
ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ. 2545
---------------------

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 14 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533

และมติสภามหาวิทยาลัย  เม่ือคราวประชุมคร้ังท่ี 5/2538  วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2538  จึงออกขอบังคับไว
ดังตอไปน้ี

ขอ 1  ขอบังคับน้ีเรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2545”

ขอ 2  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับส ําหรับนิสิตที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2545  เปนตนไป
ขอ 3  ในขอบังคับนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยบูรพา
“อธิการบดี”     หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
“คณบดี”          หมายความวา คณบดีของคณะที่นิสิตสังกัดและใหหมายความรวมถึง

รองอธิการบดีฝายวิทยาเขตสารสนเทศ ในกรณีที่สาขาวิชาเปดดํ าเนินการที่วิทยาเขตสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
และผูอํ านวยการวิทยาลัย

“คณะ”             หมายความรวมถึงวิทยาลัย
“นิสิต”             หมายความวา นิสิตระดับปริญญาตรี

ขอ 4  คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนิสิต
          ผูสมัครเขาเปนนิสิต จะตองมีคุณวุฒิ และคุณสมบัติดังตอไปนี้
          4.1  สํ าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
          4.2  สํ าเร็จการศึกษาข้ันอนุปริญญา หรือเทียบเทาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อเขาศึกษา
ในขั้นปริญญาตรี  ในคณะใดคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบหรือเง่ือนไขของ
คณะนั้น ๆ หรือ
          4.3  สํ าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีหรือเทียบเทาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อเขาศึกษา
ในข้ันปริญญาตรีในคณะใดคณะหน่ึง ตามระเบียบหรือเง่ือนไขของคณะน้ัน ๆ
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          4.4  เปนผูมีความประพฤติด ีตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
          4.5  ไมเปนโรคติดตอรายแรง  ซึ่งเปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเปนโรคท่ีจะเปน
อุปสรรคตอการศึกษา
ขอ 5  การรับผูสมัครเขาเปนนิสิต
          ผูสมัครเขาเปนนิสิต จะตองผานการสอบคัดเลือกตามท่ีมหาวิทยาลยัจะกํ าหนด

รายละเอียดและประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป  แตในกรณีท่ีมีเหตุผลความจํ าเปนเปนพิเศษเพ่ือประโยชน
ของทางราชการ  มหาวิทยาลัยอาจคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 4 เขาเปนนิสิต ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยก็ได

ขอ 6  การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
          6.1  ผูที่จะขึ้นทะเบียนเปนนิสิตของมหาวิทยาลัยจะตองขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
ประเภทใดประเภทหน่ึงตามขอ 7
          6.2  ผูสมัครเขาเปนนิสิตจะมีสภาพเปนนิสิตตอเมื่อไดขึ้นทะเบียนเปนนิสิตแลว
รายละเอียดของการขึ้นทะเบียนเปนนิสิตนั้น  ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 7  ประเภทของนิสิต
          นิสิตมหาวิทยาลัยจะมี 2 ประเภท  ดังน้ี
          7.1  นิสิตภาคปกติ   เปนนิสิตที่เรียนในระบบการศึกษาภาคปกติ
          7.2  นิสิตภาคพิเศษ  เปนนิสิตที่เรียนในระบบการศึกษาภาคพิเศษ
ขอ 8  ระบบการศึกษา   แบงเปน 2 ประเภท  ดังน้ี
          8.1  การศึกษาภาคปกติ  เปนการจัดการเรียนการสอนเต็มเวลา  โดยจัด
เปนระบบทวิภาค  ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา  คือ ภาคตนและ
ภาคปลาย  ตามล ําดับ  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในภาคฤดูรอนหรือในชวงเวลาให
เหมาะสมกับวิธีการจัดการศึกษาในขอ 9 ก็ได
          8.2  การศึกษาภาคพิเศษ  เปนการจัดการเรียนการสอนบางเวลา  ปการศึกษาหนึ่ง
แบงออกเปน 3 ภาคการศึกษา คือ ภาคฤดูรอน  ภาคตน และภาคปลาย  ตามล ําดับ
มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในชวงเวลาใหเหมาะสมกับวิธีการจัดการศึกษาในขอ 9 ก็ได
ขอ 9  วิธีการจัดการเรียนการสอน  การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง

หรือหลายรูปแบบ  ดังน้ี
          9.1  การศึกษาแบบเฉพาะบางชวงเวลา เปนการจัดการศึกษาในบางชวงเวลาของ
ปการศึกษา  หรือเปนไปตามเง่ือนไขของคณะ  หรือขอตกลงตามที่มหาวิทยาลัยก ําหนด
          9.2  การศึกษาแบบทางไกล  เปนการจัดการศึกษาโดยใชการสอนทางไกล
ผานทางไปรษณีย หรือวิทยุกระจายเสียง หรือเครือขายสารสนเทศอ่ืน ๆ หรือเปนไป
ตามเง่ือนไขของคณะ  หรือขอตกลงตามที่มหาวิทยาลัยก ําหนด
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          9.3  การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เปนการจัดการเรียนการสอน
เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชา  ตามก ําหนดเวลาของคณะน้ัน ๆ

9.4  การศึกษาแบบนานาชาต ิ เปนการจัดการศึกษาโดยความรวมมือของสถานศึกษา
ในประเทศ หรือตางประเทศ หรือเปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการ  และมาตรฐาน
เชนเดียวกับหลักสูตรนานาชาติ
ขอ 10  “หนวยกิต” หมายถึง มาตราที่ใชแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตไดรับ แตละรายวิชา

จะมีจํ านวนหนวยกิตก ําหนดไว
          10.1  รายวิชาใดที่ใชเวลาเรียนสัปดาหละ 1 หนวยช่ัวโมง หรือไมนอยกวา
15 หนวยชั่วโมง ในหนึ่งภาคเรียน  ใหนับเปน 1 หนวยกิต
          10.2  รายวิชาใดที่ใชเวลาปฏิบัติการสัปดาหละ 2 ถึง 3 หนวยช่ัวโมง หรือ
 ไมนอยกวา 30-45 หนวยช่ัวโมง ในหนึ่งภาคเรียน ใหนับเปน 1 หนวยกิต
          10.3  รายวิชาใดที่ใชเวลาฝกงานสัปดาหละ 3 ถึง 6 หนวยช่ัวโมง หรือ
ไมนอยกวา 45-90 หนวยช่ัวโมง ในหนึ่งภาคเรียน ใหนับเปน 1 หนวยกิต
ขอ 11  การลงทะเบียนเรียน
          11.1  กํ าหนดวัน เวลา และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียนใหเปนไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
          11.2  นิสิตที่ไมไดลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณในภาคเรียนใดภายในก ําหนดวัน
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะไมมีสิทธิเรียนในภาคเรียนนั้น  เวนแตจะไดรับอนุมัติ
จากคณบดี
          11.3  นิสิตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาในการเลือกเรียนรายวิชา
ใด ๆ ในแตละภาคการศึกษา  กอนการลงทะเบียนเรียน ถารายวิชาใดบังคับวาตองเรียน
รายวิชาอ่ืนกอน  นิสิตตองเรียนรายวิชาน้ันแลว หรือไดรับอนุมัติจากหัวหนาภาควิชาหรือ
หัวหนาสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด  จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกลาวได
          11.4  ในแตละภาคการศึกษา  กรณีที่นิสิตมีความจํ าเปนตองลงทะเบียนเรียน
ขามประเภทใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
          11.5  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ  ตอเม่ือไดชํ าระคาบ ํารุงและคาธรรมเนียม
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว นิสิตผูใดช ําระคาบ ํารุงและคาธรรมเนียมตาง ๆ
ภายหลังวันที่มหาวิทยาลัยก ําหนด จะตองถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวย
การเก็บเงินคาบํ ารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา



- 4 -

          11.6  จํ านวนหนวยกิต แตละภาคการศึกษา
   11.6.1  ในแตละภาคการศึกษา นิสิตภาคปกติตองลงทะเบียนเรียนไมต่ํ ากวา

          9 หนวยกิต และไมเกิน 21 หนวยกิต  ส ําหรับนิสิตภาคพิเศษใหลงทะเบียนเรียนไมเกิน
          15 หนวยกิต

