
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
--------------------- 

 

โดยที่เป็นการสมควรใหม้ีข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ประกอบมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ และมติสภามหาวิทยาลัย
บูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงออก
ข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับสําหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพาตั้งแต่ภาคต้นปี
การศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

มิให้นําข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๒ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาใช้
บังคับกับนิสิตตามวรรคหนึ่ง 

 

ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี้ 
“คณะ” ให้หมายความรวมถึงวิทยาลัยและสถาบันที่จัดการเรียนการสอน 
“คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานที่จัดการเรียนการสอนที่มีนิสิตสังกัด หรือ 

หัวหน้าส่วนงานที่รายวิชาสังกัด 
 “หัวหน้าภาควิชา” ให้หมายความรวมถึงประธานสาขาวิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานในคณะที่
จัดการเรียนการสอนที่เรียกช่ือเป็นอย่างอื่น 

“วิชาหลัก” หมายความว่า วิชาที่อยู่ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ  

“นิสิต” หมายความว่า นิสิตระดับปริญญาตรี และให้หมายรวมถึงนิสิต นักศึกษา 
จากสถาบันอื่นที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัย 
 “นิสิตภาคปกติ” หมายความว่า นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมเ่ต็มเวลา ในระบบ
การศึกษาภาคปกติ ซึ่งเรียนในเวลาทํางานและอาจเรียนนอกเวลาทํางานบางส่วนก็ได้  
 “นิสิตภาคพิเศษ” หมายความว่า นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมเ่ต็มเวลา 
ในระบบการศึกษาภาคพิเศษ ซึ่งเรียนนอกเวลาทํางานและอาจเรียนในเวลาทํางานบางส่วนก็ได้ 

(สําเนา) 
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“หน่วยกิต” หมายความว่า  หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตได้รับและเป็นตัวเลข
แสดงสิทธิที่นิสติจะพึงได้รับ เมื่อได้ศึกษาตรงตามกําหนดเวลาและได้รับการประเมินใหผ้่านวิชานั้น  

 

ข้อ ๔  คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต 
ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต จะต้องมีคุณวุฒิและคณุสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
         ๔.๑  สาํเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรบัรอง 

หรือ 
         ๔.๒  สาํเร็จการศึกษาขั้นอนุปริญญา หรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อเข้า

ศึกษาในขั้นปรญิญาตร ีในคณะใดคณะหนึง่ของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบหรือเงื่อนไขของคณะนั้น  
หรือ 

         ๔.๓  สาํเร็จการศึกษาระดับเกรด ๑๒ จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง หรือ 

         ๔.๔  ผูผ้่านการศึกษาจากต่างประเทศ  มีคุณวุฒิดังนี้ 
     ๔.๔.๑  สาํเร็จการศึกษาเกรด ๑๒ จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีประกาศนียบัตร

และใบแสดงผลการเรียนเป็นหลักฐานการจบการศึกษา หรือ 
     ๔.๔.๒  สาํเร็จการศึกษาจากประเทศสหราชอาณาจักรหรือประเทศที่ใช้ระบบ

ของประเทศสหราชอาณาจักร โดยมีหลักฐานแสดงผลการเรียน ว่าได้สอบผ่าน 
    (๑)  General Certificate of Education (GCE) ‘O’ Level หรือ General 

Certificate of Secondary Education (GCSE) หรือ International General Certificate of 
Secondary Education (IGCSE) จํานวน ๕ วิชาหลัก แต่ละวิชามีคะแนนได้เกรด A  B  C  D และ E  หรือ 

    (๒)  GCE ‘A’ Level จํานวน ๓ วิชาหลัก แต่ละวิชามีคะแนนได้เกรด A  
B  C  D และ E   หรือ 

    (๓)  GCE ‘O’ Level หรือ GCSE หรือ IGCSE และ GCE ‘A’ Level 
รวมกันไม่ต่ํากว่า ๕ วิชาหลัก  

