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การศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
การเข้าศึกษา 
 มหาวิทยาลัยบูรพามีแผนการรับนิสิต โดยความเห็นชอบจากคณะ/วิทยาลัย และที่ประชุม
กรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพาเห็นชอบในการเปิดรับสมัครนิสิต โดยได้เข้าร่วมการรับ
สมัครเข้าศึกษาในระบบ TCAS หรือ Thai University Center Admission System เป็นระบบ 
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเริ่มน ามาใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นระบบ
ที่ออกแบบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งระบบ TCAS ที่ทาง ทปอ. ได้ก าหนด 
ให้มีการรับจ านวน ๕ รอบ ดังนี้ 

รอบท่ี 1 : Portfolio 
พิจารณาจากผลงานของนักเรียนที่น าผลงานมาแสดงใน Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน  

โดยมีโครงการที่เปิดรับ ดังนี้  โครงการเพชรตะวันออก  โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษท่ัว
ประเทศ โครงการคุณธรรมน าเข้ามหาวิทยาลัย  “เด็กดีศรีระยอง” โครงการรับนิสิตเข้าศึกษาตาม
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” 
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน) โครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในท้องถิ่น โครงการ  สอวน. โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว โครงการบูรพาพัฒนา
เกษตรยุคใหม่ วิทยาเขตสระแก้ว โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ โครงการทับทิมสยาม  
คณะศึกษาศาสตร์ โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์  

รอบท่ี 2 : รับตรงโควตา 
เป็นการรับนักเรียนแบบโควตา ส าหรับนักเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ หรือ รอบเขตการศึกษา  

ที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด ในการรับรอบนี้มหาวิทยาลัยสามารถจัดสอบได ้โดยวิชาสอบจะต้องไม่ซ้ า
กับวิชาที่ สทศ. จัดสอบ หรือจะใช้ข้อสอบส่วนกลาง เช่น คะแนน GAT/PAT เพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษา โดยมีโครงการที่เปิดรับ ดังนี้  โครงการรับตรงในภาคตะวันออก ๑๒ จังหวัด โครงการพัฒนา
ก าลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม 
(กระทรวงสาธารณสุข) โครงการรับตรง คณะดนตรีและแสดง  คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัย
นานาชาติ และโครงการบัณฑิตรักถ่ิน คณะพยาบาลศาสตร์ 

รอบท่ี 3 : Admission 
โดยมีรูปแบบการรับแยกเป็น Admission1 และ Admission2 ซ่ึงกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ 

แห่งประเทศไทย (กสพท.) ได้รวมอยู่ในรอบที่ ๓ เช่นเดียวกัน การรับสมัครในรอบนี้ใช้องค์ประกอบ 
ของคะแนน อย่างเช่น GPAX, O-NET, GAT/PAT เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาผลการคัดเลือก 
โดย ทปอ. จะเป็นส่วนกลางในการรับสมัครในรอบนี้  โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้สูงสุด 10 
อันดับการเลือก 

รอบท่ี 4 : การรับตรงแบบอิสระ 
เป็นการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยสามารถใช้เกณฑ์การคัดเลือกที่ก าหนดเอง เช่น  
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คะแนน GAT/PAT หรือการสอบวิชาเฉพาะที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเอง โดยมีโครงการที่เปิดรับ ดังนี้  
โครงการรับตรงทั่วประเทศ โครงการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 
การรายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 
 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต จะต้องไปรายงานตัวผ่านระบบรายงานตัวนิสิต
ออนไลน์ เพ่ือยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และช าระเงิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามวันและเวลาที่ก าหนด  
ซึ่งจะประกาศให้ทราบในท้ายประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หลักฐานที่จะต้องน าไปยื่นในวัน
รายงานตัวคือ  
 ๑.  ใบ ปพ ๑ : ๔ หรือวุฒิบัตรฉบับจริงพร้อมส าเนาถ่ายเอกสาร  
 ๒.  ส าเนาทะเบียนบ้านที่ถ่ายเอกสารจากฉบับเจ้าบ้าน  
 ๓.  รูปถ่ายสี ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป สวมเสื้อเครื่องแบบนิสิตหรือสากลนิยม  
 ๔.  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)  
 ๕.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 
บัตรประจ าตัวนิสิต 
 เมื่อรายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยจะออกบัตรประจ าตัวนิสิตให้ 
บัตรประจ าตัวนิสิตเป็นเอกสารที่มหาวิทยาลัยจัดท าให้ นิสิตสามารถน าบัตรไปติดต่อขอใช้บริการกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ส านักหอสมุด ส านักคอมพิวเตอร์ และเมื่อส าเร็จการศึกษา
นิสิตจะต้องน าบัตรนิสิตคืนมหาวิทยาลัย 
 
การลงทะเบียนเรียน 
 ในแต่ละภาคเรียน นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่ก าหนดตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย โดยจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  
 ขั้นที่ ๑ นิสิตจะต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือขอความ
เห็นชอบการลงทะเบียน และร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดแผนการเรียน 
 ขั้นที่ ๒ ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ขั้นที่ ๓ พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษา ทางอินเทอร์เน็ต และช าระเงิน ตามวันและ
เวลาที่ก าหนด  
 
การขอเพ่ิมหรือลดรายวิชา 
 หลังจากท่ีนิสิตได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว นิสิตอาจขอเพ่ิมหรือลดรายวิชาได้โดยปฏิบัติดังนี้  
 ๑.  เพ่ิม-ลดรายวิชาออนไลน์ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒.  หลังการเพิ่ม-ลดรายวิชาแล้ว จ านวนหน่วยกิตจะต้องไม่เกินหรือต่ ากว่าที่ก าหนดและ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาจะเพ่ิมหรือลดลงตามจ านวนหน่วยกิตท่ีเหลือ 
การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  
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 มหาวิทยาลัยถือว่านิสิต มีหน้าที่ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่วันที่นิสิต
ลงทะเบียนเรียน (เพียงแต่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้เรียกเก็บ) ดังนั้นการที่นิสิตมาลงทะเบียนเรียนช้ากว่า
ก าหนด หรือช าระเงินช้ากว่าวันที่ต้องช าระ นิสิตจะต้องเสียค่าปรับช าระเงินช้าให้มหาวิทยาลัย 
ตามระเบียบ 
 
 มหาวิทยาลัยจัดให้นิสิตช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) หรือธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) หรือธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ภายในวัน และเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด โดยพิมพ์ใบตรวจสอบรายวิชาเรียน และจ านวนเงินที่ต้องช าระ ไปติดต่อช าระเงินสดที่
เคานเ์ตอร์ธนาคารดังกล่าวทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมช าระค่าธรรมเนียมธนาคาร ๑๐ บาท  
 หากพ้นก าหนดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด นิสิตจะต้องไปช าระค่าลงทะเบียนเรียนที่ 
กองคลังและทรัพย์สิน ชั้น ๓ อาคารส านักงานอธิการบดี (ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมช าระค่าปรับ
ในอัตราร้อยละ ๑๒ ต่อปี ของค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องช าระ 
 การเพิกเฉยไม่มาลงทะเบียนเรียน หรือไม่ช าระเงินตามก าหนด จะมีผลให้นิสิตหมดสิทธิ 
การเรียนในภาคเรียนนั้นได้ 
 
การของดเรียน  
 เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรียนไว้และพ้นก าหนดการขอเพ่ิมหรือลดรายวิชาแล้ว นิสิตอาจของด
เรียนบางรายวิชาได้ โดยปฏิบัติดังนี้  
 ๑.  ขอแบบค าร้องของดการเรียน ที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
 ๒.  เสนอค าร้องที่กรอกแล้วผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ  
 ๓.  เสนอค าร้องต่ออาจารย์ผู้สอนเพ่ือรับทราบ  
 ๔.  ยื่นค าร้องที่อนุมัติแล้วที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๕.  การงดขอเรียนบางรายวิชาหรืองดเรียนทุกรายวิชา ต้องได้รับอนุมัติก่อนการสอบ
ประจ าภาคเรียนธรรมดา ๒ สัปดาห์หรือ ๑ สัปดาห์ของภาคฤดูร้อน  
 ๖.  ถ้าของดเรียนทุกรายวิชา นิสิตระดับปริญญาตรีต้องแนบค ายินยอมของผู้ปกครองตาม
แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยมากับค าร้องด้วย  

 
 
การขอเลื่อนการสอบ  
 เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนใดแล้ว นิสิตไม่สามารถสอบประจ าภาคได้เพราะป่วย
หรือมีเหตสุุดวิสัย นิสิตอาจขอเลื่อนการสอบได้โดยปฏิบัติดังนี้  
 ๑.  ขอแบบค าร้องขอเลื่อนการสอบที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒.  เสนอค าร้องที่กรอกแล้วผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ   
 ๓.  เสนอค าร้องต่ออาจารย์ผู้สอนพิจารณาอนุญาต  
 ๔.  ในกรณีที่นิสิตป่วยหรือไม่สามารถมายื่นค าร้องด้วยตนเอง อาจให้ผู้อื่นด าเนินการแทน 
ก็ได้แต่นิสิตจะต้องเป็นผู้ลงชื่อในค าร้อง นอกจากเหตุสุดวิสัย  
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 ๕.  ส่งค าร้องที่อนุมัติแล้วทีก่องทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
 ๖.  นิสิตจะได้รับเกรด I ส าหรับรายวิชาที่ขอเลื่อนการสอบ เมื่อนิสิตหายป่วยหรือสิ้นสุด
เหตุสุดวิสัยแล้ว นิสิตจะต้องไปติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพ่ือขอสอบ แก้เกรด I โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้เพ่ือให้
อาจารย์ผู้สอนสามารถ ส่งเกรดภายในหนึ่งเดือนของภาคเรียนถัดไป (โดยนิสิตไม่ต้อง 
ลงทะเบียนรายวิชานั้นใหม่) หากพ้นก าหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนเกรด I เป็น F โดยอัตโนมัติ  
 ๗.  ในกรณีที่ครบก าหนดการแก้เกรด I แล้ว ถ้าการป่วยหรือเหตุสุดวิสัยไม่สิ้นสุดนิสิตต้อง
ติดต่อกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาเพ่ืออนุมัติแก้เกรด I เป็น W โดยเร็วที่สุด  
 ๘.  นิสิตที่เรียนเป็นภาคเรียนสุดท้ายถ้าได้เกรด I ในภาคเรียนนั้นไม่ว่าจะด้วยกรณีใด  
นิสิตผู้นั้นจะเป็นผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้น  

 
การขอลาพักการเรียน  
 ในภาคเรียนใดที่นิสิตไม่สามารถลงทะเบียนเรียน นิสิตอาจขอลาพักการเรียนได้โดยปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑.  ขอแบบค าร้องขอลาพักการเรียนที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒.  เสนอค าร้องที่กรอกแล้วผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ 
 ๓.  ช าระเงินค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ ตามระเบียบ  
 ๔.  น าค าร้องพร้อมใบเสร็จรับเงินมายื่นที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
 ๕.  นิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔-๖ ปี จะต้องแนบหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองมา
กับค าร้องด้วย  
 ๖.  นิสิตต้องยื่นค าร้องขอลาพักการเรียน ภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคเรียน และ
ช าระเงินรักษาสภาพนิสิตตามปฏิทินก าหนดการช าระเงินของมหาวิทยาลัย  
 ๗.  นิสิตที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน เมื่อจะขอกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้องขอกลับ
เข้าเรียนต่อคณบดี และเมื่อคณบดีอนุญาตแล้วให้คณะแจ้งให้นายทะเบียนทราบ 
 8.  นิสิตที่ถูกคัดชื่อออกเพราะไม่ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา อาจขอกลับเข้าศึกษาต่อ
ได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาเพ่ือทราบแนวปฏิบัติ  
การขอเปลี่ยนวิชาเอกหรือวิชาโท  
 นิสิตที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนวิชาเอกหรือวิชาโท ให้ปฏิบัติดังนี้  
 ๑.  ขอแบบค าร้องขอเปลี่ยนวิชาเอกหรือวิชาโท ที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
และต้องขอใบแสดงผลการเรียนเพื่อใช้แนบกับค าร้องด้วย  
 ๒.  เสนอค าร้องที่กรอกแล้ว ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ  
 ๓.  เสนอค าร้องต่อหัวหน้าภาควิชาที่เก่ียวข้องทั้งสองภาควิชาเพ่ือขอความเห็นชอบและ
พิจารณาความเหมาะสม  
 ๔.  เสนอค าร้องต่อคณบดีที่นิสิตสังกัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 ๕. ส่งค าร้องที่อนุมัติแล้วที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาเพ่ือด าเนินการต่อไป  
 