   11.6.2  นิสิตจะลงทะเบียนเรียนนอยหรือมากกวาเกณฑที่ก ําหนดในขอ 11.6.1 ได
          ตอเม่ือไดรับอนุมัติจากคณบดี

   11.6.3  นิสิตที่จะจบหลักสูตรและเหลือวิชาเรียนตามหลักสูตรมีจ ํานวนหนวยกิต
          ต่ํ ากวาเกณฑที่ก ําหนดไวใน ขอ 11.6.1 ใหลงทะเบียนเรียนเทาจํ านวนหนวยกิต
          ท่ีเหลือได

   11.6.4  ภาคฤดูรอนลงทะเบียนเรียนไมเกิน 10 หนวยกิต  ท้ังนิสิตภาคปกติและ
          นิสิตภาคพิเศษ
ขอ 12 การลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (audit)
          12.1  นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตได โดยตองชํ าระ
คาหนวยกิตตามปกติ ท้ังน้ีโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยผูสอน
          12.2  การเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตนี้ไมบังคับใหนิสิตสอบ และให
บันทึกในระเบียนในชองผลการเรียนวา “ au ” เฉพาะผูที่มีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80
ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชาน้ันเทาน้ัน
ขอ 13  การลงทะเบียนเรียนของบุคคลภายนอก
            มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกใด ๆ ที่ไมใชนิสิตของมหาวิทยาลัยเขาเรียน

บางวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย  โดยนับหนวยกิตหรือไมนับหนวยกิตก็ได   แตผูน้ันจะตองมีคุณสมบัติ
และพื้นความรูตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ เชนเดียวกับ
นิสิต กับตองเสียคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการเก็บเงินคาบ ํารุงและคา
ธรรมเนียมการศึกษาตามระบบการศึกษาตามขอ 8.2

ขอ 14  การขอถอน ขอเพ่ิม หรือของดรายวิชาท่ีจะเรียน
          14.1  การขอถอน ขอเพ่ิม หรือ ของดรายวิชาที่จะเรียน ตองไดรับอนุมัติจากอาจารย
ท่ีปรึกษา  ในกรณีขอเพ่ิมรายวิชา ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนดวย
          14.2  การขอถอน หรือขอเพ่ิมรายวิชาท่ีจะเรียนตองไดรับอนุมัติภายใน 2 สัปดาห
แรกของภาคเรียน ท้ังน้ีตองเปนไปตามขอ 11.3 และ 11.6
          14.3  การของดเรียนบางรายวิชาหรือทุกรายวิชา ตองกระท ํากอนวันเริ่มสอบไล
วันแรก  ไมนอยกวา 2 สัปดาห
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ขอ 15  การขอถอนคืนคาลงทะเบียนเรียนรายวิชา
          15.1  นิสิตที่ขอถอนหรืองดเรียนรายวิชาใดเพราะมหาวิทยาลัยประกาศไมสอน
รายวิชาน้ันทั้งภาคเรียน มีสิทธิขอถอนคืนคาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นไดเต็มจ ํานวน
          15.2  นิสิตที่ขอถอนรายวิชาใดภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคเรียน มีสิทธขิอถอน
คืนคาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นไดเต็มจ ํานวน
          15.3  นิสิตที่ของดเรียนรายวิชาภายหลังก ําหนดเวลาที่ระบุไวในขอ 14.2 ไมมีสิทธิ
ขอถอนคืนคาลงทะเบียนเรียน
ขอ 16  เวลาเรียน
            16.1  นิสิตตองใชเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ  80 ของเวลาเรียน
ท้ังหมดของรายวิชาน้ัน  จึงจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชานั้น
            16.2  นิสิตตองเรียนตามหลักสูตรใหส ําเร็จการศึกษา  ภายในก ําหนดเวลา ดังน้ี

       16.2.1  หลักสูตรตอเน่ือง  ภายในเวลา 4 ปการศึกษา  ส ําหรับนิสิตภาคปกติ
            และภายใน 6 ปการศึกษา ส ําหรับนิสิตภาคพิเศษ

       16.2.2  หลักสูตร 4 ป  ภายในเวลา 8 ปการศึกษา  ส ําหรับนิสิตภาคปกติ
            และภายใน 12 ปการศึกษา ส ําหรับนิสิตภาคพิเศษ

