
ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ศ. 2545
------------------------

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

และมติสภามหาวิทยาลัยเมื่อคราวประชุมครั้งที ่ 5/2538  วันท่ี  2  พฤศจิกายน  2538  จึงออกขอบังคับไว
ดังตอไปน้ี

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

ขอ 2  ใหใชขอบังคับนี้แทนขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2540  และขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  วาดวยการศึกษาภาคพิเศษขั้นปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
พ.ศ. 2540  ส ําหรับนิสิตที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2545  เปนตนไป

ขอ 3  ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”   หมายความวา  มหาวิทยาลัยบูรพา
“อธิการบด”ี       หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
“คณบด”ี         หมายความวา  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
“บัณฑิตศึกษา”  หมายความวา  การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ระดับปริญญาโท

    หรือระดับปริญญาเอก
ขอ 4  คุณวุฒิและคุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครเขาเปนนิสิต

ผูสมัครเขาเปนนิสิตจะตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติทั่วไป ดังตอไปน้ี
4.1!สํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
4.2!สํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง

เพื่อเขาศึกษาในระดับปริญญาโทในคณะใดคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือ
เงื่อนไขของคณะนั้น ๆ หรือ

4.3!สํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่น
ท่ีมหาวิทยาลัยรับรองเพ่ือเขาศึกษาในระดับปริญญาเอก ในคณะใดคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัย
ตามระเบียบหรือเง่ือนไขของคณะน้ัน ๆ
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4.4!เปนผูมีความประพฤติดีตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
4.5!ไมเปนโรคติดตอรายแรงซึ่งเปนโรคที่สังคมรังเกียจ และ/หรือเปนโรคท่ีจะ

เปนอุปสรรคตอการศึกษา
ขอ 5  การรับสมัครเขาเปนนิสิต

ผูสมัครเขาเปนนิสิต จะตองผานการสอบคัดเลือกตามท่ีมหาวิทยาลยัจะกํ าหนด
รายละเอียดและประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป แตในกรณีท่ีมีเหตุผลความจํ าเปนเปนพิเศษเพ่ือประโยชน
ของทางราชการ  มหาวิทยาลัยอาจคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ  4  เขาเปนนิสิต ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยก็ได

ขอ 6  การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
6.1!ผูที่จะขึ้นทะเบียนเปนนิสิตของมหาวิทยาลัยจะตองขึ้นทะเบียนเปนนิสิตประเภทใด

ประเภทหนึ่งตามขอ 7
6.2!ผูสมัครเขาเปนนิสิตจะมีสภาพเปนนิสิตตอเมื่อไดขึ้นทะเบียนเปนนิสิตแลว

รายละเอียดของการขึ้นทะเบียนเปนนิสิตนั้น  ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 7  ประเภทของนิสิต

นิสิตมหาวิทยาลัยจะม ี 2  ประเภท ดังน้ี
7.1!นิสิตภาคปกติ  เปนนิสิตที่เรียนในระบบการศึกษาภาคปกติ
7.2!นิสิตภาคพิเศษ เปนนิสิตที่เรียนในระบบการศึกษาภาคพิเศษ

ขอ 8  ระบบการศึกษา แบงเปน  2  ประเภท ดังน้ี
8.1!การศึกษาภาคปกติ  เปนการจัดการเรียนการสอนเต็มเวลา โดยจัดเปนระบบทวิภาค

ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน  2  ภาคการศึกษา คือ ภาคตนและภาคปลายตามล ําดับ
มหาวิทยาลัยอาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนอีกก็ได

8.2!การศึกษาภาคพิเศษ  เปนการจัดการเรียนการสอนบางเวลา ปการศึกษาหนึ่ง
แบงออกเปน  3  ภาคการศึกษา คือ ภาคฤดูรอน  ภาคตน  และภาคปลาย ตามล ําดับการจัดการศึกษา
ภาคพิเศษ อาจจัดรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ดังตอไปน้ี

8.2.1  การศึกษาแบบเฉพาะบางชวงเวลา เปนการจัดการศึกษาในบางชวงเวลาของ
ปการศึกษา หรือเปนไปตามเง่ือนไขของคณะ วิทยาลัย  หรือขอตกลงตามท่ี
มหาวิทยาลัยก ําหนด