การขอย้ายคณะ  
 นิสิตภาคปกติที่มีความประสงค์จะขอย้ายคณะให้ปฏิบัติดังนี้  



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๕- 

 ๑.  ให้ศึกษาข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๕ และประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรีย้ายคณะเข้าศึกษาในคณะ ที่ประสงค์จะย้ายเข้า 
ให้เข้าใจเป็นอย่างดีก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 
 ๒.  ขอแบบค าร้องขอย้ายคณะที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา และต้องขอ 
ใบแสดงผลการเรียนเพ่ือใช้แนบกับค าร้องด้วย  
 ๓.  เสนอค าร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ  
 ๔.  เสนอค าร้องต่อคณบดีที่นิสิตสังกัดเพ่ือขอความเห็นชอบ  
 ๕.  เสนอค าร้องต่อคณบดีที่จะขอย้ายไปสังกัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 ๖.  ยื่นค าร้องที่อนุมัติแล้วที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาเพ่ือด าเนินการต่อไป  
การขอหนังสือรับรอง 
 นิสิตอาจขอให้มหาวิทยาลัยออกหนังสือรับรองประเภทต่าง ๆ ได้ เช่น หนังสือรับรอง 
การเป็นนิสิต หนังสือรับรองผลการศึกษาและหนังสือรับรองอ่ืน ๆ ในการขอหนังสือรับรองให้ปฏิบัติ
ดังนี้  
 ๑.  ขอแบบค าร้องขอหนังสือรับรองที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาโดยระบุให้
ชัดเจนว่าต้องการหนังสือรับรองชนิดใด  
 ๒.  น าค าร้องที่กรอกแล้วไปยื่นที่กองคลังและทรัพย์สินเพื่อช าระเงินค่าธรรมเนียม  
 ๓.  ยื่นค าร้องพร้อมใบเสร็จรับเงินที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๔.  เจ้าหน้าที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาจะนัดวันมารับหนังสือรับรองภายหลัง  
 ๕.  ถ้านิสิตต้องการให้ประทับตรามหาวิทยาลัย หรือลงชื่อรับรองในหนังสือรับรองพิเศษ
นิสิตจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเช่นกัน และจะต้องน าแบบฟอร์มพิเศษมายื่น ๒ ชุด เป็นอย่างน้อย 
การแก้ไขประวัติ  
 นิสิตที่มีความประสงค์จะขอแก้ไขประวัติของนิสิต เช่น ต้องการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล 
ค าน าหน้าชื่อ ยศ ที่ปรากฏในทะเบียนของมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้ปฏิบัติดังนี้  
 ๑.  ขอแบบค าร้องขอแก้ไขประวัติ ที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
 ๒.  ยื่นค าร้องที่กรอกแล้วพร้อมส าเนาถ่ายของหลักฐานที่ต้องการแก้ไขท่ีกองทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม  
 ๓.  เจ้าหน้าที่จะเสนอค าร้องต่ออธิการบดีหรือผู้รับมอบอ านาจเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนจึง
จะแก้ไขเอกสารได้  
 ๔.  นิสิตปัจจุบันเท่านั้นที่มีสิทธิขอแก้ไขเอกสาร ผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ไปแล้วจะขอแก้ไข
เอกสารไม่ได้ ยกเว้นเอกสารที่เกิดการผิดพลาดจากการคัดลอก เช่น วัน เดือน ปี หรือตัวสะกดการันต์ 
เป็นต้น  

 
การขอลาออก  
 นิสิตที่มีความประสงค์จะขอลาออกให้ปฏิบัติดังนี้  
 ๑.  ขอแบบค าร้องขอลาออกที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
 2.  น าค าร้องให้ผู้ปกครองยินยอมในการขอลาออก (ผู้ปกครองต้องเป็นคนเดียวกับท่ีลงชื่อ 
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ในวันรายงานตัว) 
 3.  น าค าร้องที่กรอกแล้วผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีที่นิสิตสังกัด 
 ๔.  ยื่นค าร้องที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา พร้อมบัตรประจ าตัวนิสิต 
 
การขอส าเร็จการศึกษา 
 ในภาคเรียนใดที่นิสิตคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ด าเนินการดังนี้  
 ๑.  แจ้งความจ านงขอส าเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์ภายในวันที่
ก าหนด (ประมาณหนึ่งเดือนหลังจากเปิดเรียนภาคปกติ หรือสองสัปดาห์หลังเปิดเรียนภาคฤดูร้อน)  
 ๒.  น าค าร้องขอส าเร็จการศึกษาไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบและลงชื่อรับรองว่า
เรียนครบตามหลักสูตร  
 ๓.  น าใบแจ้งช าระเงินไปติดต่อช าระเงินสดที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร 
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
 ๔.  ยื่นค าร้องขอรับปริญญาต่อนายทะเบียน และส่งรูปถ่ายสวมครุยปริญญาตามแบบที่ก าหนด 
ขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๒ รูป เพ่ือใช้ติดใบรับรองวุฒิ ภายในวันที่ก าหนด 
 ๕.  มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองวุฒิ หลังส าเร็จการศึกษา 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา  
 มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายให้นิสิตทุกคนมีอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับแนะน าทั้งปัญหาด้าน
วิชาการและปัญหาส่วนตัว ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตทุกคนมีโอกาสประสบความส าเร็จการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และเป็นผู้มีความสามารถในการออกไปประกอบอาชีพในอนาคต 

 
หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ  
 ๑.  ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการวางแผนการศึกษาและโปรแกรมการเรียนเลือกวิชาเอกและ
วิชาโท การเลือกวิชาเรียน แก้ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนวิชาต่าง ๆ  
 ๒.  ให้ค าแนะน าเก่ียวกับหลักสูตรและรายละเอียดของแต่ละวิชา  
 ๓.  ให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
 ๔.  เป็นผู้อนุมัติการเลือกเรียนรายวิชาในการลงทะเบียนแต่ละภาคเรียน  
 ๕.  เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการขอเพ่ิม ลด และงดรายวิชาเรียน  
 ๖.  เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการย้ายคณะ เปลี่ยนวิชาเอกหรือวิชาโท  
 ๗.  เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองว่านิสิตศึกษาครบหลักสูตรเพ่ือขอรับปริญญา  

 
หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านปัญหาส่วนตัว 
 ๑.  จัดท าระเบียนสะสมประจ าตัวนิสิต เพื่อให้มีข้อมูลอันจ าเป็นส าหรับการให้ค าแนะน า
แก้ปัญหา 
 ๒.  ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่นิสิตในปัญหาส่วนตัวทุกด้าน เช่น ปัญหาครอบครัว  
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การปรับตัว การเข้าสังคม และปัญหาการเงิน เป็นต้น  
 ๓.  จัดตารางเวลาที่แน่นอนไว้ให้นิสิตสามารถเข้าพบได้เมื่อนิสิตต้องการ  
 ๔.  พยายามช่วยแก้ปัญหาให้นิสิตได้อย่างเต็มท่ี ถ้าเกินความสามารถก็แนะน าให้ไปหาผู้ที่
สามารถช่วยเหลือที่แท้จริงต่อไป  
 ๕.  เป็นผู้บันทึกความเห็นเมื่อนิสิตขอหนังสือรับรองความประพฤติจากมหาวิทยาลัย  
 ๖.  เป็นผู้บันทึกความเห็น และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการรับทุนของนิสิต  

 
หน้าที่ของนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
 ๑.  อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นเพียงผู้ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นิสิตเท่านั้น นิสิตต้องรับผิดชอบ 
ต่อตัวเองทั้งทางด้านการเรียนและส่วนตัว  
 ๒.  นิสิตต้องพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาทุกครั้งที่อาจารย์นัดหมาย หรือตามก าหนดการ 
ก่อนการลงทะเบียนเรียน  
 ๓.  นิสิตต้องปรึกษา และขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทุกครั้งในการ 
ลงทะเบียนเรียน การขอเพ่ิม ลด และงดเรียนรายวิชา การขอย้ายคณะ การเปลี่ยนวิชาเอกหรือวิชาโท 
 ๔.  นิสิตควรพบอาจารย์ที่ปรึกษาทุกครั้งที่เกิดปัญหาที่ตัดสินใจด้วยตนเองไม่ได้  
 ๕.  นิสิตควรสนใจต่อค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของตัวนิสิตเอง 
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-ส ำเนำ- 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
----------------------------- 

 
  โดยที่เป็นการสมควรมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๒๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
บูรพาพ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 

  ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 

  ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยบูรพา 

“คณะ”  ให้หมายความรวมถึงวิทยาลัย สถาบันที่จัดการเรียนการสอน หรือโครงการ 
จัดตั้งคณะ หรือวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเปิดสอนระดับปริญญาตรีหรือระดับ
บัณฑิตศึกษา 

“คณบดี”  หมายความว่า  หัวหน้าส่วนงานที่จัดการเรียนการสอนที่มีนิสิตสังกัด  
หรือหัวหน้าส่วนงานที่รายวิชาสังกัด หรือประธานโครงการจัดตั้งคณะหรือวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัย 
ให้ความเห็นชอบเปิดสอนระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษา 

“บัณฑิตศึกษา”  หมายความว่า  การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับ 
ปริญญาโทระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับปริญญาเอก 

“นิสิต”  หมายความว่า  นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และให้ 
หมายความรวมถึงนิสิต นักศึกษา จากสถาบันอ่ืนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัย 

“วิทยานิพนธ์ (Thesis)” หมายความว่า เอกสารงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท  
แผน ก (แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย) 

“ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)” หมายความว่า เอกสารงานวิจัยของนิสิตระดับ 
ปริญญาเอก 

“งานนิพนธ์” หมายความว่า เอกสารที่เป็นผลมาจากการศึกษารายวิชาที่เน้นการ 
ค้นคว้าอิสระ 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๙- 

ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต ในการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข (แผนการ
ศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์) 
  “กระท าการส่อเจตนาทุจริตในการวัดผล” หมายความว่า การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
การสอบหรือค าชี้แจงของผู้ควบคุมการสอบ หรือการน าเอกสารที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอบติดตัวเข้าไป
ในห้องสอบจะโดยเจตนา หรือไม่เจตนาก็ตาม 
  “กระท าการทุจริตในการวัดผล” หมายความว่า การน าเอกสารวิชาการ หรือบันทึกทาง
วิชาการ ที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอบเข้าห้องสอบ หรือการใช้เทคโนโลยีอ่ืน ๆ เพื่อการคัดลอกในการสอบ 
การคัดลอกค าตอบของผู้อ่ืน การให้ผู้อื่นคัดลอกค าตอบของตนเอง หรือการแลกเปลี่ยนข้อความที่
เกี่ยวกับข้อสอบให้ผู้อ่ืนคัดลอก สับเปลี่ยนค าตอบกัน การช่วยเหลือหรือการร่วมมือโดยวิธีหนึ่งวิธีใดใน
การกระท าการทุจริต การเข้าสอบแทนกัน   ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงการคัดลอก การลอกเลียนผลงาน
ทางวิชาการของผู้อื่น การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืนแม้เพียงบางส่วน การจ้างผู้อื่นท าหรือการ
รับจ้างท าหรือการท าให้ผู้อื่นหรือการให้ผู้อ่ืนท างานนิพนธ์ 
หรือวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ หรือการกระท าการอื่นใดอันมีลักษณะคล้ายคลึงกัน  
 

  ข้อ ๔  ให้อธิการบดีออกประกาศที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการเงินและทรัพย์สิน 
 

  ข้อ ๕  โทษการกระท าการส่อเจตนาทุจริตหรือการกระท าการทุจริตในการวัดผล 
  นิสิตที่กระท าการส่อเจตนาทุจริตหรือกระท าการทุจริตด้วยประการใด ๆ ก็ตาม
เกี่ยวกับการวัดผลทุกชนิดจะต้องได้รับโทษตามระดับโทษสถานใดสถานหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) กระท าการส่อเจตนาทุจริต ระดับโทษ พักการศึกษา ๑ ภาคการศึกษา และปรับ 
ตกในรายวิชาที่กระท าการส่อเจตนาทุจริต 

