดระดับหนึ่งตามเงื่อนไขของแตละหลักสูตร 
  ๔.๒  เปนผูมีความประพฤติดีตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
           ๔.๓  ไมเปนโรคติดตอรายแรงซึ่งเปนโรคที่สังคมรังเกียจ และ/หรือเปนโรคที่
จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

 

 
(สําเนา) 



 

 

-๒- 

 ขอ ๕  การรับสมัครเขาเปนนิสิต 
  ผูสมัครเขาเปนนิสิตจะตองผานการสอบคัดเลือกตามทีม่หาวิทยาลัยจะกําหนด
รายละเอียดและประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป แตในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนเปนพิเศษเพื่อ
ประโยชนของทางราชการ  มหาวิทยาลัยอาจคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ  ๔  เขา
เปนนิสิต ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยกไ็ด และถาในกรณีมีนิสิตที่ยังไมสําเร็จการศกึษาหลักสตูร
หนึ่ง ประสงคจะสมัครเขาศึกษาอีกหลักสูตรหนึ่ง ตองไดรับความเหน็ชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลักของสาขาวิชาเดิมที่กําลังศึกษาอยูและไดรับอนุมัติจากคณบดจีึงจะสามารถสมัคร
เรียนในหลักสตูรใหมได 
 

 ขอ ๖  การขึ้นทะเบียนเปนนสิิต 
 ๖.๑  ผูที่จะขึ้นทะเบียนเปนนสิิตของมหาวทิยาลัยจะตองขึ้นทะเบยีนเปนนิสิตประเภทใด
ประเภทหนึ่งตามขอ ๗ 
 ๖.๒  ผูสมัครเขาเปนนิสิตจะมีสภาพเปนนสิิตตอเมื่อไดขึน้ทะเบยีนเปนนิสิตแลว
รายละเอียดของการขึ้นทะเบยีนเปนนิสิตนัน้  ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

 ขอ ๗  ประเภทนิสิต 
  นิสิตมหาวิทยาลัยจะมี  ๒  ประเภท ดังนี ้
  ๗.๑  นิสิตภาคปกติ  เปนนิสิตที่เรียนในระบบการศึกษาภาคปกต ิ
  ๗.๒  นิสิตภาคพิเศษ เปนนสิิตที่เรียนในระบบการศึกษาภาคพิเศษ 
 

 ขอ ๘  ระบบการศึกษา แบงเปน  ๒  ประเภท ดังนี ้
 ๘.๑  การศึกษาภาคปกติ  เปนการจัดการเรยีนการสอนเตม็เวลา โดยจัดเปนระบบ
ทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน  ๒  ภาคการศึกษา คือ ภาคตนและภาคปลายตามลําดับ 
มหาวิทยาลัยอาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนอีกกไ็ด 
 ๘.๒  การศึกษาภาคพิเศษ  เปนการจัดการเรยีนการสอนบางเวลา ปการศกึษาหนึ่งแบง
ออกเปน ๓ ภาคการศึกษา คอื ภาคฤดูรอน  ภาคตน  และภาคปลายตามลําดับ การจัดการศึกษาภาค
พิเศษ อาจจัดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังตอไปนี ้
  ๘.๒.๑  การศึกษาแบบเฉพาะบางชวงเวลา เปนการจัดการศึกษาในบางชวงเวลา
ของปการศึกษา หรือเปนไปตามเงื่อนไขของคณะ วิทยาลัย  หรือขอตกลงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  ๘.๒.๒  การศึกษาแบบทางไกล  เปนการจดัการศึกษาโดยใชการสอนทางไกล
ผานทางไปรษณีย หรือวทิยกุระจายเสยีง หรือเครือขายสารสนเทศอื่น ๆ หรือเปนไปตามเงื่อนไข
ของคณะ  วทิยาลัย  หรือขอตกลงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 
 



 

 