     หรือ 
     ๔.๔.๓  สาํเร็จการศึกษาระดับ Form ๖ จากประเทศนิวซีแลนด ์ 

โดยมีประกาศนียบัตรจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA) แสดงการสําเร็จ
การศึกษาพร้อมทั้งแสดงผลการเรียนไม่น้อยกว่า ๕ วิชาหลัก หรือ 

     ๔.๔.๔  สาํเร็จการศึกษาเกรด ๑๒ จากประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย โดยมี 
ใบประกาศนียบัตรออกในนามของรัฐนั้น และต้องมีหลักฐานแสดงผลการเรียน หรือ 
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     ๔.๔.๕  สาํเร็จการศึกษาจากประเทศอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการออก 
ใบรับรองให้หรือมีประกาศนียบัตรเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย หรอื ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ          

        หรือ 
        ๔.๕  สาํเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรหีรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรับรอง  

เพื่อเข้าศึกษาในขั้นปริญญาตรีในคณะใดคณะหนึ่ง ตามระเบียบหรือเงื่อนไขของคณะนั้น  
        ๔.๖  เป็นผู้มีความประพฤติดี ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
        ๔.๗  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคที่จะ 

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
คณะที่จัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศอาจกําหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติ  

ของผู้เป็นนิสิตเพิ่มเติมจากที่กล่าวข้างต้นได้  โดยให้จัดทาํเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๕  การรับผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต 
ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน

ประกาศของมหาวิทยาลัย แต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นเป็นพิเศษ หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลที่มคีุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๔ เข้าเป็นนิสิต ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยก็ได้ 

 

ข้อ ๖  ประเภทนิสิต  
          ๖.๑  นิสิตภาคปกติ  
          ๖.๒  นิสิตภาคพิเศษ  
          ๖.๓  นิสิตทดลองเรียน เป็นนิสิตทีม่หาวิทยาลัยรบัเข้าเรียน  โดยมีเงื่อนไขตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 
          ๖.๔  นิสิตอาคันตุกะ เป็นนิสิตจากสถาบันอื่นที่ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยเปิดสอน 
 

ข้อ ๗  การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
         ๗.๑  ผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยจะต้องขึ้นทะเบียน 

เป็นนิสิตประเภทใดประเภทหนึ่งตามข้อ ๖ 
         ๗.๒  ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตจะมีสภาพเป็นนิสิตต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียน 

เป็นนิสิตแล้ว รายละเอียดของการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตนั้น ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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 ข้อ ๘  ระบบการจัดการศึกษา  ใช้ระบบทวิภาค  โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒  
ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจมีการจัด
การศึกษาภาคฤดูร้อน โดยมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์   
 

ข้อ ๙  วิธีการจัดการศึกษา อาจจัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบ 
ร่วมกัน ดังนี้ 
           ๙.๑  การศึกษาแบบเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ ไม่น้อยกว่า 
๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และภาคฤดูร้อน ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
           ๙.๒  การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ใหล้งทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและ 
ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
           ๙.๓  การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา เป็นการจัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของ 
ปีการศึกษา หรือเป็นไปตามเง่ือนไขของคณะ หรือข้อตกลงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
          ๙.๔  การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้
การสอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเง่ือนไขของ
คณะ หรือข้อตกลงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
          ๙.๕  การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็น
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามกําหนดเวลาของคณะนั้น ๆ 
          ๙.๖  การศึกษาแบบนานาชาติ เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศทั้งหมด 
ซึ่งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศ หรอืต่างประเทศ และมีการ
จัดการและมีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตรสากล 

         ๙.๗  การศึกษาหลักสตูรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา  ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