(๒) กระท าการทุจริต ระดับโทษ พักการศึกษา ๑ ปีการศึกษา และปรับตกใน 
รายวิชาที่กระท าการทุจริต 
 (๓) กรณีการกระท าการทุจริตโดยการเข้าสอบแทนกัน ไม่ว่าจะมีการปลอมแปลง
บัตรประจ าตัวนิสิตหรือไม่ก็ตาม  ผู้ยินยอมให้ผู้อื่นเข้าสอบแทน ระดับโทษ พักการศึกษา ๒ ปี
การศึกษา และปรับตกในรายวิชาที่กระท าการทุจริต  นิสิตผู้เข้าสอบแทน ระดับโทษ พักการศึกษา ๒ 
ปีการศึกษา 
 (๔) กรณีนิสิตกระท าการส่อเจตนาทุจริตหรือกระท าการทุจริตในการวัดผล และ
ได้รับโทษตาม (๑) ถึง (๓) แล้วแต่กรณี หากนิสิตที่ได้รับโทษได้กระท าความผิดในลักษณะเดียวกันอีก
เป็นครั้งที่สอง ไม่ว่าจะเป็นการกระท าการส่อเจตนาทุจริตหรือกระท าการทุจริตก็ตาม ให้ลงโทษไล่
ออก 
 (๕) กรณีการจ้างผู้อื่นท าหรือการรับจ้างท าหรือการท าให้ผู้อ่ืนหรือการให้ผู้อื่นท างาน
นิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์  ให้ลงโทษไล่ออก 
 ทั้งนี้ ให้คณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการ จ านวนไม่ต่ ากว่า ๓ 
คน พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป และด าเนินการตามวิธีการพิจารณาโทษทางวินัย ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยนิสิต โดยอนุโลม 
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-๑๐- 

  ข้อ ๖  การพ้นจากสภาพนิสิต  
  (๑) นิสิตระดับปริญญาตรีต้องพ้นจากสภาพนิสิตในกรณีต่อไปนี้  
  (ก) ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ
ก าหนด 
  (ข) ได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออก  
  (ค) ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังต่อไปนี้  
   ๑) ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต  
   ๒) ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งหรือการ
ลงทะเบียนเรียน ไม่สมบูรณ์โดยมิได้ลาพักการเรียนตามที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด  
       ๓) ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีมหาวิทยาลัยประกาศ
ก าหนด 
       ๔) เมื่อค่าระดับขั้นเฉลี่ยต่ ากว่า ๑.๒๕ ในภาคการศึกษาแรกท่ีลงทะเบียน
เรียน  
       ๕) เมื่อค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๗๕  
  ๖) มีระยะเวลาเรียนครบก าหนดตามที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนดแล้วยัง
ไม่ส าเร็จการศึกษา  
       ๗) เป็นนิสิตสภาพรอพินิจที่มีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ เป็น
ระยะเวลา ๒ ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน  
  ๘) เป็นนิสิตสภาพรอพินิจที่มีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๐๐ เป็น
ระยะเวลา ๔ ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน  
  ๙) กระท าการทุจริตหรือกระท าการส่อเจตนาทุจริตในการวัดผลและได้รับ
การพิจารณาให้ถูกลงโทษไล่ออก 
  ๑๐) มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงในขณะที่เป็นนิสิตและ ได้รับ
การพิจารณาให้พ้นสภาพนิสิต  
  ๑๑) ท าผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรงและได้รับการพิจารณา 
ให้พ้นสภาพนิสิต  
   (ง) ตาย  
 (๒) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ต้องพ้นจากสภาพนิสิตในกรณีต่อไปนี้  
   (ก) ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ
ก าหนด 
   (ข) ได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออก  
   (ค) ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังต่อไปนี้  
       ๑) ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต  
       ๒) เมื่อพ้นก าหนดเวลาหนึ่งภาคการศึกษาแล้ว ไม่ช าระเงินค่าบ ารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  
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-๑๑- 

    ๓) ขาดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ
ก าหนด 
    ๔) เมื่อค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๗๕  
    ๕) เป็นนิสิตสภาพรอพินิจเป็นเวลา ๔ ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน 
      ๖) ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
ประกาศก าหนด หรือศึกษาครบระยะเวลาตามที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนดแล้วและได้ค่าระดับขั้น
เฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๓.๐๐  
    ๗) สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยประกาศก าหนดไม่ผ่าน  
     ๘) สอบประมวลความรู้ หรือสอบวัดคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ
ก าหนดไม่ผ่าน  
    ๙) กระท าการทุจริตหรือกระท าการส่อเจตนาทุจริตในการวัดผลและได้รับการ
พิจารณา ให้ถูกลงโทษไล่ออก  
    ๑๐) มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงในขณะที่เป็นนิสิตและได้รับการ
พิจารณาให้พ้นสภาพนิสิต  
    ๑๑) ท าผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรงและได้รับการพิจารณาให้พ้น
สภาพนิสิต  
 
 
  (ง) นิสิตระดับปริญญาโท สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่ผ่านภายในระยะเวลา ๔ ภาค
การศึกษาปกติ หรือเทียบเท่า นับตั้งแต่เข้าศึกษา ทั้งนี้ ไม่นับรวมระยะเวลาของการลาพักการเรียน  
  (จ) นิสิตระดับปริญญาเอก สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ไม่ผ่านภายในระยะเวลา ๖ ภาค
การศึกษาปกติ หรือเทียบเท่า นับตั้งแต่เข้าศึกษา ทั้งนี้ ไม่นับรวมระยะเวลาของการลาพักการเรียน  
  (ฉ) ตาย  
 ผู้ที่พ้นจากสภาพนิสิตเพราะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยตาม (๑) (ค) ๒) หรือ (๒) 
(ค) ๒) แล้วแต่กรณี หากประสงค์ขอคืนสภาพเป็นนิสิตอีก ให้ยื่นค าร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้า
ภาควิชาหรือประธานหลักสูตร และคณบดี เพ่ือพิจารณาเสนอให้อธิการบดีอนุมัติ ทั้งนี้ ผู้นั้นต้องช าระ
เงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ผู้นั้นได้คืนสภาพเป็นนิสิตอีกครั้งหนึ่ง
และคงสภาพเป็นนิสิตเพียงเท่าระยะเวลาตามที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนดแล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วัน
ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตครั้งแรก 
 

  ข้อ ๗  การถอดถอนปริญญา 
  ในกรณีที่นิสิตได้รับปริญญาไปแล้ว มหาวิทยาลัยอาจถอดถอนปริญญาได้ หากภายหลัง 
ตรวจสอบหรือทราบว่าคุณสมบัติในการเข้าศึกษาหรือคุณสมบัติในการส าเร็จการศึกษาไม่ครบตามที่
มหาวิทยาลัย ประกาศก าหนด หรือมีการกระท าการทุจริตในการวัดผล ทั้งนี้ ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา 
 

  ข้อ ๘  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  
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-๑๒- 

หากมีข้อขัดข้องหรือมีปัญหาในทางปฏิบัติ ให้รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย 
และคณบดี หารือร่วมกัน และเสนออธิการบดีเพ่ือวินิจฉัยสั่งการ และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  
 
 
                                                     (ลงชื่อ)  พจน์ สะเพียรชัย 
 (ศาสตราจารย์พจน์ สะเพียรชัย) 
 ปฏิบัติหน้าที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
   ท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
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-๑๓- 

-ส าเนา- 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่ ๐๕๓๙/๒๕๕๙ 

เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

---------------------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรมีประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี 

เพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้  

 

 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙”  

 

 ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับ
ปริญญาตรี ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  

 มิให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาใช้บังคับนิสิตตามวรรคหนึ่ง  

 

 ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี้  
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 “คณะ”  ให้หมายความรวมถึงวิทยาลัย สถาบันที่จัดการเรียนการสอน หรือ

โครงการจัดตั้งคณะหรือวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเปิดสอนระดับปริญญาตรี  
 “คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานที่จัดการเรียนสอนที่มีนิสิตสังกัด หรือ

หัวหน้าส่วนงานที่รายวิชาสังกัด หรือประธานโครงการจัดตั้งคณะหรือวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบเปิดสอนระดับปริญญาตรี   

 “ประธานหลักสูตร”  หมายความว่า  ผู้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่งที่คณะหรือส่วนงานแต่งตั้ง  

 “หัวหน้าภาควิชา”  หมายความรวมถึงประธานสาขาวิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานใน
คณะที่จัดการเรียนการสอนที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน  
 

 “วิชาหลัก”  หมายความว่า  วิชาที่อยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์สังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ  

 “นิสิต”  หมายความว่า  นิสิตระดับปริญญาตรี และให้หมายความรวมถึงนิสิต 
นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัย  
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-๑๔- 

  “นิสิตภาคปกติ”  หมายความว่า  นิสิตระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
และไม่เต็มเวลา ในระบบการศึกษาภาคปกติ ซึ่งเรียนในเวลาท างานและอาจเรียนนอกเวลาท างาน
บางส่วนก็ได้ 
  “นิสิตภาคพิเศษ” หมายความว่า นิสิตระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและ
ไม่เต็มเวลา ในระบบการศึกษาภาคพิเศษ ซึ่งเรียนนอกเวลาท างานและอาจเรียนในเวลาท างานบางส่วนก็
ได ้ 

 “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่คณะแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ
ของนิสิต  

 “นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
 “หน่วยกิต”  หมายความว่า  หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตได้รับและเป็น

ตัวเลขแสดงสิทธิที่นิสิตจะพึงได้รับ เมื่อได้ศึกษาครบถ้วนตามก าหนดเวลาและได้รับการประเมินให้ผ่าน
วิชานั้น 

 “สารนิพนธ์”  หมายความว่า  เอกสารที่เป็นผลมาจากการศึกษารายวิชาที่เน้นการ
ค้นคว้าอิสระ  

 

ข้อ ๔  คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต 
 ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตจะต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  

 (๑) ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัย 
รับรอง หรือ  
  (๒) ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง เพ่ือเข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรี ในคณะใดคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบหรือเงื่อนไขของคณะนั้น 
หรือ  

 (๓) ส าเร็จการศึกษาระดับเกรด ๑๒ จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการ 
รับรอง หรือ  

 (๔) ผู้ผ่านการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ส าเร็จการศึกษาระดับเกรด ๑๒ จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี
ประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการเรียนเป็นหลักฐานการจบการศึกษา หรือ  
  (ข) ส าเร็จการศึกษาจากประเทศสหราชอาณาจักรหรือประเทศที่ใช้ระบบของ
ประเทศ สหราชอาณาจักร โดยมีหลักฐานแสดงผลการเรียนว่าได้สอบผ่าน  
  ๑) General Certificate of Education (GCE) ‘O’ Level หรือ General 
Certificate of Secondary Education (GCSE) หรือ International General Certificate of 
Secondary Education (IGCSE) จ านวน ๕ วิชาหลัก แต่ละวิชามีคะแนนได้เกรด A B C D และ E 
หรือ  
  ๒) GCE ‘A’ Level จานวน ๓ วิชาหลัก แต่ละวิชามีคะแนนได้เกรด A B C 
D และ E หรือ  
  ๓) GCE ‘O’ Level หรือ GCSE หรือ IGCSE และ GCE ‘A’ Level รวมกัน
ไม่ต่ ากว่า ๕ วิชาหลัก หรือ  
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-๑๕- 

  (ค) ส าเร็จการศึกษาระดับ Form ๖ จากประเทศนิวซีแลนด์ โดยมี
ประกาศนียบัตรจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA) แสดงการส าเร็จการศึกษา
พร้อมทั้งแสดงผลการเรียนไม่น้อยกว่า ๕ วิชาหลัก หรือ  
  (ง) ส าเร็จการศึกษาเกรด ๑๒ จากประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย โดยมี
ประกาศนียบัตรออกในนามของรัฐนั้น และต้องมีหลักฐานแสดงผลการเรียน หรือ 
  (จ) ส าเร็จการศึกษาจากประเทศอ่ืน ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการออกใบรับรองให้ 
หรือมปีระกาศนียบัตรเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย หรือได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการประจ าคณะ หรือ  

(๕) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรับรองเพ่ือเข้า 
ศึกษาในระดับปริญญาตรีในคณะใดคณะหนึ่ง ตามระเบียบหรือเงื่อนไขของคณะนั้น  

(๖) เป็นผู้มีความประพฤติดี ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  
(๗) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรค 

ต่อการศึกษา  
(๘) ไม่เป็นผู้พ้นสภาพนิสิตของมหาวิทยาลัยโดยการถูกลงโทษไล่ออก  
คณะที่จัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศอาจก าหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้ 

เป็นนิสิตเพ่ิมเติมจากที่กล่าวข้างต้นได้ โดยให้จัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย  
 

  ข้อ ๕  การรับผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต 
 ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่

ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย แต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นเป็นพิเศษ หรือเพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๔ เข้าเป็นนิสิตตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยก็ได้  
 

 ข้อ ๖  ประเภทนิสิต แบ่งเป็น 
(๑) นิสิตภาคปกติ  
(๒) นิสิตภาคพิเศษ  
 

 ข้อ ๗  การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต  
 (๑) ผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตประเภท

