ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2545
--------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533
และมติสภามหาวิทยาลัย เมือ่ คราวประชุมครัง้ ที่ 5/2538 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2538 จึงออกขอบังคับไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนีเ้ รียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2545”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับสําหรับนิสิตที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2545 เปนตนไป
ขอ 3 ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยบูรพา
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
“คณบดี”
หมายความวา คณบดีของคณะที่นิสิตสังกัดและใหหมายความรวมถึง
รองอธิการบดีฝายวิทยาเขตสารสนเทศ ในกรณีที่สาขาวิชาเปดดําเนินการที่วิทยาเขตสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
และผูอํานวยการวิทยาลัย
“คณะ”
หมายความรวมถึงวิทยาลัย
“นิสิต”
หมายความวา นิสิตระดับปริญญาตรี
ขอ 4 คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนิสิต
ผูสมัครเขาเปนนิสิต จะตองมีคณ
ุ วุฒิ และคุณสมบัติดังตอไปนี้
4.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาทีม่ หาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4.2 สําเร็จการศึกษาขัน้ อนุปริญญา หรือเทียบเทาทีม่ หาวิทยาลัยรับรอง เพื่อเขาศึกษา
ในขั้นปริญญาตรี ในคณะใดคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบหรือเงือ่ นไขของ
คณะนั้น ๆ หรือ
4.3 สําเร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีหรือเทียบเทาทีม่ หาวิทยาลัยรับรอง เพื่อเขาศึกษา
ในขั้นปริญญาตรีในคณะใดคณะหนึง่ ตามระเบียบหรือเงือ่ นไขของคณะนัน้ ๆ

-24.4 เปนผูมีความประพฤติดี ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
4.5 ไมเปนโรคติดตอรายแรง ซึ่งเปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเปนโรคทีจ่ ะเปน
อุปสรรคตอการศึกษา
ขอ 5 การรับผูส มัครเขาเปนนิสติ
ผูสมัครเขาเปนนิสิต จะตองผานการสอบคัดเลือกตามทีม่ หาวิทยาลัยจะกําหนด
รายละเอียดและประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป แตในกรณีทม่ี เี หตุผลความจําเปนเปนพิเศษเพือ่ ประโยชน
ของทางราชการ มหาวิทยาลัยอาจคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 4 เขาเปนนิสิต ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยก็ได
ขอ 6 การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
6.1 ผูที่จะขึ้นทะเบียนเปนนิสิตของมหาวิทยาลัยจะตองขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
ประเภทใดประเภทหนึง่ ตามขอ 7
6.2 ผูสมัครเขาเปนนิสิตจะมีสภาพเปนนิสิตตอเมื่อไดขึ้นทะเบียนเปนนิสิตแลว
รายละเอียดของการขึ้นทะเบียนเปนนิสิตนั้น ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 7 ประเภทของนิสติ
นิสิตมหาวิทยาลัยจะมี 2 ประเภท ดังนี้
7.1 นิสิตภาคปกติ เปนนิสิตที่เรียนในระบบการศึกษาภาคปกติ
7.2 นิสิตภาคพิเศษ เปนนิสิตที่เรียนในระบบการศึกษาภาคพิเศษ