         ๙.๘  การศึกษาเพื่อรับปริญญาทีส่อง  ระดับปริญญาตรี  ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
          ๙.๙  รูปแบบอ่ืน ๆ ทีม่หาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๑๐  การคิดหน่วยกิต แต่ละรายวิชาจะมีจํานวนหน่วยกิตกําหนดไว้ ดังนี้  
  ๑๐.๑  รายวิชาภาคทฤษฎี ทีใ่ช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า ๑๕ 
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา  ใหม้ีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  
  ๑๐.๒  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา ใหม้ีค่าเทา่กับ ๑ หน่วยกิต  
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  ๑๐.๓  รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ทีใ่ช้เวลาไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา  ใหม้ีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
  ๑๐.๔  การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใด ตามท่ีได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา
ทําโครงงานนั้นหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา ให้มคี่าเทา่กับ ๑ หน่วยกิต 
  ๑๐.๕  กรณีอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่คณะกําหนดตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพของ
สาขาวิชานั้น ๆ 
 

ข้อ ๑๑  การลงทะเบียนเรียน 
 ๑๑.๑  กําหนดวัน เวลา และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา  

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ๑๑.๒  นิสิตต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการเลือกเรยีน 

รายวิชาใด ๆ ในแต่ละภาคการศึกษา ก่อนการลงทะเบียนเรียน  
ถ้ารายวิชาใดบังคับว่าต้องเรียนรายวิชาอื่นก่อน นิสิตต้องเรียนรายวิชานั้น

แล้ว หรือได้รับอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ดังกล่าวได้ 

 ๑๑.๓  ในแตล่ะภาคการศึกษา กรณีที่นสิติมีความจําเป็นต้องลงทะเบียนเรียน 
ข้ามประเภทนิสิต ตามข้อ ๖ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
   ๑๑.๔  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อได้ชําระค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม 
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว นิสติผู้ใดชําระค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลังวันที่
มหาวิทยาลัยกําหนด จะต้องชําระค่าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุง
และค่าธรรมเนยีมการศึกษา  กรณีที่การลงทะเบียนเรียนยังไม่สมบูรณ ์ในภาคการศึกษาใด ภายใน
กําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะไมม่ีสิทธิเรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก
คณบดี เป็นราย ๆ ไป 

 ๑๑.๕  จํานวนหน่วยกิต แต่ละภาคการศึกษา 
          ๑๑.๕.๑  ภาคต้นและภาคปลาย นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาต้อง 

ลงทะเบียนเรียนไม่ต่ํากว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต สําหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบ 
ไม่เต็มเวลา ใหล้งทะเบียนเรียนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ภาคฤดูร้อนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาและ
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 

          ๑๑.๕.๒  นิสิตที่จะลงทะเบียนเรียนน้อยหรือมากกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 
ในข้อ ๑๑.๕.๑ ได้  ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดี 

          ๑๑.๕.๓  นิสิตที่จะสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและเหลือวิชาเรียน 
ตามหลักสูตรมจีํานวนหน่วยกิตตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน ข้อ ๑๑.๕.๑ ให้ลงทะเบียนเรียนเท่า
จํานวนหน่วยกิตที่เหลือได้ 
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ข้อ ๑๒  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
  ๑๒.๑  นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตก็ได้ แต่ต้องชําระค่า
หน่วยกิตเช่นเดียวกับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยนับหน่วยกิต ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน 
  ๑๒.๒  การเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตไม่บังคับให้นิสิตสอบ และให้ 
บันทึกลงในใบแสดงผลการเรยีนในช่องผลการเรียนว่า “au” เฉพาะผู้ที่มีเวลาเรยีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น 
 

ข้อ ๑๓  การลงทะเบียนเรียนของบุคคลภายนอก หรือผู้ที่มคีุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๔ 
  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอก หรือผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๔ 
เข้าเรียนบางรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ แต่ผู้นัน้จะต้องมีคุณสมบัติและพื้นความรู้ตามท่ี
คณะพิจารณาเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากคณบดีที่รายวิชาสังกัด และต้องปฏิบัติตาม
ข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ เช่นเดียวกับนิสิต ทั้งนี้ ต้องชําระค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิต
ภาคพิเศษ  
 

ข้อ ๑๔  การขอเพิ่มหรือลดรายวิชา 
๑๔.๑  การขอเพิ่มหรือขอลดรายวิชาที่เรียน ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์