ใดประเภทหนึ่งตามข้อ ๖  
(๒) ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตจะมีสภาพเป็นนิสิตต่อเมื่อได้ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว 

รายละเอียดของการข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตนั้นให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  
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-๑๖- 

 ข้อ ๘  ระบบการศึกษา แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้  
 (๑) การศึกษาภาคปกติ จัดเป็นระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ภาค
การศึกษา คือ ภาคต้น และภาคปลาย ตามล าดับ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนหรือใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อวิธีการจัดการศึกษาในข้อ ๙ ก็ได้  

(๒) การศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษา คือ ภาคต้น 
ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ตามล าดับ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อวิธีการจัด
การศึกษาในข้อ ๙ ก็ได้  
 หนึ่งภาคการศึกษาภาคต้น และภาคปลายมีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๕ 
สัปดาห์ และภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ 
 (๓) การจัดการศึกษาในระบบอ่ืน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 

 ข้อ ๙  วิธีการจัดการศึกษา อาจจัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบ
ร่วมกัน ดังนี้ 
 (๑) การศึกษาแบบเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ ไม่น้อยกว่า ๙ 
หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกติ และภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต  

(๒) การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดู
ร้อน ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต  

(๓) การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา เป็นการจัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของปี
การศึกษา หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะ หรือข้อตกลงตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

(๔) การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้การ
สอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะ 
หรือข้อตกลงตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 (๕) การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็น
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามก าหนดเวลาของคณะนั้น ๆ  

(๖) การศึกษาแบบนานาชาติ เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศท้ังหมด  
และมีนิสิตต่างชาติลงทะเบียนเรียนด้วย ซึ่งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษาหรือหน่วยงานใน
ประเทศหรือต่างประเทศ และมีการจัดการ และมีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตรสากล  

(๗) การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย   

(๘) การศึกษาเพ่ือรับปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย  

(๙) การศึกษาแบบก้าวหน้า (Honor Program) ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  
(๑๐) รูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ให้เป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัย  
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-๑๗- 

 ข้อ ๑๐  การคิดหน่วยกิต แต่ละรายวิชาจะมีจ านวนหน่วยกิตก าหนดไว้ ดังนี้  
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาหรือการสัมมนา ไม่

น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  
(๒) รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  
(๓) รายวิชาฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง 

ต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  
(๔) การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า

โครงงานนั้นหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  
(๕) สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มี

ค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
(๖) กรณสีาขาวิชานั้นมีสภาวิชาชีพหรือองค์การวิชาชีพที่จัดตั้งตามกฎหมาย  

ให้เป็นไปตามที่คณะก าหนดตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพหรือองค์การวิชาชีพของสาขาวิชานั้น ๆ 
 (๗) กรณีอ่ืนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

 ข้อ ๑๑  การลงทะเบียนเรียน 
  (๑) ก าหนดวันเวลาและวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัย  
 (๒) นิสิตต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  
ในแต่ละภาคการศึกษา ถ้ารายวิชาใดบังคับว่าต้องเรียนรายวิชาอ่ืนก่อน นิสิตต้องเรียนรายวิชานั้น ใน
กรณีท่ีมีหัวหน้าภาควิชาและมีประธานหลักสูตร ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาหรือ
ประธานหลักสูตรที่รายวิชาที่เลือกเรียนสังกัด จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าวได้ ในกรณี
ที่ไม่มีหัวหน้าภาควิชาและไม่มีประธานหลักสูตร ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดี จึงจะมีสิทธิ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าวได้  
 (๓) ในแต่ละภาคการศึกษา กรณีที่นิสิตมีความจ าเป็นต้องลงทะเบียนเรียนข้าม
ประเภทนิสิตตามข้อ ๖ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  

(๔) การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อนิสิตได้ช าระค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว นิสิตผู้ใดช าระค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลังวันที่
มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องช าระค่าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุง
และค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีท่ีการลงทะเบียนเรียนยังไม่สมบูรณ์ในภาคการศึกษาใด ภายใน
ก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย นิสิตจะไม่มีสิทธิเรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับ
อนุมัติจากคณบดีเป็นราย ๆ ไป  

(๕) จ านวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา  
 (ก) นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามข้อ ๙ (๑) และ (๒)  
 (ข) นิสิตที่จะลงทะเบียนเรียนน้อยหรือมากกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดใน (ก) ได ้ต่อเมื่อ

ได้รับอนุมัติจากประธานหลักสูตร  
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-๑๘- 

 (ค) นิสิตที่จะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและเหลือวิชาเรียนตามหลักสูตรมี
จ านวนหน่วยกิต ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใน (๕) (ก) ให้นิสิตลงทะเบียนเรียนเท่าจ านวนหน่วยกิตท่ีเหลือ
ได ้ 

 

 ข้อ ๑๒  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)  
(๑) นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตก็ได้ แต่ต้องช าระค่าหน่วยกิ

ตเช่นเดียวกับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยนับหน่วยกติ ทั้งนี ้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน  

(๒) การเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตไม่บังคับให้นิสิตสอบ และให้บันทึกลงในใบ
แสดงผลการเรียนในช่องผลการเรียนว่า “au” เฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น  

 

 ข้อ ๑๓  การลงทะเบียนเรียนของนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือระดบั
บัณฑิตศึกษาหรือบุคคลภายนอก หรือผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๔  

 มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให้นิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือระดับ
บัณฑิตศึกษา หรือบุคคลภายนอก หรือผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๔ ที่มิใช่นิสิตของมหาวิทยาลัย 
เข้าเรียนบางรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนความรู้ตามท่ี
คณะพิจารณาเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และได้รับอนุมัติจากคณบดีของ
คณะที่รายวิชานั้นสังกัด ทั้งนี ้ต้องช าระค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย
บูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารงุและค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนิสิตภาคพิเศษ กรณี
บุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ เช่นเดียวกับนิสิต 
  ข้อ ๑๔  การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต 
  นิสิตที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งพักการเรียน หรือเรียนครบรายวิชาแล้ว ต้อง
ลงทะเบียน เพ่ือรักษาสภาพนิสิต ซึ่งถือว่าเป็นการลงทะเบียนตามปกติและต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ
และระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งต้องเสียค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 

 ข้อ ๑๕  การขอเพ่ิมหรือการขอลดรายวิชา หมายถึง การที่นิสิตได้ลงทะเบียนเรียน 
รายวิชาไปแล้ว บางส่วน แต่มีความจ าเป็นจะต้องเพ่ิมหรือลดรายวิชา โดยจ านวนหน่วยกติรวมในภาค
การศึกษานั้นต้องไม่เกิน หรือต่ ากว่าจ านวนหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาตามข้อ ๑๑ (๕) และให้
ด าเนินการดังนี้  
 (๑) การขอเพ่ิมรายวิชาที่เรียน ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและได้รับ
อนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วให้นิสิตผู้นั้นแจ้งให้นายทะเบียนทราบ  

(๒) การขอลดรายวิชาที่เรียน ต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วให้นิสิตผู้นั้น 
แจ้งให้นายทะเบียนทราบ  

(๓) การขอเพ่ิมหรือการขอลดรายวิชาที่เรียน ต้องได้รับอนุมัติภายใน ๒ สัปดาห์แรก  
ของภาคการศึกษา  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามข้อ ๑๑ (๒) และข้อ ๑๑ (๕)  
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-๑๙- 

 ข้อ ๑๖  การของดเรียนรายวิชา หมายถึง การที่นิสิตของดเรียนรายวิชาที่ได้
ลงทะเบียนไปแล้วบางรายวิชา หรือทุกรายวิชาในภาคการศึกษาที่ก าลังเรียน เพราะไม่ประสงค์จะ
เรียน หรือมีเหตุจ าเป็น  

การของดเรียนรายวิชานี้ ในเอกสารแสดงผลการเรียนจะได้รับผลการเรียนเป็น  
“W” และให้ด าเนินการดังนี้  

(๑) การของดเรียนรายวิชาที่เรียน ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และ
ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วให้นิสิตผู้นั้นแจ้งให้นายทะเบียนทราบ  

(๒) การของดเรียนบางรายวิชาหรือทุกรายวิชา ต้องกระท าก่อนวันเริ่มสอบปลาย
ภาคการศึกษาวันแรก ไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์  ทั้งนี ้ต้องไม่เป็นรายวิชาที่มีเจตนาส่อทุจริตหรือกระท า
การทุจริตในการวัดผล และนิสิตไม่มีสิทธิขอคืนค่าลงทะเบียนเรียน  

 

ข้อ ๑๗  การขอลดรายวิชาและการคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา  
(๑) การขอลดรายวิชาใด ในกรณีที่มหาวิทยาลัยประกาศปิดรายวิชานั้นตลอดภาค

การศึกษา นิสิตมีสิทธิขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได้เต็มจ านวน ยกเว้นเป็นการจัดเก็บค่า
บ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร  

(๒) การขอลดรายวิชาใดภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา นิสิตมีสิทธิขอคืน
ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได้เต็มจ านวน ยกเว้นเป็นการจัดเก็บค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบ
เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร  
 

 ข้อ ๑๘  เวลาเรียน 
(๑) นิสิตต้องใช้เวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน

ทั้งหมดของรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชานั้น  
 

(๒) นิสิตต้องเรียนตามหลักสูตรให้ส าเร็จการศึกษาภายในก าหนดเวลาดังนี้  
     (ก) หลักสูตร ๔ ปี กรณนีิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา ส าเร็จการศึกษาได้
ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา กรณนีิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา 
ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษาหรือเทียบเท่า  
   (ข) หลักสูตร ๕ ปี กรณนีิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา ส าเร็จการศึกษาได้
ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา กรณนีิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็ม
เวลา ส าเร็จการศึกษาได้ ไม่ก่อน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า และไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา  
  (ค) หลักสูตร ๖ ปี กรณนีิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา ส าเร็จการศึกษาได้
ไม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา กรณนีิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็ม
เวลา ส าเร็จการศึกษาได้ ไม่ก่อน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า และไม่เกิน ๑๘ ปีการศึกษา  
  ในกรณีที่มีการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิต ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  
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-๒๐- 

 ข้อ ๑๙  ระบบการให้คะแนน  
(๑) ระบบการให้คะแนนรายวิชา  

  (ก) ระบบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชา ให้แสดงเป็นระดับขั้น ซึ่งมี
ความหมายและค่าระดับขั้นดังนี้  

ระดับข้ัน 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 

 

  (ข) การให้ระดับขั้น F ในรายวิชาใด ให้กระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ด้วย 
 ๑) นิสิตขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด  
 ๒) นิสิตมีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ ๑๘ (๑)  
 ๓) นิสิตทุจริตในการวัดผล 
 ๔) นิสิตส่อเจตนาทุจริต  

 

  (ค) ระบบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชา ที่ไม่แสดงเป็นค่าระดับขั้น ให้แสดง
ด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังนี้  

สัญลักษณ์ ความหมาย 
S ผ่านตามเกณฑ ์(Satisfactory) 
I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
U ไม่ผ่านตามเกณฑ ์(Unsatisfactory) 
W งดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
au ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

 

  (ง) การให้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด ให้กระท าได้ในกรณีต่อไปนี้  
    ๑) นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ ๑๘ (๑) แต่ไม่ได้สอบเพราะป่วย 
หรือเหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด  

  ๒) อาจารย์ผู้สอน หัวหน้าภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา และคณบดีของ 
คณะที่รายวิชาสังกัดเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบของ
การศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์  
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-๒๑- 

 (จ) นิสิตที่ได้รับสัญลักษณ์ I จะต้องได้รับการประเมินผลเพ่ือแก้สัญลักษณ์ I  
ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ เดือนของภาคการศึกษาถัดไป ซึ่งการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นค่าระดับขั้นอ่ืนให้
อยู่ในการก ากับดูแลของคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด หากการแกส้ัญลักษณ์ I ไม่เสร็จสิ้นภายใน ๑ 
เดือนของภาคการศึกษาถัดไป ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะที่รายวิชาสังกัด ทั้งนี ้
ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ ภาคการศึกษาปกต ิ 

 หากด าเนินการไม่เสร็จสิ้น กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาจะเปลี่ยน
สัญลักษณจ์าก I เป็นระดับข้ัน F ทันท ี

 (ฉ) การให้สัญลักษณ ์W ในรายวิชาใด ให้กระท าได้ในกรณีต่อไปนี้  
 ๑) นิสิตได้รับอนุมัติให้งดเรียนรายวิชา ตามข้อ ๑๖  
 ๒) นิสิตได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียนตามข้อ ๒๕ (๑)  
 ๓) นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น  
 ๔) นิสิตได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัดให้เปลี่ยนจาก