8.2.2!การศึกษาแบบทางไกล  เปนการจัดการศึกษาโดยใชการสอนทางไกลผาน
ทางไปรษณีย หรือวิทยุกระจายเสียง หรือเครือขายสารสนเทศอ่ืน ๆ หรือเปนไปตาม
เงื่อนไขของคณะ  วิทยาลัย  หรือขอตกลงตามที่มหาวิทยาลัยก ําหนด

8.2.3!การศึกษาแบบชุดวิชา (Module  System)  เปนการจัดการเรียนการสอน
เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชา ตามก ําหนดเวลาของคณะหรือวิทยาลัยนั้น ๆ
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8.2.4!การศึกษาแบบนานาชาต ิ เปนการจัดการศึกษาโดยความรวมมือของสถานศึกษา
ในประเทศ หรือตางประเทศ หรือเปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการ
และมาตรฐานเชนเดียวกับหลักสูตรนานาชาติ

8.2.5! รูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นวาเหมาะสม
ขอ 9  “หนวยกิต”  หมายถึง  มาตราที่ใชแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตไดรับ แตละ

รายวิชาจะมีจ ํานวนหนวยกิตก ําหนดไว ดังน้ี
9.1!รายวิชาใดที่ใชเวลาเรียนสัปดาหละ  1  หนวยชั่วโมงในหนึ่งภาคการศึกษา

หรือไมนอยกวา  15  หนวยช่ัวโมง ใหนับเปน  1  หนวยกิต
9.2!รายวิชาใดที่ใชเวลาปฏิบัติการหรือทดลองสัปดาหละ  2-3  หนวยชั่วโมงใน

หน่ึงภาคการศึกษา หรือไมนอยกวา 30-45  หนวยช่ัวโมง ใหนับเปน  1  หนวยกิต
9.3!รายวิชาใดที่ใชเวลาฝกงานหรือฝกภาคสนามสัปดาหละ 3-6  หนวยชั่วโมงใน

หน่ึงภาคการศึกษาหรือไมนอยกวา  45-90  หนวยช่ัวโมง ใหนับเปน  1  หนวยกิต
9.4!งานนิพนธหรือวิทยานิพนธที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา  45  หนวยช่ัวโมง

ในหนึ่งภาคการศึกษาใหนับเปน  1  หนวยกิต
ขอ 10  การลงทะเบียนเรียน

10.1!กํ าหนดวัน  เวลา  และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาใหเปนไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

10.2!นิสิตที่ไมไดลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณ ในภาคการศึกษาใดภายในก ําหนดวัน
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะไมมีสิทธิเรียนในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติ
จากคณบดี

10.3!นิสิตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาในการเลือกรายวิชาใด ๆ
ในแตละภาคการศึกษาและกอนการลงทะเบียนเรียน ถารายวิชาใดบังคับวาตองเรียนรายวิชา
อ่ืนกอน นิสิตตองเรียนรายวิชานั้นแลว หรือไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาหรือ
ประธานสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัดจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกลาวได

10.4!การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ ตอเม่ือไดชํ าระคาบ ํารุงและคาธรรมเนียมตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว นิสิตผูใดช ําระคาบ ํารุงและคาธรรมเนียมตาง ๆ ภายหลังวันที่
มหาวิทยาลัยก ําหนด จะตองถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการเก็บเงินคาบ ํารุง
และคาธรรมเนียมการศึกษา
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10.5!จํ านวนหนวยกิตแตละภาคการศึกษา
10.5.1  ในแตละภาคการศึกษา นิสิตภาคปกติและภาคพิเศษทกุหลกัสูตร

ตองลงทะเบียนไมนอยกวาขอก ําหนดของหลักสูตร และไมเกินกวาขอกํ าหนดของ
หลักสูตรแตละหลักสูตร

ยกเวน  ในกรณีที่เปนภาคการศึกษาสุดทายกอนส ําเร็จการศึกษาและ
ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธหรืองานนิพนธ
10.5.2!นิสิตจะลงทะเบียนนอยหรือมากกวาขอก ําหนดของหลักสูตรแตละ

หลักสูตรไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากคณบดี
10.5.3!นิสิตที่จะจบหลักสูตร และเหลือวิชาเรียนตามหลักสูตรมีจํ านวนหนวยกิต

ต่ํ ากวาขอกํ าหนดของหลักสูตรแตละหลักสูตร ใหลงทะเบียนเรียนเทาจํ านวนหนวยกิต
ท่ีเหลือได

ขอ 11  การลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (audit)
11.1!นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตได โดยตองชํ าระ

คาหนวยกิตตามปกต ิท้ังน้ีโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยผูสอน
11.2!การเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตนี้ไมบังคับใหนิสิตสอบ และใหบันทึก

ในระเบียนในชองผลการเรียนวา  “au”  เฉพาะผูที่มีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80
ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชาน้ันเทาน้ัน
ขอ 12  การลงทะเบียนเรียนของบุคคลภายนอก

มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกใด ๆ ที่มิใชนิสิตของมหาวิทยาลัยเขาเรียน
บางวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย แตผูนั้นจะตองมีคุณสมบัติและพื้นความรูตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
และจะตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง  ๆ  เชนเดียวกับนิสิต กับตองเสียคาธรรมเนียมการศึกษา
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการเก็บเงินคาบํ ารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาตามระบบการศึกษา
ภาคพิเศษ

ขอ 13  การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งพักการเรียน หรือเรียนครบรายวิชาแลว

ตองลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต  ซึ่งถือวาเปนการลงทะเบียนตามปกติและตองปฏิบัติตามขอบังคับและ
ระเบียบตาง ๆ  กับตองเสียคาบ ํารุงและคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการเก็บเงิน
คาบ ํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ 14  การขอถอน ขอเพ่ิม หรือของดรายวิชาท่ีเรียน
14.1!การขอถอน ขอเพ่ิม หรือของดรายวิชาท่ีเรียน ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย

ท่ีปรึกษา และไดรับอนุมัติจากคณบดีและใหคณบดีแจงใหนายทะเบียนทราบ
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14.2!การขอถอน หรือขอเพ่ิมรายวิชาท่ีเรียนตองกระทํ าภายใน  2  สัปดาหแรกของ
ภาคการศึกษา ท้ังน้ีตองเปนไปตามขอ  10.3  และ 10.5

14.3!การของดเรียนบางรายวิชาหรือทุกรายวิชา ตองกระท ํากอนวันเร่ิมสอบ
ปลายภาควันแรก ไมนอยกวา  2  สัปดาห
ขอ 15  การขอถอนคืนคาลงทะเบียนเรียนรายวิชา

15.1!นิสิตที่ขอถอนหรืองดเรียนวิชาใด เนื่องจากมหาวิทยาลัยประกาศไมสอนรายวิชานั้น
ทั้งภาคการศึกษา  มีสิทธิขอถอนคืนคาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นไดเต็มจ ํานวน

15.2!นิสิตที่ขอถอนรายวิชาใด ภายใน  2  สัปดาหแรกของภาคการศึกษา มีสิทธิ
ขอถอนคืนคาลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันไดเต็มจํ านวน

15.3!นิสิตที่ของดเรียนรายวิชาภายหลังก ําหนดเวลาที่ระบุไวในขอ  14.3  ไมมีสิทธิ
ขอคืนคาลงทะเบียนเรียน
ขอ 16  เวลาเรียน

16.1!นิสิตตองมีเวลาเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ  80  ของเวลาเรียน
ท้ังหมดของรายวิชาน้ัน จึงจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชานั้น

16.2!นิสิตตองเรียนตามหลักสูตรใหส ําเร็จการศึกษา ภายในก ําหนดเวลา ดังน้ี  ท้ังน้ีนับ
ต้ังแตวันข้ึนทะเบียนเปนนิสิต

16.2.1   หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ภายในเวลา  2  ปการศึกษา
สํ าหรับนิสิตภาคปกต ิและภายใน  3  ปการศึกษา ส ําหรับนิสิตภาคพิเศษ
16.2.2! หลักสูตรระดับปริญญาโท ภายใน  4  ปการศึกษา ส ําหรับนิสิตภาคปกติ

