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มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๑๐/๑-๔ ถนนประชาชื่น ริมคลองประปา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ภูมิทัศน์ บนพื้นที่ประมาณ ๑๐๐ ไร่ มหาวิทยาลัยมีพื้นที่สีเขียวกว่า ๕๐,๐๐๐ ตารางเมตร หรือ ๓๑ ไร่เศษ มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ที่เป็นส่วนส�าคัญ ตั้งแต่ความเขียวชอุ่มของแมกไม้ ความสอดคล้องกลมกลืนของอาคารทั้ง ๒๓ อาคาร ความงดงามของสถาปัตยกรรม 
ความสวยงามของไม้ดอกไม้ประดับ ความร่มรื่นของไม้ยืนต้น ความเป็นธรรมชาติของแหล่งน�้า มีสถานที่พักผ่อนให้นักศึกษาเลือกใช ้
ไม่ว่าจะเป็นใต้อาคารเรียน ศาลาธรรมธัช อุทยานลานธรรม ศาลาสนั่น คุณานุสรณ์ ลานสนมสุทธิพิทักษ์ ลานสัจจาเกตุทัต ศาลาไทย 
ซอย ๑ และลานน�้าพุซอย ๓ นักศึกษาจะได้ศึกษาหาความรู้ในสภาพแวดล้อมที่ดี

อาคารเรียน ทุกอาคารมีห้องเรียนหลายขนาด ตามลักษณะการเรียนการสอนของแต่ละวิชา ขนาดเล็กส�าหรับเรียนเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 
๒๐-๔๐ ที่นั่ง ขนาดมาตรฐาน ๖๐-๘๐ ที่นั่ง และขนาดใหญ่๑๐๐-๑๒๐ ที่นั่ง ทุกห้องมีเครื่องปรับอากาศ มีอุปกรณ์ระบบภาพจอ LCD 
คอมพิวเตอร์และระบบเสียงที่ทันสมัย เป็นเครื่องเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
 
อาคารส�านกัอธกิารบด ีเป็นอาคารบริหารทีเ่ป็นศนูย์บญัชาการ ประกอบด้วยห้องท�างานของอธิการบดแีละรองอธกิารบด ีคอืฝ่ายการเงนิ
และบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัย ฝ่ายการตลาดและฝ่ายภาคีสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังเป็นที่ท�าการของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ส�านักอธิการบดี 
ส�านักวิชาการ ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายการเงิน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ฝ่ายสื่อสารการตลาด ฝ่ายอาคารสถานที่และซ่อม
บ�ารงุ ฝ่ายภมูทิศัน์และยานพาหนะ ศนูย์นเิทศศาสตร์พฒันาการแห่งภมูภิาคเอเซยีและแปซฟิิก ศนูย์ธรุกจิวทิยบรกิาร ทัง้ยงัมห้ีองประชมุ
ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ห้องสัมมนา และห้องจัดเลี้ยงตกแต่งอย่างสวยงามทันสมัย
 
กลุ่มงานบริหารเครือข่ายในประเทศ เป็นหน่วยงานกลางเป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การให้บริการวิชาการ มุ่งเสริมสร้างระบบการ
บริหารจัดการเครือข่าย อ�านวยการให้ขับเคลื่อนเครือข่ายเป็นระบบอย่างต่อเนื่องและมีเอกภาพ โดยศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครือ
ข่ายและผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องกบัมหาวทิยาลยั บรหิารจดัการประสานงานอ�านวยการ ตดิตามประเมนิผล และปรบัปรงุให้เกดิผลในทางปฏบิตัิ
ที่ได้จากการขับเคลื่อนเครือข่าย พัฒนาช่องทางการสร้างโอกาสทางธุรกิจขององค์กร และแสวงหาโอกาสเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ
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ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งข้อมูลของมหาวิทยาลัย บริการและพัฒนางานด้านระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย บริการผู้ใช้ของมหาวิทยาลัยทุกกลุ่มและทุกคน ให้เข้าถึงข้อมูลของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมาเป็นเครื่องมือและสื่อกลางการให้บริการ รวมทั้งวิเคราะห์และออกแบบระบบงานต่างๆ เชิงธุรกิจ เพื่อให้เกิด
กระบวนการการท�างานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ห้องปฏบัิตกิารคณะการบญัช ีศนูย์ฝึกปฏบิตัทิางบญัชี คณะการบญัช ีเตรยีมความพร้อมให้นกัศกึษามคีวามรูค้วามสามารถในการปฏบิตัิ
งานจริงทันที เมื่อจบการศึกษา โดยร่วมมือกับหน่วยงานวิชาชีพภายนอก เช่น สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ สมาคมผู้ตรวจสอบบัญชีแห่งประเทศไทย เป็นต้น ในการฝึกอบรม ให้นักศึกษาเรียนรู้ทางการท�างานบัญชีจาก
เอกสารจรงิทีเ่กดิขึน้ในธรุกิจ ไม่ว่าจะเป็นการจดัท�า เอกสารทางธรุกจิ การออกแบบจดัท�าแบบฟอร์ม เอกสารทางธรุกิจการพัฒนาผงังาน
เอกสารและผังบัญชี การจัดท�าเอกสารทางภาษีอากรตามที่กรมสรรพากรก�าหนด ตลอดจนวิธีการน�าส่งเอกสารให้หน่วยงานที่ก�ากับดูแล
องค์การธุรกิจประเภทต่างๆ 
 นอกจากน้ี ศูนย์ฝึกปฏิบัติทางบัญชี ยังรับผิดชอบการจัดอบรมนักศึกษาให้มีทักษะและความรู้ทันสมัย ด้านการใช้ซอฟต์แวร์ 
ทางบัญชี ประเภทการวางแผนทรัพยากรทั่วทั้งองค์การ (Enterprise Resource Planning : ERP) หลายโปรแกรม ได้แก่ SAP A.1, 
SAP B.1, Express และFormula 4 เพื่อใช้จัดท�าข้อมูลทางบัญชีและรายงานการเงิน ฝึกฝนการใช้ Microsoft Excel เพื่อเป็นเครื่องมือ
อ�านวยความสะดวกในงานสอบบญัช ี(Computer Assisted Ausit Tools : CAATs) รวมทัง้การใช้ซอฟต์แวร์สมยัใหม่ในการจดัท�ารายงาน
เพื่อผู้บริหาร เช่น Crystal Report 

ห้องปฏิบัติการทางนิเทศศาสตร์ : ได้น�าความก้าวหน้าของระบบดิจิทัลมาใช้ในห้องปฏิบัติการ เพื่อสร้างเสริมทักษะและจินตนาการ
จากความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา ได้แก่
 ห้องสตูดิโอผลิตรายการโทรทัศน์ (DPU TV Studio Production) มีห้องสตูดิโอ ส�าหรับบันทึกเทปโทรทัศน์รายการต่างๆ 
๓ สตูดิโอ ส�าหรับบันทึกเทปโทรทัศน์แบบ Key Effect (Blue & Green Screen)
 ห้องตดัต่อเทปโทรทศัน์ (Editing Room) ส�าหรบันกัศึกษาสร้างสรรค์ชิน้งานในการตดัต่อ เป็นห้องตดัต่อ VIP ด้วยคอมพวิเตอร์ 
PC ๕ ห้อง ห้องตัดต่อ VIP ด้วยคอมพิวเตอร์ MAC ๔ ห้อง และห้องตัดต่อรวมขนาดใหญ่ (Edit Pool Work Station) แบบ Non-Linear 
๓๐ ชุด
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 ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง (DPU Sound Studio) เป็นห้องพากย์ภาพยนตร์และสารคดี พร้อมชุดตัดต่อเสียงระบบ
คอมพิวเตอร์ ๓ ห้อง ห้องบันทึกเสียงและจัดรายการวิทยุ ๑๑ ห้องห้องผลิตงานเสียงแบบรอบทิศทาง(Digital Surround 5.1) เต็ม 
รูปแบบและห้องเสียง (Sound Library Server) คลังข้อมูลเสียงส�าหรับงาน Audio Productions
 สถานีวิทยุชุมชนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU Shinnakhet Laksi Community Radio) ออกอากาศด้วยระบบ FM 
ย่านความถี ่91.25 MHz เป็นเวทกีลางอากาศสูช่มุชนรายรอบ มหาวทิยาลยั และเป็นเวทสีร้างความพร้อมของนกัศกึษาภาคปฏบิตั ิสูก่าร
เป็นดีเจ นักจัดรายการวิทยุมืออาชีพ
 ห้องปฏิบัติการทางวารสารศาสตร์ จ�าลองการปฏิบัติงานของกองบรรณาธิการส�านักพิมพ์และ E-News ที่สามารถผลิตงาน
ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิก Macintosh 
 ห้องปฏบัิตหิน่วยภาพยนตร์และสือ่ดจิทิทลั เป็นห้องพากย์เสยีง ๒ ห้อง ห้องตัดต่อภาพยนตร์และสือ่ดจิิทลั ๔ ห้อง ห้องปฏบิตัิ
การ คอมพวิเตอร์กราฟิก มเีครือ่งปฏบิตังิานส�าหรบัภาพยนตร์และสือ่ดจิทิลัจ�านวน ๓๐ เครือ่ง และมชีดุปฏบิตักิารถ่ายท�าภาพยนตร์และ
สื่อดิจิทัลนอกสถานที่
 ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ เป็นดิจิทัลสตูดิโอ บันทึกภาพด้วยกล้องดิจิทัล และใช้คลื่นวิทยุควบคุมระบบแสงไฟ ตกแต่งและแก้ไข
ภาพตามจินตนาการด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก และเน้นฝึกทักษะพื้นฐานการล้างฟิล์มและอัดขยายภาพขาว-ด�า เพื่อสร้างประสบการณ ์
พื้นฐานการถ่ายภาพ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์เป็นศูนย์กลางให้บริการด้านคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการ สนับสนุนการเรียนการสอนและงาน
วิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์ในทุกระดับชั้นปีของมหาวิทยาลัย มีห้องปฏิบัติการส�าหรับการเรียนการสอน ๑๙ ห้อง และห้องปฏิบัติ
การทางอินเทอร์เน็ต ๕ ห้อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ทันสมัยโดยรวมประมาณ ๑,๓๐๐ เครื่อง และบริการด้านอื่นๆ เช่น งานพิมพ์เอกสาร 
จองห้องปฏิบัติการออนไลน์ และรับลงทะเบียนการใช้ WiFi เป็นต้น

ห้องปฏบิตักิารทางศลิปกรรมศาสตร์ ส�าหรบัการเรยีนการสอนและฝึกปฏบิตัขิองนกัศกึษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยโรงละคร
ที่มีระบบแสง เสียง และอุปกรณ์ที่สมบูรณ์ ห้องฝึกปฏิบัติทางด้านการเคล่ือนไหวและฝึกปฏิบัติทางด้านการแสดง นอกจากน้ียังมีห้อง
ปฏบิตักิารทางด้านคอมพวิเตอร์กราฟิก ห้องปฏิบตักิารออกแบบและตกแต่ง ห้องปฏบิตักิารออกแบบแฟชัน่ และห้องปฏบิตักิารวาดภาพ 
สร้างการเรียนรู้และเสริมทักษะทางด้านวิชาชีพให้นักศึกษา
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ห้องปฏบิตักิารทางวศิวกรรมศาสตร์ ส�าหรบัการเรยีนการสอนในรายวชิาปฏบิตักิาร มหาวทิยาลยั
มีห้องปฏิบัติการส�าหรับแต่ละสาขาวิชาดังนี้
 วศิวกรรมไฟฟ้า ประกอบด้วยห้องปฏิบตักิารวงจรไฟฟ้า ห้องปฏิบตักิารอเิล็กทรอนกิส์ ห้อง
ปฏิบัติการดิจิทัล และไมโครคอนโทรลเลอร์ ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการระบบ
ควบคุมและการวัด ห้องปฏิบัติการ PLC (Programmable Logic Control) ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า
สื่อสาร ห้องโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้าก�าลัง (Software) 
 วิศวกรรมอุตสาหการ ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการฝึกฝีมือช่างห้องปฏิบัติการวิศวกรรม
เครื่องกล ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ (การศึกษาการท�างาน การวัด กระบวนการผลิตขั้นสูง 
การทดสอบวัสดุและระบบอัตโนมัติ) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องโครงงานวิศวกรรม 
อุตสาหการ
 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์และ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ห้องโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการ Internet of Things
 วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการซอฟต์แวร์ด้านการจัดการ
และโลจิสติกส์ (การจัดการการขนส่ง การจัดการคลังสินค้าและระบบ ERP:Enterprise Resoure 
Planning) ห้องปฏิบัติการวางแผนและควบคุมการผลิต และห้องโครงงานวิศวกรรมการจัดการและ
โลจิสติกส์