       16.2.3  หลักสูตร 5 ป  ภายในเวลา 10 ปการศึกษา  ส ําหรับนิสิตภาคปกติ
            และภายใน 15 ปการศึกษา ส ําหรับนิสิตภาคพิเศษ

       16.2.4  หลักสูตร 6 ป  ภายในเวลา 12 ปการศึกษา  ส ําหรับนิสิตภาคปกติ
            และภายใน 18 ปการศึกษา ส ําหรับนิสิตภาคพิเศษ
ขอ 17  ระบบการใหคะแนน
            17.1  ระบบการใหคะแนนเปนแบบมีคาระดับขั้น

       ระบบการใหคะแนนของแตละรายวิชาใหกระท ําเปนแบบมีคาระดับขั้น ซึ่งมี
ความหมายและมีคาระดับขั้นดังนี้

ระดับขั้น ความหมาย คาระดับขั้น
     A      ดีเยี่ยม        4.0
     B+     ดีมาก        3.5
     B        ดี        3.0
     C+ คอนขางดี        2.5
     C    พอใช        2.0
     D+     ออน        1.5
     D ออนมาก        1.0
     F       ตก        0
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            17.2  ระบบการใหคะแนนเปนแบบไมมีคาระดับขั้น
       ระบบการใหคะแนนของแตละรายวิชาอาจแสดงไดดวยสัญลักษณตาง ๆ

ที่ไมมีคาระดับขั้น  แตมีความหมาย  ดังน้ี
สัญลักษณ ความหมาย
     S ผลการศึกษาผานตามเกณฑ (Satisfactory)
     U ผลการศึกษาไมผานตามเกณฑ  (Unsatisfactory)
     I การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
     W งดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn)
     au   การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต (audit)

            17.3  การให F ใหกระท ําไดในกรณีตอไปน้ีดวย
       17.3.1  นิสิตขาดสอบโดยไมไดรับอนุมัติจากคณบดี
       17.3.2  นิสิตใชเวลาเรียนไมครบตามเกณฑในขอ 16.1
       17.3.3  นิสิตทุจริตในการสอบ

            17.4  การให S หรือ U ในแตละรายวิชาใหเปนไปตามที่กํ าหนดไวในหลักสูตร
แตละสาขาวิชา
            17.5  การให I ในรายวิชาใดจะกระทํ าไดในกรณีตอไปน้ี

       17.5.1  นิสิตใชเวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ 16.1  แตไมไดสอบ เพราะปวย
            หรือเหตุสุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากคณบดี

       17.5.2  อาจารยผูสอน หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสาขาวิชาและคณบดี
            เห็นสมควรใหรอผลการศึกษา เพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบ
            การศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ  โดยมิใชเปนความผิดของนิสิต

       17.5.3  นิสิตที่ไดรับการใหคะแนนระดับขั้น I จะตองดํ าเนินการขอ
            ประเมินผลเพื่อแกระดับขั้น I ใหเสร็จสิ้น  เพ่ือใหอาจารยผูสอนรายงานผล
            การสอบไดภายในภาคเรียนถัดไปที่นิสิตมีสิทธิลงทะเบียนเรียน  หากพนก ําหนด
            ดังกลาว  มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนระดับขั้น I เปน F โดยอัตโนมัติ
            17.6  การให W ในรายวิชาใด จะกระทํ าไดในกรณีตอไปน้ี