และภายใน  6  ปการศึกษา  ส ําหรับนิสิตภาคพิเศษ
16.2.3! หลักสูตรระดับปริญญาเอก ภายใน  5  ปการศึกษา ส ําหรับนิสิตภาคปกติ

และภายใน  7  ปการศึกษา ส ําหรับนิสิตภาคพิเศษ
ในกรณีท่ีมีเหตุผลจํ าเปนอยางยิ่งที่จะตองขยายเวลาเรียน ใหคณะกรรมการ-

ประจํ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติขยายเวลาเรียนไดอีกไมเกินหนึ่งปการศึกษา
ขอ 17  ระบบการใหคะแนน

17.1!ระบบการใหคะแนนแบบแสดงคาระดับขั้น
ระบบการใหคะแนนของแตละรายวิชา ที่แสดงคาระดับขั้น ใหแสดงเปนระดับขั้น

  ซึ่งมีความหมายและคาระดับขั้นดังนี้
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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

17.2!ระบบการใหคะแนนแบบไมแสดงคาระดับขั้น
ระบบการใหคะแนนของแตละรายวิชาที่ไมแสดงเปนคาระดับขั้น ใหแสดงดวยสัญลักษณตาง ๆ
ดังน้ี

   สัญลักษณ ความหมาย
S ผานตามเกณฑ  (Satisfactory)
I การประเมินผลยังไมสมบูรณ  (Incomplete)
U ไมผานตามเกณฑ  (Unsatisfactory)
W งดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn)
au ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต  (Audit)

17.3!ระบบการใหคะแนนวิทยานิพนธและงานนิพนธใหแสดงดวยสัญลักษณตาง ๆ ดังน้ี
   สัญลักษณ ความหมาย

S ผานตามเกณฑ  (Satisfactory)
I การประเมินผลยังไมสมบูรณ  (Incomplete)
U ไมผานตามเกณฑ  (Unsatisfactory)

17.4!การให  F  ใหกระท ําในกรณีตอไปน้ีดวย
17.4.1  นิสิตขาดสอบโดยไมไดรับอนุมัติจากคณบดี
17.4.2  นิสิตมีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑในขอ  16.1
17.4.3  นิสิตทุจริตในการสอบ

17.5  การให  I  ในรายวิชาใดจะกระทํ าไดในกรณีตอไปน้ี
17.5.1  นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ 16.1  แตไมไดสอบเพราะปวย

           หรือเหตุสุดวิสัย  และไดรับอนุมัติจากคณบดี
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17.5.2  อาจารยผูสอน  หัวหนาภาควิชา  หรือประธานสาขาวิชาและคณบดี
           เห็นสมควรใหรอผลการศึกษา เพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษา
รายวิชานั้นยังไมสมบูรณ

17.6  นิสิตที่ได  I  จะตองดํ าเนินการขอประเมินผลเพ่ือแก  I  ใหเสร็จสิ้น  เพ่ือให
อาจารยผูสอนรายงานผลการสอบไดภายในภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตมีสิทธิ
ลงทะเบียนเรียน  หากพนก ําหนดดังกลาว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนจาก  I  เปน  F
โดยอัตโนมัติ ยกเวนการได  I  ของวิทยานิพนธ หรืองานนิพนธ

17.7  การให  W  ในรายวิชาใดจะกระทํ าไดในกรณีตอไปน้ี
17.7.1  นิสิตไดรับอนุมัติใหงดเรียน ตามขอ 14.3
17.7.2  นิสิตไดรับอนุญาตใหลาพักการเรียนตามขอ  21.1
17.7.3  นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น
17.7.4  นิสิตไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเปลี่ยนจาก  I  ท่ีนิสติไดรับตามขอ 17.5.1

และครบกํ าหนดเวลาของการเปลี่ยน  I  แลว แตการปวยหรือเหตุอันพนวิสัยยังไมสิ้นสุด
17.8!การนับจํ านวนหนวยกิต เพื่อใชในการค ํานวณหาคาระดับขั้นเฉลี่ย ใหนับ

จากรายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาแบบแสดงคาระดับขั้น ในกรณีที่นิสิตลง
ทะเบียนเรียนซํ้ าหรือเรียนแทนในรายวิชาใด ใหน ําจํ านวนหนวยกิต และคาระดับขั้นที่ได
ไปใชในการค ํานวณหาคาระดับขั้นเฉลี่ยดวย

17.9!การนับจํ านวนหนวยกิตสะสมของนิสิตเพื่อใหครบหลักสูตร ใหนับเฉพาะ
หนวยกิตของรายวิชาที่สอบไดเทานั้น

17.10  คาระดับขั้นเฉลี่ยเฉพาะภาคการศึกษาใหค ํานวณจากผลการเรียนของนิสิตใน
ภาคการศึกษานั้น  โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํ านวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละ
รายวิชาเปนตัวต้ังหารดวยจํ านวนหนวยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น

17.11  คาระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ใหค ํานวณจากผลการเรียนของนิสิตต้ังแตเร่ิมเขาเรียน
จนถึงภาคการศึกษาสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํ านวนหนวยกิตกับคาระดับขั้น
ของแตละรายวิชาท่ีเรียนท้ังหมดตามขอ  17.8  เปนตัวต้ังหารดวยจํ านวนหนวยกิตรวมทั้งหมด

17.12  ในภาคการศึกษาใดที่นิสิตได  I  ใหค ํานวณคาเฉลี่ยเฉพาะภาคการศึกษานั้น
โดยนับเฉพาะวิชาที่ไมได  I  เทาน้ัน
ขอ 18  การเรียนซํ ้าหรือเรียนแทน

18.1!รายวิชาใดที่นิสิตได  C  หรือ  C+  นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซํ ้าไดตอเม่ือไดรับ
อนุมัติจากคณบดี โดยคํ าแนะนํ าของหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา
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18.2!รายวิชาใดที่นิสิตสอบได  D+  หรือ  D  หรือ  F  นิสิตจะตองลงทะเบียนเรียนซํ ้า
หรือจะเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่มีลักษณะเนื้อหาคลายคลึงแทนกันได ในการเลือกเรียนแทนน้ี
ตองไดรับอนุมัติจากคณบด ี โดยคํ าแนะนํ าของหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา
ขอ 19  การจํ าแนกสภาพนิสิต

19.1!การจํ าแนกสภาพนิสิต จะกระทํ าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแตละภาค ทั้งนี้ยกเวน
นิสิตที่เขาศึกษาเปนปแรก การจํ าแนกสภาพนิสิตจะกระท ําเมื่อเรียนครบสองภาคการศึกษา
นับแตเร่ิมเขาศึกษา

19.2!สภาพนิสิตมีดังนี้
19.2.1  นิสิตสภาพสมบูรณ ไดแก นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนเปนปแรก หรือนิสิต

ที่สอบไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไมตํ่ ากวา  3.00
19.2.2  นิสิตสภาพรอพินิจ ไดแก นิสิตที่สอบไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต

2.75  ถึง  2.99
19.2.3  นิสิตสภาพทดลองเรียน ไดแก  นิสิตที่มหาวิทยาลัยรับเขาเรียน โดยมีเง่ือนไข

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
19.2.4  นิสิตสภาพอาคันตุกะ ไดแก  นิสิตจากสถาบันอื่นที่มาลงทะเบียนเรียน

บางรายวิชาที่มหาวิทยาลัย
19.2.5  นิสิตแลกเปลี่ยน ไดแก นิสิตจากสถาบันอื่นที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัย

ตามโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยบูรพากับสถาบันนั้น ๆ
19.3  งานทะเบียนและสถิตินิสิตจะตองแจงใหนิสิตที่มีสภาพรอพินิจและอาจารย

ท่ีปรึกษาของนิสิตผูน้ันทราบโดยเร็วท่ีสุด
ขอ 20  การทุจริตในการสอบ

นิสิตที่ท ําการทุจริตดวยประการใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับการสอบทุกชนิด มหาวิทยาลัยอาจสั่งให
20.1!ตกในรายวิชานั้น  หรือ
20.2!ตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือ
20.3!พนจากสภาพนิสิต