ขอ 8 ระบบการศึกษา แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
8.1 การศึกษาภาคปกติ เปนการจัดการเรียนการสอนเต็มเวลา โดยจัด
เปนระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคตนและ
ภาคปลาย ตามลําดับ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในภาคฤดูรอนหรือในชวงเวลาให
เหมาะสมกับวิธีการจัดการศึกษาในขอ 9 ก็ได
8.2 การศึกษาภาคพิเศษ เปนการจัดการเรียนการสอนบางเวลา ปการศึกษาหนึ่ง
แบงออกเปน 3 ภาคการศึกษา คือ ภาคฤดูรอ น ภาคตน และภาคปลาย ตามลําดับ
มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในชวงเวลาใหเหมาะสมกับวิธีการจัดการศึกษาในขอ 9 ก็ได
ขอ 9 วิธีการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่
หรือหลายรูปแบบ ดังนี้
9.1 การศึกษาแบบเฉพาะบางชวงเวลา เปนการจัดการศึกษาในบางชวงเวลาของ
ปการศึกษา หรือเปนไปตามเงือ่ นไขของคณะ หรือขอตกลงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
9.2 การศึกษาแบบทางไกล เปนการจัดการศึกษาโดยใชการสอนทางไกล
ผานทางไปรษณีย หรือวิทยุกระจายเสียง หรือเครือขายสารสนเทศอืน่ ๆ หรือเปนไป
ตามเงือ่ นไขของคณะ หรือขอตกลงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

-39.3 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เปนการจัดการเรียนการสอน
เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชา ตามกําหนดเวลาของคณะนัน้ ๆ
9.4 การศึกษาแบบนานาชาติ เปนการจัดการศึกษาโดยความรวมมือของสถานศึกษา
ในประเทศ หรือตางประเทศ หรือเปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการ และมาตรฐาน
เชนเดียวกับหลักสูตรนานาชาติ
ขอ 10 “หนวยกิต” หมายถึง มาตราที่ใชแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตไดรับ แตละรายวิชา
จะมีจํานวนหนวยกิตกําหนดไว
10.1 รายวิชาใดที่ใชเวลาเรียนสัปดาหละ 1 หนวยชัว่ โมง หรือไมนอ ยกวา
15 หนวยชั่วโมง ในหนึ่งภาคเรียน ใหนับเปน 1 หนวยกิต
10.2 รายวิชาใดที่ใชเวลาปฏิบัติการสัปดาหละ 2 ถึง 3 หนวยชัว่ โมง หรือ
ไมนอยกวา 30-45 หนวยชัว่ โมง ในหนึ่งภาคเรียน ใหนับเปน 1 หนวยกิต
10.3 รายวิชาใดที่ใชเวลาฝกงานสัปดาหละ 3 ถึง 6 หนวยชัว่ โมง หรือ
ไมนอยกวา 45-90 หนวยชัว่ โมง ในหนึ่งภาคเรียน ใหนับเปน 1 หนวยกิต
ขอ 11 การลงทะเบียนเรียน
11.1 กําหนดวัน เวลา และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียนใหเปนไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
11.2 นิสิตที่ไมไดลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณในภาคเรียนใดภายในกําหนดวัน
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะไมมีสิทธิเรียนในภาคเรียนนั้น เวนแตจะไดรบั อนุมตั ิ
จากคณบดี
11.3 นิสิตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาในการเลือกเรียนรายวิชา
ใด ๆ ในแตละภาคการศึกษา กอนการลงทะเบียนเรียน ถารายวิชาใดบังคับวาตองเรียน
รายวิชาอื่นกอน นิสติ ตองเรียนรายวิชานัน้ แลว หรือไดรบั อนุมตั จิ ากหัวหนาภาควิชาหรือ
หัวหนาสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกลาวได
11.4 ในแตละภาคการศึกษา กรณีที่นิสิตมีความจําเปนตองลงทะเบียนเรียน
ขามประเภทใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
11.5 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ ตอเมือ่ ไดชาระค
ํ าบํารุงและคาธรรมเนียม
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว นิสิตผูใดชําระคาบํารุงและคาธรรมเนียมตาง ๆ
ภายหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวย
การเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา

-411.6 จํานวนหนวยกิต แตละภาคการศึกษา
11.6.1 ในแตละภาคการศึกษา นิสิตภาคปกติตอ งลงทะเบียนเรียนไมตากว
่ํ า
9 หนวยกิต และไมเกิน 21 หนวยกิต สําหรับนิสิตภาคพิเศษใหลงทะเบียนเรียนไมเกิน
15 หนวยกิต
11.6.2 นิสิตจะลงทะเบียนเรียนนอยหรือมากกวาเกณฑที่กาหนดในข
ํ
อ 11.6.1 ได
ตอเมือ่ ไดรบั อนุมตั จิ ากคณบดี
11.6.3 นิสิตที่จะจบหลักสูตรและเหลือวิชาเรียนตามหลักสูตรมีจานวนหน
ํ
วยกิต
ตํ่ากวาเกณฑที่กาหนดไว
ํ
ใน ขอ 11.6.1 ใหลงทะเบียนเรียนเทาจํานวนหนวยกิต
ทีเ่ หลือได
11.6.4 ภาคฤดูรอนลงทะเบียนเรียนไมเกิน 10 หนวยกิต ทัง้ นิสิตภาคปกติและ
นิสิตภาคพิเศษ
ขอ 12 การลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (audit)
12.1 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตได โดยตองชําระ
คาหนวยกิตตามปกติ ทัง้ นีโ้ ดยไดรบั ความเห็นชอบจากอาจารยทป่ี รึกษาและอาจารยผสู อน
12.2 การเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตนี้ไมบังคับใหนิสิตสอบ และให
บันทึกในระเบียนในชองผลการเรียนวา “ au ” เฉพาะผูที่มีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80
ของเวลาเรียนทัง้ หมดของรายวิชานัน้ เทานัน้
ขอ 13 การลงทะเบียนเรียนของบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกใด ๆ ที่ไมใชนิสิตของมหาวิทยาลัยเขาเรียน
บางวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย โดยนับหนวยกิตหรือไมนับหนวยกิตก็ได แตผนู น้ั จะตองมีคณ
ุ สมบัติ
และพื้นความรูตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ เชนเดียวกับ
นิสิต กับตองเสียคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคา
ธรรมเนียมการศึกษาตามระบบการศึกษาตามขอ 8.2
ขอ 14 การขอถอน ขอเพิม่ หรือของดรายวิชาทีจ่ ะเรียน
14.1 การขอถอน ขอเพิม่ หรือ ของดรายวิชาที่จะเรียน ตองไดรบั อนุมตั จิ ากอาจารย
ที่ปรึกษา ในกรณีขอเพิม่ รายวิชา ตองไดรบั ความเห็นชอบจากอาจารยผสู อนดวย
14.2 การขอถอน หรือขอเพิม่ รายวิชาทีจ่ ะเรียนตองไดรบั อนุมตั ภิ ายใน 2 สัปดาห
แรกของภาคเรียน ทัง้ นีต้ อ งเปนไปตามขอ 11.3 และ 11.6
14.3 การของดเรียนบางรายวิชาหรือทุกรายวิชา ตองกระทํากอนวันเริ่มสอบไล
วันแรก ไมนอยกวา 2 สัปดาห

-5ขอ 15 การขอถอนคืนคาลงทะเบียนเรียนรายวิชา
15.1 นิสิตที่ขอถอนหรืองดเรียนรายวิชาใดเพราะมหาวิทยาลัยประกาศไมสอน
รายวิชานั้นทั้งภาคเรียน มีสิทธิขอถอนคืนคาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นไดเต็มจํานวน
15.2 นิสิตที่ขอถอนรายวิชาใดภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคเรียน มีสิทธิขอถอน
คืนคาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นไดเต็มจํานวน
15.3 นิสิตที่ของดเรียนรายวิชาภายหลังกําหนดเวลาที่ระบุไวในขอ 14.2 ไมมีสิทธิ
ขอถอนคืนคาลงทะเบียนเรียน
ขอ 16 เวลาเรียน
16.1 นิสิตตองใชเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียน
ทั้งหมดของรายวิชานัน้ จึงจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชานั้น
16.2 นิสิตตองเรียนตามหลักสูตรใหสาเร็
ํ จการศึกษา ภายในกําหนดเวลา ดังนี้
16.2.1 หลักสูตรตอเนือ่ ง ภายในเวลา 4 ปการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ
และภายใน 6 ปการศึกษา สําหรับนิสิตภาคพิเศษ
16.2.2 หลักสูตร 4 ป ภายในเวลา 8 ปการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ
และภายใน 12 ปการศึกษา สําหรับนิสิตภาคพิเศษ
16.2.3 หลักสูตร 5 ป ภายในเวลา 10 ปการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ
และภายใน 15 ปการศึกษา สําหรับนิสิตภาคพิเศษ
16.2.4 หลักสูตร 6 ป ภายในเวลา 12 ปการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ
และภายใน 18 ปการศึกษา สําหรับนิสิตภาคพิเศษ
ขอ 17 ระบบการใหคะแนน
17.1 ระบบการใหคะแนนเปนแบบมีคาระดับขั้น
ระบบการใหคะแนนของแตละรายวิชาใหกระทําเปนแบบมีคาระดับขั้น 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+
D
F

ออน
ออนมาก
ตก

1.5
1.0
0

-617.2 ระบบการใหคะแนนเปนแบบไมมีคาระดับขั้น
ระบบการใหคะแนนของแตละรายวิชาอาจแสดงไดดวยสัญลักษณตาง ๆ
ที่ไมมีคาระดับขั้น แตมีความหมาย ดังนี้
สัญลักษณ
ความหมาย
S
ผลการศึกษาผานตามเกณฑ (Satisfactory)
U
ผลการศึกษาไมผานตามเกณฑ (Unsatisfactory)
I
การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
W
งดเรียนโดยไดรบั อนุมตั ิ (Withdrawn)
au
การศึกษาโดยไมนบั หนวยกิต (audit)
17.3 การให F ใหกระทําไดในกรณีตอ ไปนีด้ ว ย
17.3.1 นิสิตขาดสอบโดยไมไดรบั อนุมตั จิ ากคณบดี
17.3.2 นิสิตใชเวลาเรียนไมครบตามเกณฑในขอ 16.1
17.3.3 นิสิตทุจริตในการสอบ
17.4 การให S หรือ U ในแตละรายวิชาใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
แตละสาขาวิชา
17.5 การให I ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีตอ ไปนี้
17.5.1 นิสิตใชเวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ 16.1 แตไมไดสอบ เพราะปวย
หรือเหตุสุดวิสัย และไดรบั อนุมตั จิ ากคณบดี
17.5.2 อาจารยผูสอน หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสาขาวิชาและคณบดี
เห็นสมควรใหรอผลการศึกษา เพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบ
การศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ โดยมิใชเปนความผิดของนิสิต
17.5.3 นิสิตที่ไดรับการใหคะแนนระดับขั้น I จะตองดําเนินการขอ
ประเมินผลเพื่อแกระดับขั้น I ใหเสร็จสิ้น เพือ่ ใหอาจารยผสู อนรายงานผล
การสอบไดภายในภาคเรียนถัดไปที่นิสิตมีสิทธิลงทะเบียนเรียน หากพนกําหนด
ดังกลาว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนระดับขั้น I เปน F โดยอัตโนมัติ
17.6 การให W ในรายวิชาใด จะกระทําไดในกรณีตอ ไปนี้
