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เรามีปณิธานตรงกันที่จะทำงานดานการศึกษา
เพื่อประโยชนแกสังคมและประเทศชาติ
ถาทำไดสำเร็จ รัฐบาลก็จะมีสถาบันการศึกษาเพิ่มขึ้น
อันจะเปนประโยชนตอเยาวชน ตอสวนรวม

เราตองการสรางมิใชแตวาจิตใจที่ดีในรางกายเทานั้น
แตเราจะสรางคนที่มีมันสมอง
เปนมันสมองที่รูจักอดกลั้นอดทน รูจักคิดกาวหนา
ตามปณิธานตามปรัชญาที่เราตั้งไววา
“นักธุรกิจเปนผูสรางชาติ”

อาจารยสนั่น เกตุทัต

ดร.ไสว สุทธิพิทักษ

หนังสือระเบียบการและหลักสูตรระดับปริญญาตรีนี้
จัดขึ้นเพื่อใหเปนคูมือเลือกหลักสูตร
ที่ตรงตามความตองการของแตละคน
และเปนเอกสารอางอิงเกี่ยวกับการจัดการการเรียน
ระเบียบปฏิบัติ
และเงื่อนไขในการศึกษาใหสำเร็จตามหลักสูตร
อนึ่งมหาวิทยาลัย
ไดจัดหลักสูตรการเรียนการสอนและระบบสนับสนุนตางๆ
โดยมีวัตถุประสงคหลัก
ใหนักศึกษามีทักษะการคิดริเริ่มและสรางสรรค
ซึ่งเปนทักษะสำคัญของการทำงานในศตวรรษที่ 21
และผลักดันใหนักศึกษาประสบความสำเร็จ
ตั้งแตอยูในรั้วมหาวิทยาลัย
เราหวังวานักศึกษาทุกคน
จะไดสรางความสำเร็จในแบบที่ตนเองตองการที่นี่

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน
อธิการบดี

“รางวัลพระเกี้ยวทองคำ” รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเปนมหาวิทยาลัยเดียวที่ไดรับ ในฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ผูสงเสริมภาษาไทยดีเดน จากคณะกรรมการรณรงคเพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โลประกาศเกียรติคุณประเภทดีเลิศ ประจำปการศึกษา ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในฐานะเปนมหาวิทยาลัยที่มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน

คณะกรรมการบริหาร
ศาสตราจารยดร.บุญเสริม วีสกุล
อธิการบดีกิตติคุณ

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน
อธิการบดี

รองศาสตราจารยดร.นิตย เพ็ชรรักษ
รองอธิการบดีสายงานวิชาการ

ดร.ณัฐพงษ จันทราทิพย

รองอธิการบดีสายงานบริหารดานกายภาพ

ผูชวยศาสตราจารยดร.ทัณฑกานต ดวงรัตน
รองอธิการบดีสายงานสื่อสารแบรนด

รองศาสตราจารยดร.วรากรณ สามโกเศศ

อธิการบดีกิตติคุณ

ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ

รองอธิการบดีอาวุโสสายงานการเงินและบริหาร

รองศาสตราจารยดร.เรณู สุขารมณ
รองอธิการบดีสายงานวิจัย

ผูชวยศาสตราจารยดร.วันวร จะนู

รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา

อาจารยวรพงษ เตชะศาศวัต

รองอธิการบดีสายงานวิทยาลัยจีน

สารบัญ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

๕

ปณิธานผู้ก่อตั้งและก�ำหนดมหาวิทยาลัย
ความหมายของชื่อและสัญลักษณ์
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้นประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๗

๙

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสอบไล่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙

๑๙

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยระเบียบวินัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

๒๕

ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาด้วยสัญลักษณ์ I

๒๗

ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาโท

๒๙

ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ

๓๐

เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้ และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและ/
หรือการศึกษาตาอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ระดับบัณฑิตศึกษา

คู่มือบัณฑิตศึกษา
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๓๒

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
จากปณิธานของอาจารย์ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ และอาจารย์สนั่นเกตุทัต ที่ว่า “เราจะท�ำงานด้านการศึกษา
เพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ” โรงเรียนธุรกิจบัณฑิตย์ จึงได้ถือก�ำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๑
ณ เลขที่ ๗๓ ถนนพระราม ๖ ริมคลองประปาสามเสน กรุงเทพมหานคร และเปลี่ยนเป็น สถาบันธุรกิจบัณฑิตย์ ใน
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ปีเดียวกัน เป้าหมายของสถาบันก็คือ สร้างเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี มีความรู้ความ
สามารถ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม โดยเปิดสอน ๒ ระดับ ระดับอุดมศึกษาหลักสูตร ๓ ปี และระดับอาชีวศึกษาหลักสูตร
๒ ปี เปิดคณะบริหารธุรกิจเป็นคณะแรกเน้นการเรียนการสอนด้านธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชย์ บัญชีการเงิน
การธนาคาร การตลาด และเลขานุการ
สถาบันธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับอนุญาตให้ปรับเป็นวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๑๓ เปิด
สอนระดับปริญญาตรีเพิ่มเป็น ๔ คณะ คือ
๑. บริหารธุรกิจ
๒. การบัญชี
๓. เศรษฐศาสตร์
๔. นิติศาสตร์
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๗ วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยค�ำนึงถึงคุณภาพเป็นส�ำคัญ และปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเพื่อสร้างบัณฑิตถึงพร้อมส�ำหรับเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลในอนาคต
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้พัฒนาเพื่อเข้าสู่ยุคประเทศไทย ๔.๐ได้จัดตั้งวิทยาลัยจากการบูรณาการคณะวิชาที่มี
อยู่เป็นวิทยาลัยอีก๕ วิทยาลัย ขณะนี้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงประกอบด้วย ๘วิทยาลัย และ ๖ คณะวิชา
ได้แก่
๑. วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
๒. วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
๓. วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)
๔. วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)
๕. วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์แอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี (ANT)
คู่มือบัณฑิตศึกษา
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๖. วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน (CAIC)
๗. วิทยาลัยนานาชาติสังคมศาสตร์และนิเทศศาสตร์ (ICSC)
๘. วิทยาลัยครุศาสตร์
๙. คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
๑๐. คณะศิลปศาสตร์
๑๑. คณะนิเทศศาสตร์
๑๒. คณะศิลปกรรมศาสตร์
๑๓. คณะรัฐประศาสนศาสตร์
๑๔. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
นับจากปีการศึกษา ๒๕๑๑ “ธุรกิจบัณฑิตย์” เป็นเพียงโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับอาชีวศึกษาและระดับ
อุดมศึกษาไม่กสี่ าขา หลังจากพัฒนามาตามล�ำดับจนถึงปัจจุบนั “ธุรกิจบัณฑิตย์” เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชัน้ ดีมชี อื่ เสียง
มัน่ คง ทัง้ ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านอืน่ ทีพ่ งึ ประสงค์ และจะเป็นมหาวิทยาลัยทีก่ า้ วไปข้างหน้าอย่าง
ไม่หยุดยั้ง ด้วยอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย New Business DNA