หน่วยปฏิบัติการหุ่นยนต์และนวัตกรรม 
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนผลักดันให้แนวคิดเชิงวิศวกรรมของนักศึกษา ได้
พฒันาต่อยอดจนส�าเรจ็เป็นผลงานทีจั่บต้องได้จรงิ เพือ่ส่งเข้าประกวด แข่งขนั ท�าวจิยั จนกระทัง่สร้าง
นวัตกรรมใหม่และผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงออกสู่ตลาด
 หน่วยงานนีม้อีปุกรณ์เครือ่งมอืพร้อม ส�าหรบัใช้ในการพฒันามบีคุลากรและนกัศกึษาทีส่นใจ
เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ตรงและเป็นที่รวบรวมผลงานเพื่อสร้างแนวคิดและแรงบันดาลใจให้กับ
นักศึกษาที่เข้ามาสัมผัส นักเรียนที่มาเยี่ยมชม และบุคคลภายนอกที่สนใจ ห้องปฏิบัติการคือ
 ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์พื้นฐาน
 ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ขั้นสูง
 ห้องปฏิบัติการ Workshop ส�าหรับพัฒนาหุ่นยนต์
 ห้องบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมหุ่นยนต์

ห้องปฏบิตักิารวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน ห้องปฏิบตักิารพืน้ฐาน วทิยาศาสตร์ ฟิสกิส์ เคม ีและชีววทิยา 
ส�าหรบัรายวชิาวทิยาศาสตร์ ภายภาพ และวทิยาศาสตร์ชวีภาพ เช่น ฟิสกิส์พืน้ฐาน ฟิสกิส์วศิวกรรมหลกั
เคมี เคมีอินทรีย์ เคมีวิเคราะห์ ชีววิทยา จุลชีววิทยา และวิชากายวิภาคและสรีรวิทยามนุษย์ ส�าหรับ
บการเรยีนการสอนนกัศกึษาชัน้ปีที ่๑ และปีที ่๒ คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต์และคณะวศิวกรรมศาสตร์
 ห้องปฏิบัติแปรรูปอาหาร ใช้ในการแปรรูปอาหาร เช่น การผลิตอาหารกระป๋อง ผลิตภัณฑ์
เบเกอร ีผลติภณัฑ์จากเนือ้สตัว์ การอบแห้งการแช่แขง็ เป็นต้น ใช้ส�าหรบันกัศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยี
การอาหารในรายวิชาปฏิบัติเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร หลักการและนวัตกรรมการแปรรูปอาหาร 



คู่มือบัณฑิตศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต5

เทคโนโลยีเบเกอรี เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกและการวิจัยทางเทคโนโลยีการอาหาร
 หอ้งปฏบิัติการวิเคราะห์อาหาร ใชใ้นการทดลองตรวจวิเคราะห์ องค์ประกอบและ
คุณภาพทางเคมีของอาหาร เช่น การวิเคราะห์ปริมาณกรด-ด่าง โปรตีน ความชื้น ไขมัน เถ้า 
กากใยอาหาร เป็นต้น ใช้ส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ในรายวิชาปฏิบัติ 
หลักวิเคราะห์อาหาร เคมอีาหารและวตัถุเจอืปนอาหารและการวจิยัทางเทคโนโลยกีารอาหาร
 ห้องปฏบิตักิารวศิวกรรมอาหาร ใช้ในการทดลองวดัทางวศิวกรรมอาหาร การปรบั
เทียบมาตรฐานเครื่องมือ สมดุลของมวล และพลังงาน การถ่ายเทความร้อน การแลกเปลี่ยน
ความร้อน เป็นต้นและยังใช้ในการวิเคราะห์เน้ือสัมผัสของอาหาร ส�าหรับนักศึกษาสาขา  
วิชาเทคโนการอาหาร ในรายวิชาปฏิบัติการควบคุมคุณภาพอาหารและการประเมินอายุการ
เก็บรักษา วิศวกรรมอาหาร และการวิจัยทางเทคโนโลยีการอาหาร
 ห้องปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัส และวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ  
ใช้ในการประเมินคุณภาพอาหารโดยทางประสาทสัมผัสแบบต่างๆ และยังใช้ในการวิเคราะห์
คุณภาพทางภายภาพ เช่น การวัดสี การวัดความหนืด และการคัดแยกขนาด เป็นต้น ส�าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ในรายวิชาปฏิบัติการประเมินคุณภาพอาหารทาง
ประสาทสัมผัส และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การควบคุมคุณภาพอาหารและการประเมิน
อายุ การเก็บรักษา และการวิจัยทางเทคโนโลยีการอาหาร
 ห้องปฏิบัติการทางสุขภาพ ส�าหรับเสริมทักษะวิชาชีพด้านสุขภาพและการ 
ออกก�าลังกายให้นักศึกษาสาขาบูรณาการสุขภาพและความงามในรายวิชาฝึกปฏิบัติ เช่น  
การออกก�าลังเพ่ือสุขภาพออกก�าลังกายกระชับสัดส่วน นวัตกรรมการออกก�าลังกาย โยคะ
เพื่อสุขภาพและฟิตเนส
 ห้องปฏิบัติการด้านความงาม ห้องปฏิบัติการทางด้านเครื่องส�าอางและความงาม 
ส�าหรับนักศึกษาสาขาบูรณาการสุขภาพและความงาม ในรายวิชาเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องส�าอางและความงาม เช่นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องส�าอาง นวัตกรรมเครื่องส�าอาง 
วิทยาศาสตร์เครื่องส�าอางตกแต่งสี เครื่่องส�าอางเพื่อการดูแลผิวและเส้นผม เพื่อการวิจัย
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประเมินการทดสอบสมบัติผลิตภัณฑ์ทางเครื่องส�าอางและ
ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม
 ศนูย์ฝึกปฏิบตัวิชิาชพีนวดไทยและสปาเพือ่สขุภาพ เป็นศนูย์ฝึกปฏบิตัทิางวชิาชพี 
เฉพาะทางด้านนวดไทยและสปาเพื่อสุขภาพส�าหรับนักศึกษาในสาขาบูรณาการสุขภาพและ
ความงาม ในรายวิชาฝึกปฏิบัตินวดไทยเพื่อสุขภาพ สปาและธุรกิจสปา การพัฒนาผลิตภัณฑ์
สปา วารีบ�าบัด เทคนิคสปาขั้นสูงและคันธบ�าบัดโดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงใน
การปฏิบัติและบริหารจัดการสปาเพื่อสุขภาพ
 ศูนย์ปฏิบัติและต้นแบบการเรียนรู้คลินิกแพทย์แผนไทยและสปาเพื่อสุขภาพ 
ส�าหรับเป็นต้นแบบการเรียนรู้ ในการจัดตั้งธุรกิจทางคลินิกและการให้บริการทางด้านการ
แพทย์แผนไทยและสปาเพ่ือสุขภาพ ท่ีได้มาตรฐานครบวงจร และถูกต้องตามกฎหมาย
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจส่วนตัวในอนาคต
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บริษัทจ�าลองมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DPU Dummy Company (DPUDC)เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักศึกษาจาก
ทกุคณะวชิา ฝึกปฏบิตักิารบรหิารงานร่วมกนัในรปูบรษิทัเสมอืนจรงิ โดยเป็นส่วนหนืง่ของห้องปฏบิตักิารด้านการตลาดหรอืการขายของ
นักศึกษา รวมทั้งประสานงานกับคณะวิชา บูรณาการและจ�าลองการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ในรูปแบบของบริษัท 

หน่วยงานบริการเพื่อการศึกษา

ศูนย์ทดสอบและเรียนรู้ Testing and Learning Center (TLC)
 ศนูย์ทดสอบและเรยีนรูค้ณะศิลปศาสตร์ให้บรกิารเพือ่สนบัสนนุการเรียนการสอน การอบรม และการทดสอบ โดยมรีายละเอียด
การให้บริการดังนี้
 ๑. บริการห้องปฏิบัติการทางภาษา เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบการเรียนการสอนวิชาต่างๆ เช่น วิชาภาษาอังกฤษของคณะ
ศลิปศาสตร์ทีส่อนให้นกัศกึษาทกุคณะ ทกุชัน้ปี รวมถงึวชิาภาษาไทยทีส่อนให้นกัศกึษาจนีจากมหาวทิยาลยัชนชาตกิวางสแีละมหาวทิยาลยั
การท่องเที่ยวกุ้ยหลิน 
 ๒. บริการสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษ เช่น ชุดฝึกการอ่าน SRA ชุดฝึกการอ่านจากส�านักพิมพ์ Oxford 
และ Cambridge รวมถึงหนังสือและ CD ส�าหรับเตรียมสอบ TOEIC TOEFL และ IELTS 
 ๓. บริการสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ (Speexx) ให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ทั้งในส่วนของ
การแจกจ่าย account เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม จัดการอบรมก่อนใช้งานจัดส่งข้อมูลผลคะแนนหรือจ�านวนช่ัวโมงการใช้งานโปรแกรม 
รวมถึงให้ค�าแนะน�าหรือความช่วยเหลือ ในกรณีที่ผู้เรียนมีปัญหาการใช้งานโปรแกรม
 ๔. บริการจัดสอบเพ่ือวัดความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่หน่วยงาน หรือบุคคลทั้งภายในและภายนอก เช่นร่วมกับศูนย์เตรียม
ความพร้อมเพื่อการท�างาน จัดสอบทักษะภาษาอังกฤษให้นักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปีผ่านข้อสอบ DPU-TEP และการจัดสอบทักษะการ
บริหารธุรกิจรวมถึงจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษให้นักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอก และนักศึกษาจีนจากวิทยาลัยนานาชาติจีน ผ่าน
ข้อสอบ DPU-GET
 ๕. บรกิารจดัสอบภาษาองักฤษให้หน่วยงานภายนอก เช่น จดัการทดสอบภาษาองักฤษ นกัเรียนระดบัช้ันมธัยมศึกษาโปรแกรม
ภาษาอังกฤษจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จัดสอบทักษะภาษาอังกฤษให้บริษัทบริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
“บาฟส์”
 ๖. บริการสถานที่เพื่อจัดการอบรม เช่น ร่วมกับวิทยาลัยการประปา จัดอบรบการใช้ภาษาอังกฤษให้ข้าราชการจากส�านักงาน
ประกันสังคม และร่วมกับศูนย์วิทยบริการจัดสถานที่อบรมหลักสูตรการเขียนอีเมลและจดหมายโต้ตอบ เป็นต้น
 ๗. จดักจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิการเรยีนภาษาอังกฤษนอกห้องเรยีน เช่น กจิกรรม English Day การแข่งขันร้องเพลงภาษาองักฤษ 
(DPU Singing Contest) และการแข่งขัน Speexx Hunting Game เป็นต้น

ศูนย์สนเทศและหอสมุด สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์ ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ หลาก
หลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และดิจิทัล บริการตอบค�าถามและช่วยการค้นคว้า บริการฐานข้อมูล อินเทอร์เน็ต บริการ
ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม อมรมทักษะในการค้นหาและประเมินสารสนเทศ ในห้องสมุดที่ทันสมัยสะดวกสบาย และและใช้บริการต่างๆจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนผ่านหน้าเว็บ www.dpu.ac.th/laic

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย เช่นงานบริการสื่อการเรียนการสอน 
ที่พร้อมให้บริการด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริการถ่ายทอด
โทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายงานบริการ Video onDemand และ IPTV บริการบันทึกเทปวีดิทัศน์ ผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการ
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เรยีนการสอน บริการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยทีางการศกึษา งานบรกิารการเรยีนการสอนผ่านเครอืข่ายอเิล็กทรอนกิส์ 
(E-Learning) บรกิารฝึกอบรมผ่านระบบเครอืข่าย DPU Online Training บรกิารระบบสนบัสนนุการเรยีนการสอน (Google classroom) 
และมีระบบบันทึกการสอน ที่จะช่วยนักศึกษาให้สามารถติดตามและทบทวนการเรียนการสอนย้อนหลังได้

คลินิกวิชาการ บริการให้ค�าปรึกษานักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียนและจัดสอนทบทวนช่วงก่อนสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
โดยนักศึกษาจากโครงการบัณฑิตเกียรตินิยม ให้ค�าปรึกษาเแบบไม่เป็นทางการ ในลักษณะพี่ให้ค�าปรึกษาน้องและเพื่อนให้ค�าปรึกษา
เพื่ือน โดยคลินิกวิชาการอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของส�านักวิชาการ

ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการท�างาน Career Preparation Center (Career Prep.) พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมก่อน
จบการศึกษา จัดฝึกอบรมด้านบุคลิกภาพและการสื่อสารที่ดี ซึ่งประกอบด้วย ๔ หลักสูตรคือ การพัฒนารูปลักษณ์ภายนอก อิริยบถและ
มารยาทสังคม การสื่อสารและการสัมภาษณ์งาน บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ รวมถึงการประสานจัดประเมินทักษะส�าคัญ ๓ ด้าน คือ 
ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศและพื้นฐานด้านธุรกิจ