-๓- 

  ๘.๒.๓  การศึกษาแบบชดุวชิา (Module  System)  เปนการจัดการเรียนการสอน
เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชา ตามกําหนดเวลาของคณะหรือวิทยาลยันัน้ ๆ 
  ๘.๒.๔  การศึกษาแบบนานาชาติ  เปนการจัดการศึกษาโดยความรวมมอืของ
สถานศึกษาในประเทศ หรือตางประเทศ หรือเปนหลักสูตรของมหาวทิยาลัยที่มีการจัดการและ
มาตรฐานเชนเดียวกับหลักสตูรนานาชาต ิ
  ๘.๒.๕  รูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเหน็วาเหมาะสม 
 

 ขอ ๙  “หนวยกิต”  หมายถึง  มาตราที่ใชแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตไดรับ แตละ
รายวิชาจะมีจํานวนหนวยกิตกําหนดไว ดังนี้ 
 ๙.๑  รายวิชาใดที่ใชเวลาเรียนสัปดาหละ  ๑  หนวยช่ัวโมง หรือไมนอยกวา  ๑๕  
หนวยช่ัวโมง ในหนึ่งภาคการศึกษา ใหนับเปน ๑ หนวยกติ 
 ๙.๒  รายวิชาใดที่ใชเวลาปฏิบัติการหรือทดลองสัปดาหละ  ๒-๓  หนวยช่ัวโมง 
หรือไมนอยกวา ๓๐-๔๕  หนวยช่ัวโมง ในหนึ่งภาคการศึกษา ใหนับเปน  ๑  หนวยกิต 
 ๙.๓  รายวิชาใดที่ใชเวลาฝกงานหรือฝกภาคสนามสัปดาหละ ๓-๖  หนวยช่ัวโมง 
หรือไมนอยกวา  ๔๕-๙๐  หนวยช่ัวโมง ในหนึ่งภาคการศึกษา ใหนับเปน  ๑  หนวยกิต 

 ๙.๔  งานนิพนธหรือวิทยานิพนธที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา  ๔๕  หนวย
ช่ัวโมงในหนึง่ภาคการศึกษาใหนับเปน  ๑  หนวยกิต 

 

ขอ ๑๐ การลงทะเบียนเรียน 

 ๑๐.๑  กําหนดวัน  เวลา  และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศกึษาใหเปนไป 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ๑๐.๒  นิสิตที่ไมไดลงทะเบยีนเรียนโดยสมบูรณ ในภาคการศึกษาใด ภายในกําหนด
วันตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะไมมีสิทธิเรียนในภาคการศึกษานัน้ เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก
คณบด ี
 ๑๐.๓  นิสิตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาในการเลือกรายวชิาใด ๆ 
ในแตละภาคการศึกษาและกอนการลงทะเบียนเรียน ถารายวิชาใดบังคบัวาตองเรียนรายวิชาอื่นกอน 
นิสิตตองเรียนรายวิชานัน้แลว หรือไดรับความเหน็ชอบจากหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา
ที่รายวิชานัน้สังกัดจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรยีนรายวิชาดังกลาวได 
 ๑๐.๔  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ ตอเมื่อไดชําระคาบํารุงและคาธรรมเนียมตาง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว นสิิตผูใดชาํระคาบํารุงและคาธรรมเนียมตาง ๆ ภายหลังวันที่
มหาวิทยาลัยกาํหนด จะตองถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงนิคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษา 
 
 
 



 

 

-๔- 

 ๑๐.๕  จํานวนหนวยกิตแตละภาคการศกึษา 
  ๑๐.๕.๑  ในแตละภาคการศกึษา นิสิตภาคปกติทุกหลักสตูรตองลงทะเบียนเรียน
ไมต่ํากวา  ๙  หนวยกิต และไมเกิน  ๑๕  หนวยกิต สวนนิสิตภาคพิเศษทุกหลักสูตรตองลงทะเบียน
เรียนภาคตนหรือภาคปลาย  ภาคการศึกษาละไมต่ํากวา  ๖  หนวยกติ  และไมเกิน ๑๐  หนวยกิต  
สําหรับภาคฤดูรอน ไมต่ํากวา  ๓  หนวยกติ  และไมเกิน  ๖  หนวยกติ   
  ๑๐.๕.๒  นิสิตจะลงทะเบยีนนอยหรือมากกวาเกณฑกําหนดในขอ ๑๐.๕.๑ ได
ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณบดี 
 