       17.6.1  นิสิตไดรับอนุมัติใหงดเรียนในรายวิชาน้ันตามขอ 14.3
       17.6.2  นิสิตไดรับอนุญาตใหลาพักการเรียนตามขอ 21.2
       17.6.3  นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น
       17.6.4  นิสิตที่ไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเปลี่ยนจากระดับขั้น I ที่นิสิต
ไดรับตามขอ 17.5.1 และครบก ําหนดเวลาของการเปลี่ยนระดับขั้น I แลวแต
การปวยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไมสิ้นสุด  โดยไดรับอนุมัติจากคณบดี
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            17.7  การนับจํ านวนหนวยกิตเพื่อใชในการค ํานวณหาคาระดับขั้นเฉลี่ย ใหนับ
จากรายวิชาที่มีระบบการใหคะแนนแบบมีคาระดับขั้น ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซํ ้า
ในรายวิชาใด ๆ  ใหน ําคาระดับขั้นที่ได ไปใชในการค ํานวณหาคาระดับขั้นเฉลี่ย
แทนรายวิชาที่เรียนซํ ้า
            17.8  การนับจํ านวนหนวยกิตสะสมของนิสิตเพื่อใหครบหลักสูตร ใหนับเฉพาะ
หนวยกิตของรายวิชาที่สอบไดเทานั้น
            17.9  คาระดับขั้นเฉลี่ยเฉพาะรายภาคเรียน  ใหค ํานวณจากผลการเรียนของนิสิต
ในภาคเรียนน้ัน โดยนํ าผลรวมของผลคูณของจ ํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละ
รายวิชาเปนตัวตั้ง หารดวยจํ านวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่มีคาระดับขั้นของภาคเรียนนั้น
            17.10  คาระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ใหค ํานวณจากผลการเรียนของนิสิตต้ังแตเร่ิมเขา
เรียนจนถึงภาคเรียนสุดทายที่นิสิตลงทะเบียนเรียน โดยนํ าผลรวมของผลคูณของจ ํานวน
หนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละรายวิชาที่เรียนทั้งหมดตามขอ 17.7 เปนตัวต้ัง หารดวย
จํ านวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่มีคาระดับขั้น
            17.11  เมื่อมีการประเมินผลเพื่อแกระดับขั้น I แลว ใหน ํามาประมวลผลใหมอีกครั้งหนึ่ง
ขอ 18  การเรียนซํ ้าหรือเรียนแทน
            18.1  รายวิชาใดที่นิสิตสอบได  D+ หรือ D  นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซํ ้าไดตอเม่ือ
ไดรับอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด
            18.2  นิสิตท่ีไดรับ F หรือ U ในรายวิชาบังคับ จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
ซํ้ าอีก จนกวาจะไดรับ A   B+   B   C+   C   D+   D หรือ S
            18.3  นิสิตท่ีไดรับ F หรือ U ในรายวิชาเลือก สามารถจะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อ่ืน ๆ แทนได  แตตองอยูในกลุมวิชาเดียวกัน ทั้งนี้หากเรียนครบหลักสูตรแลวจะไมเลือก
รายวิชาเรียนแทนก็ได
ขอ 19  การจํ าแนกสภาพนิสิต
            19.1  การจํ าแนกสภาพนิสิต จะกระทํ าเมื่อสิ้นภาคเรียนแตละภาค  ทั้งนี้ยกเวนนิสิต
ที่เขาศึกษาเปนปแรก การจํ าแนกสภาพนิสิตจะกระท ําเม่ือเรียนครบสองภาคเรียนนับแต
เริ่มเขาศึกษา
            19.2  สภาพนิสิตมี 4 สภาพ คือ สภาพสมบูรณ  สภาพรอพินิจ  สภาพทดลองเรียน
และสภาพอาคันตุกะ  ดังน้ี

       19.2.1  นิสิตสภาพสมบูรณ ไดแก นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนเปนปแรก หรือ
            นิสิตที่สอบไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไมตํ ่ากวา 2.00
        19.2.2  นิสิตสภาพรอพินิจ ไดแก นิสิตที่สอบไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสม
            ต้ังแต 1.75 ถึง 1.99
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       19.2.3  นิสิตสภาพทดลองเรียน ไดแก นิสิตที่มหาวิทยาลัยรับเขาเรียน  โดยมี
            เงื่อนไขตามประกาศของมหาวิทยาลัย

       19.2.4  นิสิตสภาพอาคันตุกะ ไดแก นิสิตจากสถาบันอื่นที่มาลงทะเบียนเรียน
            บางรายวิชาที่มหาวิทยาลัย
            19.3  นิสิตภาคปกติท่ีไดรับอนุญาตใหเรียนในภาคฤดูรอน ใหน ําผลการเรียนใน
ภาคฤดูรอนไปรวมกบัผลการเรียนในภาคเรียนถัดไปท่ีนิสติลงทะเบียนเรียน เพื่อการ
จํ าแนกสภาพนิสิต