ศูนย์กีฬา บริการและอ�านวยความสะดวกในการออกก�าลังกายการฝึกฝนทักษะการกีฬา และจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อสุขภาพและ
พลานามยัแขง็แรงสมบรูณ์ของนกัศกึษาและบคุลากร มโีรงยมิเนเซยีมให้บริการ ห้องออกก�าลงักายมอีปุกรณ์ครบชดุ ห้องซาวน่าชายและ
หญงิ ห้องส�าหรบัเต้นแอโรบคิ ห้องลลีาศ ห้องโยคะ ห้องยโูดสนามเทเบลิเทนนสิ สนามวอลเลย์บอล สนามบาสเก็ตบอล สนามแบดมนิตนั 
และลานอเนกประสงค์
 ภายนอกอาคารมศีนูย์กีฬากลางแจ้ง ทีมี่อปุกรณ์หลากหลายชนดิส�าหรบัการออกก�าลงักาย มสีนามฟตุบอล สนามเทนนสิ สนาม
เปตอง สระว่ายน�้า และลานอเนกประสงค์ส�าหรับจัดกิจกรรมของนักศึกษา พร้อมให้บริการแก่สมาชิก และให้บริการเช่าสนามกีฬาแก่
องค์กรภายนอก

ส�านักวิชาการ ประสานงานด้านวิชาการกับองค์กรภายนอกและประสานงานกับคณะ สาขาวิชา และหน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
จดัการและดแูลการใช้ห้องเรยีน จัดกลุม่เรยีนจดัการและดูแลการจดัการเรยีนการสอน การเปิดหลักสูตรใหม่และปรบัปรงุหลักสูตรการรบั
ส่งต้นฉบบัข้อสอบและผลคะแนนสอบการจดัพมิพ์ต�าราการขอผลงานทางวชิาการ และดแูลโครงการพิเศษทางวชิาการของมหาวทิยาลยั
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ฝ่ายทะเบียนการศึกษา บริการนักศึกษาในเรื่องข้อมูลประวัตินักศึกษา การตรวจสอบ 
วุฒิการศึกษา การท�าบัตรนักศึกษา การเทียบโอนหน่วยกิต การย้ายคณะ สาขาวิชา หรือ 
รอบเวลาเรียน การลงทะเบียนเรียนปกติและข้ามสถาบัน การขอถอนรายวิชา (W) การลาพัก
การศกึษาจดัการสอบ ประกาศผลสอบ ตรวจสอบผลการเรียน การออกเอกสาร หนงัสอืรบัรอง
ทั่วไป หนังสือรับรองการจบ และเอกสารผลการศึกษา (Transcript) การขึ้นทะเบียนและ
รายงานตวับณัฑติ การจัดท�า ปรญิญาบตัร และงานบรกิารให้ค�าแนะน�ากรณนีกัศกึษามปัีญหา
ตามค�าร้องที่ยื่นขอ และบริหารระบบ SLCM (Student life Cycle Management) นอกจาก
มีศูนย์บริการนักศึกษาโดยรวบรวมบริการส�าคัญที่นักศึกษาจ�าเป็นต้องขอใช้บริการอย่าง 
ต่อเนือ่งมาไว้ ณ จดุเดยีวกนั เช่น งานบรกิารค�าร้องทกุประเภท การช�าระเงนิ การให้ค�าปรกึษา
และค�าแนะน�าเกี่ยวกับหลักสูตร และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตารางสอบ ตารางสอน และตอบ
ข้อซักถามทั่วไป โดยประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาสนับสนุนการท�างาน

ส�านักงานบัณฑิตศึกษา ส�านักงานบัณฑิตศึกษา เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านวิชาการ 
และการด�าเนินงานจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยประสานงานกับคณะวิชา และ
สาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการ
ศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษาของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 หน่วยงานส่งเสริมการศึกษา

ส�านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ดูแลรับผิดชอบระบบงานคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ได้แก่ ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการ 
การอดุมศกึษา (สกอ.) การประเมนิคณุภาพการศกึษาภายนอก ของส�านกังานรบัรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ตลอดจน
ประสานงานในการจัดท�ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของหน่วยงานที่ก�ากับดูแล

สถาบนัวจิยันโยบายและแผนอดุมศกึษา (สวนอ.) Research Institute for Higher 
Education Policy and Planning (RIHEPP) มฐีานะเทยีบเท่าคณะวชิา สงักดัสายงาน
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ด�าเนินงานวิจัยที่เกี่ยวกับการก�าหนดนโยบายและแผนเพื่อพัฒนาการ
อุดมศึกษา เป็นเครือข่ายการศึกษาวิจัยเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์กับ
ประชาคมวิจัย ส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ รวมทั้งสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ด�าเนินการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
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สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ Institute for Social and Economic Studies (ISES) สนับสนุนนักวิชาการผลิตผลงาน
วิจัยทางวิชาการสู่สังคมมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งเกิดวิทยานิพนธ์
ที่มีคุณภาพ เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสังคมและเศรษฐกิจไทย มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และ
มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญงานวิจัยหลากหลายสาขาวิชา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางนิติศาสตร ์ เผยแพร่และพัฒนา ความรู้ทางด้านนิติศาสตร์ โดยจัดประชุม อบรม และสัมมนา และให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ด้านการท�าวิจัยสาขานิติศาสตร์ พร้อมศึกษาวิจัยและสนับสนุนงานวิจัยสาขานิติศาสตร์ ใน
การวเิคราะห์ประเดน็ปัญหาทางกฎหมายทีน่่าสนใจและน�าเสนอสู่สาธารณชน รวมทัง้รวบรวมข้อมลู สถติ ิเอกสารอ้างองิและวทิยานพินธ์ 
เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าของอาจารย์และนักศึกษา

สถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี (สพบ.) Institute for Professional Accountant Development (IPAD) ตั้งขึ้นโดย
มีวัตถุประสงค์ที่จะให้วิทยบริการแก่สังคม มุ่งเน้นการให้บริการที่ครอบคลุมวิชาชีพบัญชี ไม่ว่าจะเป็นด้านการบัญชีการสอบบัญชี การ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเงิน และระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้แก่นักวิชาชีพบัญชี หน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชน และบุคคลทั่วไป
 หลกัสตูรทีจ่ดัโดยสถาบนัพฒันานกัวชิาชพีบญัช ีรวมถงึการอบรมพฒันาความรูต่้อเนือ่งทางวชิาชพี (CPD) การอบรมผูท้�าบญัชี 
๒๗ ชั่วโมง การอบรมของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ๙ ชั่วโมง (TA) อีกทั้งยังมีการจัดหลักสูตรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของ
นักวิชาชีพบัญชี เช่นการอบรมการวางแผนภาษีอากร การอบรมด้านการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น นอกจากนี้การให้บริการของสถาบัน
พัฒนานักวิชาชีพบัญชี ยังครอบคลุมถึงการให้บริการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร ตามความต้องการขององค์การหรือหน่วยงานต่างๆ และ
งานด้านที่ปรึกษา (In-house Training and Consulting Services)

ศูนย์บริการวิจัย ท�าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการท�าวิจัยให้คณะวิชาหน่วยงาน บริการให้ค�าปรึกษางานวิจัยแก่คณาจารย์ นักศึกษาและ 
ผูส้นใจ รวมถงึการจดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกับงานวจิยั งานวจิยัสถาบนั เพือ่น�าไปใช้ในการบรหิารจดัการมหาวทิยาลยั จดัประชมุวชิาการ 
จัดท�าวารสารสุทธิปริทัศน์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย จัดท�าโพลและสร้างเครือข่ายวิจัยกับสถาบันภายนอก

ศนูย์นวตักรรมการเรยีนการสอน Learning and TeachingInnovation Center (LTIC) ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพอาจารย์
ด้านการเรียนการสอน จัดการพัฒนาหลักสูตร และด�าเนินการอบรมเกี่ยวกับเทคนิควิธีสอน เพื่อให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส�าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ค�าปรึกษาเรื่องการเรียนการสอนและการท�าวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน มีการตรวจเยี่ยม
การสอน และจัดท�าระบบการติดตามพัฒนาการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคล ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เพื่อการรับรองคุณภาพการ
สอน ให้ค�าปรึกษาในงานของ “ชุมชนอาจารย์ผู้สอนคุณภาพ”

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ International Affair Office 
 งานความร่วมมือต่างประเทศ มีหน้าที่รับรองแขกต่างประเทศ จัดประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาและจัดพิธีลง
นามบนัทกึความเข้าใจกบัสถาบนัต่างประเทศ สนบัสนนุการแสวงหา พนัธมติรและสร้างเครอืข่ายต่างประเทศ รวบรวมข้อมลูด้านกจิการ
ต่างประเทศของมหาวทิยาลยั จดัท�ารายงานต่อสภามหาวทิยาลยัและส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ด�าเนนิการประสานงานเพือ่
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา การวิจัยการจัดหลักสูตรร่วมและอื่นๆ ตามบันทึกความเข้าใจ
 งานบริการนักศึกษานานาชาติ ให้บริการต่อวีซ่าแก่นักศึกษาต่างชาติ ให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�าด้านสังคม วัฒนธรรม และ
ที่พักให้ค�าปรึกษานักศึกษาไทยที่จะไปทัศนศึกษาต่างประเทศ และนักศึกษาต่างชาติที่จะทัศนศึกษาในประเทศไทย
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ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ DPU Business Incubator Center เป็นศูนย์อบรมและปฏิบัติ เพื่อให้มีสินค้าต้นแบบของมหาวิทยาลัยเป็น
แนวทางให้เกดิการฝึกฝนการผลติผลติภณัฑ์ของผูป้ระกอบการใหม่ เป็นรปูแบบของการสร้างผูป้ระกอบการใหม่ทีม่กีารดแูลอย่างใกล้ชดิ 
และบริการให้ค�าปรึกษาแนะน�าในลักษณะของพี่เลี้ยงทางธุรกิจ เพี่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจที่อยู่ในระยะก่อตั้งกิจการ 
ให้ด�าเนินกิจการได้อย่างยั่งยืน โดยเน้นการให้ค�าปรึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป 

วิทยาลัยการประปา จัดต้ังขึ้นโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และได้รับการสนับสนุนการศึกษาอบรมจากความร่วมมือของ ๕ องค์กร
ได้แก่การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน เพื่อให้ความรู้ เพิ่มพูนทักษะ และเสริมสร้าง
บุคลากรในการบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนสร้างความรู้ ความช�านาญโดยเฉพาะด้านงานที่เกี่ยวข้องกับระบบประปา ทั้งนี้ได้ร่วมกัน
จดัท�าหลกัสตูรระดบัปริญญาตร ีและหลกัสตูรฝึกอบรมร่วมสรรหาและแลกเปลีย่นวทิยากรผูท้ีม่คีวามรูค้วามช�านาญสงู เพือ่ถ่ายทอดองค์
ความรู้ และประสบการณ์แก่บุคลากรให้เป็นนักบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องอย่างมืออาชีพต่อไป

หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา

หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และเชิดชูเกียรติ ดร.ไสว สุทธิ
พิทักษ์หนึ่งในสองของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ทราบประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
ประวัติความเป็นมาของ อาจารย์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ และเป็นแหล่งแสดงเรื่องราวภูมิปัญญาพื้นบ้านของจังหวัดนครศรีธรรมราชอันเป็น
ถิ่นก�าเนิดของท่านผู้ก่อตั้ง
 ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรื่องราวต่างๆ ผ่านสื่อผสมทั้งภาพวัสดุภัณฑ์ เอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มี ๑๔ ห้องมีชื่อห้อง
ก�ากับทุกห้องตามเรื่องราวที่น�าเสนอในการจัดแสดง

ศนูย์วฒันธรรม มหาวทิยาลยัตระหนกัในภาระหน้าทีข่องการท�านบุ�ารงุศิลปะวฒันธรรมอนัเป็นเอกลักษณ์ของชาต ิจงึจดัสร้าง เรอืนไทย
หมู่ ๓ หลัง และเรือนดนตรี-นาฏศิลป์ เป็นสถานที่ส�าหรับแสดงวิถีชีวิตแบบไทย เป็นที่อนุรักษ์ศิลปวัตถุ เพื่อให้นักศึกษาส�านึกในคุณค่า
ของความเป็นไทย และเป็นศูนย์กลางให้นักศึกษาและประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ได้ใช้ฝึกฝนดนตรีไทย ฝึกร้องเพลงไทยและร�าไทย  
ทางศูนย์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับคณะวิชา ส�านักกิจการนักศึกษา และหน่วยงายภายนอก
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ส�านักกิจการศึกษา มีภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม
บคุลกิภาพ จติส�านกึสาธารณะ ส�านกึความเป็นพลเมอืงและส่งเสรมิการด�าเนนิชวีติอย่างพอเพยีง เพ่ือให้นกัศึกษาสามารถปรบัตวัได้อย่าง
เหมาะสม ในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในสังคมตลอดจนเป็นบัณฑิตที่มีีคุณภาพ และเป็นศูนย์กลางของสวัสดิการและกิจกรรมหลาย 
รูปแบบ ท่ีมุ่งส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาโดยมีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ ได้แก่ ฝ่ายทุนการศึกษา ศูนย์ทักษะชีวิตและการท�างาน 
ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาลนักศึกษา ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม ศูนย์บริการสวัสดิการนักศึกษา ศูนย์กิจกรรมและพัฒนานักศึกษา และ
ศูนย์กีฬา