สัญลักษณ ์I ทีน่ิสิตได้รับตาม (ง) และครบก าหนดเวลาของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I แล้ว แต่การป่วย
หรือเหตุสุดวิสัยยังไม่สิ้นสุด  
 (๒) ระบบการให้คะแนนสอบสารนิพนธ์ ให้แสดงด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังนี้  

สัญลักษณ์ ความหมาย 
S ผ่านตามเกณฑ ์(Satisfactory) 
I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
U ไม่ผ่านตามเกณฑ ์(Unsatisfactory) 

 

  (๓) การนับจ านวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการค านวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ย ให้นับจาก
รายวิชาที่เรียนทั้งหมดที่มีระบบการให้คะแนนรายวิชาแบบมีค่าระดับขั้นทั้งสอบได้และสอบตก  
  (๔) การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมรายวิชา ให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบ
ได้เท่านั้น 
  (๕) ค่าระดับขั้นเฉลี่ยเฉพาะภาคการศึกษา ให้ค านวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาค
การศึกษานั้น  
โดยน าผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง หารด้วยจ านวน
หน่วยกิตรวม ของภาคการศึกษานั้น  

(๖) ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยน าผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละ
รายวิชาที่เรียนทั้งหมดตามข้อ ๑๙ (๓) เป็นตัวตั้ง หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด  

(๗) ในภาคการศึกษาใดที่นิสิตได้สัญลักษณ์ I ให้ค านวณค่าเฉลี่ยเฉพาะภาค
การศึกษานั้น โดยนับเฉพาะวิชาที่ไม่ได้สัญลักษณ์ I เท่านั้น  

 

 ข้อ ๒๐  การเรียนซ้ าหรือการเรียนแทน  
 (๑) รายวิชาใดท่ีนิสิตสอบได้ระดับขั้น D+ หรือ D  นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซ้ าได้
ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชานั้นสังกัด  
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-๒๒- 

 (๒) นิสิตที่ได้รับระดับขั้น F หรือสัญลักษณ์ U ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชานั้นซ้ าอีกจนกว่าจะได้รับระดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรือสัญลักษณ ์S  
  (๓) นิสิตที่ได้รับระดับขั้น F หรือสัญลักษณ์ U ในรายวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาเดียวกันแทนได้ 
เพ่ือให้ครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
  (๔) นิสิตที่ได้รับระดับขั้น F หรือสัญลักษณ์ U ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอ่ืน ๆ แทนได้  ทั้งนี ้หากเรียนครบตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือก
รายวิชาเรียนแทนก็ได้  
 

 ข้อ ๒๑  การจ าแนกสภาพนิสิต 
 (๑) การจ าแนกสภาพนิสิต จะกระท าเมื่อเรียนครบสองภาคการศึกษานับแต่เริ่มเข้า
ศึกษา โดยต้องกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค ทั้งนี้ หากในภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียน
เรียนได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยต่ ากว่า ๑.๒๕ ให้พ้นสภาพนิสิตทันที  
 (๒) สภาพนิสิตมีดังนี้  
   (ก) นิสิตสภาพสมบูรณ์ ได้แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเป็นปีแรก หรือนิสิตที่สอบ
ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  
   (ข) นิสิตสภาพรอพินิจ ได้แก่ นิสิตที่สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๗๕ 
ถึง ๑.๙๙  

 

 ข้อ ๒๒  ภายหลังที่มีการค านวณค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมประจ าในแต่ละภาค
การศึกษาแล้ว พบว่านิสิตอยู่ในสภาพรอพินิจ นายทะเบียนต้องแจ้งให้นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาของ
นิสิตผู้นั้นทราบภายใน ๒ สัปดาห์  

 

 ข้อ ๒๓  นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาที่ได้รับอนุญาตให้เรียนในภาคฤดูร้อน  
ให้น าผลการเรียนในภาคฤดูร้อนไปรวมกับผลการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตลงทะเบียนเรียน  
หากพบว่าผลการเรียนของภาคฤดูร้อนมีผลท าให้นิสิตอยู่ในสภาพรอพินิจ ให้นายทะเบียนแจ้งให้นิสิต
และอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตผู้นั้นทราบโดยเร็วที่สุด  
 

ข้อ ๒๔  การลาพักการเรียน  
 (๑) นิสิตอาจยื่นค าร้องขออนุญาตลาพักการเรียนต่อคณบดีได้ในกรณีต่อไปนี้  
  (ก) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอ่ืนใดซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน  
  (ข) เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นตามค าสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย  
สถานพยาบาลของทางราชการ  สถานพยาบาลของรัฐ  สถานพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ สถานพยาบาล
ของสภากาชาดไทย หรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลซึ่งเป็นของ
เอกชนและที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด กรณีเป็นการเจ็บป่วยนอกประเทศไทย ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของคณบดี 
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-๒๓- 

  (ค) มีความจ าเป็นส่วนตัว โดยอาจยื่นค าร้องขออนุญาตลาพักการเรียนได้ เมื่อได้
เรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา  
 (๒) การลาพักการเรียน นิสิตต้องยื่นค าร้องต่อคณบดีภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิด
ภาคการศึกษาหรือตามที่คณบดีเห็นสมควร และให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุญาต แล้วให้คณบดีแจ้งให้นาย
ทะเบียนทราบ  
  (๓) การลาพักการเรียน ให้อนุญาตครั้งละไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษา ถ้านิสิตยังมี
ความจ าเป็นที่จะต้องขอลาพักการเรียนต่อไปอีกให้ยื่นค าร้องใหม ่ 

(๔) ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียน  
รวมอยู่ในระยะเวลาเรียนตามข้อ ๑๘ ด้วย  
 (๕) ในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน นิสิตจะต้องช าระเงินค่าบ ารุง
มหาวิทยาลัยและค่าบ ารุงคณะ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ทุกภาคการศึกษาภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา เพ่ือรักษา
สภาพนิสิต มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  
 (๖) นิสิตที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน เมื่อจะขอกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้องขอ
กลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคเรียนต่อคณบดี และเมื่อคณบดีอนุญาตแล้ว ให้คณบดีแจ้งให้นายทะเบียน
ทราบ  

 

  ข้อ ๒๕ การเปลี่ยนสาขาวิชา  
  นิสิตอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะได้เพียงครั้งเดียว ทั้งนี ้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาที่เก่ียวข้อง โดยได้รับอนุมัติจากคณบดี และให้คณบดีแจ้งให้นาย
ทะเบียนทราบ 
 

 ข้อ ๒๖  การย้ายคณะ 
 (๑) นิสิตที่จะขอย้ายคณะ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

 (ก) ได้เรียนในคณะเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา ทั้งนี ้ไม่นับภาค
การศึกษาท่ีลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน  

 (ข) ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะมาก่อน  
 (ค) มีคุณสมบัติเพ่ิมเติมตามประกาศมหาวิทยาลัย  

 (๒) การขอย้ายคณะ นิสิตต้องแสดงเหตุผลประกอบการขอย้าย และต้องด าเนินการ
ให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติที่จะย้ายคณะ  
 (๓) รายวิชาต่าง ๆ ที่นิสิตย้ายคณะได้เรียนมา ถึงแม้จะไม่ตรงกับหลักสูตรของคณะที่
ย้ายเข้าก็ตาม ให้น ามาค านวณค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมด้วย  

(๔) ระยะเวลาเรียนให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะเดิม  
(๕) การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายคณะให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  
 

 ข้อ ๒๗  การเปลี่ยนประเภทนิสิต  
นิสิตสามารถเปลี่ยนประเภทนิสิตได้ตามประกาศมหาวิทยาลัย  
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๒๔- 

 ข้อ ๒๘  การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีวิทย

ฐานะเทียบเท่าตามประกาศมหาวิทยาลัย  
 

 ข้อ ๒๙  การเทียบโอนหน่วยกิต  
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามประกาศมหาวิทยาลัย  
 

ข้อ ๓๐  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  
   (๑) สอบผ่านรายวิชาครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร  

(๒) ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ จากระบบค่าระดับข้ัน ๔  
(๓) มีระดับความสามารถทักษะทางภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย  
(๔) มีระดับความสามารถอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ตามประกาศของคณะ  
 

ข้อ ๓๑  การขอรับปริญญาตรี   
(๑) ในภาคการศึกษาใดที่นิสิตคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ให้ยื่นค าร้องขอรับปริญญา  

ต่อนายทะเบียนภายใน ๑ เดือนนับแต่วันเปิดภาคการศึกษานั้น  
(๒) นิสิตที่จะขอรับปริญญาได้ต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาเรียนใน

ข้อ ๑๘ (๒)  
(๓) นิสิตที่ขอเทียบโอนผลการศึกษา จะขอรับปริญญาได้ต้องมีเวลาเรียนใน 

มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา  
 

 ข้อ ๓๒  การให้ปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่ได้ยื่นความจ านงขอรับปริญญาและมีความ

ประพฤติดี  ต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ เพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาตรหีรือ
ปริญญาตรีเกียรตินิยม ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
 (๑) ปริญญาตรี  นิสิตผู้มีสิทธิได้รับปริญญาตรีต้องสอบได้จ านวนหน่วยกิต ตาม
หลักสูตรและได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐  
 (๒) ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง  นิสิตผู้มีสิทธิได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม
อันดับสอง ต้องสอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร ๔ ปี หรือ ๕ ปี หรือ ๖ ปี  ได้ค่าระดับขั้น
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป และไม่เคยสอบได้ระดับขั้น D+, D, F หรือได้รับสัญลักษณ์ U ใน
รายวิชาใด  
 (๓) ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  นิสิตผู้มีสิทธิได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ
หนึ่งต้องสอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร ๔ ปี หรือ ๕ ปี หรือ ๖ ปี ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต ่๓.๖๐ ขึ้นไป และไม่เคยสอบได้ระดับขั้น D+, D, F หรือได้รับสัญลักษณ์ U ในรายวิชาใด 

(๔) การให้เหรียญทอง  ในแต่ละปีการศึกษา นิสิตผู้มีสิทธิได้รับเหรียญทองจะต้องมี
คุณสมบัติดังนี้  
  (ก) ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และ  



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๒๕- 

 (ข) ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมสูงสุดในบรรดาผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชา
เดียวกัน  

 

 ข้อ ๓๓  หากมีข้อขัดข้องหรือมีปัญหาในทางปฏิบัติ ให้รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
และคณบดี หารือร่วมกัน และเสนออธิการบดีเพ่ือวินิจฉัยสั่งการ 

 

 ข้อ ๓๔  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 
 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
            (ลงชื่อ)                  สมพล  พงศ์ไทย   
                     (ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สมพล  พงศ์ไทย) 
                          อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
          ส ำเนำถูกต้อง 

    
(นำงธนวรรณ  ศักดำกัมปนำท) 
   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๒๖- 

ส าเนา 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที ่๐๗๕๕/๒๕๖๐ 

เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

----------------------------------- 
 

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๗๕๕/๒๕๖๐  
เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙” 

 

  ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกวรรคสองของข้อ ๒ ของประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๓๙/
๒๕๕๙ เรื่องการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  
 
 ประกาศ  ณ  วันที่ ๓๐ กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
     (ลงชื่อ)              สมพล  พงศ์ไทย  
                      (ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สมพล  พงศ์ไทย) 
                                 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๒๗- 

-ส าเนา- 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที ่๐๐๖๔/๒๕๖๐ 

เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

----------------------------------- 
 

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๖๔/๒๕๖๐  
เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

  ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
เป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ของประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ ๖ ประเภทนิสิต 
  ๖.๑ นิสิตภาคปกติ 
  ๖.๒ นิสิตภาคพิเศษ 
  ๖.๓ นิสิตทดลองเรียน เป็นนิสิตที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเรียน โดยมีเงื่อนไข
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ๖.๔ นิสิตอาคันตุกะ เป็นนิสิตจากสถาบันอ่ืนที่ลงทะเบียนเรียนบางวิชาที่
มหาวิทยาลัยเปิดสอน” 
 

 ข้อ ๔  ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ (๒) ของประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “(๒) การศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษา คือ  
ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ตามล าดับ หรือจัดเป็นระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งแบ่ง
ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา คือ ภาคต้น และภาคปลาย ตามล าดับ ส าหรับหลักสูตรที่มีข้อก าหนดโดย
สภาวิชาชีพหรือองค์การวิชาชีพที่จัดตั้งตามกฎหมาย ให้เป็นไปตามที่คณะก าหนดตามเกณฑ์ของสภา
วิชาชีพหรือองค์การวิชาชีพของสาขาวิชานั้น ๆ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ต่อวิธีการจัดการศึกษาในข้อ ๙ ก็ได้  
 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๒๘- 