ในกรณีที่นิสิตอยูในสภาพรอพินิจ  ใหนายทะเบียนแจงใหนิสิตและอาจารย
ท่ีปรึกษาของนิสิตผูน้ันทราบโดยเร็วท่ีสุด
ขอ 20  การทุจริตในการสอบ
            นิสิตที่ท ําการทุจริตดวยประการใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับการสอบทุกชนิด มหาวิทยาลัย

อาจสั่งให
            20.1  ตกในรายวิชานั้น หรือ
            20.2  ตกในรายวิชานั้น และพกัการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ
            20.3  พนจากสภาพนิสิต
ขอ 21  การลาพกัการเรียน
            21.1  นิสิตอาจยื่นคํ ารองขออนุญาตลาพักการเรียนตอคณบดีไดในกรณีตอไปน้ี

       21.1.1  ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอ่ืนใด
            ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน

       21.1.2  เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานาน เกนิรอยละ 20  ของ
            เวลาเรียนทั้งหมดในภาคเรียนนั้นตามค ําสั่งแพทย โดยมีใบรับรองแพทยจาก
            สถานพยาบาลของทางราชการ  หรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมาย
            วาดวยสถานพยาบาลซึ่งเปนของเอกชน  และทีก่ระทรวงสาธารณสุขก ําหนด

       21.1.3  มีความจํ าเปนสวนตัว โดยอาจยื่นค ํารองขออนุญาตลาพักการเรียนได
            เมื่อไดเรียนในมหาวิทยาลัยมาแลวอยางนอย 1 ภาคเรียน
            21.2  การลาพกัการเรียน นิสิตตองยืน่คํ ารองตอคณบดีภายใน 2 สัปดาห นับจาก
วันเปดภาคเรียนและใหคณบดีเปนผูพิจารณาอนุญาต แลวแจงใหนายทะเบียนทราบ
            21.3  การลาพกัการเรียน ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน 1 ภาคเรียน ถานิสิตยังมีความ
จํ าเปนที่จะตองขอลาพักการเรียนตอไปอีกใหยื่นค ํารองใหม
            21.4  ในกรณีที่นิสิตไดรับอนุญาตใหลาพักการเรียน ใหนับระยะเวลาที่ลาพัก
การเรียนรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย
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            21.5  ในระหวางท่ีไดรับอนุญาตใหลาพักการเรียน  นิสิตจะตองชํ าระเงินคาบ ํารุง
มหาวิทยาลัยและคาบ ํารุงคณะตามระเบียบทุกภาคเรียนภายใน 2 สัปดาห นับจากวันเปด
ภาคเรียน เพื่อรักษาสภาพนิสิต มิฉะน้ันจะถูกคดัช่ือออกจากมหาวิทยาลยั
            21.6  นิสิตที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการเรียน  เม่ือจะกลับเขาเรียนจะตองย่ืนคํ ารอง
ขอกลับเขาเรียนตอคณบดี และใหคณบดีแจงใหนายทะเบียนทราบ
ขอ 22  ฐานะชั้นปของนิสิต
            22.1  นิสิตท่ีมีจํ านวนหนวยกิตสะสมต่ํ ากวา 35 หนวยกิตใหเทียบฐานะเปนนิสิต
ชั้นปที ่1
            22.2  นิสิตท่ีมีจํ านวนหนวยกิตสะสมตั้งแต 35 หนวยกิตขึ้นไปแตไมถึง 70 หนวยกิต
ใหเทียบฐานะเปนนิสิต ชั้นปที ่2
            22.3  นิสิตท่ีมีจํ านวนหนวยกิตสะสมตั้งแต 70 หนวยกิตขึ้นไปแตไมถึง 100 หนวยกิต
ใหเทียบฐานะเปนนิสิต ชั้นปที ่3
            22.4  นิสิตท่ีมีจํ านวนหนวยกิตสะสมตั้งแต 100 หนวยกิตขึ้นไป ใหเทียบฐานะ
เปนนิสิต ชั้นปที ่4  ยกเวนนิสิตหลักสูตร 5 ป และหลักสูตร 6 ป  ถามีหนวยกิตสะสม
ระหวาง 100-129 หนวยกิต  ใหเทียบชั้นปที ่4  ถามีหนวยกิตสะสมระหวาง 130-159 หนวยกิต
ใหเทียบชั้นปที่ 5  และถามีหนวยกิตสะสม 160 หนวยกิตขึ้นไป ใหเทียบชั้นปที ่6
ขอ 23  การยายคณะ
            23.1  นิสิตที่จะขอยายคณะ ตองมีคุณสมบัติดังน้ี

