ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2545
-----------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533
และมติสภามหาวิทยาลัยเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/2538 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2538 จึงออกขอบังคับไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนีเ้ รียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2545”
ขอ 2 ใหใชขอบังคับนี้แทนขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2540 และขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาภาคพิเศษขั้นปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
พ.ศ. 2540 สําหรับนิสิตที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2545 เปนตนไป
ขอ 3 ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยบูรพา
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
“คณบดี”
หมายความวา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
“บัณฑิตศึกษา” หมายความวา การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท
หรือระดับปริญญาเอก
ขอ 4 คุณวุฒิและคุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครเขาเปนนิสิต
ผูสมัครเขาเปนนิสิตจะตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติทั่วไป ดังตอไปนี้
4.1!สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
4.2!สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาทีม่ หาวิทยาลัยรับรอง
เพื่อเขาศึกษาในระดับปริญญาโทในคณะใดคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือ
เงื่อนไขของคณะนั้น ๆ หรือ
4.3!สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่น
ที่มหาวิทยาลัยรับรองเพือ่ เขาศึกษาในระดับปริญญาเอก ในคณะใดคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัย
ตามระเบียบหรือเงือ่ นไขของคณะนัน้ ๆ
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4.4!เปนผูมีความประพฤติดีตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
4.5!ไมเปนโรคติดตอรายแรงซึ่งเปนโรคที่สังคมรังเกียจ และ/หรือเปนโรคทีจ่ ะ
เปนอุปสรรคตอการศึกษา
ขอ 5 การรับสมัครเขาเปนนิสิต
ผูสมัครเขาเปนนิสิต จะตองผานการสอบคัดเลือกตามทีม่ หาวิทยาลัยจะกําหนด
รายละเอียดและประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป แตในกรณีทม่ี เี หตุผลความจําเปนเปนพิเศษเพือ่ ประโยชน
ของทางราชการ มหาวิทยาลัยอาจคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 4 เขาเปนนิสิต ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยก็ได
ขอ 6 การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
6.1!ผูที่จะขึ้นทะเบียนเปนนิสิตของมหาวิทยาลัยจะตองขึ้นทะเบียนเปนนิสิตประเภทใด
ประเภทหนึ่งตามขอ 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 โดยจัดเปนระบบทวิภาค
ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคตนและภาคปลายตามลําดับ
มหาวิทยาลัยอาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอ นอีกก็ได
8.2!การศึกษาภาคพิเศษ เปนการจัดการเรียนการสอนบางเวลา ปการศึกษาหนึ่ง
แบงออกเปน 3 ภาคการศึกษา คือ ภาคฤดูรอ น ภาคตน และภาคปลาย ตามลําดับการจัดการศึกษา
ภาคพิเศษ อาจจัดรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ ดังตอไปนี้
8.2.1 การศึกษาแบบเฉพาะบางชวงเวลา เปนการจัดการศึกษาในบางชวงเวลาของ
ปการศึกษา หรือเปนไปตามเงือ่ นไขของคณะ วิทยาลัย หรือขอตกลงตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
8.2.2!การศึกษาแบบทางไกล เปนการจัดการศึกษาโดยใชการสอนทางไกลผาน
ทางไปรษณีย หรือวิทยุกระจายเสียง หรือเครือขายสารสนเทศอืน่ ๆ หรือเปนไปตาม
เงื่อนไขของคณะ วิทยาลัย หรือขอตกลงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
8.2.3!การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เปนการจัดการเรียนการสอน
เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชา ตามกําหนดเวลาของคณะหรือวิทยาลัยนั้น ๆ

3
8.2.4!การศึกษาแบบนานาชาติ เปนการจัดการศึกษาโดยความรวมมือของสถานศึกษา
ในประเทศ หรือตางประเทศ หรือเปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการ
และมาตรฐานเชนเดียวกับหลักสูตรนานาชาติ
8.2.5!รูปแบบอืน่ ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นวาเหมาะสม
ขอ 9 “หนวยกิต” หมายถึง มาตราที่ใชแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตไดรับ แตละ
รายวิชาจะมีจานวนหน
ํ
วยกิตกําหนดไว ดังนี้
9.1!รายวิชาใดที่ใชเวลาเรียนสัปดาหละ 1 หนวยชั่วโมงในหนึ่งภาคการศึกษา
หรือไมนอยกวา 15 หนวยชัว่ โมง ใหนับเปน 1 หนวยกิต
9.2!รายวิชาใดที่ใชเวลาปฏิบัติการหรือทดลองสัปดาหละ 2-3 หนวยชั่วโมงใน
หนึ่งภาคการศึกษา หรือไมนอ ยกวา 30-45 หนวยชัว่ โมง ใหนับเปน 1 หนวยกิต
9.3!รายวิชาใดที่ใชเวลาฝกงานหรือฝกภาคสนามสัปดาหละ 3-6 หนวยชั่วโมงใน
หนึ่งภาคการศึกษาหรือไมนอยกวา 45-90 หนวยชัว่ โมง ใหนับเปน 1 หนวยกิต
9.4!งานนิพนธหรือวิทยานิพนธที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 หนวยชัว่ โมง
ในหนึ่งภาคการศึกษาใหนับเปน 1 หนวยกิต
ขอ 10 การลงทะเบียนเรียน
10.1!กําหนดวัน เวลา และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาใหเปนไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
10.2!นิสิตที่ไมไดลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณ ในภาคการศึกษาใดภายในกําหนดวัน
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะไมมีสิทธิเรียนในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรบั อนุมตั ิ
จากคณบดี
10.3!นิสิตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาในการเลือกรายวิชาใด ๆ
ในแตละภาคการศึกษาและกอนการลงทะเบียนเรียน ถารายวิชาใดบังคับวาตองเรียนรายวิชา
อื่นกอน นิสิตตองเรียนรายวิชานั้นแลว หรือไดรบั ความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาหรือ
ประธานสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัดจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกลาวได
10.4!การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ ตอเมือ่ ไดชาระค
ํ าบํารุงและคาธรรมเนียมตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว นิสิตผูใดชําระคาบํารุงและคาธรรมเนียมตาง ๆ ภายหลังวันที่
มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการเก็บเงินคาบํารุง
และคาธรรมเนียมการศึกษา
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10.5!จํานวนหนวยกิตแตละภาคการศึกษา
10.5.1 ในแตละภาคการศึกษา นิสิตภาคปกติและภาคพิเศษทุกหลักสูตร
ตองลงทะเบียนไมนอยกวาขอกําหนดของหลักสูตร และไมเกินกวาขอกําหนดของ
หลักสูตรแตละหลักสูตร
ยกเวน ในกรณีที่เปนภาคการศึกษาสุดทายกอนสําเร็จการศึกษาและ
ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธหรืองานนิพนธ
10.5.2!นิสิตจะลงทะเบียนนอยหรือมากกวาขอกําหนดของหลักสูตรแตละ
หลักสูตรไดตอ เมือ่ ไดรบั อนุมตั จิ ากคณบดี
10.5.3!นิสิตที่จะจบหลักสูตร และเหลือวิชาเรียนตามหลักสูตรมีจํานวนหนวยกิต
ตํ่ากวาขอกําหนดของหลักสูตรแตละหลักสูตร ใหลงทะเบียนเรียนเทาจํานวนหนวยกิต
ทีเ่ หลือได
ขอ 11 การลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (audit)
11.1!นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตได โดยตองชําระ
คาหนวยกิตตามปกติ ทัง้ นีโ้ ดยไดรบั ความเห็นชอบจากอาจารยทป่ี รึกษาและอาจารยผสู อน
11.2!การเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตนี้ไมบังคับใหนิสิตสอบ และใหบันทึก
ในระเบียนในชองผลการเรียนวา “au” เฉพาะผูที่มีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80
ของเวลาเรียนทัง้ หมดของรายวิชานัน้ เทานัน้
ขอ 12 การลงทะเบียนเรียนของบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกใด ๆ ที่มิใชนิสิตของมหาวิทยาลัยเขาเรียน
บางวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย แตผูนั้นจะตองมีคุณสมบัติและพื้นความรูตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
และจะตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ เชนเดียวกับนิสิต กับตองเสียคาธรรมเนียมการศึกษา
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาตามระบบการศึกษา
ภาคพิเศษ
ขอ 13 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งพักการเรียน หรือเรียนครบรายวิชาแลว
ตองลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต ซึ่งถือวาเปนการลงทะเบียนตามปกติและตองปฏิบัติตามขอบังคับและ
ระเบียบตาง ๆ กับตองเสียคาบํารุงและคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการเก็บเงิน
คาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
ขอ 14 การขอถอน ขอเพิม่ หรือของดรายวิชาทีเ่ รียน
14.1!การขอถอน ขอเพิม่ หรือของดรายวิชาทีเ่ รียน ตองไดรบั ความเห็นชอบจากอาจารย
ที่ปรึกษา และไดรับอนุมัติจากคณบดีและใหคณบดีแจงใหนายทะเบียนทราบ
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14.2!การขอถอน หรือขอเพิม่ รายวิชาทีเ่ รียนตองกระทําภายใน 2 สัปดาหแรกของ
ภาคการศึกษา ทัง้ นีต้ อ งเปนไปตามขอ 10.3 และ 10.5
14.3!การของดเรียนบางรายวิชาหรือทุกรายวิชา ตองกระทํากอนวันเริม่ สอบ
ปลายภาควันแรก ไมนอยกวา 2 สัปดาห
ขอ 15 การขอถอนคืนคาลงทะเบียนเรียนรายวิชา
15.1!นิสิตที่ขอถอนหรืองดเรียนวิชาใด เนื่องจากมหาวิทยาลัยประกาศไมสอนรายวิชานั้น
ทั้งภาคการศึกษา มีสิทธิขอถอนคืนคาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นไดเต็มจํานวน
15.2!นิสิตที่ขอถอนรายวิชาใด ภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา มีสิทธิ
ขอถอนคืนคาลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ ไดเต็มจํานวน
15.3!นิสิตที่ของดเรียนรายวิชาภายหลังกําหนดเวลาที่ระบุไวในขอ 14.3 ไมมีสิทธิ
ขอคืนคาลงทะเบียนเรียน
ขอ 16 เวลาเรียน
16.1!นิสิตตองมีเวลาเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียน
ทั้งหมดของรายวิชานัน้ จึงจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชานั้น
16.2!นิสิตตองเรียนตามหลักสูตรใหสาเร็
ํ จการศึกษา ภายในกําหนดเวลา ดังนี้ ทัง้ นีน้ บั
ตั้งแตวนั ขึน้ ทะเบียนเปนนิสติ
16.2.1 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ภายในเวลา 2 ปการศึกษา
สําหรับนิสิตภาคปกติ และภายใน 3 ปการศึกษา สําหรับนิสิตภาคพิเศษ
16.2.2! หลักสูตรระดับปริญญาโท ภายใน 4 ปการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ
และภายใน 6 ปการศึกษา สําหรับนิสิตภาคพิเศษ
16.2.3! หลักสูตรระดับปริญญาเอก ภายใน 5 ปการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ
และภายใน 7 ปการศึกษา สําหรับนิสิตภาคพิเศษ
ในกรณีทม่ี เี หตุผลจําเปนอยางยิ่งที่จะตองขยายเวลาเรียน ใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติขยายเวลาเรียนไดอีกไมเกินหนึ่งปการศึกษา
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
ดังนี้
สัญลักษณ
ความหมาย
S
ผานตามเกณฑ (Satisfactory)
I
การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
U
ไมผานตามเกณฑ (Unsatisfactory)
W
งดเรียนโดยไดรบั อนุมตั ิ (Withdrawn)
au
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
17.3!ระบบการใหคะแนนวิทยานิพนธและงานนิพนธใหแสดงดวยสัญลักษณตาง ๆ ดังนี้
สัญลักษณ
ความหมาย
S
ผานตามเกณฑ (Satisfactory)
I
การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
U
ไมผานตามเกณฑ (Unsatisfactory)
17.4!การให F ใหกระทําในกรณีตอ ไปนีด้ ว ย
17.4.1 นิสิตขาดสอบโดยไมไดรบั อนุมตั จิ ากคณบดี
17.4.2 นิสิตมีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑในขอ 16.1
17.4.3 นิสิตทุจริตในการสอบ
17.5 การให I ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีตอ ไปนี้