ผู้สอน และได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วให้นสิิตผู้นั้นแจ้งให้นายทะเบียนทราบ 
๑๔.๒  การขอเพิ่มหรือขอลดรายวิชาที่เรียน ต้องได้รับอนุมัติภายใน ๒ สัปดาห์แรก

ของภาคการศึกษา ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามข้อ ๑๑.๒ และ ๑๑.๕ 
 

ข้อ ๑๕  การของดเรียนรายวิชา 
๑๕.๑  การของดเรียนรายวิชาที่เรียน ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 

และได้รับอนุมติัจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วให้นิสิตผู้นั้นแจง้ให้นายทะเบียนทราบ   
  ๑๕.๒  การของดเรียนบางรายวิชาหรือทุกรายวิชา ต้องกระทําก่อนวันเริ่มสอบปลาย
ภาคการศึกษาวันแรก ไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ และนิสิตไมม่ีสิทธิขอคืนค่าลงทะเบียนเรียน 
 

ข้อ ๑๖  การขอลดรายวิชาและการคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
  ๑๖.๑  การขอลดรายวิชาใด ในกรณีทีม่หาวิทยาลัยประกาศปิดรายวิชานั้นตลอด
ภาคการศึกษา นิสิตมีสทิธิขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได้เต็มจํานวน 

๑๖.๒  การขอลดรายวิชาใดภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา นิสิตมีสิทธิ 
ขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได้เต็มจํานวน 
  



-๗- 
 

ข้อ ๑๗  เวลาเรียน 
๑๗.๑  นิสิตต้องใช้เวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา 

เรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชานั้น 
๑๗.๒  นิสิตต้องเรียนตามหลักสูตรใหส้ําเรจ็การศึกษา ภายในกําหนดเวลา ดังนี้ 
         ๑๗.๒.๑  หลักสูตร ๔ ปี สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ 

และไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา สาํหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา  และสําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  
๑๔ ภาคการศกึษาปกติหรือเทียบเท่า  และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา สําหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
แบบไม่เต็มเวลา 

         ๑๗.๒.๒  หลักสูตร ๕ ปี สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ 
และไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา สําหรับนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา และสําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  
๑๗ ภาคการศกึษาปกติหรือเทียบเท่า และไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา สําหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน 
แบบไม่เต็มเวลา 

         ๑๗.๒.๓  หลักสูตร ๖ ปี สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 
และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา สําหรับนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา และสําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  
๒๐ ภาคการศกึษาปกติหรือเทียบเท่า และไม่เกิน ๑๘ ปีการศึกษา สําหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
แบบไม่เต็มเวลา 
  ในกรณีทีม่ีการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิต ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๑๘  ระบบการให้คะแนน  
๑๘.๑  ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น 
         ระบบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชาแบบมีค่าระดับขั้นมีความหมายและมีค่า

ระดับขั้นดังนี้ 
ระดับขั้น  ความหมาย   ค่าระดับขั้น 
A    ดีเยี่ยม    ๔.๐ 
B+    ดีมาก    ๓.๕ 
B    ดี    ๓.๐ 
C+    ค่อนข้างดี   ๒.๕ 
C    พอใช้    ๒.๐ 
D+    อ่อน    ๑.๕ 
D    อ่อนมาก   ๑.๐ 
F    ตก    ๐ 
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๑๘.๒  ระบบการให้คะแนนแบบไม่มีค่าระดับขั้น 
         ในบางรายวิชาอาจให้คะแนนแบบไม่มีค่าระดับขั้น โดยแสดงด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ 

ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 
สัญลักษณ ์  ความหมาย 
S    ผลการศึกษาผา่นตามเกณฑ์ (Satisfactory) 
U    ผลการศึกษาไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory) 
I    การประเมินผลยังไม่สมบูรณ ์(Incomplete) 
W    งดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
au    การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (audit) 