       23.1.1  ไดเรียนในคณะเดิมมาแลวไมนอยกวา 2 ภาคเรียน ทั้งนี้ไมนับ
            ภาคเรียนที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งใหพักการเรียน

       23.1.2  ไมเคยไดรับอนุมัติใหยายคณะมากอน
            23.2  ในการยื่นคํ ารองขอยายคณะ นิสิตตองแสดงเหตุผลประกอบ การพิจารณา
อนุมัติใหอยูในดุลพินิจของคณบดีที่เกี่ยวของ และเปนไปตามระเบียบของคณะนั้น ๆ
            23.3  การยายคณะตองดํ าเนินการใหเสร็จส้ินกอนการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน
ที่จะยายคณะ
            23.4  นิสิตที่ยายคณะ  จะตองมีเวลาเรียนในคณะที่ยายเขามาใหมอยางนอย 4
ภาคเรียน  กอนจบการศึกษา
            23.5  รายวิชาตาง ๆ ที่นิสิตยายคณะไดเรียนมา ถึงแมจะไมตรงกับหลักสูตรของ
คณะที่ยายเขาก็ตาม ใหน ํามาค ํานวณคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมดวย
            23.6  ระยะเวลาการศึกษา ใหนับต้ังแตเร่ิมเขาเรียนในคณะเดิม
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ขอ 24  การเปลี่ยนสาขาวิชาและวิชาโท
            24.1  นิสิตซึ่งศึกษาตามหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป จะเปลี่ยนสาขาวิชามิได  ถามีความ
ประสงคจะเปลี่ยนสาขาวิชา ก็ใหกระท ําไดโดยการสอบคัดเลือกใหม  การโอนหนวยกิต
ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
            24.2  นิสิตซึ่งศึกษาตามหลักสูตร 4 ป อาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะ
ไดเพียงคร้ังเดียว ท้ังน้ีโดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสาขาวิชาท่ี
เกี่ยวของและไดรับอนุมัติจากคณบดีแลวใหคณบดีแจงใหนายทะเบียนทราบ
ขอ 25  การเปลี่ยนประเภทนิสิต  นิสิตสามารถเปลี่ยนประเภทได  ทั้งนี้ใหเปนไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 26  การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณา

รับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะเทียบเทามหาวิทยาลัยได  ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการยายโอนนิสิตนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี

ขอ 27  การเทียบโอนหนวยกิต  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเทียบโอนหนวยกิตได
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ขอ 28  การพนจากสภาพนิสิต
            นิสิตตองพนจากสภาพนิสิตในกรณีตอไปนี้
            28.1  สํ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับปริญญาตามขอ 30
            28.2  ไดรับอนุมัติจากคณบดีใหลาออก
            28.3  ถูกคดัช่ือออกจากมหาวิทยาลยัในกรณีดังตอไปน้ี

       28.3.1  ไมลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
       28.3.2  ไมลงทะเบียนเรียนตามขอ 11.2 หรือไมลาพักการเรียนตามขอ 21
       28.3.3  ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติตามขอ 4 อยางใดอยางหนึ่ง
       28.3.4  เมื่อคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตํ ่ากวา 1.75
       28.3.5  มีระยะเวลาการศึกษาครบก ําหนดตามขอ 16.2 แลว
ยังไมส ําเร็จการศึกษา
       28.3.6  เปนนิสิตสภาพรอพินิจที่มีคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตํ ่ากวา 1.80
เปนเวลาสองภาคเรียนที่มีการจ ําแนกสภาพตอเน่ืองกัน และยังไมพนสภาพ
รอพินิจ
       28.3.7  เปนนิสิตสภาพรอพินิจครบ 4 ภาคเรียน ท่ีมีการจํ าแนกสภาพ
ตอเนื่องกันแลวยังไมพนสภาพรอพินิจ
       28.3.8  ทํ าการทุจริตอยางรายแรงในการสอบ
       28.3.9  มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรงในขณะที่เปนนิสิต
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       28.3.10  ทํ าผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง
       ผูทีพ่นจากสภาพนิสติเพราะถกูคัดช่ือออกจากมหาวิทยาลยั