17.5.1 นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ 16.1 แตไมไดสอบเพราะปวย
หรือเหตุสุดวิสัย และไดรบั อนุมตั จิ ากคณบดี
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17.5.2 อาจารยผสู อน หัวหนาภาควิชา หรือประธานสาขาวิชาและคณบดี
เห็นสมควรใหรอผลการศึกษา เพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษา
รายวิชานั้นยังไมสมบูรณ
17.6 นิสิตที่ได I จะตองดําเนินการขอประเมินผลเพือ่ แก I ใหเสร็จสิ้น เพือ่ ให
อาจารยผูสอนรายงานผลการสอบไดภายในภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตมีสิทธิ
ลงทะเบียนเรียน หากพนกําหนดดังกลาว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนจาก I เปน F
โดยอัตโนมัติ ยกเวนการได I ของวิทยานิพนธ หรืองานนิพนธ
17.7 การให W ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีตอ ไปนี้
17.7.1 นิสติ ไดรบั อนุมตั ใิ หงดเรียน ตามขอ 14.3
17.7.2 นิสิตไดรบั อนุญาตใหลาพักการเรียนตามขอ 21.1
17.7.3 นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น
17.7.4 นิสิตไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเปลี่ยนจาก I ที่นิสติ ไดรบั ตามขอ 17.5.1
และครบกําหนดเวลาของการเปลี่ยน I แลว แตการปวยหรือเหตุอันพนวิสัยยังไมสิ้นสุด
17.8!การนับจํานวนหนวยกิต เพื่อใชในการคํานวณหาคาระดับขั้นเฉลี่ย ใหนับ
จากรายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาแบบแสดงคาระดับขั้น ในกรณีที่นิสิตลง
ทะเบียนเรียนซํ้าหรือเรียนแทนในรายวิชาใด ใหนาจํ
ํ านวนหนวยกิต และคาระดับขั้นที่ได
ไปใชในการคํานวณหาคาระดับขั้นเฉลี่ยดวย
17.9!การนับจํานวนหนวยกิตสะสมของนิสิตเพื่อใหครบหลักสูตร ใหนับเฉพาะ
หนวยกิตของรายวิชาที่สอบไดเทานั้น
17.10 คาระดับขั้นเฉลี่ยเฉพาะภาคการศึกษาใหคานวณจากผลการเรี
ํ
ยนของนิสิตใน
ภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละ
รายวิชาเปนตัวตัง้ หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น
17.11 คาระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ใหคานวณจากผลการเรี
ํ
ยนของนิสติ ตัง้ แตเริม่ เขาเรียน
จนถึงภาคการศึกษาสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้น
ของแตละรายวิชาทีเ่ รียนทัง้ หมดตามขอ 17.8 เปนตัวตัง้ หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด
17.12 ในภาคการศึกษาใดที่นิสิตได I ใหคานวณค
ํ
าเฉลี่ยเฉพาะภาคการศึกษานั้น
โดยนับเฉพาะวิชาที่ไมได I เทานัน้
ขอ 18 การเรียนซําหรื
้ อเรียนแทน
18.1!รายวิชาใดที่นิสิตได C หรือ C+ นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซําได
้ ตอ เมือ่ ไดรบั
อนุมัติจากคณบดี โดยคําแนะนําของหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา
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18.2!รายวิชาใดที่นิสิตสอบได D+ หรือ D หรือ F นิสิตจะตองลงทะเบียนเรียนซํา้
หรือจะเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่มีลักษณะเนื้อหาคลายคลึงแทนกันได ในการเลือกเรียนแทนนี้
ตองไดรับอนุมัติจากคณบดี โดยคําแนะนําของหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา
ขอ 19 การจําแนกสภาพนิสิต
19.1!การจําแนกสภาพนิสิต จะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแตละภาค ทั้งนี้ยกเวน
นิสิตที่เขาศึกษาเปนปแรก การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเมื่อเรียนครบสองภาคการศึกษา
นับแตเริม่ เขาศึกษา
19.2!สภาพนิสิตมีดังนี้
19.2.1 นิสิตสภาพสมบูรณ ไดแก นิสติ ทีล่ งทะเบียนเรียนเปนปแรก หรือนิสติ
ที่สอบไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00
19.2.2 นิสิตสภาพรอพินิจ ไดแก นิสิตที่สอบไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต
2.75 ถึง 2.99
19.2.3 นิสิตสภาพทดลองเรียน ไดแก นิสิตที่มหาวิทยาลัยรับเขาเรียน โดยมีเงือ่ นไข
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