17.6.1 นิสติ ไดรบั อนุมตั ใิ หงดเรียนในรายวิชานัน้ ตามขอ 14.3
17.6.2 นิสิตไดรบั อนุญาตใหลาพักการเรียนตามขอ 21.2
17.6.3 นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น
17.6.4 นิสิตที่ไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเปลี่ยนจากระดับขั้น I ที่นิสิต
ไดรับตามขอ 17.5.1 และครบกําหนดเวลาของการเปลี่ยนระดับขั้น I แลวแต
การปวยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไมสิ้นสุด โดยไดรบั อนุมตั จิ ากคณบดี

-717.7 การนับจํานวนหนวยกิตเพื่อใชในการคํานวณหาคาระดับขั้นเฉลี่ย ใหนับ
จากรายวิชาที่มีระบบการใหคะแนนแบบมีคาระดับขั้น ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซํา้
ในรายวิชาใด ๆ ใหนาค
ํ าระดับขั้นที่ได ไปใชในการคํานวณหาคาระดับขั้นเฉลี่ย
แทนรายวิชาที่เรียนซํา้
17.8 การนับจํานวนหนวยกิตสะสมของนิสิตเพื่อใหครบหลักสูตร ใหนับเฉพาะ
หนวยกิตของรายวิชาที่สอบไดเทานั้น
17.9 คาระดับขั้นเฉลี่ยเฉพาะรายภาคเรียน ใหคานวณจากผลการเรี
ํ
ยนของนิสิต
ในภาคเรียนนัน้ โดยนําผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละ
รายวิชาเปนตัวตั้ง หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่มีคาระดับขั้นของภาคเรียนนั้น
17.10 คาระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ใหคานวณจากผลการเรี
ํ
ยนของนิสติ ตัง้ แตเริม่ เขา
เรียนจนถึงภาคเรียนสุดทายที่นิสิตลงทะเบียนเรียน โดยนําผลรวมของผลคูณของจํานวน
หนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละรายวิชาที่เรียนทั้งหมดตามขอ 17.7 เปนตัวตัง้ หารดวย
จํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่มีคาระดับขั้น
17.11 เมื่อมีการประเมินผลเพื่อแกระดับขั้น I แลว ใหนามาประมวลผลใหม
ํ
อีกครั้งหนึ่ง
ขอ 18 การเรียนซําหรื
้ อเรียนแทน
้ ตอ เมือ่
18.1 รายวิชาใดที่นิสิตสอบได D+ หรือ D นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซําได
ไดรับอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด
18.2 นิสติ ทีไ่ ดรบั F หรือ U ในรายวิชาบังคับ จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
ซํ้าอีก จนกวาจะไดรบั A B+ B C+ C D+ D หรือ S
18.3 นิสติ ทีไ่ ดรบั F หรือ U ในรายวิชาเลือก สามารถจะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อื่น ๆ แทนได แตตองอยูในกลุมวิชาเดียวกัน ทั้งนี้หากเรียนครบหลักสูตรแลวจะไมเลือก
รายวิชาเรียนแทนก็ได
ขอ 19 การจําแนกสภาพนิสิต
19.1 การจําแนกสภาพนิสิต จะกระทําเมื่อสิ้นภาคเรียนแตละภาค ทั้งนี้ยกเวนนิสิต
ที่เขาศึกษาเปนปแรก การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเมือ่ เรียนครบสองภาคเรียนนับแต
เริ่มเขาศึกษา
19.2 สภาพนิสิตมี 4 สภาพ คือ สภาพสมบูรณ สภาพรอพินิจ สภาพทดลองเรียน
และสภาพอาคันตุกะ ดังนี้
19.2.1 นิสิตสภาพสมบูรณ ไดแก นิสติ ทีล่ งทะเบียนเรียนเปนปแรก หรือ
นิสิตที่สอบไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไมตากว
ํ่ า 2.00
19.2.2 นิสิตสภาพรอพินิจ ไดแก นิสิตที่สอบไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสม
ตัง้ แต 1.75 ถึง 1.99

-819.2.3 นิสิตสภาพทดลองเรียน ไดแก นิสิตที่มหาวิทยาลัยรับเขาเรียน โดยมี
เงื่อนไขตามประกาศของมหาวิทยาลัย
19.2.4 นิสิตสภาพอาคันตุกะ ไดแก นิสิตจากสถาบันอื่นที่มาลงทะเบียนเรียน
บางรายวิชาที่มหาวิทยาลัย
19.3 นิสติ ภาคปกติทไ่ี ดรบั อนุญาตใหเรียนในภาคฤดูรอ น ใหนาผลการเรี
ํ
ยนใน
ภาคฤดูรอ นไปรวมกับผลการเรียนในภาคเรียนถัดไปทีน่ สิ ติ ลงทะเบียนเรียน เพื่อการ
จําแนกสภาพนิสิต
ในกรณีที่นิสิตอยูในสภาพรอพินิจ ใหนายทะเบียนแจงใหนิสิตและอาจารย
ที่ปรึกษาของนิสติ ผูน น้ั ทราบโดยเร็วทีส่ ดุ
ขอ 20 การทุจริตในการสอบ
นิสิตที่ทาการทุ
ํ
จริตดวยประการใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับการสอบทุกชนิด มหาวิทยาลัย
อาจสั่งให
20.1 ตกในรายวิชานั้น หรือ
20.2 ตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ
20.3 พนจากสภาพนิสิต
ขอ 21 การลาพักการเรียน
21.1 นิสิตอาจยื่นคํารองขออนุญาตลาพักการเรียนตอคณบดีไดในกรณีตอ ไปนี้
21.1.1 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอืน่ ใด
ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
21.1.2 เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานาน เกินรอยละ 20 ของ
เวลาเรียนทั้งหมดในภาคเรียนนั้นตามคําสั่งแพทย โดยมีใบรับรองแพทยจาก
สถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาลซึ่งเปนของเอกชน และทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกําหนด
21.1.3 มีความจําเปนสวนตัว โดยอาจยื่นคํารองขออนุญาตลาพักการเรียนได
เมื่อไดเรียนในมหาวิทยาลัยมาแลวอยางนอย 1 ภาคเรียน
21.2 การลาพักการเรียน นิสิตตองยืน่ คํารองตอคณบดีภายใน 2 สัปดาห นับจาก
วันเปดภาคเรียนและใหคณบดีเปนผูพ จิ ารณาอนุญาต แลวแจงใหนายทะเบียนทราบ
21.3 การลาพักการเรียน ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน 1 ภาคเรียน ถานิสิตยังมีความ
จําเปนที่จะตองขอลาพักการเรียนตอไปอีกใหยื่นคํารองใหม
21.4 ในกรณีที่นิสิตไดรับอนุญาตใหลาพักการเรียน ใหนับระยะเวลาที่ลาพัก
การเรียนรวมอยูใ นระยะเวลาการศึกษาดวย

-921.5 ในระหวางทีไ่ ดรบั อนุญาตใหลาพักการเรียน นิสติ จะตองชําระเงินคาบํารุง
มหาวิทยาลัยและคาบํารุงคณะตามระเบียบทุกภาคเรียนภายใน 2 สัปดาห นับจากวันเปด
ภาคเรียน เพื่อรักษาสภาพนิสิต มิฉะนัน้ จะถูกคัดชือ่ ออกจากมหาวิทยาลัย
21.6 นิสิตที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการเรียน เมือ่ จะกลับเขาเรียนจะตองยืน่ คํารอง
ขอกลับเขาเรียนตอคณบดี และใหคณบดีแจงใหนายทะเบียนทราบ
ขอ 22 ฐานะชั้นปของนิสิต
22.1 นิสติ ทีม่ จี ํานวนหนวยกิตสะสมตํากว
่ า 35 หนวยกิตใหเทียบฐานะเปนนิสิต
ชั้นปที่ 1
22.2 นิสติ ทีม่ จี ํานวนหนวยกิตสะสมตั้งแต 35 หนวยกิตขึ้นไปแตไมถึง 70 หนวยกิต
ใหเทียบฐานะเปนนิสิต ชั้นปที่ 2
22.3 นิสติ ทีม่ จี ํานวนหนวยกิตสะสมตั้งแต 70 หนวยกิตขึ้นไปแตไมถึง 100 หนวยกิต
ใหเทียบฐานะเปนนิสิต ชั้นปที่ 3
22.4 นิสติ ทีม่ จี ํานวนหนวยกิตสะสมตั้งแต 100 หนวยกิตขึ้นไป ใหเทียบฐานะ
เปนนิสิต ชั้นปที่ 4 ยกเวนนิสิตหลักสูตร 5 ป และหลักสูตร 6 ป ถามีหนวยกิตสะสม