ความหมายของชื่อและสัญลักษณ์
ชื่อ ธุรกิจบัณฑิตย์คือความรอบรู้ทางธุรกิจ

ดวงตราสัญลักษณ์
เป็นรูปพระสิทธิธาดาประทับบนพระแท่น มีวงกลมล้อมรอบ๒ ชัน้ ชัน้ นอกประดับด้วยกลีบบัวซ้อนกัน ๓๒ กลีบ
ระหว่างวงกลม ๒ ชั้น มีนพรัตน์คือแก้ว ๙ ดวงประดับเป็นระยะ
พระสิทธิธาดา เป็นปางหนึ่งของพระพิฆเนศร์หรือพระคเณศเทพแห่งศิลปะและปัญญา ผู้ทรงขจัดอุปสรรคและ
ประทานความ ส�ำเร็จให้แก่มวลมนุษย์ พระหัตถ์ซ้ายทรงสมุดบัญชี พระหัตถ์ขวาทรงขอช้าง และทรงหนูเป็นพาหนะ
กลีบบัว ๓๒ กลีบ กลีบบัว หมายถึงความงาม ความดี ความเจริญ และคุณธรรม ตัวเลข ๓๒ มีความหมายใน
ทางธรรมะ แสดงถึงความเป็นมนุษย์อาการครบ ๓๒ ประการ อันเป็นอาการที่มนุษย์พึงมี
นพรัตน์ แก้ว ๙ ดวง หมายถึงองค์ประกอบแห่งคุณธรรม ๙ ประการ อันบัณฑิตหรือนักธุรกิจที่ดีพึงมี นั่นคือ
๑. มีความรู้ในเรื่องภาษาดี
๒. มีความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆในด้านธุรกิจดี
๓. สามารถใช้ความรู้นั้นๆได้เป็นอย่างดี
คู่มือบัณฑิตศึกษา
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๔. เป็นผู้มีความคิดก้าวหน้า
๕. เป็นคนขยันขันแข็ง เอาใจใส่ และอดทน ไม่ว่าจะท�ำสิ่งใด
๖. เป็นผู้มีมารยาท
๗. เป็นผู้มีความรับผิดชอบในหน้าที่และซื่อสัตย์
๘. เป็นผู้รู้จักใช้โอกาส
๙. เป็นผู้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
สีสถาบัน คือสีม่วงและสีฟ้า
สีม่วง หมายถึงอุตสาหกรรม คืือการท�ำสิ่งของให้เป็นสินค้า
สีฟ้า หมายถึงพาณิชยกรรม คือการค้า
ความหมายโดยรวมของ “ม่วง-ฟ้า” ก็คือการปฏิบัติทางธุรกิจ
ธงสถาบัน เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นสีม่วง ตรงกลางมีดวงตราสัญลักษณ์อยู่บนพื้นสีฟ้า ใต้ดวงตรามีค�ำว่า
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นแนวโค้งตามรูปดวงตรา รอบขอบธงประดับด้วยพู่สีเหลือง
ต้นไม้สัญลักษณ์ คือต้นไผ่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความอดทน เมื่อมัดรวมกันหมายถึงความแข็งแกร่ง ซึ่งเกิดจาก
ความรักและความสามัคคี มีผลให้ท�ำกิจการใดก็ส�ำเร็จลุล่วงดังประสงค์ ต้นไผ่ จึงเป็นเครื่องเตือนสติให้ทุกคนมี
ความอดทน ความเพียร ความรัก ความสามัคคี อันจะก่อเกิดพลังมหาศาลดุจมัดไผ่

คู่มือบัณฑิตศึกษา
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ข้อบังคับ และประกาศ
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

คู่มือบัณฑิตศึกษา
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ว่าด้วยการศึกษาขั้นประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๗
บัณฑิตย์

โดยที่เห็นเป็นการสมควรก�ำหนดข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นประกาศนียบัตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจ

อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๓๔(๒) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในการประชุมครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖   เมื่อวันที่ ๒๒
มกราคม ๒๕๕๗  มีมติให้ก�ำหนดข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 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 คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าทีม่ กี ารเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
“คณบดี”            
หมายความว่า คณบดีคณะวิชาหรือผู้บริหารหน่วยงานเทียบเท่าที่มี
การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
“ผู้อ�ำนวยการหลักสูตร”
หมายความว่า ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ที่ท�ำหน้าที่รับผิดชอบบริหารงานประจ�ำของ
แต่ละหลักสูตร            
“อาจารย์ประจ�ำ”
หมายความว่า อาจารย์ประจ�ำมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตศึกษา
แต่ละหลักสูตร                                                          
“หน่วยกิตสะสม”      
หมายความว่า จ�ำนวนหน่วยกิตทั้งหมดรวมกันของทุกรายวิชา
ที่นักศึกษาได้ศึกษาในทุกภาคการศึกษา
ข้อ ๔.  เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของคณะวิชาเป็นไปโดยเรียบร้อย คณะวิชาโดยการอนุมตั ขิ องอธิการบดี อาจออก
ประกาศ ค�ำสั่งหรือระเบียบใด ๆ เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๕.  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ในกรณีทมี่ ไิ ด้กำ� หนดไว้ในข้อบังคับนีห้ รือในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นให้คณบดีพจิ ารณาและเสนอความเห็น
ต่ออธิการบดี เพื่อวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร
คู่มือบัณฑิตศึกษา
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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.  นักศึกษาต้องศึกษาให้สำ� เร็จตามหลักสูตร ภายในเวลาไม่เกิน ๓ ปี นับตัง้ แต่ภาคการศึกษาทีข่ นึ้ ทะเบียน
เป็นนักศึกษา
ข้อ ๘.  การศึกษาส�ำหรับรายวิชาหนึ่งๆ ในระบบการศึกษาแบบทวิภาค  อาจจัดการเรียนการสอน ๑๕ สัปดาห์
ส�ำหรับภาคการศึกษาปกติ  หรือ ๘ สัปดาห์สำ� หรับภาคการศึกษาฤดูรอ้ น หรือจัดการเรียนการสอนทีละรายวิชา (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 นักศึกษาทดลองเรียน หมายถึง นักศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยรับเข้าโดยให้ทดลองศึกษา เพือ่ พิจารณา
ให้เป็นนักศึกษาสามัญต่อไปนักศึกษาทดลองเรียนต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำว่า ๓.๐๐ รวมทั้งได้สัญลักษณ์ S
ทุกรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษาที่เข้าศึกษาจึงจะเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษา
สามัญได้
ในกรณีทนี่ กั ศึกษาทดลองเรียนยังไม่อาจเปลีย่ นสภาพได้ตามวรรคสอง อาจได้รบั อนุญาตให้ศกึ ษา
ต่อไปอีกหนึ่งภาคการศึกษาปกติ  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ได้รับอนุญาตให้ศึกษาต่อไปแล้ว จะต้องมีหน่วยกิต
ที่ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต ได้สัญลักษณ์ S ทุกรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต�่ำกว่า ๓.๐๐ จึงจะเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้
๑๐.๓ นั ก ศึ ก ษาสมทบ หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย รั บ ให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นโดยไม่ ข อรั บ
ประกาศนียบัตร

คู่มือบัณฑิตศึกษา
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หมวดที่ ๓
คุณสมบัติของผู้สมัครและวิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษา

ข้อ ๑๑.  ผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาสามัญ นักศึกษาทดลองเรียน และนักศึกษาสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑๑.๑ เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้ก�ำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของ
หลักสูตรปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาหรือส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรณีที่เป็นผู้ก�ำลังศึกษาอยู่จะต้องส�ำเร็จการศึกษาจาก
สถาบันนั้นก่อนที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
๑๑.๒ ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
๑๑.๓ ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค พิษสุราเรื้อรัง ติดยาเสพติดให้โทษที่ร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา
๑๑.๔ ไม่เคยได้รับโทษจ�ำคุกตามค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก ยกเว้นแต่เป็นความผิด ที่ได้กระท�ำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษจ�ำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันสมัคร
๑๑.๕ ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก่อนเนื่องจาก
ถูกลงโทษทางวินัย
๑๑.๖ มีภูมิล�ำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้สะดวก
๑๑.๗ มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่แต่ละหลักสูตรก�ำหนดไว้
๑๑.๘ มีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติม ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ ๑๒. วิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษา อาจกระท�ำได้ดังนี้
๑๒.๑   สอบข้อเขียนและหรือตามวิธีการอื่นใดที่แต่ละหลักสูตรก�ำหนด
๑๒.๒ สอบสัมภาษณ์ด้านความพร้อมที่จะศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
๑๒.๓ ในกรณีของนักศึกษาสมทบ คณะวิชาอาจพิจารณารับเข้าเป็นนักศึกษาโดยวิธีการสอบคัดเลือก
การคัดเลือก การทดสอบความรู้ หรือโดยวิธีใดที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นสมควร และคณบดีให้ความเห็นชอบ
ในกรณีที่เห็นสมควร คณะวิชาอาจด�ำเนินการโดยวิธีการพิเศษอย่างอื่นก็ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
อธิการบดี

หมวดที่ ๔
สถานภาพนักศึกษา

๓.๐๐

ข้อ ๑๓. ผูส้ มัครเข้าศึกษา จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ตอ่ เมือ่ ขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
ในการขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้ปฏิบัติตามวิธีการและตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ ๑๔. นักศึกษาสามัญ มี ๒ สถานภาพ คือ
๑๔.๑    นักศึกษาปกติ  ได้แก่ นักศึกษาสามัญที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป
๑๔.๒   นักศึกษารอพินจิ ได้แก่ นักศึกษาสามัญทีส่ อบได้คะแนนเฉลีย่ สะสมในภาคการศึกษาปกติตำ�่ กว่า
คู่มือบัณฑิตศึกษา
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หมวดที่ ๕
การช�ำระค่าเล่าเรียน ค่าบ�ำรุง และค่าธรรมเนียม