 ขอ ๑๑  การลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพเิศษโดยไมนับหนวยกิต (audit) 
 ๑๑.๑  นิสิตอาจลงทะเบียนเรยีนวิชาเปนพเิศษโดยไมนับหนวยกิตได โดยตองชําระ 
คาหนวยกิตตามปกติ ทั้งนี้โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน 
 ๑๑.๒  การเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตนีไ้มบงัคับใหนิสิตสอบ และให
บันทึกในระเบียนในชองผลการเรียนวา  “au”  เฉพาะผูที่มีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐  ของ
เวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นเทานัน้ 
 

 ขอ ๑๒  การลงทะเบียนเรียนของบุคคลภายนอก   
  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบคุคลภายนอก  ที่มิใชนิสิตของมหาวิทยาลัยเขาเรียน
บางวิชาที่เปดสอนในมหาวทิยาลัย แตผูนัน้จะตองมีคณุสมบัติและพื้นความรูตามที่มหาวิทยาลัย
เห็นสมควร และจะตองปฏบิัติตามขอบังคับและระเบยีบตาง  ๆ  เชนเดียวกับนิสิต กบัตองเสีย
คาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา วาดวยการเกบ็เงินคาบํารุงและคาธรรมเนียม
การศึกษาตามระบบการศึกษาภาคพิเศษ 
 

 ขอ ๑๓ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต  
  นิสิตระดับบณัฑิตศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งพักการเรียน หรือเรียนครบ
รายวิชาแลว ตองลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต  ซ่ึงถือวาเปนการลงทะเบียนตามปกติและตอง
ปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ กบัตองเสียคาบํารุงและคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยบรูพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา 
 

 ขอ ๑๔  การขอถอน ขอเพิ่ม หรือของดรายวิชาที่เรียน 
 ๑๔.๑  การขอถอน ขอเพิ่ม หรือของดรายวิชาที่เรียน ตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษา และไดรับอนุมัติจากคณบดีและใหคณบดีแจงใหนายทะเบียนทราบ 
 ๑๔.๒  การขอถอน หรือขอเพิ่มรายวิชาที่เรียนตองกระทาํภายใน  ๒  สัปดาหแรกของ
ภาคการศึกษา ทั้งนี้ตองเปนไปตามขอ  ๑๐.๓  และ ๑๐.๕ 
 ๑๔.๓  การของดเรียนบางรายวิชาหรือทุกรายวิชา ตองกระทํากอนวันเริม่สอบปลาย
ภาควันแรก ไมนอยกวา  ๒  สัปดาห 



 

 

-๕- 

 ขอ ๑๕  การขอถอนคืนคาลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
 ๑๕.๑  นิสิตที่ขอถอนหรืองดเรียนรายวิชาใด เนื่องจากมหาวิทยาลัยประกาศไมสอน
รายวิชานัน้ตลอดภาคการศึกษา  มีสิทธิขอถอนคืนคาลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ไดเต็มจํานวน 
 ๑๕.๒  นิสิตที่ขอถอนรายวิชาใด ภายใน  ๒  สัปดาหแรกของภาคการศึกษา มีสิทธิขอ
ถอนคืนคาลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ไดเต็มจํานวน 
 ๑๕.๓  นิสิตทีข่องดเรียนรายวิชาภายหลังกาํหนดเวลาที่ระบุไวในขอ  ๑๔.๓  ไมมี
สิทธิขอคืนคาลงทะเบียนเรียน 
 