 หนึ่งภาคการศึกษาภาคต้น และภาคปลายมีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๕ 
สัปดาห์ และภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์” 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 
         (ลงชื่อ)            สมนึก  ธรีะกุลพิศุทธิ์ 
        (รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์) 
      ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๒๙- 

-ส ำเนำ- 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที ่๐๐๖๕/๒๕๖๐ 

เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี  
เพ่ือใช้ในการส าเร็จการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
----------------------------------- 

 

 เพ่ือให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี 
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องต่อประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่  ๐๐๖๕/๒๕๖๐  
เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี เพ่ือใช้ในการส าเร็จ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

  ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓  ให้มีการทดสอบเพ่ือวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตเป็นรายบุคคล 
ดังนี้ 
 (๑)  การสอบ English Proficiency Test ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ 
เพ่ือทราบระดับความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษของนิสิต ใช้ประกอบการเรียนการสอนกระบวน
วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน และใช้เป็นแนวทางในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม และวิธีการพัฒนาความรู้
และทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตได้อย่างเหมาะสม 
 (๒)  การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา โดยใช้ข้อสอบ
มาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR), Common European Framework of Reference for Languages - 
Thailand (CEFR-TH) หรือมาตรฐานอื่น ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย เพื่อทราบ
ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนส าเร็จการศึกษา และมีการแจ้งคะแนนสอบให้นิสิต 
พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิต เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 
 

 ข้อ ๔  ให้มหาวิทยาลัยและคณะ/วิทยาลัยจัดท าโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับนิสิตอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพามีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษในระดับ
ที่ใช้งานได้ 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๓๐- 

 

 ข้อ ๕  ให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน และการ
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนของคณะ/วิทยาลัยตามความเหมาะสม โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้นิสิต
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่ทันสมัยและเป็นสากล และมีทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 
ในระดับท่ีใช้งานได้ 
 
  ข้อ ๖  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 ข้อ ๗  ให้เก็บข้อมูลผลการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีก่อนส าเร็จการศึกษา เป็นเวลา ๔-๕ ปีการศึกษา แล้วน าผลการสอบวัดความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษมาก าหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่          มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
         (ลงชื่อ)            สมนึก  ธรีะกุลพิศุทธิ์ 
        (รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์) 
      ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
      ส ำเนำถูกต้อง 
 
 
      (นำงสำวณัฐกำนต์  ปัดเกษม) 
             นักวิชำกำรศึกษำ 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๓๑- 

ส าเนา 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที ่๐๐๖๖/๒๕๖๐ 

เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

----------------------------------- 
 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตร
ควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๖๖/๒๕๖๐ 
เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

 ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ เป็นต้นไป  
 

 ข้อ ๓  หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา (Dual Bachelor’s Degree 
Program) หมายถึง หลักสูตรระดับปริญญาตรีสองหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนศึกษาพร้อมกัน โดยผู้ส าเร็จ
การศึกษาจะได้รับปริญญาจากท้ังสองหลักสูตร 

 

 ข้อ ๔  ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การคิดหน่วย
กิต โครงสร้างหลักสูตร การรับและการเทียบโอนหน่วยกิต จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา การลงทะเบียน ระยะเวลาการศึกษา เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา การ
ก าหนดชื่อปริญญา การประกันคุณภาพของหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ ๒๕๕๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และให้เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
หลักเกณฑ์ท่ีแต่ละหลักสูตรก าหนดไว้  
โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๕  หลักสูตรที่จะน ามาจัดการศึกษาแบบควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา ต้อง
เป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดสอนแยกเป็นสองหลักสูตร  ทั้งนี้ อาจอยู่ในคณะหรือวิทยาลัย
เดียวกันหรือต่างคณะหรือต่างวิทยาลัยก็ได้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๓๒- 

 

 ข้อ ๖  หลักสูตรที่จะจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา  
ต้องก าหนดวิชาที่สามารถเรียนร่วมกันได้ และวิชาเฉพาะที่ต้องการให้ศึกษาจากท้ังสองหลักสูตร  
ทั้งจ านวนวิชา และจ านวนหน่วยกิต รวมถึงแผนการศึกษา โดยจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๗  นิสิตต้องลงทะเบียนตามแผนการศึกษาที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๖  
 

 ข้อ ๘  ในกรณีที่มีปัญหาทางการปฏิบัติ ให้อธิการบดีวินิจฉัยตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๕ มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 
         (ลงชื่อ)            สมนึก  ธรีะกุลพิศุทธิ์ 
        (รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์) 
      ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
      ส ำเนำถูกต้อง 
 
 
      (นำงสำวณัฐกำนต์  ปัดเกษม) 
             นักวิชำกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๓๓- 

ส าเนา 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที ่๐๐๖๗/๒๕๖๐ 

เรื่อง การศึกษาเพ่ือรับปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

----------------------------------- 
 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาเพ่ือรับปริญญาที่
สอง ระดับปริญญาตรี  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๖๗/๒๕๖๐  
เรื่อง การศึกษาเพ่ือรับปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

 ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 
๒๕๕๙เป็นต้นไป  
 

 ข้อ ๓  ในประกาศนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยบูรพา 
“คณะ” ให้หมายความรวมถึงวิทยาลัย สถาบันที่จัดการเรียนการสอน หรือโครงการ

จัดตั้งคณะหรือวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเปิดสอนระดับปริญญาตรี 
 

 ข้อ ๔  มหาวิทยาลัยอาจรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือผู้ที่ก าลังศึกษา 
ในชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขา
อ่ืนเพิ่มเติมได้โดยเป็นการศึกษาเพื่อรับปริญญาที่สอง ทั้งนี้ จะต้องผ่านการสอบคดัเลือกหรือคัดเลือก 
ของมหาวิทยาลัย 

 

 ข้อ ๕  คุณวุฒิ และคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 (๑)  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อเข้าศึกษา 
ในระดับปริญญาตรีคณะใดคณะหนึ่ง ตามเงื่อนไขของคณะนั้น ๆ หรือเป็นนิสิตหรือนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
 (๒)  เป็นผู้มีความประพฤติดี ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
 (๓)  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และ/หรือ เป็นโรคที่จะ
เบียดเบียนหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๓๔- 

 

 ข้อ ๖  การเทียบโอนหน่วยกิตผลการเรียน 
 ให้น าประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิต ระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ มาใช้บังคับ 
 

 ข้อ ๗  ข้อความใดที่มิได้ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้น าความในประกาศมหาวิทยาลัย
บูรพาเรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ
นี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
   

 ข้อ ๘  ในกรณีที่มีปัญหาทางการปฏิบัติและไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ให้
คณะกรรมการประจ าส่วนงานเสนอความเห็นต่ออธิการบดีเพ่ือวินิจฉัยและค าวินิจฉัยของอธิการบดีถือ
เป็นที่สิ้นสุด 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๕ มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 
         (ลงชื่อ)            สมนึก  ธรีะกุลพิศุทธิ์ 
        (รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์) 
      ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
      ส ำเนำถูกต้อง 
 
 
      (นำงสำวณัฐกำนต์  ปัดเกษม) 
             นักวิชำกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๓๕- 

ส าเนา 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที ่๐๐๖๘/๒๕๖๐ 

เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

----------------------------------- 
 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้าม
ประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๖๘/๒๕๖๐  
เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

 ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคบัส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ เป็นต้นไป  
 

 ข้อ ๓  ในประกาศนี้ 
“คณะ” ให้หมายความรวมถึงวิทยาลัย สถาบันที่จัดการเรียนการสอน หรือโครงการ

จัดตั้งคณะหรือวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเปิดสอนระดับปริญญาตรี 
 “คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะที่นิสิตสังกัด 
 “การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี” หมายความว่า นิสิตภาค
ปกต ิลงทะเบียนเรียนร่วมกับนิสิตภาคพิเศษ 
 

 ข้อ ๔  การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 (๑)  เป็นรายวิชาเดียวกัน 
 (๒)  ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ และ
ได้รับอนุมัติจากคณบดี 
 ในกรณีที่หลักสูตรระดับปริญญาตรีมีการจัดการเรียนการสอนลักษณะพิเศษ ให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณบดี 
 

 ข้อ ๕  ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาส าหรับนิสิตภาคปกติที่ลงทะเบียนเรียนข้าม
ประเภทนิสิตให้ช าระค่าลงทะเบียนรายวิชาตามอัตราส าหรับนิสิตภาคพิเศษ



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๓๖- 

 
 ข้อ ๖  ในกรณีท่ีมีเหตุผลอันสมควร คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
ส่วนงาน อาจเห็นชอบให้นิสิตภาคพิเศษเฉพาะรายบุคคลลงทะเบียนเรียนร่วมกับนิสิตภาคปกติใน
รายวิชาเดียวกัน โดยให้ช าระค่าลงทะเบียนรายวิชาตามอัตราส าหรับนิสิตภาคพิเศษ 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๕ มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 
         (ลงชื่อ)            สมนึก  ธรีะกุลพิศุทธิ์ 
        (รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์) 
      ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
      ส ำเนำถูกต้อง 
 
 
      (นำงสำวณัฐกำนต์  ปัดเกษม) 
             นักวิชำกำรศึกษำ 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๓๗- 

ส าเนา 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที ่๐๐๖๙/๒๕๖๐ 

เรื่อง การเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

----------------------------------- 
 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มปีระกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนประเภทนิสิต 
ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๖๙/๒๕๖๐  
เรื่อง การเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

 ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 
๒๕๕๙เป็นต้นไป  
 

 ข้อ ๓  ในประกาศนี้ 
 “คณะ” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยที่นิสิตสังกัด 
 “การเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี” หมายความว่า การเปลี่ยนประเภทนิสิต
จากนิสิตภาคพิเศษเป็นนิสิตภาคปกติ หรือนิสิตภาคปกติเป็นนิสิตภาคพิเศษ ในสาขาวิชาเดียวกัน 
 

 ข้อ ๔  คุณสมบัติของนิสิตระดับปริญญาตรีที่ขอเปลี่ยนประเภทนิสิต มีดังนี้ 
 (๑)  ศึกษารายวิชาและสอบผ่านรายวิชาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๓๐ 
หน่วยกิต 
 (๒)  ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 
 (๓)  เรียนรายวิชาแกนหรือรายวิชาหลักของคณะหรือสาขาวิชาที่คณะก าหนด 
 

 ข้อ ๕  การพิจารณาเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรีจากนิสิตภาคพิเศษเป็น
นิสิตภาคปกติ ให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๔ 
 (๒)  มีจ านวนนิสิตตามเป้าหมายของหลักสูตรภาคปกติยังไม่เต็ม 
 (๓)  คณะกรรมการประจ าส่วนงานอาจให้มีการทดสอบความรู้ความสามารถของ
นิสิตที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๔ เป็นราย ๆ ไป ก็ได้ 
 

 ข้อ ๖  ในกรณีที่จ านวนนิสิตตามเป้าหมายของหลักสูตรภาคปกติยังไม่เต็ม 
คณะกรรมการประจ าส่วนงานอาจลดค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตามข้อ ๔ (๒) ได้ ทั้งนี้ต้องไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๓๘- 

 ข้อ ๗  นิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติที่ประสงค์จะเปลี่ยนประเภทนิสิตจากนิสิต
ภาคปกติเป็นนิสิตภาคพิเศษ ให้กระท าได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
 

 ข้อ ๘  นิสิตระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะเปลี่ยนประเภทนิสิต ให้ยื่นค าร้องต่อ
คณบดี เพื่อพิจารณาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ก่อนวันเปิดภาคปกติของภาคเรียนถัดไป 
 

 ข้อ ๙  สภาพและสิทธิของนิสิตที่เปลี่ยนประเภทนิสิตให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

 ข้อ ๑๐  ในกรณีที่มีปัญหาทางการปฏิบัติ ให้คณะกรรมการประจ าส่วนงานวินิจฉัยและ
ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๕ มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 
         (ลงชื่อ)            สมนึก  ธรีะกุลพิศุทธิ์ 
        (รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์) 
      ผู้ปฏิบัติหน้าทีอ่ธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
      ส ำเนำถูกต้อง 
 
 
      (นำงสำวณัฐกำนต์  ปัดเกษม) 
             นักวิชำกำรศึกษำ 

 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๓๙- 

ส าเนา 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที ่๐๐๗๕/๒๕๖๐ 

เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

----------------------------------- 
 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มปีระกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษา
จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ระดับปริญญาตรี  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๗๕/๒๕๖๐  
เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

 ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ เป็นต้นไป  
 

 ข้อ ๓  ในประกาศนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยบูรพา 
 “คณะ” ให้หมายความรวมถึงวิทยาลัย สถาบันที่จัดการเรียนการสอน หรือโครงการ
จัดตั้งคณะหรือวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเปิดสอนระดับปริญญาตรี  

 

 ข้อ ๔  มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยรับรองมาตรฐานมาเข้าศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ทั้งนี ้
จะต้องเป็นการรับโอน 
ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 

 ข้อ ๕  การรับโอนนิสิตนักศึกษาภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาหรือโครงการพิเศษ
จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาเป็นนิสิตภาคปกติของมหาวิทยาลัยจะกระท ามิได้ เว้นแต่โอนมาเป็นนิสิต
ภาคพิเศษ 
ของมหาวิทยาลัย  

 

ข้อ ๖  คุณสมบัติของนิสิตนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 

 (๑)  ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
ทั้งนี ้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก หรือถูกสั่งให้พักการเรียน 
 (๒)  มีผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม ในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 
๒.๕๐ และมีรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้ว จากสถาบันอุดมศึกษาเดิมเทียบได้กับรายวิชาตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัยในสาขาวิชาที่จะรับโอนเข้ามาศึกษาเป็นหน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๔๐- 

 (๓)  ไม่เป็นผู้ที่ถูกสั่งให้พ้นสภาพนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมด้วย
กรณีมีความผิดทางวินัย 
 

 ข้อ ๗  แนวปฏิบัติในการรับโอน 
 (๑)  นิสิตนักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัยจะต้องยื่นใบ
สมัครที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ ก่อนการเปิดภาค
การศึกษา ที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้น โดยแนบใบแสดงผลการศึกษา ค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตร
เดิม และเอกสารอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 (๒)  ให้นิสิตนักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้โอนได้ ไปรายงานตัวเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
ที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 

 ข้อ ๘  การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียน การคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมและ
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการ
เรียนนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 ข้อ ๙  ในกรณีที่มีปัญหาทางการปฏิบัติและไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ให้
คณะกรรมการประจ าส่วนงานเสนอความเห็นต่ออธิการบดีเพ่ือวินิจฉัยและค าวินิจฉัยของอธิการบดีถือ
เป็นที่สิ้นสุด 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕ มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

         (ลงชื่อ)            สมนึก  ธรีะกุลพิศุทธิ์ 
        (รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์) 
      ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
      ส ำเนำถูกต้อง 
 
 
      (นำงสำวณัฐกำนต์  ปัดเกษม) 
             นักวิชำกำรศึกษำ 
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-๔๑- 

ส าเนา 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที ่๐๐๗๑/๒๕๖๐ 

เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

----------------------------------- 
 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มปีระกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน
นิสิตระดับปริญญาตรี 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๗๑/๒๕๖๐  
เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

 ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ เป็นต้นไป  
 

 ข้อ ๓  ในประกาศนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยบูรพา 
 “คณะ” ให้หมายความรวมถึงวิทยาลัย สถาบันที่จัดการเรียนการสอน หรือโครงการ
จัดตั้งคณะหรือวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเปิดสอนระดับปริญญาตรี  

 “สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่มี
คุณภาพและมาตรฐานจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การ
ระหว่างประเทศ 
 “นิสิต” หมายความว่า นิสิตระดับปริญญาตรี และให้หมายรวมถึงนิสิต นักศึกษา 
จากสถาบันอ่ืนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัย 
 “เทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างาน มาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๔  หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ 

 (๑)  กรณีท่ีนิสิตได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยรับรองท้ังภายในประเทศและหรือต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 (ก)  นิสิตที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษารายวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะที่นิสิตสังกัด 
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-๔๒- 

 (ข)  รายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน จะต้องมีเนื้อหาไม่น้อยกว่าสามในสี่ 
ของรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 (ค)  นิสิตสามารถเทียบโอนผลการเรียนโดยขอโอนหน่วยกิตของรายวิชา 
ตามข้อ ๔ (๑) (ก) มาเป็นหน่วยกิตในหลักสูตรของสาขาวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยได ้แต่ทั้งนี้ ต้อง
ไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 
 (ง)  รายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนให้น ามาค านวณค่าระดับข้ันเฉลี่ย 
ประจ าภาคเรียน และค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม 
 (๒)  กรณีท่ีนิสิตเคยศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 (ก)  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาที่มีผลการเรียน 
ไม่ต่ ากว่าระดับขั้น C หรือค่าระดับข้ัน ๒.๐๐ หรือเทียบเท่า 
 (ข)  จ านวนหน่วยกิตท่ีเทียบโอนผลการเรียนต้องไม่เกินสามในสี่ของจ านวน
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 
 (ค)  รายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนจะไม่น ามาค านวณค่าระดับขั้นเฉลี่ย
ประจ าภาคเรียน และค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม เว้นแต่หลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ ์และข้อก าหนดขององค์กรวิชาชีพนั้น 
 (ง)  นิสิตจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา ตาม
หลักสูตรที่นิสิตศึกษา 
 (จ)  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอนผลการเรียนเพื่อให้
นิสิตเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนิสิตเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ 
รบัโอน 
 (ฉ) นิสิตที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิได้รับปริญญา
เกียรตินิยม 
 (๓)  กรณีท่ีนิสิตเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง ให้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 (ก)  นิสิตสามารถขอเทียบโอนผลการเรียนที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได้ 
ทัง้นี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
 (ข)  การขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือหมวดวิชา  
 ๑)  ให้เทียบโอนผลการเรียนรายวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือหมวดวิชา  
ที่ขอเทียบโอนซึ่งมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์สอดคล้องกัน ไม่น้อยกว่าสามในสี่ มาเป็น
รายวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือหมวดวิชาในสาขาวิชาที่นิสิตผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนศึกษาอยู่ 
 ๒)  จ านวนหน่วยกิตท่ีเทียบโอนผลการเรียนต้องไม่เกินสามในสี่ของ
จ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 
 ๓)  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาที่มีผลการ
เรียนไม่ต่ ากว่าระดับขั้น C หรือค่าระดับขั้น ๒.๐๐ หรือเทียบเท่า
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 ๔)  ในกรณีที่จ าเป็น รายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนอาจต้องผ่านการ
ประเมินตามวิธีการที่คณะกรรมการประจ าส่วนงานก าหนด 
 ๕)  รายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนจะไม่น ามาค านวณค่าระดับข้ัน
เฉลี่ยประจ าภาคเรียน และค่าระดับข้ันเฉลี่ยสะสม เว้นแต่หลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุมให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ และข้อก าหนดขององค์กรวิชาชีพนั้น 
 ๖)  นิสิตจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยไมน่้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา 
ตามหลักสูตรที่นิสิตศึกษา 
 ๗)  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม ่จะเทียบโอนผลการเรียน 
เพ่ือให้นิสิตเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนิสิตเรียนอยู่ตามหลักสูตร
ที่รับโอน 
 ๘)  นิสิตที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา หรือกลุ่มวิชาหรือ 
หมวดวิชา ไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 

 ข้อ ๕  หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดจากการศึกษานอกระบบ หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบ นิสิต
สามารถขอเทียบโอนผลการเรียนจากการเรียนรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียน การ
ฝึกอบรม หรือการท างาน เป็นรายวิชาตามหลักสูตรสาขาวิชา และระดับการศึกษาท่ีเปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยได ้โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 (๑)  การเทียบโอนการเรียนรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เป็นรายวิชาตามหลักสูตร
สาขาวิชา ให้คณะกรรมการประจ าส่วนงานก าหนดค่าระดับขั้นตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 (๒)  การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่ได้
จากการฝึกอบรม หรือจากประสบการณ์การท างาน ให้ค านึงถึงความรู้ที่ได้เป็นหลัก ตามมาตรฐาน
ทางวิชาการของหลักสูตรที่ขอเทียบโอนผลการเรียน โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่น ามาแสดง 
หรือการทดสอบ ตามวิธีการที่คณะกรรมการประจ าส่วนงานที่รายวิชานั้นสังกัดก าหนด 
 (๓)  ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับขั้น C หรือค่าระดับขั้น ๒.๐๐ 
หรือเทียบเท่าจึงจะให้เทียบโอนผลการเรียนได้ 
 (๔)  จ านวนหน่วยกิตท่ีเทียบโอนผลการเรียนต้องไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วย
กิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 
 (๕)  นิสิตจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา หลังจากที่ได้
เข้าศึกษาในหลักสูตรที่รับโอน 
 (๖)  นิสิตที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 

 ข้อ ๖  หลักฐานการขอเทียบโอนผลการเรียน มีดังนี้ 
 (๑)  ค าร้องขอเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 (๒)  นิสิตที่ขอเทียบโอนผลการเรียนตามข้อ ๔ ต้องส่งส าเนาใบแสดงผลการเรียน
ภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ ตามจ านวนคณะที่รายวิชานั้นสังกัด  



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๔๔- 

 ในกรณีนิสิตที่ขอเทียบโอนผลการเรียนตามข้อ ๔ (๓) จะต้องส่งค าอธิบายรายวิชา
หรือประมวลรายวิชาเพ่ิมเติมด้วย 
 (๓)  นิสิตที่ขอเทียบโอนผลการเรียนตามข้อ ๕ จะต้องส่งหลักฐานการเทียบโอนผล
การเรียนตามวิธีการที่คณะที่รายวิชานั้นสังกัดก าหนด 

 

 ข้อ ๗  ค่าธรรมเนียมในการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในกรณีเป็นนิสิตที่ได้รับ
อนุญาตให้ไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรองให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเทียบโอน 
 

 ข้อ ๘  ให้คณะที่นิสิตสังกัดแจ้งผลการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา หรือกลุ่มวิชา  
หรือหมวดวิชา  ให้กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

 ข้อ ๙  การใดที่ได้ด าเนินการไปก่อนที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่ง ที่ใช้บังคับอยู่เดิมโดยอนุโลม 
 

 ข้อ ๑๐  หากมีข้อขัดข้องหรือมีปัญหาในทางปฏิบัติ ให้รองอธิการบดีที่อธิการบดี
มอบหมายและคณบดีหารือร่วมกัน แล้วเสนออธิการบดีเพ่ือวินิจฉัยสั่งการ 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๕ มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

         (ลงชื่อ)            สมนึก  ธรีะกุลพิศุทธิ์ 
        (รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์) 
      ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
    ส ำเนำถูกต้อง 
 
 
      (นำงสำวณัฐกำนต์  ปัดเกษม) 
             นักวิชำกำรศึกษำ 

 

 
 
 
 
 



-๔๕- 
 

ส ำเนำ 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที ่๐๓๔๑ /๒๕๖๑ 

เรื่อง กำรรับนิสิตระดับปริญญำตรี ย้ำยเข้ำสังกัดกำรศึกษำในคณะ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

----------------------------------- 
 

 โดยที่เป็นกำรสมควรให้มีประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ เรื่อง กำรรับนิสิตระดับปริญญำตรี  
ย้ำยเข้ำสังกัดกำรศึกษำในคณะ  
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๒ (๑๑) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยบูรพำ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ จึงออกประกำศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑  ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่            /๒๕๖๑  
เรื่อง กำรรับนิสิตระดับปริญญำตรี ย้ำยเข้ำสังกัดกำรศึกษำในคณะ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

 ข้อ ๒  ประกำศนี้ให้ใช้บังคับส ำหรับนิสิตที่เข้ำศึกษำตั้งแต่ภำคต้น ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 
เป็นต้นไป  
 

 ข้อ ๓  ในประกำศนี้ 
 “ย้ำยเข้ำสังกัดกำรศึกษำ” หมำยควำมว่ำ ย้ำยเข้ำศึกษำตำมหลักสูตรของคณะ 
 “นิสิต” หมำยควำมว่ำ นิสิตภำคปกติและภำคพิเศษระดับปริญญำตรี 
 

 ข้อ ๔  ผู้มีสิทธิขอย้ำยเข้ำสังกัดกำรศึกษำ จะต้องมีคุณสมบัติตำมท่ีแต่ละคณะก ำหนด 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว 
  (ก)  ได้ศึกษำรำยวิชำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยบูรพำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓๐ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๕๐ 
  (ข)  ได้ศึกษำรำยวิชำของสำขำวิชำที่ต้องกำรย้ำยไปสังกัดอย่ำงน้อย ๓ รำยวิชำ และ 
ได้รับค่ำระดับขั้นของวิชำเหล่ำนั้นไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ 