ก�ำหนด

ข้อ ๑๕. นักศึกษาต้องช�ำระค่าเล่าเรียน ค่าบ�ำรุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามอัตราและวิธีการที่มหาวิทยาลัย

ส�ำหรับนักศึกษาใหม่  ให้ช�ำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าเล่าเรียน ค่าบ�ำรุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ในวันที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  

หมวดที่ ๖
การลงทะเบียนเรียน

ข้อ ๑๖. ให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร ตามระเบียบปฏิบัติในการลงทะเบียน
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๗. นักศึกษาที่เรียนแบบทวิภาค ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต�่ำกว่า ๖
หน่วยกิตและไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
นักศึกษาที่เรียนแบบไตรภาค จะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต�่ำกว่า ๖ หน่วยกิต และไม่เกิน
๑๒ หน่วยกิต จ�ำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนดังกล่าว ให้นับรวมทั้งรายวิชาที่นับหน่วยกิตและรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
จ�ำนวนหน่วยกิตทีล่ งทะเบียนตามวรรคแรก ไม่ใช้บงั คับกับนักศึกษาทีศ่ กึ ษาครบ ทุกวิชาตามหลักสูตรแล้ว
แต่ยังมีวิชาที่สอบตกหรือท�ำคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่ก�ำหนดหรือเป็นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่คาดว่า
จะเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจะส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ ๑๘. การลงทะเบียนเรียนโดยมีจำ� นวนหน่วยกิตมากกว่าหรือน้อยกว่าทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อ ๑๗  ต้องได้รบั อนุมตั ิ
จากคณบดีโดยผ่านความเห็นชอบจากผู้อ�ำนวยการหลักสูตร
ข้อ ๑๙. การลงทะเบียนเรียนปกติจะกระท�ำได้กอ่ นวันเปิดภาคการศึกษาแต่ละภาค การลงทะเบียนล่าช้าให้เป็น
ไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมลงทะเบียนล่าช้าตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ ๒๐. นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน เมื่อพ้นก�ำหนด ๑๔ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ ๗ วัน
นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูรอ้ น จะหมดสิทธิในการลงทะเบียนเรียนส�ำหรับภาคการศึกษานัน้ เว้นแต่มคี วามจ�ำเป็น
พิเศษโดยได้รับความเห็นชอบจากคณบดีและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
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หมวดที่ ๗
การขอเพิ่มหรือขอเพิกถอนรายวิชา

ข้อ ๒๑.  การขอเพิ่มรายวิชา จะกระท�ำได้ภายใน ๑๔ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๗ วัน
นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน
ข้อ ๒๒. การขอเพิกถอนรายวิชา จะกระท�ำได้ดังนี้
๒๒.๑ ถ้าขอเพิกถอนรายวิชาภายใน ๑๔ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๗ วัน
นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชาที่เพิกถอนจะไม่บันทึกในระเบียนแสดงผลการศึกษา และนักศึกษาจะได้
รับเงินค่าหน่วยกิตคืน
๒๒.๒ นักศึกษาทีเ่ รียนแบบทวิภาค ถ้าขอเพิกถอนรายวิชาเมือ่ พ้นก�ำหนด ๑๔ วัน แต่ไม่เกิน ๑๔ สัปดาห์
นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือเมื่อพ้นก�ำหนด ๗ วัน แต่ไม่เกิน ๗ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน
หรือนักศึกษาที่เรียนแบบไตรภาค ถ้าขอเพิกถอนรายวิชาเมื่อพ้นก�ำหนด ๑๔ วัน แต่ไม่เกิน ๑๑ สัปดาห์ นับจากวันเปิด
ภาคการศึกษา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อ�ำนวยการหลักสูตร ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชา
นั้น และไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน
๒๒.๓ การขอเพิกถอนรายวิชาที่มิได้เป็นไปตามข้อ ๒๒.๑ และ ข้อ ๒๒.๒ จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่จะมี
ความจ�ำเป็นพิเศษ ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อ�ำนวยการหลักสูตรและได้รับอนุมัติจากคณบดี ในกรณีนี้
นักศึกษาจะได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชานั้น และไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน
ข้อ ๒๓. การขอเพิ่มหรือขอเพิกถอนรายวิชา ต้องเป็นไปตามข้อ ๑๗ ด้วย
ข้อ ๒๔. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยประกาศปิดรายวิชา นักศึกษามีสิทธิขอเงินค่าหน่วยกิต รายวิชานั้นคืน

หมวดที่ ๘
การประเมินผลการศึกษา

ข้อ ๒๕. การประเมินผลการศึกษา อาจกระท�ำโดยการสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา การทดสอบระหว่าง
ภาคการศึกษา การท�ำรายงานจากการอ่านและค้นคว้าด้วยตนเอง การเข้าร่วมอภิปราย และหรือการประเมินผลโดย
ลักษณะอื่น
ข้อ ๒๖. นักศึกษาที่จะมีสิทธิได้รับการประเมินผลการศึกษา จะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนในรายวิชานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน
ข้อ ๒๗. ในกรณีที่มีเหตุจ�ำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้าสอบได้ตามตารางที่ก�ำหนด ให้นักศึกษาหรือ
ผู้แทนยื่นค�ำร้องขอสอบนอกเวลาสอบปกติของการสอบในภาคการศึกษานั้นได้พร้อมหลักฐานต่ออาจารย์ผู้สอนและ
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตร และให้อาจารย์ผู้สอนและผู้อ�ำนวยการหลักสูตรวินิจฉัยขั้นต้นว่ามีเหตุผลสมควรหรือไม่ หาก
มีเหตุผลสมควรให้น�ำเรื่องขออนุมัติจากคณบดีภายใน ๑๐ วันนับตั้งแต่วันสอบที่ปรากฏตามตารางสอบ โดยเสีย
ค่าธรรมเนียมการสอบตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๒๘. การประเมินผลการศึกษาเป็นดังนี้
๒๘.๑ การประเมินผลการศึกษาส�ำหรับรายวิชาที่น�ำไปคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมแบ่งเป็น 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�้ำอีกจนกว่าจะได้ระดับตั้งแต่ C  ขึ้นไป
ส�ำหรับนักศึกษาที่ศึกษารายวิชาและสอบได้ครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของหลักสูตร แต่ผลการศึกษา
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่า ๓.๐๐ จะต้องลงทะเบียนเรียนซ�้ำในรายวิชาที่ผลการศึกษาได้ระดับขั้น C+ หรือ C จนกว่า
จะได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๓.๐๐ จึงจะถือว่าเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ส�ำหรับวิชาเลือก หากนักศึกษาได้ผลการศึกษาต�่ำกว่า B นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ�้ำในรายวิชา
นัน้ ได้หรืออาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกอืน่ ก็ได้ โดยนักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนเกินกว่าจ�ำนวนหน่วยกิตทีก่ ำ� หนด
ไว้ในหลักสูตรได้
ในการลงทะเบียนซ�ำ้ จะไม่นำ� หน่วยกิตมานับเพิม่ ในหลักสูตร แต่คะแนนเฉลีย่ สะสมคิดจากทุกวิชาทีล่ ง
ทะเบียน รวมทั้งวิชาที่ลงทะเบียนซ�้ำด้วย
๒๘.๒ การประเมินผลการศึกษาส�ำหรับรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต แบ่งเป็น ๒ ระดับดังนี้ คือ
ระดับ S (Satisfactory)
หมายถึง  
สอบได้
ระดับ U (Unsatisfactory)
หมายถึง  
สอบตก
ในกรณีของรายวิชาทีไ่ ม่นบั หน่วยกิต ถ้านักศึกษาสอบได้ระดับ U ในรายวิชาใดจะต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นซ�้ำอีกจนกว่าจะได้ระดับ S
๒๘.๓ ผลการศึกษาอาจแสดงด้วยสัญลักษณ์อื่น ๆได้ดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์		 ความหมาย
I  (Incomplete)
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
W (Withdraw with Permission)
การเพิกถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ
AU  (Audit)
ร่วมฟัง
คู่มือบัณฑิตศึกษา
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ข้อ ๒๙. หลักเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาด้วยสัญลักษณ์ I ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๐. การศึกษาโดยไม่มีการประเมินผล
ในกรณีจำ� เป็น นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึง่ เป็นการเสริมความรูโ้ ดยไม่ตอ้ งการประเมิน
ผลในรายวิชานัน้ ก็ได้ แต่ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ผสู้ อนและได้รบั อนุมตั จิ ากผูอ้ ำ� นวยการหลักสูตร โดยช�ำระ
ค่าธรรมเนียมตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
การศึกษาโดยไม่มีการประเมินผลตามวรรคหนึ่งให้บันทึกสัญลักษณ์ AU ส�ำหรับรายวิชานั้นไว้ในระเบียน
แสดงผลศึกษาโดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม และนักศึกษาจะต้องเข้าฟังค�ำบรรยายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นๆ ใน
วิชานั้น ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด

หมวดที่ ๙
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ ๓๑. นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๓๑.๑ ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร
๓๑.๒ ลาออกโดยได้รับอนุมัติแล้ว
๓๑.๓ สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาปกติภาคใดภาคหนึ่ง ต�่ำกว่า ๒.๕๐ ยกเว้นนักศึกษา
ปกติ ซึ่งเข้าศึกษาเป็นปีแรกให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมจากผลการศึกษาภาคการศึกษาปกติรวมสองภาค รวมทั้งภาค
ฤดูร้อนถ้าลงทะเบียนเรียน และได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ต�่ำกว่า ๒.๕๐
๓๑.๔ เป็นนักศึกษารอพินิจ ๒ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้ยกเว้นกรณีนักศึกษาได้รับอนุญาตให้
ลาพักการศึกษา
๓๑.๕ เป็นนักศึกษาทดลองเรียนซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้
๓๑.๖ ไม่สามารถส�ำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 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. การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตที่ได้ศึกษามาแล้วในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยและมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
๓๒.๑ รายวิชาทีข่ อเทียบและโอนหน่วยกิตจะต้องมีเนือ้ หาเหมือนหรือคล้ายคลึงกับรายวิชาในหลักสูตร
ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ และมีจ�ำนวนหน่วยกิตที่เท่ากันหรือมากกว่าในระดับที่สามารถทดแทนกันได้ โดยมีผลการศึกษาไม่ต�่ำ
กว่า B หรือ S หรือเทียบเท่า
๓๒.๒ การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตตามข้อ ๓๒.๑ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรที่จะรับโอน
๓๒.๓ รายวิชาที่เทียบโอนจะน�ำมาค�ำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสม

หมวดที่ ๑๑
การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาอื่น

ข้อ ๓๓. การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตที่ได้ศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย

หมวดที่ ๑๒
การเรียนข้ามสถาบัน

ข้อ ๓๔. ในกรณีจ�ำเป็น นักศึกษาอาจขออนุมัติจากคณบดีให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่จัดสอนในสถาบัน
อุดมศึกษาอืน่ ซึง่ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองหลักสูตร และน�ำผลการศึกษามาเทียบและโอนหน่วยกิต
ได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ ๓๕.   มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอื่นทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ โดยให้ลงทะเบียนเรียนบางวิชา เพื่อน�ำหน่วยกิตและผลการศึกษา ไปเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถาบันที่ตนศึกษาอยู่ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด

หมวดที่ ๑๓
การให้พักการศึกษา

ข้อ ๓๖. ในกรณีที่มีค�ำสั่งของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาพักการศึกษาที่ไม่ใช่เหตุจากการทุจริตในการสอบไล่
ภายหลังจากที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาที่ถูกสั่งให้พักการศึกษา ให้ถือว่าการลงทะเบียนรายวิชา
ทั้งหมดเป็นโมฆะ ในกรณีนี้มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้เต็มจ�ำนวน
ข้อ ๓๗. กรณีนักศึกษาถูกลงโทษให้พักการศึกษาด้วยเหตุทุจริตในการสอบไล่ ให้ถือว่าผลการศึกษาได้ระดับ F
ในรายวิชาที่ทุจริตในการสอบไล่นั้น และอาจได้รับโทษอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการสอบไล่ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
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ข้อ ๓๘. นักศึกษาที่ถูกสั่งให้พักการศึกษา ภายหลังพ้นก�ำหนดโทษและประสงค์จะกลับเข้าศึกษาใหม่ต้องยื่น
ค�ำร้องต่อคณบดีกอ่ นวันเปิดภาคการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ วัน และจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากอธิการบดีหรือผูซ้ งึ่ อธิการบดี
มอบหมาย และต้องช�ำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติที่ถูกสั่งให้พักการศึกษา

หมวดที่ ๑๔
การลาพักการศึกษา

ข้อ ๓๙. ในกรณีนักศึกษามีกิจธุระจ�ำเป็น จะขอลาพักการศึกษาได้ โดยต้องยื่นค�ำร้องขอลาพักการศึกษาต่อ
คณบดีภายในเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาคเรียนที่ขอลาพักการศึกษา
ข้อ ๔๐. หากพ้นก�ำหนดตามข้อ ๓๙ แล้ว นักศึกษาอาจขอลาพักการศึกษาได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๔๐.๑   ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
๔๐.๒   มีความจ�ำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศโดยมีเหตุอันสมควร
๔๐.๓ เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค�ำสัง่ แพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล
๔๐.๔ มีเหตุสุดวิสัย
ข้อ ๔๑. คณบดีมีอ�ำนาจอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกินสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน แต่ทั้งนี้
เมื่อรวมเวลาการพักการศึกษาทั้งหมดต้องไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ
ข้อ ๔๒. ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ให้นับระยะเวลาที่ลารวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษา
ด้วย  ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๔๑.๑
ข้อ ๔๓. นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องช�ำระค่ารักษาสถานภาพ การเป็นนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาปกติที่ขอลาพักการศึกษา
ข้อ ๔๔. นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาประสงค์จะกลับเข้าศึกษาใหม่ ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี
ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ วัน หากพ้นก�ำหนดดังกล่าวจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากอธิการบดีหรือผูซ้ งึ่ อธิการบดี
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�ำเร็จการศึกษาและรับประกาศนียบัตร

ก�ำหนด

ข้อ ๔๖. นักศึกษาจะถือว่าเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๔๖.๑ สอบได้ครบถ้วนตามหลักสูตร โดยมีหน่วยกิตสะสมตามที่หลักสูตรก�ำหนด
๔๖.๒ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๓.๐๐
ข้อ ๔๗. นักศึกษาจะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัยต้อง
๔๗.๑ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๔๖
๔๗.๒ ไม่มีภาระหนี้สินต่อมหาวิทยาลัย
๔๗.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามระเบียบและวินัยที่มหาวิทยาลัย

                        

       ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗      
(ดร.อรัญ  ธรรมโน)
นายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ว่าด้วยการสอบไล่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๙
โดยทีเ่ ห็นเป็นการสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการสอบไล่ของนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาพุทธศักราช ๒๕๔๙
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   ว่าด้วยการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พุทธศักราช ๒๕๒๘ จึงให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการสอบไล่ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิต พุทธศักราช ๒๕๔๙ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการการสอบไล่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พุทธศักราช ๒๕๔๙”
ข้อ ๒. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓. บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือบันทึกที่ขัดหรือแย้ง หรือที่เหมือนกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับ
นี้แทน
ข้อ ๔. ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๕. ค�ำว่า “ระดับบัณฑิตศึกษา” ให้หมายรวมถึง การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต
และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ข้อ ๖. การอ�ำนวยการและควบคุมการสอบไล่
๖.๑ ในกรณีที่เป็นการสอบของวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบปกติ การแต่งตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยการ
สอบไล่ให้เป็นไปตามที่ มหาวิทยาลัยก�ำหนด ส่วนการจัดการเรียนการสอนทีละรายวิชา (Block Course)
ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการอ�ำนวยการสอบไล่ และผู้อ�ำนวยการ
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนทีละรายวิชาเป็นกรรมการ
๖.๒ ให้ประธานกรรมการอ�ำนวยการสอบไล่   แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท�ำงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ เพื่อควบคุม และด�ำเนินการสอบไล่ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และให้มีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการอ�ำนวยการสอบไล่มอบหมาย
๖.๓ ให้สาขาวิชา น�ำต้นฉบับข้อสอบส่งให้คณะกรรมการวิชาการประจ�ำสาขาวิชาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และน�ำต้นฉบับข้อสอบทีผ่ า่ นความเห็นชอบแล้วส่งให้แผนกประเมินผลการศึกษา ส�ำนักวิชาการ จากนัน้
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลเบิกต้นฉบับข้อสอบไปด�ำเนินการต่อไป
๖.๔ ในกรณีที่มีนักศึกษาฝ่าฝืนข้อบังคับว่าด้วยการสอบไล่ ประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการสอบไล่หรือ
กรรมการผู้ได้รับมอบหมาย  มีอ�ำนาจสั่งหรือด�ำเนินการมิให้นักศึกษาผู้นั้นเข้าห้องสอบหรือให้นักศึกษา
ผู้นั้นออกจากห้องสอบได้ตามที่เห็นควร
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๖.๕ อาจารย์ผู้ตรวจข้อสอบต้องน�ำส่งผลการศึกษา ให้คณะกรรมการวิชาการประจ�ำสาขาวิชาพิจารณา
จากนั้นให้สาขาวิชาส่งให้แผนกประเมินผลการศึกษาส�ำนักวิชาการ เสนอขออนุมัติรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการหรือผู้ที่ประธานอ�ำนวยการสอบไล่มอบหมาย เมื่ออนุมัติแล้ว จึงให้ฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผล ประกาศผลสอบให้นักศึกษาทราบและด�ำเนินการบันทึกผลสอบต่อไป
ข้อ ๗. ข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบไล่
๗.๑ นักศึกษาต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดไว้ ผู้ไม่ปฏิบัติดังกล่าวถือว่า
ขาดสอบ
๗.๒ นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา ให้กรรมการควบคุมห้องสอบตรวจทุกครัง้ ทีเ่ ข้าสอบ  มิฉะนัน้
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
ในกรณีบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาช�ำรุดหรือหมดอายุ กรรมการควบคุมห้องสอบอาจผ่อนผัน
ให้นักศึกษาผู้นั้น เข้าสอบไล่ในวิชานั้นได้ โดยเก็บบัตรประจ�ำตัวนักศึกษานั้นไว้ แล้วน�ำไปมอบให้
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล เพื่อให้นักศึกษาท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาใหม่
ในกรณีที่นักศึกษาลืมบัตรประจ�ำตัว ให้นักศึกษาไปท�ำบัตรประจ�ำตัวที่ฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผล แล้วน�ำบัตรประจ�ำตัวมามอบให้กรรมการควบคุมห้องสอบ เพื่อด�ำเนินการสอบต่อไป
๗.๓ นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๗.๔ นักศึกษาผู้ใดสอบแทนกัน ถือว่าประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรง จะถูกลงโทษขั้นสูงสุด ตามที่ได้ระบุไว้ใน
ข้อ ๙.๒ และในกรณีที่ให้บุคคลภายนอกเข้าสอบแทน บุคคลผู้นั้นอาจถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
๗.๕ นักศึกษาต้องจัดหาอุปกรณ์เครื่องเขียนที่จ�ำเป็นเกี่ยวกับการสอบมาเองไม่อนุญาตให้ยืมสิ่งของทุกชนิด
จากนักศึกษาผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ
๗.๖ ห้ามนักศึกษาน�ำต�ำรา บันทึก เอกสาร เครื่องค�ำนวณ หรือสิ่งของอื่นใดที่มีสูตร ข้อความ หรือสัญลักษณ์
ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอบเข้าห้องสอบ เว้นแต่ผู้ที่ออกข้อสอบไล่ในวิชานั้นได้อนุญาตไว้ โดยระบุไว้ใน
ค�ำชี้แจงของข้อสอบ
๗.๗ ห้ามนักศึกษาน�ำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
๗.๘ นักศึกษาต้องเข้าห้องสอบทันทีเมือ่ มีสญ
ั ญาณให้เข้าห้องสอบ หากนักศึกษาผูใ้ ดเข้าห้องสอบก่อนมีสญ
ั ญาณ
เข้าสอบจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบไล่วิชานั้น
ในกรณีที่นักศึกษามาถึงห้องสอบสายเกินกว่า ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๗.๙ ในการสอบ นักศึกษาต้องใช้สมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบทีม่ หาวิทยาลัยจัดให้โดยเฉพาะเท่านัน้
๗.๑๐ นักศึกษาต้องนั่งตามเลขที่นั่งสอบที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดไว้ 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�ำหนด ห้ามนักศึกษาเขียนค�ำตอบต่อไปอีก และต้องรีบส่งสมุดค�ำตอบและ/
หรือกระดาษค�ำตอบให้กรรมการควบคุมห้องสอบทันที สมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบที่ส่งแล้ว
จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อความใดอีกมิได้
๗.๑๕ นักศึกษาจะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อการสอบผ่านไปแล้ว ๔๕ นาที นับแต่มีสัญญาณเริ่มการสอบ
และจะต้องรอจนกว่ากรรมการควบคุมห้องสอบได้เก็บสมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบและข้อสอบ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การออกจากห้องสอบชั่วคราวจะต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการควบคุมห้องสอบ
ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการควบคุมห้องสอบ
๗.๑๖ เมื่อนักศึกษาได้ส่งสมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบแก่กรรมการควบคุมห้องสอบเรียบร้อยแล้ว
นักศึกษาต้องออกไปให้พ้นบริเวณเขตสอบไล่ทันทีห้ามส่งเสียงหรือท�ำการรบกวนผู้ที่ก�ำลังสอบอยู่
หรือให้อาณัติสัญญาณเกี่ยวกับวิชาที่ตนสอบ ซึ่งอาจท�ำให้ผู้อื่นที่อยู่ในห้องสอบได้รับประโยชน์
ข้อ ๘. ข้อปฏิบัติของกรรมการควบคุมห้องสอบ
๘.๑ แต่ละห้องต้องมีกรรมการควบคุมห้องสอบ อย่างน้อยห้องละหนึ่งคน
๘.๒ การปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมห้องสอบ
๘.๒.๑ กรรมการควบคุมห้องสอบจะต้องไปรับข้อสอบก่อนเวลาเข้าสอบ ๓๐ นาที พร้อมลงลายมือชื่อ
รับซองข้อสอบ สมุดค�ำตอบ กระดาษค�ำตอบ เอกสาร และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวกับการสอบ
๘.๒.๒ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องไปถึงห้องสอบก่อนเวลาเริม่ สอบอย่างน้อย ๑๐ นาที เพือ่ แจกข้อสอบ
สมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบ  โดยวางกระดาษข้อสอบคว�ำ่ หน้า ทับด้วยสมุดค�ำตอบและ/
หรือกระดาษค�ำตอบให้เรียบร้อย ก่อนมีสัญญาณเริ่มการสอบ
กรรมการควบคุมห้องสอบต้องลงลายมือชื่อก�ำกับ ในสมุดค�ำตอบทุกเล่มและ/หรือ
กระดาษค�ำตอบทุกชุด ก่อนแจกสมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบ
๘.๒.๓ กรรมการควบคุมห้องสอบไม่มอี ำ� นาจอนุญาตให้นกั ศึกษาน�ำต�ำรา  บันทึก เอกสาร เครือ่ งค�ำนวณ
อุปกรณ์หรือสิง่ อืน่ ใดทีม่ สี ตู ร ข้อความ หรือสัญลักษณ์ ทีเ่ กีย่ วข้องกับรายวิชาทีส่ อบ เข้าห้องสอบ
เว้นแต่ผู้ที่ออกข้อสอบไล่ในวิชานั้นได้อนุญาตไว้ ซึ่งระบุในค�ำชี้แจงของข้อสอบ
๘.๒.๔ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องเก็บข้อสอบ สมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบจากที่นั่งสอบ
ที่ขาดสอบ หลังจากการสอบผ่านไปแล้ว ๓๐ นาที
๘.๒.๕ ให้ ก รรมการควบคุ ม ห้ อ งสอบประสานงานกั น และตรวจตราความเรี ย บร้ อ ยในการสอบ
โดยสม�่ำเสมอ
ในกรณีกรรมการควบคุมห้องสอบ มีเหตุจ�ำเป็นต้องออกจากห้องสอบเป็นการชั่วคราว
ให้แจ้งแก่กรรมการควบคุมห้องสอบผู้อื่นที่ประจ�ำห้องสอบนั้นทราบก่อนออกจากห้องสอบ
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๘.๓