 ขอ ๑๖  เวลาเรยีน 
 ๑๖.๑  นิสิตตองมีเวลาเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ  ๘๐  ของเวลาเรียน 
ทั้งหมดของรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชานัน้ 
 ๑๖.๒  นิสิตตองเรียนตามหลักสูตรใหสําเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลา ดังนี้            
ทั้งนี้นับตั้งแตวันขึ้นทะเบยีนเปนนิสิต 
  ๑๖.๒.๑   หลักสูตรระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต ภายในระยะเวลา  ๒  ป
การศึกษาสําหรับนิสิตภาคปกติ และภายในระยะเวลา  ๓  ปการศึกษา สําหรับนิสิตภาคพิเศษ 
  ๑๖.๒.๒   หลักสูตรระดับปริญญาโท ภายในระยะเวลา  ๔  ปการศึกษา สําหรับ
นิสิตภาคปกตแิละภายในระยะเวลา  ๖  ปการศึกษา  สําหรับนิสิตภาคพิเศษ 
  ๑๖.๒.๓  หลักสูตรระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภายในระยะเวลา  ๒  ป
การศึกษาสําหรับนิสิตภาคปกติ และภายในระยะ  ๓  ปการศึกษา สําหรับนิสิตภาคพิเศษ 
  ๑๖.๒.๔  หลักสูตรระดับปริญญาเอก ผูสําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอใน
หลักสูตรปริญญาเอก ใหใชเวลาศึกษาภายใน ๗ ปการศกึษา สําหรับนสิิตภาคปกติ และภายใน ๙ ป
การศึกษาสําหรับนิสิตภาคพิเศษ หรือภาคปกติที่เรียนนอกเวลาราชการ สวนผูที่สําเร็จปริญญาโท
แลวเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาเอก ใหใชเวลาศึกษาภายใน  ๕  ปการศึกษา สําหรับนิสิตภาค
ปกต ิและภายใน  ๗  ป  การศึกษาสําหรับนิสิตภาคพิเศษ หรือนิสิตภาคปกติที่เรียนนอกเวลาราชการ 
ในกรณีที่มีเหตุผลจําเปนอยางยิ่งที่จะตองขยายเวลาเรียน ใหคณะกรรมการประจําคณะพจิารณา
อนุมัติขยายเวลาเรียนไดอีกไมเกินหนึ่งปการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๖- 

 ขอ ๑๗  ระบบการใหคะแนน 
 ๑๗.๑  ระบบการใหคะแนนแบบแสดงคาระดับขั้น 
  ระบบการใหคะแนนของแตละรายวิชา ทีแ่สดงคาระดับขัน้ ใหแสดงเปนระดับ
ขั้น  ซ่ึงมีความหมายและคาระดับขั้นดังนี ้
   ระดับขั้น  ความหมาย   คาระดับขั้น 
 A        ดีเยีย่ม          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 
        ๑๗.๒  ระบบการใหคะแนนแบบไมแสดงคาระดับขั้น 
  ระบบการใหคะแนนของแตละรายวิชาที่ไมแสดงเปนคาระดับขั้น ใหแสดงดวย
สัญลักษณตาง ๆ   ดังนี้ 
      สัญลักษณ ความหมาย 
    S  ผานตามเกณฑ  (Satisfactory) 
    I  การประเมินผลยังไมสมบูรณ  (Incomplete) 
    U  ไมผานตามเกณฑ  (Unsatisfactory) 
                                         W  งดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn) 
    au  ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนบัหนวยกิต  (Audit) 
  ๑๗.๓  ระบบการใหคะแนนวิทยานิพนธและงานนพินธใหแสดงดวยสัญลักษณตาง ๆ ดังนี้ 
      สัญลักษณ ความหมาย 
    S  ผานตามเกณฑ  (Satisfactory) 
    I  การประเมินผลยังไมสมบูรณ  (Incomplete) 
    U  ไมผานตามเกณฑ  (Unsatisfactory) 
 ๑๗.๔  การให  F  ใหกระทําในกรณีตอไปนี้ดวย 
  ๑๗.๔.๑  นิสิตขาดสอบโดยไมไดรับอนุมัตจิากคณบด ี
  ๑๗.๔.๒  นิสิตมีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑในขอ  ๑๖.๑ 
  ๑๗.๔.๓  นิสิตทุจริตในการสอบ 
 



 

 