ระหวาง 100-129 หนวยกิต ใหเทียบชั้นปที่ 4 ถามีหนวยกิตสะสมระหวาง 130-159 หนวยกิต
ใหเทียบชั้นปที่ 5 และถามีหนวยกิตสะสม 160 หนวยกิตขึ้นไป ใหเทียบชั้นปที่ 6
ขอ 23 การยายคณะ
23.1 นิสิตที่จะขอยายคณะ ตองมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
23.1.1 ไดเรียนในคณะเดิมมาแลวไมนอยกวา 2 ภาคเรียน ทั้งนี้ไมนับ
ภาคเรียนที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งใหพักการเรียน
23.1.2 ไมเคยไดรับอนุมัติใหยายคณะมากอน
23.2 ในการยื่นคํารองขอยายคณะ นิสิตตองแสดงเหตุผลประกอบ การพิจารณา
อนุมัติใหอยูในดุลพินิจของคณบดีที่เกี่ยวของ และเปนไปตามระเบียบของคณะนั้น ๆ
23.3 การยายคณะตองดําเนินการใหเสร็จสิน้ กอนการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน
ที่จะยายคณะ
23.4 นิสิตที่ยายคณะ จะตองมีเวลาเรียนในคณะที่ยายเขามาใหมอยางนอย 4
ภาคเรียน กอนจบการศึกษา
23.5 รายวิชาตาง ๆ ที่นิสิตยายคณะไดเรียนมา ถึงแมจะไมตรงกับหลักสูตรของ
คณะที่ยายเขาก็ตาม ใหนามาคํ
ํ านวณคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมดวย
23.6 ระยะเวลาการศึกษา ใหนบั ตัง้ แตเริม่ เขาเรียนในคณะเดิม

- 10 ขอ 24 การเปลี่ยนสาขาวิชาและวิชาโท
24.1 นิสิตซึ่งศึกษาตามหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป จะเปลี่ยนสาขาวิชามิได ถามีความ
ประสงคจะเปลี่ยนสาขาวิชา ก็ใหกระทําไดโดยการสอบคัดเลือกใหม การโอนหนวยกิต
ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
24.2 นิสิตซึ่งศึกษาตามหลักสูตร 4 ป อาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะ
ไดเพียงครั้งเดียว ทัง้ นีโ้ ดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสาขาวิชาที่
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 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับปริญญาตามขอ 30
28.2 ไดรบั อนุมตั จิ ากคณบดีใหลาออก
28.3 ถูกคัดชือ่ ออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดงั ตอไปนี้
28.3.1 ไมลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
28.3.2 ไมลงทะเบียนเรียนตามขอ 11.2 หรือไมลาพักการเรียนตามขอ 21
28.3.3 ขาดคุณวุฒหิ รือคุณสมบัตติ ามขอ 4 อยางใดอยางหนึ่ง
28.3.4 เมื่อคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตํากว
่ า 1.75
28.3.5 มีระยะเวลาการศึกษาครบกําหนดตามขอ 16.2 แลว
ยังไมสาเร็
ํ จการศึกษา
28.3.6 เปนนิสิตสภาพรอพินิจที่มีคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตํากว
่ า 1.80
เปนเวลาสองภาคเรียนที่มีการจําแนกสภาพตอเนือ่ งกัน และยังไมพนสภาพ
รอพินจิ
28.3.7 เปนนิสิตสภาพรอพินิจครบ 4 ภาคเรียน ทีม่ กี ารจําแนกสภาพ
ตอเนื่องกันแลวยังไมพนสภาพรอพินิจ
28.3.8 ทําการทุจริตอยางรายแรงในการสอบ
28.3.9 มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรงในขณะที่เปนนิสิต
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ผูทพ่ี น จากสภาพนิสติ เพราะถูกคัดชือ่ ออกจากมหาวิทยาลัย
ตามขอ 28.3.2 หากประสงคขอคืนสภาพเปนนิสิตอีกใหยื่นคํารอง