๘.๔

๘.๕
๘.๖

๘.๒.๖ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องไม่ส่งเสียงรบกวน อ่านหนังสือ ใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หรือ
น�ำงานอื่นเข้าไปท�ำในขณะควบคุมการสอบ
การควบคุมการเข้าห้องสอบและการออกจากห้องสอบของนักศึกษา
๘.๓.๑ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องดูแลนักศึกษาทุกคนให้เข้าห้องสอบภายใน ๑๐ นาที นับแต่มี
สัญญาณเข้าสอบ
ในกรณีนกั ศึกษามาถึงห้องสอบสายกว่า ๓๐ นาที กรรมการผูค้ วบคุมห้องสอบไม่มอี ำ� นาจ
อนุญาตให้นักศึกษา เข้าห้องสอบ
๘.๓.๒ กรรมการควบคุมห้องสอบจะอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อการสอบได้ผ่าน
ไปแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔๕ นาที นับแต่มีสัญญาณเข้าสอบ
ในกรณีที่นักศึกษามีความจ�ำเป็นต้องออกจากห้องสอบชั่วคราว ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของกรรมการควบคุมห้องสอบ ที่จะพิจารณาอนุญาตหรือไม่ และถ้าอนุญาตต้องมีกรรมการ
ควบคุมห้องสอบนั้นคอยดูแลด้วย ทั้งนี้จะต้องมีกรรมการอยู่ควบคุมห้องสอบอย่างน้อยหนึ่งคน
๘.๓.๓ กรรมการควบคุมห้องสอบ ต้องดูแลมิให้ผู้ซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสอบอยู่ใกล้บริเวณ
ห้องสอบ
การตรวจรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบ
๘.๔.๑ กรรมการควบคุ ม ห้ อ งสอบต้ อ งตรวจบั ต รประจ� ำ ตั ว นั ก ศึ ก ษาก่ อ นเข้ า ห้ อ งสอบ ถ้ า ไม่ มี
บัตรประจ�ำตัวนักศึกษาไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๘.๔.๒ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องให้นักศึกษาลงลายมือชื่อ ในบัญชีรายชื่อที่จัดไว้เป็นหลักฐาน
การเข้าสอบ พร้อมทั้งตรวจบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาอีกครั้งหนึ่ง
ในกรณีทนี่ กั ศึกษาไม่มรี ายชือ่ ทีจ่ ดั ไว้ให้ในห้องสอบนัน้ ต้องมีแบบแสดงการเพิม่ ชือ่ เข้าสอบ
จากการตรวจสอบของฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มามอบให้กรรมการควบคุมห้องสอบเพื่อ
อนุญาตให้เข้าสอบ
๘.๔.๓ เมื่อการสอบผ่านพ้นไปแล้ว ๔๕ นาที ให้กรรมการควบคุมห้องสอบกรอกข้อมูลในใบรายงานผล
การควบคุมการสอบไล่ให้ครบถ้วน เพือ่ เป็นการรายงานผลการสอบประจ�ำวันต่อประธานกรรมการ
อ�ำนวยการสอบไล่
ห้ามกรรมการควบคุมห้องสอบ อธิบาย ชีแ้ จง หรือสันนิษฐานเกีย่ วกับข้อสงสัยของนักศึกษาในเรือ่ งข้อสอบ
หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลจะด�ำเนินการแจ้งไป
ให้ทราบ
ให้กรรมการควบคุมห้องสอบ แจกสมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบ แก่นักศึกษาที่มีความจ�ำเป็น
ต้องขอเพิ่มได้เพียง ครั้งละ ๑ เล่ม หรือ ๑ แผ่น แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกรรมการควบคุม
ห้องสอบลงสมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบที่ขอเพิ่มนั้น
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๘.๗ การสิ้นสุดเวลาสอบ
๘.๗.๑ เมือ่ หมดเวลาสอบแล้ว กรรมการควบคุมห้องสอบสัง่ ให้นกั ศึกษาทุกคนหยุดเขียน และนักศึกษา
น�ำสมุดค�ำตอบ และ/หรือกระดาษค�ำตอบส่งกรรมการแล้ว นักศึกษาจึงออกจากห้องสอบได้
๘.๗.๒ ในกรณีที่นักศึกษายังเขียนต่อไปเมื่อหมดเวลาสอบแล้ว ให้กรรมการควบคุมห้องสอบบันทึก
ระยะเวลาส่วนเกินบนหัวสมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนได้ทราบ
เพื่อพิจารณาถึงผลของการกระท�ำของนักศึกษาผู้นั้นต่อไป
๘.๘ การเก็บสมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบ
๘.๘.๑ กรรมการควบคุมห้องสอบ ต้องไม่อนุญาตให้นกั ศึกษาน�ำข้อสอบ สมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษ
ค�ำตอบที่ไม่ได้ใช้ออกจากห้องสอบ
๘.๘.๒ กรรมการควบคุมห้องสอบ ต้องเรียงสมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบ ตามล�ำดับเลขทีส่ อบ
ของนักศึกษาพร้อมข้อสอบหนึง่ ชุด แล้วน�ำบรรจุลงในซองรายวิชาให้เรียบร้อย ส่วนสมุดค�ำตอบ
และ/หรือกระดาษค�ำตอบทีไ่ ม่ได้ใช้ รวมทัง้ ข้อสอบทัง้ หมดให้บรรจุลงซองอืน่ ต่างหาก และให้นำ� ส่ง
ณ หน่วยกลางที่รับส่งข้อสอบ พร้อมทั้งลงลายมือ ไว้เป็นหลักฐาน และต้องให้เจ้าหน้าที่
ผนึกซองสมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบทันที
๘.๙ กรรมการควบคุมห้องสอบผูใ้ ดมีเหตุจำ� เป็น ไม่สามารถควบคุมการสอบได้ตามวันเวลาทีก่ ำ� หนด ให้จดั หา
กรรมการควบคุมห้องสอบคนอื่นมาแทน โดยต้องเสนอให้ประธานกรรมการอ�ำนวยการสอบไล่หรือ
กรรมการที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติก่อนก�ำหนดการคุมสอบ หากเป็นเหตุสุดวิสัยไม่สามารถ
ขออนุมัติก่อนก�ำหนดการควบคุมสอบ ให้แจ้งหน่วยงานที่ตนสังกัดทันทีที่สามารถท�ำได้ และเสนอให้
ประธานกรรมการอ�ำนวยการสอบไล่ทราบต่อไป
๘.๑๐ กรรมการควบคุมห้องสอบผู้ใดละเลยหรือไม่ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ และ
อาจถูกพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี
ข้อ ๙. การพิจารณาการกระท�ำทุจริตของนักศึกษาในการสอบ
๙.๑  ข้อปฏิบัติส�ำหรับกรรมการควบคุมห้องสอบ
๙.๑.๑ ในกรณีที่มีการส่งเสียง แสดงสัญญาณ หรือการกระท�ำใด ที่ส่อเจตนาทุจริตในขณะท�ำการสอบ
ให้กรรมการควบคุม ห้องสอบพิจารณาว่ากล่าวตักเตือน หากยังไม่เชื่อฟัง ให้กรรมการควบคุม
ห้องสอบท�ำรายงานตามแบบรายงานทุจริตการสอบของมหาวิทยาลัย โดยให้นักศึกษาผู้นั้น
ลงชื่อรับทราบไว้ เสนอต่อประธานกรรมการอ�ำนวยการสอบไล่
๙.๑.๒ ในกรณีทมี่ กี ารกระท�ำทุจริต เช่น ส่ง แสดง เก็บ น�ำเข้ามาซึง่ ต�ำรา บันทึก เอกสาร เครือ่ งค�ำนวณ
อุปกรณ์ หรือสิง่ ของอืน่ ใดทีม่ สี ตู ร ข้อความ หรือสัญลักษณ์ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสอบในรายวิชานัน้
ซึ่งผู้ออกข้อสอบมิได้อนุญาต โดยระบุไว้ในข้อสอบ หรือในกรณีที่นักศึกษาให้บุคคลอื่นช่วยท�ำ
ข้อสอบหรือเข้าห้องสอบแทน หรือเข้าสอบแทนบุคคลอืน่ ให้กรรมการควบคุมห้องสอบท�ำรายงาน
ตามแบบรายงานทุจริตการสอบของมหาวิทยาลัย โดยให้นกั ศึกษาผูน้ นั้ ลงชือ่ รับทราบไว้ พร้อมทัง้
แนบหลักฐานการทุจริต เสนอต่อประธานกรรมการอ�ำนวยการสอบไล่
คู่มือบัณฑิตศึกษา
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๙.๑.๓ ในกรณีที่นักศึกษาผู้กระท�ำทุจริต ตามข้อ ๙.๑.๑ หรือ ๙.๑.๒ ไม่ยอมลงลายมื่อชื่อรับทราบใน
รายงาน ให้ท�ำรายงานบันทึกพฤติกรรมของนักศึกษาที่ไม่ยอมลงลายมือชื่อไว้ด้วย เพื่อ
ประกอบการพิจารณาลงโทษ
๙.๒ การลงโทษนักศึกษาที่กระท�ำการทุจริตในการสอบไล่ ให้มีการลงโทษตามล�ำดับขั้นดังนี้
๙.๒.๑   การกระท�ำทุจริตในการสอบไล่ครั้งที่ ๑ ให้ลงโทษอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
(๑) ปรับตกในวิชาที่ทุจริต
(๒) ปรับตกทุกวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น
(๓) ปรับตกทุกวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น และพักการศึกษาอีก ๑ ภาคการศึกษา
(๔) ปรับตกทุกวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น และพักการศึกษาอีก ๒ ภาคการศึกษา
การพิจารณาว่า ควรลงโทษในระดับใดที่ก�ำหนดไว้ข้างต้น ให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา และน�ำเสนอผลการพิจารณาต่ออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดี
มอบหมายเพื่อพิจารณาต่อไป
๙.๒.๒ การกระท�ำทุจริตในการสอบไล่ครั้งที่ ๒ ให้พ้นสภาพความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๐. ผลการสอบไล่
๑๐.๑ มหาวิทยาลัยจะประกาศแจ้งผลการสอบไล่ให้นักศึกษาทราบ ภายในระยะเวลาอันควรและเป็นหน้าที่
ของนักศึกษาที่จะเก็บรักษาเอกสารแจ้งผลการสอบนั้นไว้
๑๐.๒ ผลการสอบที่มหาวิทยาลัยแจ้งไปแล้วนั้น หากนักศึกษาผู้ใดสงสัยผลการสอบไล่ของตน และต้องการ
จะให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้อง ให้ยนื่ ค�ำร้องแสดงความจ�ำนงขอตรวจสอบ พร้อมแสดงเหตุผล
ให้ชัดเจนในข้อสงสัยต่ออธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย และอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดี
มอบหมาจอาจพิจารณาให้มีการตรวจสอบหรือไม่ก็ได้
๑๐.๓ การยื่นค�ำร้องขอให้ตรวจสอบข้อ ๑๐.๒ ต้องยื่นภายในก�ำหนดเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่มหาวิทยาลัย
ประกาศผลการสอบไล่วิชานั้นๆ หากพ้นก�ำหนดนั้นแล้ว ถือว่าหมดสิทธิ์ที่จะขอให้มีการตรวจสอบ
ข้อ ๑๑. การสอบกลางภาค การสอบย่อยใดๆระหว่างภาคการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนทีละรายวิชา
(Block Course) ให้ใช้ข้อบังคับนี้โดยอนุโลม
ข้อ ๑๒. การยกเว้นหรือการผ่อนผันการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับนี้ จะกระท�ำได้เมือ่ มีเหตุสมควรหรือจ�ำเป็น โดยได้รบั อนุมตั ิ
จากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
         