-๗- 

 ๑๗.๕  การให  I  ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีตอไปนี้ 
  ๑๗.๕.๑  นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ ๑๖.๑  แตไมไดสอบเพราะปวย
หรือเหตุสุดวสัิย  และไดรับอนุมัติจากคณบดี 
  ๑๗.๕.๒  อาจารยผูสอน  หัวหนาภาควิชา  หรือประธานสาขาวิชา  และคณบด ี
เห็นสมควรใหรอผลการศึกษา เพราะนิสิตยงัปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานัน้ยัง
ไมสมบูรณ 
 ๑๗.๖  นิสิตทีไ่ด  I  จะตองดําเนินการขอประเมินผลเพือ่แก  I  ใหเสรจ็สิ้น  
เพื่อใหอาจารยผูสอนรายงานผลการสอบไดภายในภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตมีสิทธิลงทะเบียน
เรียน  หากพนกําหนดดังกลาว มหาวิทยาลยัจะเปลี่ยนจาก  I  เปน  F  โดยอัตโนมัติ ยกเวนการได  I  
ของวิทยานพินธ หรืองานนพินธ 
  ๑๗.๗  การให  W  ในรายวิชาใดจะกระทาํไดในกรณีตอไปนี ้
   ๑๗.๗.๑  นิสิตไดรับอนุมัตใิหงดเรยีน ตามขอ ๑๔.๓ 
   ๑๗.๗.๒  นิสิตไดรับอนุญาตใหลาพักการเรียนตามขอ  ๒๑.๑ 
   ๑๗.๗.๓  นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น 
   ๑๗.๗.๔  นิสิตไดรับอนุมัตจิากคณบดีใหเปลี่ยนจาก  I  ที่นิสิตไดรับตาม
ขอ ๑๗.๕.๑ และครบกําหนดเวลาของการเปลี่ยน  I  แลว แตการปวยหรือเหตุอันพนวิสัยยังไม
ส้ินสุด 
  ๑๗.๘  การนบัจํานวนหนวยกิต เพื่อใชในการคํานวณหาคาระดับขั้นเฉลี่ย ให
นับจากรายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาแบบแสดงคาระดับขั้น ในกรณีทีน่ิสิตลงทะเบียนเรียน
ซํ้าหรือเรียนแทนในรายวิชาใด ใหนําจํานวนหนวยกิต และคาระดับขัน้ที่ไดไปใชในการคํานวณหา
คาระดับขั้นเฉลี่ยดวย 
  ๑๗.๙  การนับจํานวนหนวยกติสะสมของนิสิตเพื่อใหครบหลักสูตร ใหนับ
เฉพาะหนวยกติของรายวิชาที่สอบไดเทานั้น 
  ๑๗.๑๐  คาระดับขั้นเฉลี่ยเฉพาะภาคการศกึษาใหคํานวณจากผลการเรียนของ
นิสิตในภาคการศึกษานั้น  โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดบัขั้นของแตละ
รายวิชาเปนตวัตั้งหารดวยจาํนวนหนวยกติรวมของภาคการศึกษานัน้ 
  ๑๗.๑๑  คาระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแตเร่ิม
เขาเรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกบัคาระดับขั้น
ของแตละรายวิชาที่เรียนทั้งหมดตามขอ  ๑๗.๘  เปนตวัตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด 
  ๑๗.๑๒  ในภาคการศึกษาใดที่นิสิตได  I  ใหคํานวณคาเฉลี่ยเฉพาะภาค
การศึกษานัน้โดยนับเฉพาะวชิาที่ไมได  I  เทานั้น 
 
 



 

 

-๘- 

 ขอ ๑๘  การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน 
 ๑๘.๑  รายวิชาใดที่นิสิตได  C+  หรือ  C  นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซ้ําไดตอเมื่อไดรับ
อนุมัติจากคณบดี โดยคําแนะนําของหวัหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา 
 ๑๘.๒  รายวิชาใดที่นิสิตสอบได  D+  หรือ  D  หรือ  F  นิสิตจะตองลงทะเบียนเรียน
ซํ้าหรือจะเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่มีลักษณะเนื้อหาคลายคลึงแทนกันได ในการเลือกเรียนแทนนี้ตอง
ไดรับอนุมัติจากคณบดี  โดยคําแนะนําของหัวหนาภาควชิาหรือประธานสาขาวิชา 
 