ขอ 21  การลาพกัการเรียน
21.1!นิสิตอาจยื่นคํ ารองขออนุญาตลาพักการเรียนตอคณบดีไดในกรณีตอไปน้ี

21.1.1  ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอ่ืนใด
ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
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21.1.2  เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานาน เกนิรอยละ  20  ของ
เวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นตามค ําสั่งแพทย โดยมีใบรับรองแพทยจาก
สถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาลซึ่งเปนของเอกชน และทีก่ระทรวงสาธารณสุขก ําหนด

21.1.3  มีความจํ าเปนสวนตัว  โดยอาจยื่นค ํารองขออนุญาตลาพักการเรียนได
เมื่อไดเรียนในมหาวิทยาลัยมาแลวอยางนอย  1  ภาคการศึกษา
21.2!การลาพกัการเรียน นิสิตตองยืน่คํ ารองตอคณบดีภายใน  2  สัปดาห นับจาก

วันเปดภาคการศึกษา และใหคณบดีเปนผูพิจารณาอนุญาต แลวแจงให
นายทะเบียนทราบ

21.3!การลาพกัการเรียน ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน  1  ภาคการศึกษา ถานิสิตยัง
มีความจํ าเปนที่จะตองขอลาพักการเรียนตอไปอีกใหยื่นค ํารองใหม

21.4!ในกรณีที่นิสิตไดรับอนุญาตใหลาพักการเรียน ใหนับระยะเวลาที่ลาพัก
การเรียนรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย

21.5!ในระหวางท่ีไดรับอนุญาตใหลาพักการเรียน นิสิตจะตองชํ าระเงินคาบ ํารุง
มหาวิทยาลัยและคาบ ํารุงคณะตามระเบียบทุกภาคการศึกษาภายใน  2  สัปดาห  นับจาก
วันเปดภาคการศึกษา เพื่อรักษาสภาพนิสิต มิฉะน้ันจะถูกคดัช่ือออกจากมหาวิทยาลยั

21.6!นิสิตที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการเรียน เม่ือจะกลับเขาเรียนจะตองย่ืนคํ ารอง
ขอกลบัเขาเรียนตอคณบดี และใหคณบดีแจงใหนายทะเบียนทราบ
ขอ 22  การเปลี่ยนสาขาวิชา

นิสิตที่สอบคัดเลือกเขาเรียนในสาขาวิชาใดจะตองเรียนสาขาวิชานั้น  ถามีความประสงค
จะขอยายสาขาวิชา ก็อาจกระท ําไดตามประกาศมหาวิทยาลัย

ขอ 23  การรับโอนนิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีฐานะ

เทียบเทามหาวิทยาลัยไดตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ 24  การเทียบโอนหนวยกิต

มหาวิทยาลัยอาจเทียบโอนหนวยกิตไดตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ 25  การพนจากสภาพนิสิต

นิสิตจะตองพนจากสภาพนิสิตในกรณีตอไปนี้
25.1!สํ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับปริญญาตามขอ 31
25.2!ไดรับอนุมัติจากคณบดีใหลาออก
25.3!ถูกคดัช่ือออกจากมหาวิทยาลยัในกรณีดังตอไปน้ี

25.3.1  ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
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25.3.2  เม่ือพนกํ าหนดเวลา  1  ภาคการศึกษาแลว ไมช ําระเงินคาบ ํารุงตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการเก็บเงินคาบ ํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
เพื่อรักษาสภาพนิสิต

25.3.3! ขาดคณุวุฒิหรือคุณสมบัติตามขอ 4  อยางใดอยางหนึ่ง
25.3.4! เมื่อคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตํ ่ากวา 2.75
25.3.5! เปนนิสิตสภาพรอพินิจที่มีคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตํ ่ากวา 2.80 เปน

เวลา  2  ภาคการศึกษา ท่ีมีการจํ าแนกสภาพตอเน่ืองกัน
25.3.6! เปนนิสิตสภาพรอพินิจครบ  4  ภาคการศึกษาที่มีการจํ าแนกสภาพ