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
(ดร.อรัญ  ธรรมโน)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  ปฏิบัติการแทนนายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ว่าด้วยระเบียบวินัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๘
โดยที่เห็นเป็นการสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ว่าด้วยระเบียบวินัยนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาพุทธศักราช ๒๕๔๘
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พุทธศักราช ๒๕๒๘ จึงให้ออก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยระเบียบวินัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๘ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยระเบียบวินัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พุทธศักราช ๒๕๔๘”
ข้อ ๒. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓. บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสัง่ หรือบันทึกทีข่ ดั แย้ง หรือทีเ่ หมือนกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ขอ้ บังคับนีแ้ ทน
ข้อ ๔. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๕. นักศึกษาต้องประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๕.๑ ต้องปฏิบัติตามค�ำสั่ง หรือค�ำตักเตือนของผู้บริหาร หรือคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
๕.๒ ไม่แสดงกิริยา วาจา ให้เห็นว่าไม่แสดงความเคารพต่อผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
๕.๓ ไม่ทะเลาะวิวาทหรือใช้ก�ำลังท�ำร้ายร่างกาย ระหว่างนักศึกษาหรือกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
หรือบุคคลภายนอกในบริเวณมหาวิทยาลัย
๕.๔ ไม่ท�ำลายหรือท�ำให้เสียหายด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
๕.๕ ไม่กระท�ำการหรือแสดงพฤติกรรมใดๆ อันส่อไปในทางทุจริตในการสอบ
๕.๖ ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง ประกาศ บันทึกของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๖. นักศึกษาจะต้องแต่งกายสุภาพ ในกรณีที่มาติดต่อ หรือเข้าชั้นเรียน หรือเข้าสอบในมหาวิทยาลัย
ข้อ ๗. นักศึกษากระท�ำผิดระเบียบวินัย อาจถูกพิจารณาลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
๗.๑ ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
๗.๒ ภาคทัณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษร
๗.๓ พักการศึกษา ๑ ภาคการศึกษา หรือ  ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน
๗.๔ พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘. อ�ำนาจและขั้นตอนการลงโทษ
๘.๑ ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจ�ำและอาจารย์พเิ ศษ มีอำ� นาจลงโทษนักศึกษาทีก่ ระท�ำผิดระเบียบ
วินัย ตามข้อ ๗.๑ และ ๗.๒ ได้
๘.๒ การลงโทษ ตามข้อ ๗.๓ และ ๗.๔ ให้ผู้อ�ำนวยการบัณฑิตศึกษาพิจารณาและน�ำเสนอคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาของสาขาทีน่ กั ศึกษาผูก้ ระท�ำผิดสังกัดอยู่ พิจารณาในเบือ้ งต้น แล้วน�ำเสนอคณบดีบณ
ั ฑิต
วิทยาลัยเพื่อพิจารณาน�ำเสนออธิการบดี
คู่มือบัณฑิตศึกษา
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๘.๓ การลงโทษตามข้อ ๘.๒ จะต้องท�ำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยลงนามโดยอธิการบดี
ข้อ ๙. หากนักศึกษาคนใดกระท�ำความผิดร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยมีอ�ำนาจให้พ้นสภาพนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
๙.๑ กระท�ำความผิดฐานประทุษร้ายต่ออาจารย์ บุคลากร หรือบุคคลอืน่ หรือท�ำลายทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย
หรือของบุคคลอื่น
๙.๒ กระท�ำความผิดด้านชู้สาวอันเป็นที่เสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัย
๙.๓ ถูกศาลพิพากษาลงโทษจ�ำคุก ในความผิดซึ่งไม่ใช่ความผิดฐานประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๙.๔ ปลอมแปลงเอกสารทางการของมหาวิทยาลัยหรือของบุคคลอื่น
๙.๕ คัดหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของบุคคลอื่นโดยมิได้อ้างอิง
๙.๖ รับท�ำผลงานทางวิชาการให้กับบุคคลอื่น หรือจ้างวานบุคคลอื่นท�ำผลงานวิชาการให้ โดยงานวิชาการ
ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน อันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๐. นักศึกษาผู้ใดถูกให้พ้นสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตามข้อ ๗. หากประสงค์จะขอคืนสภาพนักศึกษา
ให้ยื่นค�ำร้องต่ออธิการบดี การยื่นค�ำร้องขอคืนสภาพนักศึกษาตามข้อนี้ จะกระท�ำได้ต่อเมื่อพ้นก�ำหนดเวลา
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับแต่วันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และการพิจารณาให้
คืนสภาพนักศึกษาได้หรือไม่ ให้เป็นอ�ำนาจของอธิการบดี
ข้อ ๑๑. การยกเว้นไม่ใช้ข้อบังคับนี้ข้อใดข้อหนึ่ง ยกเว้นข้อ ๙. หรือการผ่อนผันวิธีปฏิบัติจากที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
จะกระท�ำได้เมื่อมีเหตุผลสมควรหรือจ�ำเป็น โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
          