 ขอ ๑๙  การจําแนกสภาพนิสิต 
 ๑๙.๑  การจําแนกสภาพนิสิต จะกระทําเมื่อส้ินภาคการศึกษาแตละภาค ทั้งนี้ยกเวน
นิสิตที่เขาศึกษาเปนปแรก การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทาํเมื่อเรียนครบสองภาคการศึกษานับแต
เร่ิมเขาศึกษา 
 ๑๙.๒  สภาพนิสิตมีดังนี ้
  ๑๙.๒.๑  นิสิตสภาพสมบูรณ ไดแก นิสิตทีล่งทะเบียนเรียนเปนปแรก หรือ
นิสิตที่สอบไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไมต่าํกวา  ๓.๐๐ 
  ๑๙.๒.๒  นิสิตสภาพรอพินจิ ไดแก นิสิตที่สอบไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต ๒.๗๕  ถึง  ๒.๙๙ 
  ๑๙.๒.๓  นิสิตสภาพทดลองเรียน ไดแก  นิสิตที่มหาวิทยาลัยรับเขาเรยีน โดยมี
เงื่อนไขตามประกาศของมหาวิทยาลัย   
  ๑๙.๒.๔  นิสิตสภาพอาคนัตุกะ ไดแก  นสิิตจากสถาบันอื่นที่มาลงทะเบียน
เรียนบางรายวชิาที่มหาวิทยาลัย 
  ๑๙.๒.๕  นิสิตแลกเปลี่ยน ไดแก นิสิตจากสถาบันอื่นที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัย 
ตามโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบนันั้น ๆ 
 ๑๙.๓  งานทะเบียนและสถิตินิสิตจะตองแจงใหนิสิตที่มีสภาพรอพินิจและอาจารย 
ที่ปรึกษาของนิสิตผูนั้นทราบโดยเร็วที่สุด 
 

 ขอ ๒๐  การทุจริตในการสอบ 
  นิสิตที่ทําการทุจริตดวยประการใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับการสอบทุกชนิด 
มหาวิทยาลัยอาจสั่งให 
  ๒๐.๑  ตกในรายวิชานั้น  หรือ 
  ๒๐.๒  ตกในรายวิชานัน้ และพักการเรยีนในภาคการศกึษาถัดไป หรือ 
  ๒๐.๓  พนจากสภาพนิสิต 
 
 
 
 



 

 

-๙- 

 ขอ ๒๑  การลาพักการเรียน 
 ๒๑.๑  นิสิตอาจยื่นคํารองขออนุญาตลาพักการเรียนตอคณบดีไดในกรณีตอไปนี ้
  ๒๑.๑.๑  ไดรับทุนแลกเปลีย่นนกัศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอื่นใด 
ซ่ึงมหาวิทยาลยัเหน็สมควรสนับสนุน 
  ๒๑.๑.๒  เจ็บปวยจนตองพกัรักษาตวัเปนเวลานาน เกินรอยละ  ๒๐  ของเวลา
เรียนทั้งหมดในภาคการศกึษานั้นตามคําสั่งแพทย โดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของทาง
ราชการ หรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลซึ่งเปนของเอกชน และที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
  ๒๑.๑.๓  มีความจําเปนสวนตัว  โดยอาจยืน่คํารองขออนุญาตลาพักการเรียนได 
เมื่อไดเรียนในมหาวิทยาลัยมาแลวอยางนอย  ๑  ภาคการศึกษา 
 ๒๑.๒  การลาพักการเรียน นสิิตตองยื่นคํารองตอคณบดีภายใน  ๒  สัปดาห นับจาก 
วันเปดภาคการศึกษา และใหคณบดเีปนผูพิจารณาอนญุาต แลวแจงใหนายทะเบียนทราบ 
 ๒๑.๓  การลาพักการเรียน ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน  ๑  ภาคการศึกษา ถานิสิตยัง 
มีความจําเปนที่จะตองขอลาพักการเรียนตอไปอีกใหยื่นคํารองใหม 
 ๒๑.๔  ในกรณีที่นิสิตไดรับอนุญาตใหลาพักการเรียน ใหนับระยะเวลาที่ลาพัก 
การเรียนรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย 
 ๒๑.๕  ในระหวางที่ไดรับอนุญาตใหลาพกัการเรียน นิสิตจะตองชําระเงินคาบํารุง 
มหาวิทยาลัยและคาบํารุงคณะตามระเบยีบทุกภาคการศกึษาภายใน  ๒  สัปดาห  นับจากวันเปดภาค
การศึกษา เพื่อรักษาสภาพนสิิต มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย 
 ๒๑.๖  นิสิตที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการเรียน เมื่อจะกลบัเขาเรียนจะตองยื่นคํารอง 
ขอกลับเขาเรียนตอคณบดี และใหคณบดีแจงใหนายทะเบียนทราบ 
       