โรงแรม DPU PLACE  โรงแรมระดับสี่ดาวของมหาวิทยาลัยเป็นอาคารฝึกปฏิบัติงานการโรงแรม ของนักศึกษาคณะการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม มีบริการห้องพักส�าหรับบุคคลทั่วไป ๒๕ ห้อง เป็นห้องธรรมดา ๒๒ ห้อง ห้องชุด ๒ ห้อง และห้องพักรวมขนาด ๔ เตียง 
๑ ห้อง ทั้งมีสถานที่และรับจัดเลี้ยง หรือประชุมสัมมนา บรรยากาศดี หรูหรา ทันสมัย สะดวกสบาย และมีห้องฝึกปฏิบัติการงานสปาของ
นักศึกษาสาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม
 
หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีหอพักนักศึกษารวมจ�านวน ๖ หอพักเป็นหอพักนักศึกษาไทย ๒ หอพัก และหอพักนักศึกษานานาชาติ 
๔ หอพักหอพัก DPU ๑ ขนาด ๙๓ ห้อง มีห้องปรับอากาศ ๔๓ ห้อง และห้องพัดลม ๕๐ ห้อง หอพัก DPU ๒ ขนาด ๓๙ ห้อง เป็นห้อง
พัดลมหอพัก DPU ๓ ขนาด ๑๗ ห้อง หอพัก DPU ๔ ขนาด ๑๔๙ ห้องหอพัก DPU ๕ ขนาด ๙๘ ห้อง และหอพัก DPU ๖ ขนาด ๓๔๖ 
ห้องซึ่งหอพัก DPU ๓ ๔ ๕ และ ๖ เป็นห้องปรับอากาศทั้งหมดทุกหอพักบริการนักศึกษาโดยค�านึงถึงความสะอาด ความสะดวกสบาย
ความสวยงาม และความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นส�าคัญ

ส�านักงานช่วยเหลอืประชาชนทางกฎหมาย บรกิารให้ค�าปรกึษาและแนะน�าทางกฎหมายแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าตอบแทน ทัง้ทาง
แพ่งและอาญา เป็นท่ีฝึกปฏิบัติการวินิจฉัยปัญหาเพื่อการด�าเนินงานทางคดีขั้นต้น และเพิ่มพูนความช�านาญทางกฎหมายในทางปฏิบัติ 
ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
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ศูนย์หนังสือซีเอ็ดบุคส์เซ็นเตอร์ จัดจ�าหน่ายหนังสือ ต�าราเรียนหนังสือเพิ่มพูนความรู้ 
สารคดี บนัเทงิคด ีอปุกรณ์การศกึษา เครือ่งแบบนกัศกึษา และของท่ีระลกึของมหาวทิยาลยั 
จ�าหน่ายในราคาย่อมเยาเป็นพิเศษ เพื่อบริการนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่เป็นอาคาร ๒ ชั้นชั้นล่างเปิดโล่ง ชั้นสอง
เป็นห้องปรับอากาศ บริการอาหารหลายประเภทในราคาย่อมเยา แก่นักศึกษา บุคลากร 
และบุคคลภายนอกตลอดจนมีจุดจ�าหน่ายอาหารเพื่ออ�านวยความสะดวกตามอาคารอ่ืนๆ
เช่น บริเวณอาคาร ๑ หอพัก DPU ๓ และอาคาร ๑๒



 ข้อบังคับ และประกาศ

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ว่าด้วยการศึกษาขั้นประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2557 

 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรก�าหนดข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นประกาศนียบัตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
 อาศัยอ�านาจตามความในข้อ ๓๔(๒) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในการประชุมครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๒๒ 
มกราคม ๒๕๕๗  มีมติให้ก�าหนดข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การศึกษาขั้นประกาศนียบัตรบัณฑิต 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
 ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การศึกษาขั้นประกาศนียบัตรบัณฑิต 
พ.ศ. ๒๕๕๗”
 ข้อ ๒.  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
 ข้อ ๓.  ในข้อบังคับนี้ เว้นแต่จะมีข้อความเป็นอย่างอื่น
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  “คณะวิชา”        หมายความว่า คณะวชิาหรอืหน่วยงานเทยีบเท่าทีม่กีารเรียนการสอน 
    ระดับบัณฑิตศึกษา
  “คณบดี”             หมายความว่า คณบดีคณะวิชาหรือผู้บริหารหน่วยงานเทียบเท่าที่มี 
    การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
  “ผู้อ�านวยการหลักสูตร” หมายความว่า ผู้อ�านวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
    ที่ท�าหน้าที่รับผิดชอบบริหารงานประจ�าของ
    แต่ละหลักสูตร            
  “อาจารย์ประจ�า” หมายความว่า อาจารย์ประจ�ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตศึกษา
    แต่ละหลักสูตร                                                          
  “หน่วยกิตสะสม”       หมายความว่า จ�านวนหน่วยกิตทั้งหมดรวมกันของทุกรายวิชา
    ที่นักศึกษาได้ศึกษาในทุกภาคการศึกษา
 ข้อ ๔.  เพือ่ให้การด�าเนนิงานของคณะวิชาเป็นไปโดยเรยีบร้อย คณะวิชาโดยการอนมุตัขิองอธกิารบด ีอาจออก
ประกาศ ค�าสั่งหรือระเบียบใด ๆ เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
 ข้อ ๕.  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ 
   ในกรณีท่ีมไิด้ก�าหนดไว้ในข้อบังคบันีห้รอืในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็นให้คณบดีพิจารณาและเสนอความเหน็
ต่ออธิการบดี เพื่อวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร
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หมวดที่ ๑
ระบบการศึกษา

 ข้อ ๖.  ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาคและไตรภาค
  ๖.๑ การศึกษาแบบทวิภาค ๑ ปีการศึกษา ประกอบด้วยภาคการศึกษาปกติ ๒ ภาค คือ ภาคต้นและ 
ภาคปลาย มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาค ๑๕ สัปดาห์ และอาจรวมภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่งมีระยะ เวลาเรียน ๘ สัปดาห์ 
โดยมีชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเทียบเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
  ๖.๒ การศึกษาแบบไตรภาค ๑ ปีการศึกษา ประกอบด้วยภาคการศึกษาปกติ ๓ ภาค คือ ภาคต้น  
ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาค ๑๒ สัปดาห์
 ข้อ ๗.  นกัศกึษาต้องศกึษาให้ส�าเรจ็ตามหลกัสตูร ภายในเวลาไม่เกนิ ๓ ปี นบัตัง้แต่ภาคการศกึษาทีข่ึน้ทะเบียน
เป็นนักศึกษา
 ข้อ ๘.  การศึกษาส�าหรับรายวิชาหนึ่งๆ ในระบบการศึกษาแบบทวิภาค  อาจจัดการเรียนการสอน ๑๕ สัปดาห์
ส�าหรบัภาคการศกึษาปกต ิ หรอื ๘ สปัดาห์ส�าหรบัภาคการศกึษาฤดูร้อน หรือจัดการเรียนการสอนทลีะรายวชิา (Block 
Course) ภายในเวลา ๕ – ๘ สัปดาห์ก็ได้
 ข้อ ๙.  ภาษาที่ใช้ในการศึกษารายวิชา อาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้ 

หมวดที่ ๒
ประเภทของนักศึกษา

 ข้อ ๑๐. นักศึกษาขั้นประกาศนียบัตรบัณฑิต แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ นักศึกษาสามัญ นักศึกษาทดลองเรียน 
และนักศึกษาสมทบ
  ๑๐.๑   นักศึกษาสามัญ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตามหลักสูตร  
เพื่อรับประกาศนียบัตร
  ๑๐.๒  นกัศกึษาทดลองเรยีน หมายถงึ นกัศกึษาทีม่หาวทิยาลยัรบัเข้าโดยให้ทดลองศกึษา เพือ่พจิารณา
ให้เป็นนักศึกษาสามัญต่อไปนักศึกษาทดลองเรียนต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่าว่า ๓.๐๐ รวมทั้งได้สัญลักษณ์ S  
ทุกรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษาที่เข้าศึกษาจึงจะเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษา
สามัญได้
   ในกรณทีีน่กัศกึษาทดลองเรยีนยงัไม่อาจเปลีย่นสภาพได้ตามวรรคสอง อาจได้รบัอนญุาตให้ศกึษา 
ต่อไปอีกหนึ่งภาคการศึกษาปกติ  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ได้รับอนุญาตให้ศึกษาต่อไปแล้ว จะต้องมีหน่วยกิต 
ท่ีลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต ได้สัญลักษณ์ S ทุกรายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิต และได้คะแนนเฉล่ียสะสม 
ไม่ต�่ากว่า ๓.๐๐ จึงจะเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้
  ๑๐.๓  นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียนโดยไม่ขอรับ
ประกาศนียบัตร
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หมวดที่ ๓
คุณสมบัติของผู้สมัครและวิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษา

 ข้อ ๑๑.  ผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาสามัญ นักศึกษาทดลองเรียน และนักศึกษาสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  ๑๑.๑  เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้ก�าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของ
หลักสูตรปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากส�านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาหรือส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรณีที่เป็นผู้ก�าลังศึกษาอยู่จะต้องส�าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันนั้นก่อนที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
  ๑๑.๒  ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
  ๑๑.๓  ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค พิษสุราเรื้อรัง ติดยาเสพติดให้โทษที่ร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรค 
ต่อการศึกษา
  ๑๑.๔  ไม่เคยได้รับโทษจ�าคุกตามค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก ยกเว้นแต่เป็นความผิด ที่ได้กระท�าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษจ�าคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันสมัคร
  ๑๑.๕  ไม่เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก่อนเนื่องจาก 
ถูกลงโทษทางวินัย
  ๑๑.๖  มีภูมิล�าเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้สะดวก
  ๑๑.๗  มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่แต่ละหลักสูตรก�าหนดไว้
  ๑๑.๘  มีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติม ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
 ข้อ ๑๒. วิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษา อาจกระท�าได้ดังนี้
  ๑๒.๑   สอบข้อเขียนและหรือตามวิธีการอื่นใดที่แต่ละหลักสูตรก�าหนด
  ๑๒.๒  สอบสัมภาษณ์ด้านความพร้อมที่จะศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
  ๑๒.๓  ในกรณีของนักศึกษาสมทบ คณะวิชาอาจพิจารณารับเข้าเป็นนักศึกษาโดยวิธีการสอบคัดเลือก 
การคัดเลือก การทดสอบความรู้ หรือโดยวิธีใดที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นสมควร และคณบดีให้ความเห็นชอบ
  ในกรณีที่เห็นสมควร คณะวิชาอาจด�าเนินการโดยวิธีการพิเศษอย่างอื่นก็ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
อธิการบดี

หมวดที่ ๔
สถานภาพนักศึกษา

 ข้อ ๑๓. ผูส้มคัรเข้าศกึษา จะมสีถานภาพเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัได้ต่อเมือ่ขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษาแล้ว 
   ในการขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้ปฏิบัติตามวิธีการและตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
 ข้อ ๑๔. นักศึกษาสามัญ มี ๒ สถานภาพ คือ
  ๑๔.๑    นักศึกษาปกติ  ได้แก่ นักศึกษาสามัญที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป
  ๑๔.๒   นกัศกึษารอพนิจิ ได้แก่ นกัศกึษาสามญัทีส่อบได้คะแนนเฉลีย่สะสมในภาคการศกึษาปกติต�า่กว่า 
๓.๐๐
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หมวดที่ ๕
การช�าระค่าเล่าเรียน ค่าบ�ารุง และค่าธรรมเนียม

 ข้อ ๑๕. นักศึกษาต้องช�าระค่าเล่าเรียน ค่าบ�ารุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามอัตราและวิธีการที่มหาวิทยาลัย
ก�าหนด
  ส�าหรับนักศึกษาใหม่  ให้ช�าระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าเล่าเรียน ค่าบ�ารุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ในวันที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  