19.2.4 นิสิตสภาพอาคันตุกะ ไดแก นิสิตจากสถาบันอื่นที่มาลงทะเบียนเรียน
บางรายวิชาที่มหาวิทยาลัย
19.2.5 นิสิตแลกเปลี่ยน ไดแก นิสิตจากสถาบันอื่นที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัย
ตามโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยบูรพากับสถาบันนั้น ๆ
19.3 งานทะเบียนและสถิตินิสิตจะตองแจงใหนิสิตที่มีสภาพรอพินิจและอาจารย
ที่ปรึกษาของนิสติ ผูน น้ั ทราบโดยเร็วทีส่ ดุ
ขอ 20 การทุจริตในการสอบ
นิสิตที่ทาการทุ
ํ
จริตดวยประการใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับการสอบทุกชนิด มหาวิทยาลัยอาจสั่งให
20.1!ตกในรายวิชานั้น หรือ
20.2!ตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือ
20.3!พนจากสภาพนิสิต
ขอ 21 การลาพักการเรียน
21.1!นิสิตอาจยื่นคํารองขออนุญาตลาพักการเรียนตอคณบดีไดในกรณีตอ ไปนี้
21.1.1 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอืน่ ใด
ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
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21.1.2 เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานาน เกินรอยละ 20 ของ
เวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นตามคําสั่งแพทย โดยมีใบรับรองแพทยจาก
สถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาลซึ่งเปนของเอกชน และทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกําหนด
21.1.3 มีความจําเปนสวนตัว โดยอาจยื่นคํารองขออนุญาตลาพักการเรียนได
เมื่อไดเรียนในมหาวิทยาลัยมาแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา
21.2!การลาพักการเรียน นิสิตตองยืน่ คํารองตอคณบดีภายใน 2 สัปดาห นับจาก
วันเปดภาคการศึกษา และใหคณบดีเปนผูพ จิ ารณาอนุญาต แลวแจงให
นายทะเบียนทราบ
21.3!การลาพักการเรียน ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน 1 ภาคการศึกษา ถานิสิตยัง
มีความจําเปนที่จะตองขอลาพักการเรียนตอไปอีกใหยื่นคํารองใหม
21.4!ในกรณีที่นิสิตไดรับอนุญาตใหลาพักการเรียน ใหนับระยะเวลาที่ลาพัก
การเรียนรวมอยูใ นระยะเวลาการศึกษาดวย
21.5!ในระหวางทีไ่ ดรบั อนุญาตใหลาพักการเรียน นิสติ จะตองชําระเงินคาบํารุง
มหาวิทยาลัยและคาบํารุงคณะตามระเบียบทุกภาคการศึกษาภายใน 2 สัปดาห นับจาก
วันเปดภาคการศึกษา เพื่อรักษาสภาพนิสิต มิฉะนัน้ จะถูกคัดชือ่ ออกจากมหาวิทยาลัย
21.6!นิสิตที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการเรียน เมือ่ จะกลับเขาเรียนจะตองยืน่ คํารอง
ขอกลับเขาเรียนตอคณบดี และใหคณบดีแจงใหนายทะเบียนทราบ
ขอ 22 การเปลี่ยนสาขาวิชา
นิสิตที่สอบคัดเลือกเขาเรียนในสาขาวิชาใดจะตองเรียนสาขาวิชานั้น ถามีความประสงค
จะขอยายสาขาวิชา ก็อาจกระทําไดตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ 23 การรับโอนนิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทามหาวิทยาลัยไดตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ 24 การเทียบโอนหนวยกิต
มหาวิทยาลัยอาจเทียบโอนหนวยกิตไดตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ 25 การพนจากสภาพนิสิต
นิสิตจะตองพนจากสภาพนิสิตในกรณีตอไปนี้
25.1!สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับปริญญาตามขอ 31
25.2!ไดรบั อนุมตั จิ ากคณบดีใหลาออก
25.3!ถูกคัดชือ่ ออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดงั ตอไปนี้
25.3.1 ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
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25.3.2 เมือ่ พนกําหนดเวลา 1 ภาคการศึกษาแลว ไมชาระเงิ
ํ นคาบํารุงตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
เพื่อรักษาสภาพนิสิต
25.3.3! ขาดคุณวุฒหิ รือคุณสมบัตติ ามขอ 4 อยางใดอยางหนึ่ง
25.3.4! เมื่อคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตํากว
่ า 2.75
25.3.5! เปนนิสิตสภาพรอพินิจที่มีคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตํากว
่ า 2.80 เปน
เวลา 2 ภาคการศึกษา ทีม่ กี ารจําแนกสภาพตอเนือ่ งกัน
25.3.6! เปนนิสิตสภาพรอพินิจครบ 4 ภาคการศึกษาที่มีการจําแนกสภาพ
ตอเนื่องกันแลวยังไมพนสภาพรอพินิจ
25.3.7! ไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาในขอ 16.2 หรือได
คาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 3.00
25.3.8! สอบประมวลความรูไมผานตามขอ 27
25.3.9! ทําการทุจริตอยางรายแรงในการสอบ
25.3.10!มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรงในขณะที่เปนนิสิต
25.3.11!ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง
25.4 เสียชีวิต
ผูทพ่ี น จากสภาพนิสติ เพราะถูกคัดชือ่ ออกจากมหาวิทยาลัยตามขอ 25.3.2
หากประสงคขอคืนสภาพเปนนิสิตอีกใหยื่นคํารองผานประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ หัวหนาภาควิชา
หรือประธานสาขาวิชาและคณบดีเพือ่ พิจารณาเสนอใหอธิการบดีอนุมตั ิ ทั้งนี้ ผูน น้ั ตองชําระเงินคาบํารุง
ตามความในวรรคหนึง่ เมือ่ ไดรบั อนุมตั แิ ลว ใหผูนั้นคืนสภาพเปนนิสิตอีกครั้งหนึ่งและคงสภาพเปนนิสิต
เพียงเทาระยะเวลาตามขอ 16.2 นับตัง้ แตวนั ขึน้ ทะเบียนเปนนิสติ ครัง้ แรก
ขอ 26 นิสิตหลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอกตองสอบผานความรูภ าษา
ตางประเทศตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ 27 การสอบประมวลความรูสาหรั
ํ บนิสติ หลักสูตรปริญญาโททีเ่ รียนตามแผนการศึกษา
ซึ่งไมตองทําวิทยานิพนธและการสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตหลักสูตรปริญญาเอกใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
ขอ 28 ขัน้ ตอนการทําวิทยานิพนธ การเสนออนุมตั ชิ อ่ื วิทยานิพนธ และการแตงตั้ง
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ และเคาโครงวิทยานิพนธใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 29 การสอบปากเปลาวิทยานิพนธใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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ขอ 30 การขอรับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญา
30.1!ในภาคเรียนใดที่นิสิตคาดวาจะสําเร็จการศึกษา ใหยื่นคํารองขอรับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาตอนายทะเบียน ภายใน 1 สัปดาหนับแตวันเปดภาคการศึกษา
30.2!นิสิตที่จะขอรับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาไดตอ งมีคณ
ุ สมบัตติ อ ไปนี้
30.2.1 เปนนิสิตมหาวิทยาลัยนี้ไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา
30.2.2 สอบไดจานวนหน
ํ
วยกิตครบตามหลักสูตร
30.2.3 ไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมตากว
ํ่ า 3.00
30.2.4 สอบประมวลความรูผานสําหรับนิสติ หลักสูตรปริญญาโททีเ่ รียน
ตามแผนการศึกษาซึ่งไมตองทําวิทยานิพนธ หรือการสอบวัดคุณสมบัตินิสิตสําหรับ
หลักสูตรปริญญาเอก
30.2.5! สอบผานการสอบปากเปลาวิทยานิพนธหรืองานนิพนธ สําหรับนิสิต
หลักสูตรปริญญาโทและนิสติ หลักสูตรปริญญาเอก
ขอ 31 การใหประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญา
มหาวิทยาลัยจะพิจารณานิสิตที่ไดยื่นความจํานงขอรับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญา
และมีความประพฤติดีเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญา
ขอ 32 การดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมิไดกาหนดไว
ํ
ใน
ขอบังคับนี้และมิไดมีขอบังคับหรือระเบียบอื่นกําหนดไวหรือไมเปนไปตามขอบังคับนีใ้ หนําเสนอ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเปนราย ๆ ไป
ขอ 33 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ หากมีขอขัดของไมเปนไป
ตามขอบังคับนี้ใหอธิการบดีดาเนิ
ํ นการได โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
แลวแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2545

(นายผาสุข กุลละวณิชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