 ขอ ๒๒  การเปลี่ยนสาขาวิชา  
  นิสิตที่สอบคัดเลือกเขาเรียนในสาขาวิชาใดจะตองเรียนสาขาวิชานั้น  ถามีความ
ประสงคจะขอเปลี่ยนสาขาวชิาภายในคณะ  ใหคณบดีพิจารณาอนุมัต ิ
  กรณีตามวรรคหนึ่ง ถามีความประสงคจะขอเปลี่ยนสาขาวิชาตางคณะ  ตอง
ไดรับความเหน็ชอบจากคณบดีที่เกีย่วของ 
  เมื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองแลว  ใหคณบดีแจงใหนายทะเบียนทราบ 
 

 ขอ ๒๓  การรับโอนนิสิต นกัศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  
  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มี
ฐานะเทยีบเทามหาวิทยาลัยไดตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 



 

 

-๑๐- 

 ขอ ๒๔  การเทียบโอนหนวยกิต  
  มหาวิทยาลัยอาจเทียบโอนหนวยกิตไดตามระเบียบมหาวทิยาลัย  
 

 ขอ ๒๕  การพนจากสภาพนิสิต 
  นิสิตจะตองพนจากสภาพนสิิตในกรณีตอไปนี ้
  ๒๕.๑  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับปริญญาตามขอ ๓๐ 
  ๒๕.๒  ไดรับอนุมัติจากคณบดีใหลาออก 
  ๒๕.๓  ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังตอไปนี้ 
   ๒๕.๓.๑  ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนสิิต 
   ๒๕.๓.๒  เมื่อพนกําหนดเวลาหนึ่งภาคการศึกษาแลว ไมชําระเงินคา
บํารุงตามระเบยีบมหาวิทยาลยับูรพาวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อรักษา
สภาพนิสิต 
   ๒๕.๓.๓  ขาดคุณวฒุิหรือคณุสมบัติตามขอ ๔  อยางใดอยางหนึ่ง 
   ๒๕.๓.๔  เมื่อคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๒.๗๕ 
   ๒๕.๓.๕  เปนนิสิตสภาพรอพินิจที่มีคาระดบัขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 
๒.๘๐ เปนเวลา  ๒  ภาคการศึกษา ที่มีการจําแนกสภาพตอเนื่องกัน 
   ๒๕.๓.๖  เปนนิสิตสภาพรอพินิจครบ  ๔  ภาคการศึกษาที่มีการจําแนก
สภาพตอเนื่องกันแลวยังไมพนสภาพรอพนิิจ 
   ๒๕.๓.๗  ไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาในขอ ๑๖.๒ 
หรือไดคาระดบัขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 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         
หากประสงคขอคืนสภาพเปนนิสิตอีกใหยื่นคาํรองผานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  หัวหนา
ภาควิชาหรือประธานสาขาวชิา  และคณบดีเพื่อพิจารณาเสนอใหอธิการบดีอนุมัติ ทั้งนี้ ผูนั้นตองชําระ
เงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา เมือ่ไดรับอนุมัตแิลวใหผูนั้นคนืสภาพเปนนสิิตอีกครั้งหนึง่และ
คงสภาพเปนนิสิตเพียงเทาระยะเวลาตามขอ ๑๖.๒  นับตั้งแตวนัขึ้นทะเบียนเปนนิสิตครั้งแรก  
 

 ขอ ๒๖  นิสิตหลักสูตรปริญญาโทหรือหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติชั้นสูง  และ
หลักสูตรปริญญาเอกตองสอบผานความรูภาษาตางประเทศตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 