๑๘.๓  การให ้F ให้กระทําได้ในกรณีต่อไปนี้ด้วย 
๑๘.๓.๑  นิสิตขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด 
๑๘.๓.๒  นิสิตใช้เวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ ๑๗.๑ 
๑๘.๓.๓  นิสิตทุจริตในการวัดผล 

๑๘.๔  การให ้S หรือ U ในแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 
หากไม่เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ 

๑๘.๕  การให ้I ในรายวิชาใดจะกระทําได้ในกรณีต่อไปนี้ 
         ๑๘.๕.๑  นิสิตใช้เวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ ๑๗.๑ แต่ไม่ได้สอบ  

เพราะป่วยหรือเหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมติัจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด 
         ๑๘.๕.๒  อาจารย์ผู้สอน หัวหน้าภาควิชาและคณบดีของคณะที่รายวิชา

สังกัด เห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชา
นั้นยังไม่สมบูรณ์  โดยมีเหตุสดุวิสัยที่มิใช่เป็นความผิดของนิสิต  

         ๑๘.๕.๓  นิสิตที่ได้รับคะแนนระดับขั้น I จะต้องได้รับการประเมินผลเพื่อ 
แก้ระดับขั้น I ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป ซึ่งการเปลี่ยนระดับขั้น I เป็นค่าระดับขั้นอื่น 
ให้อยู่ในการกํากับดูแลของคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด  หากการแกร้ะดับขั้น I ไม่เสร็จสิ้นภายใน
ภาคการศึกษาถัดไป ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจําคณะที่รายวิชาสังกัด ภายใต้
กําหนดเวลาเรียนตามข้อ ๑๗  

๑๘.๖  การให ้W ในรายวิชาใด จะกระทําได้ในกรณีต่อไปนี้ 
๑๘.๖.๑  นิสิตได้รับอนุมัติให้งดเรียนในรายวิชานั้นตามข้อ ๑๕ 
๑๘.๖.๒  นิสิตได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียนตามข้อ ๒๔ 
๑๘.๖.๓  นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น 
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๑๘.๖.๔  นิสิตที่ได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัดให้ได้รับ 
ระดับขั้น I ตามข้อ ๑๘.๕.๑ และครบกําหนดเวลาของการเปลี่ยนระดับขั้น I แล้ว แต่การป่วยหรือเหตุ
สุดวิสัยยังไม่สิน้สุด โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด 

๑๘.๗  การนับจํานวนหน่วยกิตเพื่อคํานวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ย ให้นับจากรายวิชาที่มี
ระบบการให้คะแนนแบบมีคา่ระดับขั้น ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชาใด ให้นําเฉพาะค่า
ระดับขั้นและจาํนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้ในการเรียนซ้ําหรือเรยีนแทน ไปใช้ในการคํานวณ โดย
ไม่นําค่าระดับขั้นและจํานวนหน่วยกิตเดิมไปคํานวณด้วย 

๑๘.๘  การหาค่าระดับขั้นเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษา ให้คํานวณจากผลการเรียน 
ของนิสิตในภาคการศึกษานั้น โดยนําผลรวมของผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละ 
รายวิชาเป็นตัวต้ัง หารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีค่าระดับขั้นของภาคการศึกษานั้น 

๑๘.๙  การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมของนิสติเพื่อให้ครบหลักสูตรให้นับเฉพาะ 
หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น 

๑๘.๑๐ การคํานวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ให้คํานวณจากผลการเรียนของนิสิต
ต้ังแต่เริ่มเข้าเรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตลงทะเบียนเรียน โดยนําผลรวมของผลคูณของ
จํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาที่เรียนทั้งหมด เป็นตัวต้ัง หารด้วยจํานวนหน่วย
กิตรวมของรายวิชาที่มีค่าระดับขั้นตามข้อ ๑๘.๗ 

๑๘.๑๑  เมื่อมีการประเมินผลเพื่อแก้ระดับขั้น I แล้ว ให้นํามาประมวลผลใหม่อีก 
ครั้งหนึ่ง  

 