หมวดที่ ๖
การลงทะเบียนเรียน

 ข้อ ๑๖. ให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาตามท่ีก�าหนดไว้ในหลักสูตร ตามระเบียบปฏิบัติในการลงทะเบียน 
ของมหาวิทยาลัย
 ข้อ ๑๗. นักศึกษาท่ีเรียนแบบทวิภาค ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต�่ากว่า ๖  
หน่วยกิตและไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต  
นักศึกษาที่เรียนแบบไตรภาค จะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต�่ากว่า ๖ หน่วยกิต และไม่เกิน  
๑๒ หน่วยกิต จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนดังกล่าว ให้นับรวมทั้งรายวิชาที่นับหน่วยกิตและรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 
  จ�านวนหน่วยกติทีล่งทะเบียนตามวรรคแรก ไม่ใช้บงัคบักบันกัศกึษาทีศ่กึษาครบ ทกุวชิาตามหลกัสตูรแล้ว 
แต่ยังมีวิชาที่สอบตกหรือท�าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่ก�าหนดหรือเป็นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่คาดว่า 
จะเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจะส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
 ข้อ ๑๘. การลงทะเบียนเรยีนโดยมจี�านวนหน่วยกิตมากกว่าหรอืน้อยกว่าทีก่�าหนดไว้ในข้อ ๑๗  ต้องได้รับอนุมตัิ
จากคณบดีโดยผ่านความเห็นชอบจากผู้อ�านวยการหลักสูตร
 ข้อ ๑๙. การลงทะเบียนเรยีนปกตจิะกระท�าได้ก่อนวนัเปิดภาคการศกึษาแต่ละภาค การลงทะเบยีนล่าช้าให้เป็น
ไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมลงทะเบียนล่าช้าตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
 ข้อ ๒๐. นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน เมื่อพ้นก�าหนด ๑๔ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ ๗ วัน
นับจากวนัเปิดภาคการศกึษาฤดรู้อน จะหมดสทิธใินการลงทะเบยีนเรียนส�าหรับภาคการศกึษานัน้ เว้นแต่มคีวามจ�าเป็น
พิเศษโดยได้รับความเห็นชอบจากคณบดีและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
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หมวดที่ ๗
การขอเพิ่มหรือขอเพิกถอนรายวิชา

 ข้อ ๒๑.  การขอเพิ่มรายวิชา จะกระท�าได้ภายใน ๑๔ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๗ วัน 
นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน
 ข้อ ๒๒. การขอเพิกถอนรายวิชา จะกระท�าได้ดังนี้
  ๒๒.๑  ถ้าขอเพิกถอนรายวิชาภายใน ๑๔ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๗ วัน  
นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชาท่ีเพิกถอนจะไม่บันทึกในระเบียนแสดงผลการศึกษา และนักศึกษาจะได้
รับเงินค่าหน่วยกิตคืน
  ๒๒.๒  นักศกึษาท่ีเรยีนแบบทวิภาค ถ้าขอเพกิถอนรายวชิาเมือ่พ้นก�าหนด ๑๔ วนั แต่ไม่เกนิ ๑๔ สปัดาห์ 
นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือเมื่อพ้นก�าหนด ๗ วัน แต่ไม่เกิน ๗ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน 
หรือนักศึกษาที่เรียนแบบไตรภาค ถ้าขอเพิกถอนรายวิชาเมื่อพ้นก�าหนด ๑๔ วัน แต่ไม่เกิน ๑๑ สัปดาห์ นับจากวันเปิด
ภาคการศึกษา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อ�านวยการหลักสูตร ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชา
นั้น และไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 
  ๒๒.๓  การขอเพิกถอนรายวิชาที่มิได้เป็นไปตามข้อ ๒๒.๑ และ ข้อ ๒๒.๒ จะกระท�ามิได้ เว้นแต่จะม ี
ความจ�าเป็นพิเศษ ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อ�านวยการหลักสูตรและได้รับอนุมัติจากคณบดี ในกรณีนี้
นักศึกษาจะได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชานั้น และไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน
 ข้อ ๒๓. การขอเพิ่มหรือขอเพิกถอนรายวิชา ต้องเป็นไปตามข้อ ๑๗ ด้วย
 ข้อ ๒๔. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยประกาศปิดรายวิชา นักศึกษามีสิทธิขอเงินค่าหน่วยกิต รายวิชานั้นคืน

หมวดที่ ๘
การประเมินผลการศึกษา

 ข้อ ๒๕. การประเมินผลการศึกษา อาจกระท�าโดยการสอบไล่เมื่อส้ินภาคการศึกษา การทดสอบระหว่าง 
ภาคการศึกษา การท�ารายงานจากการอ่านและค้นคว้าด้วยตนเอง การเข้าร่วมอภิปราย และหรือการประเมินผลโดย
ลักษณะอื่น
 ข้อ ๒๖. นักศึกษาที่จะมีสิทธิได้รับการประเมินผลการศึกษา จะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนในรายวิชานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน
 ข้อ ๒๗. ในกรณีท่ีมีเหตุจ�าเป็นหรือเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้าสอบได้ตามตารางที่ก�าหนด ให้นักศึกษาหรือ 
ผู้แทนยื่นค�าร้องขอสอบนอกเวลาสอบปกติของการสอบในภาคการศึกษานั้นได้พร้อมหลักฐานต่ออาจารย์ผู้สอนและ 
ผู้อ�านวยการหลักสูตร และให้อาจารย์ผู้สอนและผู้อ�านวยการหลักสูตรวินิจฉัยข้ันต้นว่ามีเหตุผลสมควรหรือไม่ หาก
มีเหตุผลสมควรให้น�าเร่ืองขออนุมัติจากคณบดีภายใน ๑๐ วันนับตั้งแต่วันสอบที่ปรากฏตามตารางสอบ โดยเสีย 
ค่าธรรมเนียมการสอบตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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 ข้อ ๒๘. การประเมินผลการศึกษาเป็นดังนี้
  ๒๘.๑ การประเมินผลการศึกษาส�าหรับรายวิชาที่น�าไปคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมแบ่งเป็น ๘ ระดับโดยมี
สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้
 ระดับ ค่าระดับ ความหมาย
 A ๔.๐ ดีมาก (Very Good)
 B+ ๓.๕ ดี (Good)
 B ๓.๐ ผ่าน (Pass)
 C+ ๒.๕ พอใช้ (Fair)
 C ๒.๐ เกือบพอใช้ (Almost Fair)
 D+                   ๑.๕ อ่อน (Poor)
 D ๑.๐ อ่อนมาก (Very Poor)
 F ๐.๐ ตก (Fail)
  นักศึกษาที่ได้ผลการศึกษาในระดับ D+  หรือ D  หรือ F  ในรายวิชาใดที่เป็นวิชาบังคับหรือวิชาเอก
หรือวิชาแกน จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ�้าอีกจนกว่าจะได้ระดับตั้งแต่ C  ขึ้นไป
  ส�าหรับนักศึกษาที่ศึกษารายวิชาและสอบได้ครบถ้วนตามข้อก�าหนดของหลักสูตร แต่ผลการศึกษา 
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า ๓.๐๐ จะต้องลงทะเบียนเรียนซ�้าในรายวิชาที่ผลการศึกษาได้ระดับขั้น C+ หรือ C จนกว่า
จะได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า ๓.๐๐ จึงจะถือว่าเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษา
  ส�าหรับวิชาเลือก หากนักศึกษาได้ผลการศึกษาต�่ากว่า B นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ�้าในรายวิชา
น้ันได้หรอือาจลงทะเบียนเรยีนรายวชิาเลอืกอืน่กไ็ด้ โดยนกัศกึษาอาจลงทะเบยีนเรยีนเกนิกว่าจ�านวนหน่วยกิตทีก่�าหนด
ไว้ในหลักสูตรได้
  ในการลงทะเบยีนซ�า้จะไม่น�าหน่วยกติมานบัเพิม่ในหลกัสตูร แต่คะแนนเฉลีย่สะสมคดิจากทกุวชิาท่ีลง
ทะเบียน รวมทั้งวิชาที่ลงทะเบียนซ�้าด้วย
  ๒๘.๒  การประเมินผลการศึกษาส�าหรับรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต แบ่งเป็น ๒ ระดับดังนี้ คือ 
   ระดับ S (Satisfactory)   หมายถึง   สอบได้
   ระดับ U (Unsatisfactory) หมายถึง   สอบตก
  ในกรณีของรายวชิาท่ีไม่นบัหน่วยกติ ถ้านกัศกึษาสอบได้ระดับ U ในรายวิชาใดจะต้องลงทะเบยีนเรยีน
รายวิชานั้นซ�้าอีกจนกว่าจะได้ระดับ S
  ๒๘.๓  ผลการศึกษาอาจแสดงด้วยสัญลักษณ์อื่น ๆได้ดังต่อไปนี้
 สัญลักษณ์  ความหมาย
 I  (Incomplete)  การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ 
 W (Withdraw with Permission)  การเพิกถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ 
 AU  (Audit)  ร่วมฟัง 
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 ข้อ ๒๙. หลักเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาด้วยสัญลักษณ์ I ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
 ข้อ ๓๐. การศึกษาโดยไม่มีการประเมินผล
  ในกรณีจ�าเป็น นักศกึษาจะลงทะเบียนเรยีนรายวิชาใดวชิาหนึง่เป็นการเสริมความรูโ้ดยไม่ต้องการประเมนิ
ผลในรายวิชาน้ันกไ็ด้ แต่ต้องได้รบัความเหน็ชอบจากอาจารย์ผูส้อนและได้รบัอนมุตัจิากผูอ้�านวยการหลกัสตูร โดยช�าระ
ค่าธรรมเนียมตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
  การศึกษาโดยไม่มีการประเมินผลตามวรรคหนึ่งให้บันทึกสัญลักษณ์ AU ส�าหรับรายวิชานั้นไว้ในระเบียน
แสดงผลศึกษาโดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม และนักศึกษาจะต้องเข้าฟังค�าบรรยายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นๆ ใน
วิชานั้น ไม่ต�่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด

หมวดที่ ๙
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 ข้อ ๓๑. นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
  ๓๑.๑  ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร
  ๓๑.๒  ลาออกโดยได้รับอนุมัติแล้ว
  ๓๑.๓  สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาปกติภาคใดภาคหนึ่ง ต�่ากว่า ๒.๕๐ ยกเว้นนักศึกษา
ปกติ ซ่ึงเข้าศึกษาเป็นปีแรกให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมจากผลการศึกษาภาคการศึกษาปกติรวมสองภาค รวมทั้งภาค 
ฤดูร้อนถ้าลงทะเบียนเรียน และได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ต�่ากว่า ๒.๕๐
  ๓๑.๔  เป็นนักศึกษารอพินิจ ๒ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้ยกเว้นกรณีนักศึกษาได้รับอนุญาตให้
ลาพักการศึกษา
  ๓๑.๕  เป็นนักศึกษาทดลองเรียนซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้
  ๓๑.๖  ไม่สามารถส�าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา ๓ ปี
  ๓๑.๗  ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ และไม่ได้ปฏิบัติตามหมวดที่ ๑๔ ของข้อบังคับนี้
  ๓๑.๘  เป็นนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกและไม่เข้าสอบทุกรายวิชาที่
ลงทะเบียนเรียน
  ๓๑.๙  ขาดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
  ๓๑.๑๐  ถูกลงโทษทางวินัยให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
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หมวดที่ ๑๐
การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตภายในมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๓๒. การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตท่ีได้ศึกษามาแล้วในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยและมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
  ๓๒.๑  รายวชิาทีข่อเทยีบและโอนหน่วยกติจะต้องมเีนือ้หาเหมอืนหรอืคล้ายคลงึกบัรายวชิาในหลกัสตูร
ที่ก�าลังศึกษาอยู่ และมีจ�านวนหน่วยกิตที่เท่ากันหรือมากกว่าในระดับที่สามารถทดแทนกันได้ โดยมีผลการศึกษาไม่ต�่า
กว่า B หรือ S หรือเทียบเท่า
  ๓๒.๒  การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตตามข้อ ๓๒.๑ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดยความ 
เห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรที่จะรับโอน
  ๓๒.๓  รายวิชาที่เทียบโอนจะน�ามาค�านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม

หมวดที่ ๑๑
การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาอื่น

 ข้อ ๓๓. การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตที่ได้ศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย

หมวดที่ ๑๒
การเรียนข้ามสถาบัน

 ข้อ ๓๔. ในกรณีจ�าเป็น นักศึกษาอาจขออนุมัติจากคณบดีให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่จัดสอนในสถาบัน
อดุมศึกษาอ่ืน ซึง่ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษารบัรองหลกัสตูร และน�าผลการศกึษามาเทยีบและโอนหน่วยกิต
ได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
 ข้อ ๓๕.  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอื่นท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ โดยให้ลงทะเบียนเรียนบางวิชา เพื่อน�าหน่วยกิตและผลการศึกษา ไปเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถาบันที่ตนศึกษาอยู่ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

หมวดที่ ๑๓
การให้พักการศึกษา

 ข้อ ๓๖. ในกรณีท่ีมีค�าสั่งของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาพักการศึกษาที่ไม่ใช่เหตุจากการทุจริตในการสอบไล่  
ภายหลังจากที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาที่ถูกสั่งให้พักการศึกษา ให้ถือว่าการลงทะเบียนรายวิชา
ทั้งหมดเป็นโมฆะ ในกรณีนี้มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้เต็มจ�านวน 
 ข้อ ๓๗. กรณีนักศึกษาถูกลงโทษให้พักการศึกษาด้วยเหตุทุจริตในการสอบไล่ ให้ถือว่าผลการศึกษาได้ระดับ F 
ในรายวิชาที่ทุจริตในการสอบไล่นั้น และอาจได้รับโทษอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการสอบไล่ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
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 ข้อ ๓๘. นักศึกษาที่ถูกสั่งให้พักการศึกษา ภายหลังพ้นก�าหนดโทษและประสงค์จะกลับเข้าศึกษาใหม่ต้องยื่น
ค�าร้องต่อคณบดก่ีอนวนัเปิดภาคการศกึษาไม่น้อยกว่า ๑๕ วนั และจะต้องได้รับอนมุติัจากอธกิารบดีหรือผู้ซ่ึงอธกิารบดี
มอบหมาย และต้องช�าระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติที่ถูกสั่งให้พักการศึกษา