ผานอาจารยที่ปรึกษา หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสาขาวิชาและคณบดี
เพื่อพิจารณาเสนอใหอธิการบดีอนุมัติ ทั้งนี้ ผูน น้ั ตองชําระเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียม
การศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียม
การศึกษาตามความในวรรคหนึง่ เมือ่ ไดรบั อนุมตั แิ ลว ใหผูนั้นคืนสภาพเปนนิสิต
อีกครั้งหนึ่งและคงสภาพเปนนิสิตเพียงเทาระยะเวลาตามขอ 16.2 นับตัง้ แตวนั ขึน้
ทะเบียนเปนนิสติ ครัง้ แรก
ขอ 29 การขอรับปริญญา
29.1 ในภาคเรียนใดที่นิสิตคาดวาจะสําเร็จการศึกษาใหยื่นคํารองขอรับปริญญา
ตอนายทะเบียน ภายใน 1 เดือน นับแตวนั เปดภาคเรียน
29.2 นิสิตที่จะขอรับปริญญาไดตอ งมีเวลาเรียนทีม่ หาวิทยาลัย ไมนอยกวา 5
ภาคเรียนสําหรับหลักสูตร 5 ป ไมนอยกวา 4 ภาคเรียนสําหรับหลักสูตร 4 ป หรือ
ไมนอยกวา 2 ภาคเรียนสําหรับหลักสูตร 2 ป
ขอ 30 การใหปริญญา
มหาวิทยาลัยจะพิจารณานิสิตที่ไดยื่นความจํานงขอรับปริญญาและมีความ
ประพฤติดี เสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาบัณฑิต หรือปริญญาบัณฑิตเกียรตินยิ ม
ตามเกณฑ ดังตอไปนี้
30.1 ปริญญาบัณฑิต นิสติ ผูม สี ทิ ธิไดรบั ปริญญาบัณฑิตตองสอบไดจานวน
ํ
หนวยกิต ครบตามหลักสูตร และไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00
30.2 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง นิสิตผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิต
เกียรตินิยมอันดับสองตองสอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร 4 ป หรือ 5 ป
หรือ 6 ป ไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25 ขึ้นไป และไมเคยสอบได D+, D , F
หรือ U ในรายวิชาใด
30.3 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง นิสิตผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิต
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองสอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร 4 ป หรือ 5 ป
หรือ 6 ป ไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.60 ขึ้นไป และไมเคยสอบได D+, D , F
หรือ U ในรายวิชาใด
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ในแตละปการศึกษา นิสิตผูมีสิทธิไดรับเหรียญรางวัลจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
31.1 ไดรบั ปริญญาบัณฑิตเกียรตินยิ มอันดับหนึง่
31.2 ไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมสูงสุด ในบรรดาผูส าเร็
ํ จการศึกษาในสาขาวิชาเดียวกัน
ขอ 32 การดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งมิไดกาหนดไว
ํ
ใน
ขอบังคับนี้ และมิไดมีขอบังคับหรือระเบียบอื่นกําหนดไว หรือไมเปนไปตามขอบังคับนี้ ใหนาเสนอ
ํ
สภาวิชาการพิจารณาเปนราย ๆ ไป
ขอ 33 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ หากมีขอขัดของไมเปนไปตาม
ขอบังคับนี้ใหอธิการบดีดาเนิ
ํ นการได โดยผานความเห็นชอบของสภาวิชาการแลวแจงใหสภามหาวิทยาลัย
ทราบตอไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2545

(นายผาสุข กุลละวณิชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