ข้อ ๑๙  การเรียนซ้ําหรือเรยีนแทน 
๑๙.๑  รายวิชาใดที่นิสิตสอบได้ D+ หรือ D นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซํ้าได้ต่อเมื่อ

ได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด 
๑๙.๒  นิสิตที่ได้รับ F หรือ U ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น

ซํ้าอีก จนกว่าจะได้รับ A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ S 
๑๙.๓  นิสิตที่ได้รับ F หรือ U ในรายวิชาเลือก ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

และหมวดวิชาเฉพาะ  สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาเดียวกันแทนได้ เพื่อให้ครบ
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 

๑๙.๔  นิสิตที่ได้รับ F หรือ U ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียน 
รายวิชาอื่น ๆ แทนได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไมเ่ลือกรายวิชา
เรียนแทนก็ได้  
 
 

 



-๑๐- 
 

ข้อ ๒๐  การจาํแนกสภาพนิสิต 
๒๐.๑  การจําแนกสภาพนิสติ จะกระทําเมื่อเรียนครบสองภาคการศึกษานับแต่ 

เริ่มเข้าศึกษา โดยต้องกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค  
๒๐.๒  สภาพนิสิตมีดังนี้ 
         ๒๐.๒.๑  นิสิตสภาพสมบูรณ ์ได้แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเป็นปีแรก หรือ

นิสิตที่สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐ 
         ๒๐.๒.๒  นิสิตสภาพรอพินิจ ได้แก่ นิสิตที่สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม 

ต้ังแต่ ๑.๗๕ ถึง ๑.๙๙  
 

ข้อ ๒๑  ภายหลังที่มีการคํานวณระดับขั้นเฉลี่ยสะสมประจําในแต่ละภาคการศึกษาแลว้ 
พบว่านิสิตอยู่ในสภาพรอพินิจ นายทะเบียนต้องแจ้งให้นิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตผู้นั้นทราบ 
ภายใน ๒ สัปดาห์  

 

ข้อ ๒๒  นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาที่ได้รับอนุญาตให้เรียนในภาคฤดูร้อน ให้นําผล
การเรียนในภาคฤดูร้อนไปรวมกับผลการเรยีนในภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตลงทะเบียนเรียน  หาก
พบว่าผลการเรียนของภาคฤดูร้อนมีผลทําใหน้ิสิตอยู่ในสภาพรอพินิจ ให้นายทะเบียนแจ้งให้นิสิตและ
อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตผู้นั้นทราบโดยเร็วที่สุด 

 

ข้อ ๒๓  การทุจริตในการวัดผล 
นิสิตที่ทําการทจุริตด้วยประการใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับการวัดผลทุกชนิด จะต้องได้รับ

โทษสถานใดสถานหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๒๓.๑  ตกในรายวิชานั้น หรอื 
๒๓.๒  ตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือ 
๒๓.๓  พ้นจากสภาพนิสิต 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาการทุจริตในการวัดผล 

โดยความเห็นชอบของคณบดีของคณะที่รายวิชาสงักัด 
 

ข้อ ๒๔  การลาพักการเรียน 
๒๔.๑  นิสิตอาจยื่นคําร้องขออนุญาตลาพักการเรียนต่อคณบดีได้ 

ในกรณีต่อไปนี้ 
๒๔.๑.๑  ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใด 

ซึ่งมหาวิทยาลยัเห็นสมควรสนับสนุน 
 
 

 



-๑๑- 
 

๒๔.๑.๒  เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน เกินร้อยละ ๒๐ 
ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นตามคําสั่งแพทย ์โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล
ของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลซึ่งเป็นของเอกชน 
และที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

๒๔.๑.๓  มีความจําเป็นส่วนตัว โดยอาจยื่นคําร้องขออนุญาตลาพัก 
การเรียนได้  เมื่อได้เรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา 