หมวดที่ ๑๔
การลาพักการศึกษา

 ข้อ ๓๙. ในกรณีนักศึกษามีกิจธุระจ�าเป็น จะขอลาพักการศึกษาได้ โดยต้องยื่นค�าร้องขอลาพักการศึกษาต่อ
คณบดีภายในเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาคเรียนที่ขอลาพักการศึกษา
 ข้อ ๔๐. หากพ้นก�าหนดตามข้อ ๓๙ แล้ว นักศึกษาอาจขอลาพักการศึกษาได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  ๔๐.๑   ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
  ๔๐.๒   มีความจ�าเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศโดยมีเหตุอันสมควร
  ๔๐.๓  เจบ็ป่วยจนต้องพกัรักษาตวัเป็นเวลานานตามค�าสัง่แพทย์ โดยมใีบรบัรองแพทย์จากสถานพยาบาล
  ๔๐.๔  มีเหตุสุดวิสัย
 ข้อ ๔๑. คณบดีมีอ�านาจอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้คร้ังละไม่เกินสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน แต่ทั้งนี้ 
เมื่อรวมเวลาการพักการศึกษาทั้งหมดต้องไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ
 ข้อ ๔๒. ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ให้นับระยะเวลาที่ลารวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษา
ด้วย  ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๔๑.๑
 ข้อ ๔๓. นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องช�าระค่ารักษาสถานภาพ การเป็นนักศึกษาทุกภาค 
การศึกษาปกติที่ขอลาพักการศึกษา
 ข้อ ๔๔. นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาประสงค์จะกลับเข้าศึกษาใหม่ ต้องได้รับอนุมัติจากคณบด ี
ก่อนวนัเปิดภาคการศกึษาไม่น้อยกว่า ๑๕ วนั หากพ้นก�าหนดดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมติัจากอธิการบดีหรือผู้ซ่ึงอธกิารบดี
มอบหมาย

หมวดที่ ๑๕
การขอคืนสภาพนักศึกษา

 ข้อ ๔๕. นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๓๑.๒  ข้อ ๓๑.๗  และข้อ ๓๑.๘ อาจขอคืนสภาพ
นักศึกษาได้ภายในเวลา ๒ ปี นับจากวันที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา โดยคิดระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
รวมอยู่ในระยะเวลาของการศึกษาด้วย
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หมวดที่ ๑๖
การส�าเร็จการศึกษาและรับประกาศนียบัตร

 ข้อ ๔๖. นักศึกษาจะถือว่าเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  ๔๖.๑  สอบได้ครบถ้วนตามหลักสูตร โดยมีหน่วยกิตสะสมตามที่หลักสูตรก�าหนด
  ๔๖.๒  ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า ๓.๐๐
 ข้อ ๔๗. นักศึกษาจะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัยต้อง
  ๔๗.๑  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๔๖
  ๔๗.๒  ไม่มีภาระหนี้สินต่อมหาวิทยาลัย
  ๔๗.๓  มีความประพฤติเรียบร้อย มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามระเบียบและวินัยที่มหาวิทยาลัย
ก�าหนด

                                   ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗      

        (ดร.อรัญ  ธรรมโน)
                   นายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ว่าด้วยการสอบไล่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช 2549

 โดยทีเ่หน็เป็นการสมควรออกข้อบงัคบัมหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑิตย์ ว่าด้วยการสอบไล่ของนกัศกึษาระดับบณัฑติ
ศึกษาพุทธศักราช ๒๕๔๙
 ฉะนั้น อาศัยอ�านาจตามความในข้อ ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ว่าด้วยการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พุทธศักราช ๒๕๒๘ จึงให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการสอบไล่ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิต พุทธศักราช ๒๕๔๙ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อบงัคบันีเ้รยีกว่า “ข้อบังคับมหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์ ว่าด้วยการการสอบไล่ของนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  
 พุทธศักราช ๒๕๔๙”
ข้อ ๒. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓. บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือบันทึกที่ขัดหรือแย้ง หรือที่เหมือนกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับ 
 นี้แทน
ข้อ ๔. ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๕. ค�าว่า “ระดบับณัฑติศกึษา” ให้หมายรวมถงึ การศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรบณัฑติ ระดับปรญิญามหาบัณฑติ  
 และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ข้อ ๖. การอ�านวยการและควบคุมการสอบไล่
 ๖.๑  ในกรณีท่ีเป็นการสอบของวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบปกติ การแต่งต้ังคณะกรรมการอ�านวยการ 
  สอบไล่ให้เป็นไปตามที ่มหาวทิยาลยัก�าหนด ส่วนการจดัการเรยีนการสอนทลีะรายวชิา (Block Course)  
  ให้อธิการบดีแต่งต้ังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการอ�านวยการสอบไล่ และผู้อ�านวยการ 
  บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนทีละรายวิชาเป็นกรรมการ
 ๖.๒  ให้ประธานกรรมการอ�านวยการสอบไล่  แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท�างานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
  ด้านต่างๆ เพื่อควบคุม และด�าเนินการสอบไล่ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และให้มีอ�านาจหน้าที่ตามท่ี 
  คณะกรรมการอ�านวยการสอบไล่มอบหมาย
 ๖.๓  ให้สาขาวิชา น�าต้นฉบับข้อสอบส่งให้คณะกรรมการวิชาการประจ�าสาขาวิชาพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
  และน�าต้นฉบับข้อสอบทีผ่่านความเหน็ชอบแล้วส่งให้แผนกประเมนิผลการศกึษา ส�านกัวชิาการ จากนัน้ 
  ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลเบิกต้นฉบับข้อสอบไปด�าเนินการต่อไป
 ๖.๔  ในกรณีท่ีมีนักศึกษาฝ่าฝืนข้อบังคับว่าด้วยการสอบไล่ ประธานคณะกรรมการอ�านวยการสอบไล่หรือ 
  กรรมการผู้ได้รับมอบหมาย  มีอ�านาจสั่งหรือด�าเนินการมิให้นักศึกษาผู้นั้นเข้าห้องสอบหรือให้นักศึกษา 
  ผู้นั้นออกจากห้องสอบได้ตามที่เห็นควร
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 ๖.๕  อาจารย์ผู้ตรวจข้อสอบต้องน�าส่งผลการศึกษา ให้คณะกรรมการวิชาการประจ�าสาขาวิชาพิจารณา  
  จากนั้นให้สาขาวิชาส่งให้แผนกประเมินผลการศึกษาส�านักวิชาการ เสนอขออนุมัติรองอธิการบดี 
  ฝ่ายวิชาการหรือผู้ท่ีประธานอ�านวยการสอบไล่มอบหมาย เมื่ออนุมัติแล้ว จึงให้ฝ่ายทะเบียนและ 
  ประมวลผล ประกาศผลสอบให้นักศึกษาทราบและด�าเนินการบันทึกผลสอบต่อไป
ข้อ ๗. ข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบไล่
 ๗.๑  นักศึกษาต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ที่มหาวิทยาลัยก�าหนดไว้ ผู้ไม่ปฏิบัติดังกล่าวถือว่า 
  ขาดสอบ
 ๗.๒  นักศึกษาต้องแสดงบตัรประจ�าตวันกัศกึษา ให้กรรมการควบคมุห้องสอบตรวจทกุครัง้ทีเ่ข้าสอบ  มิฉะนัน้ 
  จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
    ในกรณีบัตรประจ�าตัวนักศึกษาช�ารุดหรือหมดอายุ กรรมการควบคุมห้องสอบอาจผ่อนผัน 
  ให้นักศึกษาผู้นั้น เข้าสอบไล่ในวิชานั้นได้ โดยเก็บบัตรประจ�าตัวนักศึกษานั้นไว้ แล้วน�าไปมอบให้ 
  ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล เพื่อให้นักศึกษาท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษาใหม่
    ในกรณีท่ีนักศึกษาลืมบัตรประจ�าตัว ให้นักศึกษาไปท�าบัตรประจ�าตัวที่ฝ่ายทะเบียนและ 
  ประมวลผล แล้วน�าบัตรประจ�าตัวมามอบให้กรรมการควบคุมห้องสอบ เพื่อด�าเนินการสอบต่อไป
 ๗.๓  นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 ๗.๔  นักศึกษาผู้ใดสอบแทนกัน ถือว่าประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรง จะถูกลงโทษขั้นสูงสุด ตามที่ได้ระบุไว้ใน 
  ข้อ ๙.๒ และในกรณีที่ให้บุคคลภายนอกเข้าสอบแทน บุคคลผู้นั้นอาจถูกด�าเนินคดีตามกฎหมาย
 ๗.๕  นักศึกษาต้องจัดหาอุปกรณ์เครื่องเขียนที่จ�าเป็นเกี่ยวกับการสอบมาเองไม่อนุญาตให้ยืมสิ่งของทุกชนิด 
  จากนักศึกษาผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ
 ๗.๖  ห้ามนักศึกษาน�าต�ารา บันทึก เอกสาร เครื่องค�านวณ หรือสิ่งของอื่นใดที่มีสูตร ข้อความ หรือสัญลักษณ์  
  ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอบเข้าห้องสอบ เว้นแต่ผู้ที่ออกข้อสอบไล่ในวิชานั้นได้อนุญาตไว้ โดยระบุไว้ใน 
  ค�าชี้แจงของข้อสอบ
 ๗.๗  ห้ามนักศึกษาน�าอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
 ๗.๘  นกัศกึษาต้องเข้าห้องสอบทันทีเมือ่มสีญัญาณให้เข้าห้องสอบ หากนกัศกึษาผูใ้ดเข้าห้องสอบก่อนมสีญัญาณ 
  เข้าสอบจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบไล่วิชานั้น
    ในกรณีที่นักศึกษามาถึงห้องสอบสายเกินกว่า ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 ๗.๙  ในการสอบ นกัศึกษาต้องใช้สมดุค�าตอบและ/หรอืกระดาษค�าตอบทีม่หาวิทยาลยัจดัให้โดยเฉพาะเท่านัน้
 ๗.๑๐ นักศึกษาต้องนั่งตามเลขท่ีนั่งสอบที่มหาวิทยาลัยก�าหนดไว้ และห้ามเคลื่อนย้ายเก้าอี้ออกจากแถว 
  ที่จัดไว้ให้
 ๗.๑๑ เมื่อเข้าห้องสอบแล้ว นักศึกษาต้องลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบที่ได้จัดไว้ มิฉะนั้นจะถือว่า 
  ขาดสอบ
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 ๗.๑๒ ระหว่างการสอบ หากนักศึกษาสงสัยหรือต้องการสิ่งใด ให้แจ้งแก่กรรมการควบคุมห้องสอบ และห้าม
  นักศึกษาพูดหรือติดต่อกันหรือก่อการรบกวนแก่ผู้อื่น
 ๗.๑๓ นักศึกษาต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อความที่แจ้งไว้ในข้อสอบ หรือที่กรรมการควบคุมห้องสอบแจ้ง 
  ให้ทราบ หากไม่ปฏิบัติตาม ผู้ตรวจข้อสอบอาจไม่ตรวจข้อสอบนั้นๆก็ได้
 ๗.๑๔ เมื่อหมดเวลาสอบตามก�าหนด ห้ามนักศึกษาเขียนค�าตอบต่อไปอีก และต้องรีบส่งสมุดค�าตอบและ/ 
  หรือกระดาษค�าตอบให้กรรมการควบคุมห้องสอบทันที สมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบที่ส่งแล้ว 
  จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อความใดอีกมิได้
 ๗.๑๕ นักศึกษาจะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเม่ือการสอบผ่านไปแล้ว ๔๕ นาที นับแต่มีสัญญาณเริ่มการสอบ  
  และจะต้องรอจนกว่ากรรมการควบคุมห้องสอบได้เกบ็สมดุค�าตอบและ/หรอืกระดาษค�าตอบและข้อสอบ 
  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การออกจากห้องสอบชั่วคราวจะต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการควบคุมห้องสอบ  
  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการควบคุมห้องสอบ
 ๗.๑๖ เมื่อนักศึกษาได้ส่งสมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบแก่กรรมการควบคุมห้องสอบเรียบร้อยแล้ว  
  นักศึกษาต้องออกไปให้พ้นบริเวณเขตสอบไล่ทันทีห้ามส่งเสียงหรือท�าการรบกวนผู้ที่ก�าลังสอบอยู่  
  หรือให้อาณัติสัญญาณเกี่ยวกับวิชาที่ตนสอบ ซึ่งอาจท�าให้ผู้อื่นที่อยู่ในห้องสอบได้รับประโยชน์
ข้อ ๘. ข้อปฏิบัติของกรรมการควบคุมห้องสอบ
 ๘.๑ แต่ละห้องต้องมีกรรมการควบคุมห้องสอบ อย่างน้อยห้องละหนึ่งคน
 ๘.๒ การปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมห้องสอบ
  ๘.๒.๑ กรรมการควบคุมห้องสอบจะต้องไปรับข้อสอบก่อนเวลาเข้าสอบ ๓๐ นาที พร้อมลงลายมือชื่อ 
   รับซองข้อสอบ สมุดค�าตอบ กระดาษค�าตอบ เอกสาร และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวกับการสอบ
  ๘.๒.๒ กรรมการควบคมุห้องสอบต้องไปถงึห้องสอบก่อนเวลาเริม่สอบอย่างน้อย ๑๐ นาท ีเพือ่แจกข้อสอบ  
   สมดุค�าตอบและ/หรอืกระดาษค�าตอบ  โดยวางกระดาษข้อสอบคว�า่หน้า ทับด้วยสมดุค�าตอบและ/ 
   หรือกระดาษค�าตอบให้เรียบร้อย ก่อนมีสัญญาณเริ่มการสอบ
    กรรมการควบคุมห้องสอบต้องลงลายมือชื่อก�ากับ ในสมุดค�าตอบทุกเล่มและ/หรือ  
   กระดาษค�าตอบทุกชุด ก่อนแจกสมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบ
  ๘.๒.๓ กรรมการควบคมุห้องสอบไม่มีอ�านาจอนญุาตให้นกัศกึษาน�าต�ารา  บนัทกึ เอกสาร เครือ่งค�านวณ  
   อปุกรณ์หรอืสิง่อืน่ใดทีม่สีตูร ข้อความ หรอืสญัลกัษณ์ ทีเ่กีย่วข้องกบัรายวชิาทีส่อบ เข้าห้องสอบ  
   เว้นแต่ผู้ที่ออกข้อสอบไล่ในวิชานั้นได้อนุญาตไว้ ซึ่งระบุในค�าชี้แจงของข้อสอบ
  ๘.๒.๔ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องเก็บข้อสอบ สมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบจากที่นั่งสอบ 
   ที่ขาดสอบ หลังจากการสอบผ่านไปแล้ว ๓๐ นาที
  ๘.๒.๕ ให้กรรมการควบคุมห้องสอบประสานงานกัน และตรวจตราความเรียบร้อยในการสอบ 
   โดยสม�่าเสมอ
    ในกรณีกรรมการควบคุมห้องสอบ มีเหตุจ�าเป็นต้องออกจากห้องสอบเป็นการช่ัวคราว  
   ให้แจ้งแก่กรรมการควบคุมห้องสอบผู้อื่นที่ประจ�าห้องสอบนั้นทราบก่อนออกจากห้องสอบ