 

 

-๑๑- 

 ขอ ๒๗  การสอบประมวลความรูสําหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาโทที่เรียนตาม
แผนการศึกษา  ซ่ึงไมตองทําวิทยานิพนธและการสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก
ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

 ขอ ๒๘  ขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ การเสนออนุมัติช่ือวิทยานิพนธ และการแตงตั้ง
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ และเคาโครงวิทยานพินธใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 

 ขอ ๒๙  การสอบปากเปลาวทิยานิพนธใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

 ขอ ๓๐  การขอรับประกาศนียบัตรบัณฑติ ประกาศนยีบัตรบัณฑิตชัน้สูงหรือปริญญา 
 ๓๐.๑  ในภาคเรียนใดที่นิสิตคาดวาจะสําเรจ็การศึกษา ใหยื่นคํารองขอรับ
ประกาศนยีบตัรบัณฑิต  ประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสูง  หรือปริญญาตอนายทะเบียน ภายใน                
๑ สัปดาหนับแตวนัเปดภาคการศึกษา 
 ๓๐.๒  นิสิตที่จะขอรับประกาศนียบัตรบณัฑติ  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  หรือ
ปริญญาไดตองมีคุณสมบัติตอไปนี ้
  ๓๐.๒.๑  เปนนิสิตมหาวิทยาลัยไมนอยกวา  ๒  ภาคการศึกษา 
  ๓๐.๒.๒  สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร 
  ๓๐.๒.๓  ไดคาระดับขั้นเฉลีย่สะสมของรายวิชาไมต่ํากวา ๓.๐๐ 
  ๓๐.๒.๔  สอบประมวลความรูผานสําหรับนสิิตหลักสูตรปริญญาโทที่เรียน
ตามแผนการศกึษาซึ่งไมตองทําวิทยานิพนธ หรือการสอบวัดคุณสมบตัินิสิตสําหรับหลักสูตร
ปริญญาเอก 
  ๓๐.๒.๕  สอบผานการสอบปากเปลาวิทยานิพนธหรืองานนิพนธ สําหรับนิสิต
หลักสูตรปริญญาโทและนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก 
  ๓๐.๒.๖  ผลงานวิทยานิพนธของนิสิตหลักสูตรปริญญาโท แผน ก  แบบ ก ๑ 
และ ก ๒ ตองไดรับการตีพมิพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรอืสวนหนึ่งของผลงานไดรับ
การยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการที่มีมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
และมีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer  Review)  กอนการตีพิมพหรือเสนอตอที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ในลักษณะที่เปนฉบับเตม็ (Full Paper) ทั้งนี้ มิให
นํามาบังคับใชกับนิสิตที่เขาศกึษากอนภาคตน ปการศึกษา ๒๕๔๙   
 
 
 
 



 

 

-๑๒- 

     ๓๐.๒.๗  ผลงานวิทยานิพนธของนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก ตองไดรับการ
ตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกล่ันกรอง (Peer  Review)  กอนการ
ตีพิมพ  และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  ทั้งนี้ มิใหนํามาบังคับใชกับนิสิตที่เขาศึกษากอนภาคปลาย 
ปการศึกษา ๒๕๔๖ 
                    

 ขอ ๓๑  การใหประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประกาศนยีบตัรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญา  
  มหาวิทยาลัยจะพิจารณานิสิตที่ไดยืน่ความจํานงขอรับประกาศนยีบตัรบัณฑิต  
ประกาศนยีบตัรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญา  และมีความประพฤติดีเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
อนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑติชั้นสูง  หรือปริญญา 
 

 ขอ ๓๒  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้  หากมีขอขดัของไมเปนไป
ตามขอบังคับนี้ใหอธิการบดีดําเนนิการได โดยผานความเห็นชอบของสภาวิชาการ 
 
 ประกาศ  ณ  วนัที่      ๓๐      มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 
    (ลงชื่อ)                 สุชาติ  อุปถัมภ 
     (ศาสตราจารยสุชาติ  อุปถัมภ)   
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
           สําเนาถูกตอง 

      
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 