๒๔.๒  การลาพักการเรียน นิสิตต้องยื่นคําร้องต่อคณบดีภายใน ๒ สัปดาห์  
นับจากวันเปิดภาคการศึกษาหรือตามที่คณบดีเห็นสมควร และให้คณบดเีป็นผู้พิจารณาอนุญาต  
แล้วแจ้งให้นายทะเบียนทราบ 

๒๔.๓  การลาพักการเรียน ให้อนุญาตครั้งละไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษา  
ถ้านิสิตยังมีความจําเป็นที่จะต้องขอลาพักการเรียนต่อไปอีกให้ย่ืนคําร้องใหม่ 

๒๔.๔  ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน ให้นับระยะเวลาที่ 
ลาพักการเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาเรียน ตามข้อ ๑๗ ด้วย 

๒๔.๕  ในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน นิสิตจะต้องชําระเงิน 
ค่าบํารุงมหาวิทยาลัยและค่าบํารุงคณะตามระเบียบทุกภาคการศึกษาภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวัน
เปิดภาคการศึกษา เพื่อรักษาสภาพนิสิต มิฉะนั้นจะถูกคดัช่ือออกจากมหาวิทยาลัย 
  ๒๔.๖  นิสิตที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน เมื่อจะขอกลับเข้าเรียนจะต้องยื่น 
คําร้องขอกลับเข้าเรียนต่อคณบดี และเมื่อคณบดีอนุญาตแล้ว ให้คณะแจ้งให้นายทะเบียนทราบ 

 

ข้อ ๒๕  การย้ายคณะ 
๒๕.๑  นิสิตทีจ่ะขอย้ายคณะ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๒๕.๑.๑  ได้เรียนในคณะเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา  
ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน 

๒๕.๑.๒  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะมาก่อน 
๒๕.๑.๓  มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามประกาศมหาวิทยาลัย 

๒๕.๒  การขอย้ายคณะ นิสิตต้องแสดงเหตุผลประกอบการขอย้าย และ 
ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่จะย้ายคณะ 

๒๕.๓  รายวิชาต่าง ๆ ที่นิสิตย้ายคณะได้เรียนมา ถึงแม้จะไม่ตรงกับ 
หลักสูตรของคณะที่ย้ายเข้าก็ตาม ให้นํามาคาํนวณค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมด้วย 

๒๕.๔  ระยะเวลาเรียน ให้นบัต้ังแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะเดิม 
๒๕.๕  การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 
  



-๑๒- 
 

ข้อ ๒๖  การเปลี่ยนสาขาวิชา 
นิสิตอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะได้เพียงครั้งเดียว ทั้งนี้ ต้องได้รับ 

ความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับอนุมัติจากคณบดี และใหค้ณบดีแจ้งให้นาย
ทะเบียนทราบ 
 

ข้อ ๒๗  การเปลี่ยนประเภทนิสิต 
นิสิตสามารถเปลี่ยนประเภทได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๒๘  การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

ที่มีวิทยฐานะเทียบเท่า ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๒๙  การเทียบโอนหน่วยกิต 
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๓๐  การพน้จากสภาพนิสิต 
นิสิตต้องพ้นจากสภาพนิสิตในกรณีต่อไปนี้ 
๓๐.๑  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับปริญญาตามข้อ ๓๒ 
๓๐.๒  ได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออก 
๓๐.๓  ถูกคัดช่ือออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังต่อไปนี้ 

๓๐.๓.๑  ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
๓๐.๓.๒  ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง 

หรือ การลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ ์โดยมิได้ลาพักการเรียนตามข้อ ๒๔ 
๓๐.๓.๓  ขาดคุณวุฒิหรือคณุสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ ๔  
๓๐.๓.๔  เมื่อค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๗๕ 
๓๐.๓.๕  มีระยะเวลาเรียนครบกําหนดตามข้อ ๑๗.๒ แล้วยังไม่สําเร็จการศึกษา 
๓๐.๓.๖  เป็นนิสิตสภาพรอพินิจที่มีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม  

ต่ํากว่า ๑.๘๐ เป็นระยะเวลา ๒ ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน  
๓๐.๓.๗  เป็นนิสิตสภาพรอพินิจที่มีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม  