คู่มือบัณฑิตศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต27

  ๘.๒.๖ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องไม่ส่งเสียงรบกวน อ่านหนังสือ ใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หรือ 
   น�างานอื่นเข้าไปท�าในขณะควบคุมการสอบ
 ๘.๓  การควบคุมการเข้าห้องสอบและการออกจากห้องสอบของนักศึกษา
  ๘.๓.๑ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องดูแลนักศึกษาทุกคนให้เข้าห้องสอบภายใน ๑๐ นาที นับแต่มี 
   สัญญาณเข้าสอบ
    ในกรณนีกัศกึษามาถงึห้องสอบสายกว่า ๓๐ นาที กรรมการผูค้วบคมุห้องสอบไม่มอี�านาจ 
   อนุญาตให้นักศึกษา เข้าห้องสอบ
  ๘.๓.๒ กรรมการควบคุมห้องสอบจะอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อการสอบได้ผ่าน 
   ไปแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔๕ นาที นับแต่มีสัญญาณเข้าสอบ 
    ในกรณีท่ีนักศึกษามีความจ�าเป็นต้องออกจากห้องสอบชั่วคราว ให้อยู ่ในดุลพินิจ 
   ของกรรมการควบคุมห้องสอบ ที่จะพิจารณาอนุญาตหรือไม่ และถ้าอนุญาตต้องมีกรรมการ  
   ควบคุมห้องสอบนั้นคอยดูแลด้วย ทั้งนี้จะต้องมีกรรมการอยู่ควบคุมห้องสอบอย่างน้อยหนึ่งคน
  ๘.๓.๓ กรรมการควบคุมห้องสอบ ต้องดูแลมิให้ผู้ซ่ึงไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการสอบอยู่ใกล้บริเวณ 
   ห้องสอบ
 ๘.๔  การตรวจรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบ
  ๘.๔.๑ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องตรวจบัตรประจ�าตัวนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ ถ้าไม่มี 
   บัตรประจ�าตัวนักศึกษาไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
  ๘.๔.๒ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องให้นักศึกษาลงลายมือชื่อ ในบัญชีรายชื่อที่จัดไว้เป็นหลักฐาน 
   การเข้าสอบ พร้อมทั้งตรวจบัตรประจ�าตัวนักศึกษาอีกครั้งหนึ่ง
    ในกรณีท่ีนักศกึษาไม่มรีายชือ่ทีจ่ดัไว้ให้ในห้องสอบนัน้ ต้องมแีบบแสดงการเพิม่ชือ่เข้าสอบ  
   จากการตรวจสอบของฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มามอบให้กรรมการควบคุมห้องสอบเพื่อ 
   อนญุาตให้เข้าสอบ
  ๘.๔.๓ เมื่อการสอบผ่านพ้นไปแล้ว ๔๕ นาที ให้กรรมการควบคุมห้องสอบกรอกข้อมูลในใบรายงานผล 
   การควบคมุการสอบไล่ให้ครบถ้วน เพ่ือเป็นการรายงานผลการสอบประจ�าวนัต่อประธานกรรมการ 
   อ�านวยการสอบไล่
 ๘.๕  ห้ามกรรมการควบคมุห้องสอบ อธบิาย ชีแ้จง หรือสนันษิฐานเก่ียวกับข้อสงสยัของนกัศกึษาในเรือ่งข้อสอบ  
  หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลจะด�าเนินการแจ้งไป 
  ให้ทราบ
 ๘.๖ ให้กรรมการควบคุมห้องสอบ แจกสมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบ แก่นักศึกษาที่มีความจ�าเป็น 
  ต้องขอเพิ่มได้เพียง ครั้งละ ๑ เล่ม หรือ ๑ แผ่น แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกรรมการควบคุม 
  ห้องสอบลงสมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบที่ขอเพิ่มนั้น
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 ๘.๗ การสิ้นสุดเวลาสอบ
  ๘.๗.๑ เมือ่หมดเวลาสอบแล้ว กรรมการควบคมุห้องสอบสัง่ให้นกัศกึษาทกุคนหยดุเขียน และนกัศึกษา 
   น�าสมุดค�าตอบ และ/หรือกระดาษค�าตอบส่งกรรมการแล้ว นักศึกษาจึงออกจากห้องสอบได้
  ๘.๗.๒ ในกรณีที่นักศึกษายังเขียนต่อไปเมื่อหมดเวลาสอบแล้ว ให้กรรมการควบคุมห้องสอบบันทึก 
   ระยะเวลาส่วนเกินบนหัวสมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนได้ทราบ  
   เพื่อพิจารณาถึงผลของการกระท�าของนักศึกษาผู้นั้นต่อไป
 ๘.๘ การเก็บสมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบ 
  ๘.๘.๑ กรรมการควบคมุห้องสอบ ต้องไม่อนญุาตให้นกัศกึษาน�าข้อสอบ สมดุค�าตอบและ/หรือกระดาษ 
   ค�าตอบที่ไม่ได้ใช้ออกจากห้องสอบ
  ๘.๘.๒ กรรมการควบคมุห้องสอบ ต้องเรยีงสมดุค�าตอบและ/หรอืกระดาษค�าตอบ ตามล�าดับเลขทีส่อบ 
   ของนกัศกึษาพร้อมข้อสอบหนึง่ชดุ แล้วน�าบรรจลุงในซองรายวชิาให้เรยีบร้อย ส่วนสมุดค�าตอบ 
   และ/หรอืกระดาษค�าตอบทีไ่ม่ได้ใช้ รวมทัง้ข้อสอบทัง้หมดให้บรรจลุงซองอืน่ต่างหาก และให้น�าส่ง  
   ณ หน่วยกลางที่รับส่งข้อสอบ พร้อมทั้งลงลายมือ ไว้เป็นหลักฐาน และต้องให้เจ้าหน้าที ่
   ผนึกซองสมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบทันที
 ๘.๙  กรรมการควบคมุห้องสอบผูใ้ดมเีหตจุ�าเป็น ไม่สามารถควบคมุการสอบได้ตามวนัเวลาทีก่�าหนด ให้จดัหา 
  กรรมการควบคุมห้องสอบคนอื่นมาแทน โดยต้องเสนอให้ประธานกรรมการอ�านวยการสอบไล่หรือ 
  กรรมการที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติก่อนก�าหนดการคุมสอบ หากเป็นเหตุสุดวิสัยไม่สามารถ 
  ขออนุมัติก่อนก�าหนดการควบคุมสอบ ให้แจ้งหน่วยงานที่ตนสังกัดทันทีที่สามารถท�าได้ และเสนอให้ 
  ประธานกรรมการอ�านวยการสอบไล่ทราบต่อไป
 ๘.๑๐ กรรมการควบคุมห้องสอบผู้ใดละเลยหรือไม่ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ และ 
  อาจถูกพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี
ข้อ ๙. การพิจารณาการกระท�าทุจริตของนักศึกษาในการสอบ
 ๙.๑  ข้อปฏิบัติส�าหรับกรรมการควบคุมห้องสอบ
  ๙.๑.๑  ในกรณีที่มีการส่งเสียง แสดงสัญญาณ หรือการกระท�าใด ที่ส่อเจตนาทุจริตในขณะท�าการสอบ  
   ให้กรรมการควบคุม ห้องสอบพิจารณาว่ากล่าวตักเตือน หากยังไม่เชื่อฟัง ให้กรรมการควบคุม 
   ห้องสอบท�ารายงานตามแบบรายงานทุจริตการสอบของมหาวิทยาลัย โดยให้นักศึกษาผู้นั้น 
   ลงชื่อรับทราบไว้ เสนอต่อประธานกรรมการอ�านวยการสอบไล่
  ๙.๑.๒ ในกรณทีีม่กีารกระท�าทจุรติ เช่น ส่ง แสดง เกบ็ น�าเข้ามาซึง่ต�ารา บนัทกึ เอกสาร เคร่ืองค�านวณ  
   อปุกรณ์ หรอืสิง่ของอืน่ใดท่ีมสูีตร ข้อความ หรือสัญลักษณ์ ท่ีเกีย่วข้องกบัการสอบในรายวชิานัน้ 
   ซึ่งผู้ออกข้อสอบมิได้อนุญาต โดยระบุไว้ในข้อสอบ หรือในกรณีที่นักศึกษาให้บุคคลอื่นช่วยท�า 
   ข้อสอบหรอืเข้าห้องสอบแทน หรือเข้าสอบแทนบคุคลอืน่ ให้กรรมการควบคมุห้องสอบท�ารายงาน 
   ตามแบบรายงานทจุริตการสอบของมหาวทิยาลยั โดยให้นกัศกึษาผู้นัน้ลงชือ่รับทราบไว้ พร้อมท้ัง 
   แนบหลักฐานการทุจริต เสนอต่อประธานกรรมการอ�านวยการสอบไล่
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  ๙.๑.๓ ในกรณีที่นักศึกษาผู้กระท�าทุจริต ตามข้อ ๙.๑.๑ หรือ ๙.๑.๒ ไม่ยอมลงลายมื่อชื่อรับทราบใน
   รายงาน ให้ท�ารายงานบันทึกพฤติกรรมของนักศึกษาที่ไม่ยอมลงลายมือช่ือไว้ด้วย เพ่ือ 
   ประกอบการพิจารณาลงโทษ
 ๙.๒  การลงโทษนักศึกษาที่กระท�าการทุจริตในการสอบไล่ ให้มีการลงโทษตามล�าดับขั้นดังนี้
  ๙.๒.๑   การกระท�าทุจริตในการสอบไล่ครั้งที่ ๑ ให้ลงโทษอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
   (๑) ปรับตกในวิชาที่ทุจริต
   (๒) ปรับตกทุกวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น
   (๓) ปรับตกทุกวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น และพักการศึกษาอีก ๑ ภาคการศึกษา 
   (๔) ปรับตกทุกวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น และพักการศึกษาอีก ๒ ภาคการศึกษา 
    การพิจารณาว่า ควรลงโทษในระดับใดท่ีก�าหนดไว้ข้างต้น ให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของ 
   คณะกรรมการกิจการนักศึกษา และน�าเสนอผลการพิจารณาต่ออธิการบดีหรือผู้ท่ีอธิการบด ี
   มอบหมายเพื่อพิจารณาต่อไป
  ๙.๒.๒ การกระท�าทุจริตในการสอบไล่ครั้งที่ ๒ ให้พ้นสภาพความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๐. ผลการสอบไล่
 ๑๐.๑ มหาวิทยาลัยจะประกาศแจ้งผลการสอบไล่ให้นักศึกษาทราบ ภายในระยะเวลาอันควรและเป็นหน้าที ่
  ของนักศึกษาที่จะเก็บรักษาเอกสารแจ้งผลการสอบนั้นไว้
 ๑๐.๒ ผลการสอบท่ีมหาวิทยาลัยแจ้งไปแล้วนั้น หากนักศึกษาผู้ใดสงสัยผลการสอบไล่ของตน และต้องการ 
  จะให้มหาวทิยาลยัตรวจสอบความถกูต้อง ให้ยืน่ค�าร้องแสดงความจ�านงขอตรวจสอบ พร้อมแสดงเหตผุล 
  ให้ชัดเจนในข้อสงสัยต่ออธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย และอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบด ี
  มอบหมาจอาจพิจารณาให้มีการตรวจสอบหรือไม่ก็ได้
 ๑๐.๓ การยื่นค�าร้องขอให้ตรวจสอบข้อ ๑๐.๒ ต้องยื่นภายในก�าหนดเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่มหาวิทยาลัย 
  ประกาศผลการสอบไล่วิชานั้นๆ หากพ้นก�าหนดนั้นแล้ว ถือว่าหมดสิทธิ์ที่จะขอให้มีการตรวจสอบ
ข้อ ๑๑. การสอบกลางภาค การสอบย่อยใดๆระหว่างภาคการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนทีละรายวิชา  
 (Block Course) ให้ใช้ข้อบังคับนี้โดยอนุโลม
ข้อ ๑๒. การยกเว้นหรอืการผ่อนผนัการปฏบิตัติามข้อบงัคบันี ้จะกระท�าได้เมือ่มเีหตุสมควรหรือจ�าเป็น โดยได้รับอนมัุติ 
 จากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

                ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

     
         (ดร.อรัญ  ธรรมโน)
        อุปนายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
                ปฏิบัติการแทนนายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์



คู่มือบัณฑิตศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต30

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ว่าด้วยระเบียบวินัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช 2548

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ว่าด้วยระเบียบวินัยนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาพุทธศักราช ๒๕๔๘
 ฉะนั้น อาศัยอ�านาจตามความในข้อ ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พุทธศักราช ๒๕๒๘ จึงให้ออก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยระเบียบวินัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๘ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยระเบียบวินัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 พุทธศักราช ๒๕๔๘”
ข้อ ๒. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓. บรรดาระเบยีบ ข้อบงัคบั ประกาศ ค�าสัง่ หรือบันทกึทีข่ดัแย้ง หรือทีเ่หมอืนกบัข้อบงัคบันี ้ให้ใช้ข้อบงัคบันีแ้ทน
ข้อ ๔. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๕. นักศึกษาต้องประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ดังนี้
  ๕.๑  ต้องปฏิบัติตามค�าสั่ง หรือค�าตักเตือนของผู้บริหาร หรือคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
  ๕.๒  ไม่แสดงกิริยา วาจา ให้เห็นว่าไม่แสดงความเคารพต่อผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
  ๕.๓  ไม่ทะเลาะวิวาทหรือใช้ก�าลังท�าร้ายร่างกาย ระหว่างนักศึกษาหรือกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
   หรือบุคคลภายนอกในบริเวณมหาวิทยาลัย
  ๕.๔  ไม่ท�าลายหรือท�าให้เสียหายด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
  ๕.๕  ไม่กระท�าการหรือแสดงพฤติกรรมใดๆ อันส่อไปในทางทุจริตในการสอบ
  ๕.๖  ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ค�าสั่ง ประกาศ บันทึกของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๖. นักศึกษาจะต้องแต่งกายสุภาพ ในกรณีที่มาติดต่อ หรือเข้าชั้นเรียน หรือเข้าสอบในมหาวิทยาลัย
ข้อ ๗. นักศึกษากระท�าผิดระเบียบวินัย อาจถูกพิจารณาลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  ๗.๑  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
  ๗.๒  ภาคทัณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษร
  ๗.๓  พักการศึกษา ๑ ภาคการศึกษา หรือ  ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน 
  ๗.๔  พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘. อ�านาจและขั้นตอนการลงโทษ
  ๘.๑  ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั อาจารย์ประจ�าและอาจารย์พเิศษ มอี�านาจลงโทษนกัศกึษาทีก่ระท�าผดิระเบียบ 
   วินัย ตามข้อ ๗.๑ และ ๗.๒ ได้
  ๘.๒  การลงโทษ ตามข้อ ๗.๓ และ ๗.๔ ให้ผู้อ�านวยการบัณฑิตศึกษาพิจารณาและน�าเสนอคณะกรรมการ 
   บณัฑิตศกึษาของสาขาท่ีนกัศกึษาผูก้ระท�าผดิสังกดัอยู ่พจิารณาในเบือ้งต้น แล้วน�าเสนอคณบดีบณัฑิต 
   วิทยาลัยเพื่อพิจารณาน�าเสนออธิการบดี
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  ๘.๓  การลงโทษตามข้อ ๘.๒ จะต้องท�าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยลงนามโดยอธิการบดี
ข้อ ๙. หากนักศึกษาคนใดกระท�าความผิดร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยมีอ�านาจให้พ้นสภาพนักศึกษา 
 ของมหาวิทยาลัย
  ๙.๑  กระท�าความผดิฐานประทษุร้ายต่ออาจารย์ บคุลากร หรือบคุคลอืน่ หรือท�าลายทรัพย์สินของมหาวทิยาลยั 
   หรือของบุคคลอื่น
  ๙.๒  กระท�าความผิดด้านชู้สาวอันเป็นที่เสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัย
  ๙.๓  ถูกศาลพิพากษาลงโทษจ�าคุก ในความผิดซึ่งไม่ใช่ความผิดฐานประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  ๙.๔  ปลอมแปลงเอกสารทางการของมหาวิทยาลัยหรือของบุคคลอื่น
  ๙.๕  คัดหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของบุคคลอื่นโดยมิได้อ้างอิง
  ๙.๖  รับท�าผลงานทางวิชาการให้กับบุคคลอื่น หรือจ้างวานบุคคลอื่นท�าผลงานวิชาการให้ โดยงานวิชาการ 
   ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน อันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๐.  นักศึกษาผู้ใดถูกให้พ้นสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตามข้อ ๗. หากประสงค์จะขอคืนสภาพนักศึกษา  
  ให้ยื่นค�าร้องต่ออธิการบดี การยื่นค�าร้องขอคืนสภาพนักศึกษาตามข้อนี้ จะกระท�าได้ต่อเมื่อพ้นก�าหนดเวลา 
  ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับแต่วันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และการพิจารณาให ้
  คืนสภาพนักศึกษาได้หรือไม่ ให้เป็นอ�านาจของอธิการบดี
ข้อ ๑๑.  การยกเว้นไม่ใช้ข้อบังคับนี้ข้อใดข้อหนึ่ง ยกเว้นข้อ ๙. หรือการผ่อนผันวิธีปฏิบัติจากที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับนี้  
  จะกระท�าได้เมื่อมีเหตุผลสมควรหรือจ�าเป็น โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

                   ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

            (ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต)
                                         นายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์



คู่มือบัณฑิตศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต32

 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา  
เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียน 
และโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับบัณฑิตไว้ ดังนี้
 ๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต
  ๑.๑  ต้องเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  ๑.๒  ต้องเป็น หรือเคยเป็นนักศึกษาของสถาบันระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า 
   ในหลักสูตรที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ�านาจตามกฎหมายรับรอง
  ๑.๓  ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี
  ๑.๔  ต้องไม่เป็นผูพ้้นสภาพการเป็นนกัศกึษา หรอืถกูไล่ออกจากสถาบนัอดุมศกึษาใดมาก่อน เนือ่งจาก 
   ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
  ๑.๕  ต้องไม่เป็นผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเดิม เนื่องจากผลการศึกษาต�่ากว่า 
   เกณฑ์การประเมินผลการศึกษา คือได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๓.๐๐
  ๑.๖  ต้องสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมทั้งยื่นความจ�านงขอเทียบ 
   วชิาเรยีน และโอนหน่วยกิตโดยแนบหลักฐานใบแสดงผลการศกึษา (Transcript) และค�าอธบิาย 
   รายวิชาของสถาบันเดิมที่จะขอน�ามาเทียบ
  ๑.๗  ต้องสอบคัดเลือกได้ในสาขาวิชาที่ต้องการขอเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิตตามวิธี
   ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ก�าหนด
 ๒. หลักเกณฑ์การขอเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต
  ๒.๑  เป็นรายวชิา หรอืกลุม่รายวชิาในหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา หรอืเทยีบเท่าทีท่บวงมหาวทิยาลัย  
   หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ�านาจตามกฎหมายรับรอง
  ๒.๒  เป็นรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา หรือ 
   กลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
  ๒.๓   เป็นรายวชิา หรอืกลุม่รายวชิาท่ีสอบไล่ได้ไม่ต�า่กว่าระดับคะแนนตัวอกัษร B หรือแต้มระดับคะแนน  
   ๓.๐๐ หรือเทียบเท่า หรือระดับคะแนนตัวอักษร S
  ๒.๔  การเทียบรายวิชาเรียน  และโอนหน่วยกิตกระท�าได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ�านวนหน่วยกิตรวม 
   ของหลักสูตรที่รับโอน
  ๒.๕  รายวิชาเทียบโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น จะไม่น�ามาค�านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ 0101/0103

เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ 
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับบัณฑิตศึกษา
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  ๒.๖   การเทียบโอนให้กระท�าได้เพียง ๑ ครั้งต่อ ๑ หลักสูตร และจะต้องด�าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 
   ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  ๒.๗   ในกรณีที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เปิดหลักสูตรใหม่ นักศึกษาจะเทียบโอนเข้าศึกษาได้
   ไม่เกนิกว่าชัน้ปี และภาคการศึกษาทีม่หาวทิยาลยัได้รบัอนญุาตให้มนีกัศกึษาเรยีนอยูต่ามหลกัสตูร 
   ที่ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยแล้ว
  ๒.๘   นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
   และลงทะเทยีนเรยีนรายวชิา หรอืวทิยานพินธ์ตามหลกัสตูรทีเ่ข้าศกึษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
 ๓.  อัตราค่าธรรมเนียม
  ค่าธรรมเนียมในการด�าเนินการเพื่อเทียบโอนผลการเรียน และหน่วยกิตเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

        ประกาศ ณ วันที่ ๓  มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖

            (ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม  วีสกุล)
          อธิการบดี
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 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา 
เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้  
และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ เพ่ือเข้าศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับบัณฑิตศึกษาไว้ ดังนี้
 ๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนความรู้
  ๑.๑  ต้องเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  ๑.๒  ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี
  ๑.๓  ต้องสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมทั้งยื่นความจ�านงขอ 
   เทียบโอนความรู้จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษา 
   ในระบบโดยระบุรายวิชาที่จะขอเทียบ
  ๑.๔  ต้องสอบคดัเลือกได้ในสาขาวชิาทีต้่องการขอเทยีบโอนความรูต้ามวธิทีีม่หาวทิยาลยัธรุกิจบณัฑติย์ 
   ก�าหนด
 ๒. หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้ และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษา 
ตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ
  ๒.๑  การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาตามหลักสูตรของสาขาวิชาที่นักศึกษาแจ้งความจ�านง 
   ขอเทียบ
  ๒.๒  วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชาให้ใช้วิธีการทดสอบความรู้ โดยให ้
   สาขาวิชาเป็นผู้ก�าหนด
  ๒.๓  ผลการประเมินต้องเทียบได้ ไม่ต�่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแต้มระดับคะแนน ๓.๐๐   
   จึงจะให้จ�านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนนตัวอักษร โดยให้บันทึก “CE”  
   (credit from exam) และไม่มีการน�ามาคิดคะแนนผลการเรียน หรือค�านวณแต้มระดับ 
   คะแนนเฉลี่ยสะสม
  ๒.๔  การเทียบรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให้หน่วยกิตได้ 
   รวมกันไม่เกินหนึ่งในสามของจ�านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ขอเทียบ

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ 0101/0104

เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้ และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ
และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับบัณฑิตศึกษา
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  ๒.๕  การเทียบโอนให้กระท�าได้เทียบ ๑ ครั้ง ต่อ ๑ หลักสูตร และจะต้องกระท�าให้เสร็จสิ้นภายใน 
   ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  ๒.๖  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เปิดหลักสูตรใหม่ นักศึกษาจะเทียบโอนเข้าศึกษาได้ไม่เกิน 
   กว่าชั้นปี และภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตร 
   ที่ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยแล้ว
  ๒.๗  นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา และ 
   ลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
 ๓.  อัตราค่าธรรมเนียม
  ๓.๑  ค่าธรรมเนียมในการด�าเนินการ เพื่อการเทียบโอนความรู ้ และการให้หน่วยกิต เป็นเงิน  
   ๑,๐๐๐ บาท
  ๓.๒  ค่าทดสอบเพื่อการเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชา ก�าหนดวิชาละ ๑,๐๐๐ บาท

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

        ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖

          (ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม  วีสกุล)
               อธิการบดี
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