 (ค)  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะหรือวิทยำลัยมำก่อน 
 

 (๒)  คณะดนตรีและกำรแสดง 
  (ก)  ได้ศึกษำรำยวิชำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยบูรพำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓๐ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ 
  (ข)  ได้ศึกษำรำยวิชำของสำขำวิชำที่ต้องกำรย้ำยไปสังกัดอย่ำงน้อย ๒ รำยวิชำ และ 
ได้รับค่ำระดับขั้นของวิชำเหล่ำนั้นไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๕๐ 

 (ค)  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะหรือวิทยำลัยมำก่อน  



-๔๖- 
 

 (๓)  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
  (ก)  ได้ศึกษำรำยวิชำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยบูรพำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓๐ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ 
  (ข)  ได้ศึกษำรำยวิชำของสำขำวิชำที่ต้องกำรย้ำยไปสังกัดอย่ำงน้อย ๒ รำยวิชำ และ 
ได้รับค่ำระดับขั้นของวิชำเหล่ำนั้นไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๕๐ 

 (ค)  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะหรือวิทยำลัยมำก่อน 
 

 (๔)  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
  (ก)  ได้ศึกษำรำยวิชำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยบูรพำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓๐ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐  
  (ข)  ได้ศึกษำรำยวิชำของสำขำวิชำที่ต้องกำรย้ำยไปสังกัดอย่ำงน้อย ๒ รำยวิชำ และ 
ได้รับค่ำระดับขั้นของวิชำเหล่ำนั้นไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๕๐ 

 (ค)  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะหรือวิทยำลัยมำก่อน 
 

 (๕)  คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
  (ก)  ได้ศึกษำรำยวิชำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยบูรพำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓๐ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ 
  (ข)  ได้ศึกษำรำยวิชำของสำขำวิชำที่ต้องกำรย้ำยไปสังกัดอย่ำงน้อย ๒ รำยวิชำ และได้รับ 
ค่ำระดับขั้นของวิชำเหล่ำนั้นไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ 

 (ค)  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะหรือวิทยำลัยมำก่อน 
 

(๖)  คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
  (ก)  ได้ศึกษำรำยวิชำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยบูรพำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓๐ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๕๐ 
  (๒)  ได้ศึกษำรำยวิชำของสำขำวิชำที่ต้องกำรย้ำยไปสังกัดอย่ำงน้อย ๒ รำยวิชำ และได้รับ 
ค่ำระดับขั้นของวิชำเหล่ำนั้นไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๐๐ 
  (๓)  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะหรือวิทยำลัย มำก่อน 

 

 (๗)  คณะศึกษำศำสตร์ 
  (ก)  ได้ศึกษำรำยวิชำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยบูรพำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓๐ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๕๐ 

 (ข)  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะหรือวิทยำลัยมำก่อน 
 

 (๘)  คณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
  (ก)  ได้ศึกษำรำยวิชำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยบูรพำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓๐ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๗๕ 

 (ข)  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะหรือวิทยำลัยมำก่อน 
 

 (๙)  คณะพยำบำลศำสตร์ 
  (ก)  ได้ศึกษำรำยวิชำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยบูรพำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓๖ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๗๕ 
  (ข)  ได้ศึกษำรำยวิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพตำมหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิตของ 
คณะพยำบำลศำสตร์มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๖ หน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ยในวิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๕๐ 

 (ค)  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะหรือวิทยำลัยมำก่อน  



-๔๗- 
 

 (๑๐)  คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
  (ก)  ได้ศึกษำรำยวิชำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยบูรพำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓๐ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ 
  (ข)  ได้ศึกษำรำยวิชำของสำขำวิชำที่ต้องกำรย้ำยไปสังกัดอย่ำงน้อย ๒ รำยวิชำ และ 
ได้รับค่ำระดับขั้นของวิชำเหล่ำนั้นไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๕๐ 

 (ค)  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะหรือวิทยำลัยมำก่อน 
 

 (๑๑)  คณะสหเวชศำสตร์ 
  (ก)  ได้ศึกษำรำยวิชำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยบูรพำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓๐ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ส ำหรับหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  
สำขำวิชำชีวเวชศำสตร์ และสำขำวิชำพยำธิวิทยำกำยวิภำค ไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๗๕ ส ำหรับหลักสูตร 
วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ และสำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด ไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๐๐ 
  (ข)  ได้ศึกษำรำยวิชำเฉพำะพ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์ ไม่น้อยกว่ำ ๑๒ หน่วยกิต และได้รับ 
ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยของรำยวิชำเหล่ำนั้น ส ำหรับหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีวเวชศำสตร์ สำขำวิชำ
พยำธิวิทยำกำยวิภำค และสำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด ไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๕๐ และส ำหรับหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ ไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๗๕ 

 (ค)  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะหรือวิทยำลัยมำก่อน 
 

 (๑๒)  คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
  (ก)  ได้ศึกษำรำยวิชำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยบูรพำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓๒ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๕๐ 
  (ข)  ได้ศึกษำรำยวิชำของสำขำวิชำที่ต้องกำรย้ำยไปสังกัดอย่ำงน้อย ๓ รำยวิชำ และ 
ได้รับค่ำระดับขั้นของวิชำเหล่ำนั้นไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ 

 (ค)  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะหรือวิทยำลัยมำก่อน 
 

(๑๓)  คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
  (ก)  ได้ศึกษำรำยวิชำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยบูรพำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓๐ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ 
  (ข)  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะ/วิทยำลัย มำก่อน 
 

(๑๔)  คณะเทคโนโลยีทำงทะเล 
  (ก)  ได้ศึกษำรำยวิชำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยบูรพำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓๐ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๕๐ 
  (ข)  ได้ศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำแกนของสำขำที่ต้องกำรย้ำยไปสังกัด ไม่น้อยกว่ำ ๖ หน่วยกิต 
และได้รับค่ำระดับขั้นของวิชำเหล่ำนั้นไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๒๕ 
  (ค)  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะ/วิทยำลัย มำก่อน 
 

 (๑๕)  คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 
  (ก)  ได้ศึกษำรำยวิชำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยบูรพำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓๖ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๖๐ 
  (ข)  ได้ศึกษำรำยวิชำของสำขำวิชำที่ต้องกำรย้ำยไปสังกัดอย่ำงน้อย ๒ รำยวิชำ ได้แก่  
รำยวิชำ ๘๗๕๑๓๑๕๙ ภูมิศำสตร์ขั้นแนะน ำ และรำยวิชำ ๘๗๕๑๓๒๕๙ ภูมิศำสตร์ประเทศไทย และได้รับ 
ค่ำระดับขั้นของวิชำเหล่ำนั้นไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๗๕ 

 (ค)  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะหรือวิทยำลัยมำก่อน  



-๔๘- 
 

 (๑๖)  คณะโลจิสติกส์ 
  (ก)  ได้ศึกษำรำยวิชำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยบูรพำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓๐ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๗๕ 
  (ข)  ได้ศึกษำรำยวิชำของสำขำวิชำที่ต้องกำรย้ำยไปสังกัดอย่ำงน้อย ๑ รำยวิชำ และได้รับ 
ค่ำระดับขั้นของวิชำเหล่ำนั้นไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๐๐ 

 (ค)  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะหรือวิทยำลัยมำก่อน 
 

 (๑๗)  คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ 
  (ก)  ได้ศึกษำรำยวิชำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยบูรพำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓๐ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๗๕  
  (ข)  ได้ศึกษำรำยวิชำแกนของสำขำวิชำที่ต้องกำรย้ำยไปสังกัดครบถ้วนและได้รับค่ำระดับขั้น
ของวิชำ ไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๕๐ 

 (ค)  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะหรือวิทยำลัยมำก่อน 
 

 (๑๘)  คณะวิทยำศำสตร์ 
  (ก)  ได้ศึกษำรำยวิชำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยบูรพำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๔๐ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๕๐ 
  (ข)  ได้ศึกษำรำยวิชำของสำขำวิชำที่ต้องกำรย้ำยไปสังกัดอย่ำงน้อย ๘ รำยวิชำ และ 
ได้รับค่ำระดับขั้นของวิชำเหล่ำนั้นไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ 

 (ค)  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะหรือวิทยำลัยมำก่อน 
 

 (๑๙)  คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
  (ก)  ได้ศึกษำรำยวิชำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยบูรพำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓๐ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๐๐ 
  (ข)  มีผลกำรเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำนทำงวิศวกรรมศำสตร์กำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๑๒ หน่วยกิต  
และได้รับค่ำระดับขั้นเฉลี่ยของรำยวิชำดังกล่ำวไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๐๐ 
  (ค)  ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำพ้ืนฐำนทำงวิศวกรรมของหลักสูตรในสำขำวิชำ 
ที่ขอย้ำยเข้ำสังกัดกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๓ หน่วยกิต และได้รับขั้นในรำยวิชำดังกล่ำวไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๐๐ 

 (ง)  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะหรือวิทยำลัยมำก่อน 
 

 (๒๐)  คณะอัญมณี 
  (ก)  ได้ศึกษำรำยวิชำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยบูรพำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๒๘ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ 
  (ข)  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะ/วิทยำลัย มำก่อน 
 

 ข้อ ๕  ผู้มีสิทธิขอย้ำยเข้ำสังกัดกำรศึกษำ จะต้องมีคุณสมบัติตรงกับผู้มีสิทธิสมัครสอบ
คัดเลือกเพ่ือเข้ำเป็นนิสิตของคณะ 
 

 ข้อ ๖  ให้นิสิตผู้ประสงค์จะขอย้ำยเข้ำสังกัดกำรศึกษำในคณะ ยื่นค ำร้องต่อคณบดี 
เพ่ือพิจำรณำไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน ก่อนวันเปิดภำคเรียนปกติถัดไป 
 

 ข้อ ๗  นิสิตที่ขอย้ำยเข้ำสังกัดกำรศึกษำ จะไม่ท ำให้ควำมเป็นประเภทของนิสิตเปลี่ยนแปลง 
เว้นแต่กรณีเปลี่ยนสภำพจำกนิสิตภำคปกติไปเป็นนิสิตภำคพิเศษ และโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
ประจ ำคณะ  



-๔๙- 
 

 ข้อ ๘  ในกำรรับนิสิตย้ำยเข้ำสังกัดกำรศึกษำในคณะ คณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
จะพิจำรณำโดยยึดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  นิสิตผู้ขอย้ำยเข้ำสังกัดกำรศึกษำในคณะ จะต้องได้รับค ำยินยอมจำกคณะหรือวิทยำลัย
ที่นิสิตสังกัดอยู่เดิมให้ย้ำยคณะได้ 
 (๒)  นิสิตผู้ขอย้ำยเข้ำสังกัดกำรศึกษำในคณะ มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเกณฑ์ 
ในข้อ ๔ และข้อ ๕ 
 (๓)  ในกรณีที่คณะกรรมกำรประจ ำคณะเห็นสมควร อำจให้มีกำรทดสอบควำมรู้ 
ควำมสำมำรถได้เป็นรำยๆ ไป 
 (๔)  มีที่ว่ำงพอจะรับเข้ำศึกษำได้ 

 

 ข้อ ๙  นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ย้ำยเข้ำสังกัดกำรศึกษำในคณะจะต้องเรียนวิชำตำมหลักสูตร 
ของมหำวิทยำลัย และจะต้องมีเวลำศึกษำในคณะอย่ำงน้อยสี่ภำคเรียนปกติก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

 ข้อ ๑๐  สภำพและสิทธิของนิสิตที่ย้ำยเข้ำสังกัดกำรศึกษำในคณะให้เป็นไปตำมประกำศ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ เรื่อง กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

  ข้อ ๑๑  ให้คณบดีของแต่ละคณะ รักษำกำรให้เป็นไปตำมประกำศนี้ ในกรณีมีปัญหำ 
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมประกำศนี้ หรือที่ไม่ได้ก ำหนดไว้ในประกำศนี้ ให้คณบดีพิจำรณำวินิจฉัยตำมค ำแนะน ำ 
ของคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
 
 ประกำศ  ณ  วันที่             มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
         (ลงชื่อ)            สมนึก  ธรีะกุลพิศุทธิ์ 
        (รองศำสตรำจำรย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์) 
      ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
 
 
      ส ำเนำถูกต้อง 
 
 
      (นำงสำวณัฐกำนต์  ปัดเกษม) 
             นักวิชำกำรศึกษำ 
 