ตํ่ากว่า ๒.๐๐ เป็นระยะเวลา ๔ ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน  
๓๐.๓.๘  ทําการทุจริตอย่างร้ายแรงในการวัดผล 
๓๐.๓.๙  มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงในขณะทีเ่ป็นนิสิต 
๓๐.๓.๑๐ ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง  
  



-๑๓- 
 

ผู้ที่พ้นจากสภาพนิสิตเพราะถูกคัดช่ือออกจากมหาวิทยาลัยตามข้อ ๓๐.๓.๒           
หากประสงค์ขอคืนสภาพเป็นนิสิตอีก ให้ย่ืนคําร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา และคณบด ี
ตามลําดับ เพื่อเสนอให้อธิการบดีอนุมัติ ทั้งนี้ ผู้นั้นต้องชําระเงินค่าบํารุง ค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษา เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้ผู้นั้นได้คนืสภาพเป็นนิสิตในสาขาวิชาเดิมอีกครั้งหนึ่งตามรหัส
ประจําตัวนิสิตเดิมและคงสภาพเป็นนิสิตเพียงเท่าระยะเวลาตามข้อ ๑๗.๒ นับแต่วันขึ้นทะเบียนเป็น
นิสิตครั้งแรก 

 

ข้อ ๓๑  การขอรับปริญญา 
๓๑.๑  ในภาคการศึกษาใดทีน่ิสิตคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาให้ย่ืนคําร้อง 

ขอรับปริญญาต่อนายทะเบียน ภายใน ๑ เดือน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา 
๓๑.๒  นิสิตทีจ่ะขอรับปริญญาได้ต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาเรียนใน

ข้อ ๑๗.๒  
๓๑.๓  นิสิตทีจ่ะขอรับปริญญาได้ต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 

 ๑ ปีการศึกษา สําหรับนิสิตที่ขอเทียบโอนผลการศึกษา 
 

ข้อ ๓๒  การให้ปริญญา 
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่ได้ย่ืนความจํานงขอรับปริญญาและมีความประพฤติดี

ต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ เพื่ออนุมัติปริญญาบัณฑิต หรือปริญญาบัณฑิตเกียรติ
นิยมตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

๓๒.๑  ปริญญาบัณฑิต นิสิตผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตต้องสอบได้จํานวนหน่วยกิต 
ครบตามหลักสตูร และได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 

๓๒.๒  ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง นิสิตผู้มีสทิธิได้รับปริญญาบัณฑิต 
เกียรตินิยมอันดับสอง ต้องสอบได้จํานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร ๔ ปี หรือ ๕ ปี หรือ ๖ ปี ได้ค่า
ระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป และไม่เคยสอบได้ D+, D, F หรือ U ในรายวิชาใด 

๓๒.๓  ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง นิสิตผู้มีสทิธิได้รับปริญญาบัณฑิต 
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องสอบได้จํานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร ๔ ปี หรือ ๕ ปี หรือ ๖ ปี ได้ค่า
ระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ ๓.๖๐ ขึ้นไป และไม่เคยสอบได้ D+, D, F หรือ U ในรายวิชาใด 
 

ข้อ ๓๓  การให้เหรียญรางวัล 
ในแต่ละปีการศึกษา นิสิตผู้มสีิทธิได้รับเหรียญรางวัลจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

๓๓.๑  ได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
๓๓.๒  ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมสูงสุด ในบรรดาผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเดียวกัน 

  



-๑๔- 
 

ข้อ ๓๔  หากมีข้อขัดข้องหรือมีปัญหาในทางปฏิบัติ  ให้รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
และคณบดี หารือร่วมกัน และเสนออธิการบดีเพื่อวินิจฉัยสั่งการ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๓    เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 

   (ลงชื่อ)                   สมพล   พงศ์ไทย 
       (ศาสตราจารย์ นายแพทยส์มพล  พงศ์ไทย) 
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

          สําเนาถูกต้อง 

      
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 