ตามขอ 28.3.2  หากประสงคขอคืนสภาพเปนนิสิตอีกใหยื่นค ํารอง
ผานอาจารยที่ปรึกษา หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสาขาวิชาและคณบดี
เพื่อพิจารณาเสนอใหอธิการบดีอนุมัติ ทั้งนี้ ผูน้ันตองชํ าระเงินคาบ ํารุงและคาธรรมเนียม
การศึกษา  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  วาดวยการเก็บเงินคาบ ํารุงและคาธรรมเนียม
การศึกษาตามความในวรรคหน่ึง  เม่ือไดรับอนุมัติแลว  ใหผูนั้นคืนสภาพเปนนิสิต
อีกครั้งหนึ่งและคงสภาพเปนนิสิตเพียงเทาระยะเวลาตามขอ 16.2 นับต้ังแตวันข้ึน
ทะเบียนเปนนิสิตคร้ังแรก

ขอ 29  การขอรับปริญญา
            29.1  ในภาคเรียนใดที่นิสิตคาดวาจะส ําเร็จการศึกษาใหยื่นค ํารองขอรับปริญญา
ตอนายทะเบียน ภายใน 1 เดือน นับแตวันเปดภาคเรียน
            29.2  นิสิตที่จะขอรับปริญญาไดตองมีเวลาเรียนท่ีมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 5
ภาคเรียนสํ าหรับหลักสูตร 5 ป  ไมนอยกวา 4 ภาคเรียนส ําหรับหลักสูตร 4 ป หรือ
ไมนอยกวา 2 ภาคเรียนส ําหรับหลักสูตร 2 ป
ขอ 30  การใหปริญญา
            มหาวิทยาลัยจะพิจารณานิสิตที่ไดยื่นความจ ํานงขอรับปริญญาและมีความ

ประพฤติดี เสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาบัณฑิต หรือปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม
ตามเกณฑ ดังตอไปน้ี

            30.1  ปริญญาบัณฑิต  นิสิตผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตตองสอบไดจํ านวน
หนวยกิต ครบตามหลักสูตร และไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00
            30.2  ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง นิสิตผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิต
เกียรตินิยมอันดับสองตองสอบไดจํ านวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร 4 ป หรือ 5 ป
หรือ 6 ป ไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25 ขึ้นไป และไมเคยสอบได D+, D ,  F
หรือ U ในรายวิชาใด
            30.3  ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง นิสิตผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิต
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองสอบไดจํ านวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร 4 ป หรือ 5 ป
หรือ 6 ป ไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.60 ขึ้นไป และไมเคยสอบได D+, D ,  F
หรือ U  ในรายวิชาใด
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ขอ 31  การใหเหรียญรางวัล
            ในแตละปการศึกษา  นิสิตผูมีสิทธิไดรับเหรียญรางวัลจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
            31.1  ไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหน่ึง
            31.2  ไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมสูงสุด  ในบรรดาผูสํ าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเดียวกัน
ขอ 32  การดํ าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตร ี ซึ่งมิไดก ําหนดไวใน

ขอบังคับน้ี และมิไดมีขอบังคับหรือระเบียบอื่นก ําหนดไว หรือไมเปนไปตามขอบังคับน้ี ใหน ําเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาเปนราย ๆ ไป

ขอ 33  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี ้ หากมีขอขัดของไมเปนไปตาม
ขอบังคับน้ีใหอธิการบดีด ําเนินการได  โดยผานความเห็นชอบของสภาวิชาการแลวแจงใหสภามหาวิทยาลัย
ทราบตอไป

ประกาศ  ณ  วันท่ี   13   มีนาคม  พ.ศ. 2545

                    (นายผาสุข  กุลละวณิชย)
             อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
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