ตอเนื่องกันแลวยังไมพนสภาพรอพินิจ
25.3.7! ไมสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาในขอ 16.2 หรือได

คาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตํ่ ากวา 3.00
25.3.8! สอบประมวลความรูไมผานตามขอ 27
25.3.9! ทํ าการทุจริตอยางรายแรงในการสอบ
25.3.10!มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรงในขณะที่เปนนิสิต
25.3.11!ทํ าผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง

25.4  เสียชีวิต
ผูทีพ่นจากสภาพนิสติเพราะถกูคัดช่ือออกจากมหาวิทยาลยัตามขอ 25.3.2

หากประสงคขอคืนสภาพเปนนิสิตอีกใหยื่นค ํารองผานประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ หัวหนาภาควิชา
หรือประธานสาขาวิชาและคณบดีเพ่ือพิจารณาเสนอใหอธิการบดีอนุมัติ ทั้งนี้ ผูน้ันตองชํ าระเงินคาบ ํารุง
ตามความในวรรคหน่ึงเม่ือไดรับอนุมัติแลว ใหผูนั้นคืนสภาพเปนนิสิตอีกครั้งหนึ่งและคงสภาพเปนนิสิต
เพียงเทาระยะเวลาตามขอ 16.2  นับต้ังแตวันข้ึนทะเบียนเปนนิสิตคร้ังแรก

ขอ 26  นิสิตหลักสตูรปริญญาโทและหลักสตูรปริญญาเอกตองสอบผานความรูภาษา
ตางประเทศตามประกาศมหาวิทยาลัย

ขอ 27  การสอบประมวลความรูส ําหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาโทท่ีเรียนตามแผนการศึกษา
ซึ่งไมตองทํ าวิทยานิพนธและการสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตหลักสูตรปริญญาเอกใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย

ขอ 28  ข้ันตอนการทํ าวิทยานิพนธ การเสนออนุมัติช่ือวิทยานิพนธ และการแตงตั้ง
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ และเคาโครงวิทยานิพนธใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ขอ 29  การสอบปากเปลาวิทยานิพนธใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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ขอ 30  การขอรับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญา
30.1!ในภาคเรียนใดที่นิสิตคาดวาจะส ําเร็จการศึกษา ใหยื่นคํ ารองขอรับ

ประกาศนียบตัรบัณฑิต หรือปริญญาตอนายทะเบียน ภายใน 1 สัปดาหนับแตวันเปดภาคการศึกษา
30.2!นิสิตที่จะขอรับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาไดตองมีคุณสมบัติตอไปน้ี

30.2.1  เปนนิสิตมหาวิทยาลัยนี้ไมนอยกวา  2  ภาคการศึกษา
30.2.2 สอบไดจํ านวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร
30.2.3 ไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมตํ ่ากวา 3.00
30.2.4 สอบประมวลความรูผานส ําหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาโทท่ีเรียน

ตามแผนการศึกษาซึ่งไมตองท ําวิทยานิพนธ หรือการสอบวัดคุณสมบัตินิสิตส ําหรับ
หลักสูตรปริญญาเอก

30.2.5! สอบผานการสอบปากเปลาวิทยานิพนธหรืองานนิพนธ ส ําหรับนิสิต
หลักสูตรปริญญาโทและนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก

ขอ 31  การใหประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญา
มหาวิทยาลัยจะพิจารณานิสิตที่ไดยื่นความจํ านงขอรับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญา

และมีความประพฤติดีเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญา
ขอ 32  การดํ าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมิไดก ําหนดไวใน

ขอบังคับน้ีและมิไดมีขอบังคับหรือระเบียบอื่นก ําหนดไวหรือไมเปนไปตามขอบังคับน้ีใหนํ าเสนอ
คณะกรรมการประจํ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเปนราย ๆ ไป

ขอ 33  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี ้ หากมีขอขัดของไมเปนไป
ตามขอบังคับนี้ใหอธิการบดีด ําเนินการได โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํ าบัณฑิตวิทยาลัย
แลวแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   13  มีนาคม  พ.ศ. 2545

       (นายผาสุข  กุลละวณิชย)
                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
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