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
    (ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต)
    นายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ ๐๑๐๑/๐๙๐๑
เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาด้วยสัญลักษณ์ I
เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามข้อ ๓๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญา
มหาบัณฑิต พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งระบุไว้ว่า หลักเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาด้วยสัญลักษณ์ I ให้เป็นไปตามประกาศของ
บัณฑิตวิทยาลัย
ฉะนั้น เพื่อให้แนวทางการประเมินผลการศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้อง ชัดเจน จึงให้ก�ำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษาด้วยสัญลักษณ์ I ดังต่อไปนี้
๑. การให้สัญลักษณ์ I จะกระท�ำได้ในกรณีต่อไปนี้
๑.๑ นักศึกษาป่วยระหว่างการสอบ เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบไล่ในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้
ในกรณีนี้ให้นักศึกษายื่นค�ำร้องถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านความเห็นของอาจารย์ผู้สอน
และผู้อ�ำนวยการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา พร้อมใบรับรองแพทย์ ภายใน ๑ สัปดาห์นับจากวันที่เริ่มป่วย
และให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาค�ำร้องตามที่เห็นสมควรเป็นรายๆ ไป
๑.๒ นักศึกษามีเหตุจ�ำเป็นอันเป็นเรื่องสุดวิสัยในระหว่างก�ำหนดสอบไล่ เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบ
บางรายวิชาหรือทั้งหมดได้
ในกรณีนี้ให้นักศึกษายื่นค�ำร้องถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านความเห็นของอาจารย์ผู้สอน
และผู้อ�ำนวยการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาในทันทีที่กระท�ำได้ และให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
ค�ำร้องตามที่เห็นสมควรเป็นรายๆไป
๑.๓ นักศึกษามีความจ�ำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ เพือ่ ปฏิบตั ภิ ารกิจตามค�ำสัง่ ของหน่วยงานทีต่ นสังกัด
ในระหว่างก�ำหนดการสอบไล่
ในกรณีนี้ให้นักศึกษายื่นค�ำร้องถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านความเห็นของอาจารย์ผู้สอน
และผู้อ�ำนวยการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา พร้อมใบรับรองของหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด ล่วงหน้า
อย่างน้อย ๑๕ วัน และให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาตามที่เห็นสมควร
๑.๔ นักศึกษาท�ำงานที่เป็นส่วนประกอบของการศึกษาในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
และอาจารย์ผู้สอนโดยความเห็นชอบของผู้อ�ำนวยการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเห็นสมควรให้รอผล
การศึกษา ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนจะต้องแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับผล
การศึกษาของนักศึกษาอื่นที่ลงทะเบียนรายวิชานั้น
นอกเหนือจากกรณีตามข้อ ๑.๑ ถึงข้อ ๑.๔ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อ�ำนวยการบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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๒. การเปลี่ยนสัญลักษณ์ I จะกระท�ำได้ในกรณีต่อไปนี้
๒.๑ นักศึกษาในข้อ ๑.๑ ข้อ ๑.๒  และ ๑.๓ จะต้องเข้าสอบตามกระบวนการจัดสอบของบัณฑิตวิทยาลัย
ที่ก�ำหนดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันประกาศผลสอบของแต่ละสาขาในวิชานั้นๆ
๒.๒ นักศึกษาในข้อ ๑.๔ จะต้องส่งง านที่เป็นส่วนประกอบของการศึกษาในรายวิชาที่ได้รับสัญลักษณ์ I
ภายในระยะเวลาที่อาจารย์ผู้สอนก�ำหนด ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับจากวันประกาศผลสอบของแต่ละ
สาขาในวิชานั้นๆและประเมินผล มหาวิทยาลัยจะให้สัญลักษณ์ได้ไม่เกิน B
๒.๓ การประเมินผลในรายวิชาที่นักศึ กษาได้รับสัญลักษณ์ I จะต้องท�ำการประเมินและส่งแบบขอแก้ไข
ผลการสอบเพื่อเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นสัญลักษณ์อื่นภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่สอบพิเศษวิชานั้นๆ
ยกเว้นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติเป็นกรณีพิเศษ โดยความเห็นชอบของผู้อ�ำนวยการบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชา
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
         

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘
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ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ ๐๑๐๑/๐๓๐๒
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาโท
ตามที่มหาวิทยาลัยมีประกาศที่ ๐๑๐๑/๐๖๑๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๙๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท แล้วนั้น
บัดนี้ ได้มีการก�ำหนดคุณสมบัติการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น จึงอาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๔
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้ยกเลิกประกาศ
ดังกล่าวข้างต้น และก�ำหนดให้นกั ศึกษาทีม่ คี ณ
ุ สมบัตอิ ย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนีเ้ ป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตติ ามข้อบังคับดังกล่าว
ข้อ ๕๖.๔
๑. ผู้ที่มีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา อยู่ในเกณฑ์ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐาน ภาษาอังกฤษตามข้อก�ำหนดของสาขาวิชา
๒. นักศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษตามข้อก�ำหนดของสาขาวิชา
๓. นักศึกษาที่มีผลการสอบ TOEFL ตั้งแต่ ๕๐๐ หรือมีผลการสอบแบบใช้คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ ๑๗๓
หรือได้ผลการสอบ IELTS ตั้งแต่ระดับ ๕.๐ ขึ้นไป หรือได้ผลการสอน TOEIC ตั้งแต่ ๖๐๐ ขึ้นไป
๔. นักศึกษาที่สอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาโดยได้ผลการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่สาขาวิชาก�ำหนด
๕. กรณีที่นักศึกษาทดสอบภาษาอังกฤษตามข้อ ๔ แล้ว สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของสาขาวิชาให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน วิชา LA ๕๐๑ English for Graduate Study และต้องสอบผ่านวิชาดังกล่าว
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่สาขาวิชาก�ำหนด
ให้ใช้ประกาศนี้ส�ำหรับนักศึกษาที่ใช้เลขรหัสน�ำหน้า ๔๙ เป็นต้นไป
                                   
            

      

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

   
                         
(รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ)
                                                                            อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ ๐๑๐๑/๐๑๐๓
เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียน
และโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับบัณฑิตไว้ ดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต
๑.๑ ต้องเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
๑.๒ ต้องเป็น หรือเคยเป็นนักศึกษาของสถาบันระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
ในหลักสูตรที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ�ำนาจตามกฎหมายรับรอง
๑.๓ ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี
๑.๔ ต้องไม่เป็นผูพ้ น้ สภาพการเป็นนักศึกษา หรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก่อน เนือ่ งจาก
ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
๑.๕  ต้องไม่เป็นผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเดิม เนื่องจากผลการศึกษาต�่ำกว่า
เกณฑ์การประเมินผลการศึกษา คือได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๓.๐๐
๑.๖  ต้องสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมทั้งยื่นความจ�ำนงขอเทียบ
วิชาเรียน และโอนหน่วยกิตโดยแนบหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และค�ำอธิบาย
รายวิชาของสถาบันเดิมที่จะขอน�ำมาเทียบ
๑.๗ ต้องสอบคัดเลือกได้ในสาขาวิชาที่ต้องการขอเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิตตามวิธี
ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ก�ำหนด
๒. หลักเกณฑ์การขอเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต
๒.๑ เป็นรายวิชา หรือกลุม่ รายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าทีท่ บวงมหาวิทยาลัย
หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ�ำนาจตามกฎหมายรับรอง
๒.๒   เป็นรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา หรือ
กลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
๒.๓   เป็นรายวิชา หรือกลุม่ รายวิชาทีส่ อบไล่ได้ไม่ตำ�่ กว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแต้มระดับคะแนน
๓.๐๐ หรือเทียบเท่า หรือระดับคะแนนตัวอักษร S
๒.๔  การเทียบรายวิชาเรียน  และโอนหน่วยกิตกระท�ำได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ�ำนวนหน่วยกิตรวม
ของหลักสูตรที่รับโอน
๒.๕ รายวิชาเทียบโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น จะไม่น�ำมาค�ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
คู่มือบัณฑิตศึกษา
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๒.๖   การเทียบโอนให้กระท�ำได้เพียง ๑ ครั้งต่อ ๑ หลักสูตร และจะต้องด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
๒.๗   ในกรณีที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เปิดหลักสูตรใหม่ นักศึกษาจะเทียบโอนเข้าศึกษาได้
ไม่เกินกว่าชัน้ ปี และภาคการศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยได้รบั อนุญาตให้มนี กั ศึกษาเรียนอยูต่ ามหลักสูตร
ที่ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยแล้ว
๒.๘   นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
และลงทะเทียนเรียนรายวิชา หรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรทีเ่ ข้าศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๓.  อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมในการด�ำเนินการเพื่อเทียบโอนผลการเรียน และหน่วยกิตเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓  มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖
    (ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม  วีสกุล)
อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ ๐๑๐๑/๐๑๐๔
เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้ และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ
และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้
และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ เพื่อเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับบัณฑิตศึกษาไว้ ดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนความรู้
๑.๑ ต้องเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
๑.๒ ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี
๑.๓ ต้องสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมทั้งยื่นความจ�ำนงขอ
เทียบโอนความรู้จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษา
ในระบบโดยระบุรายวิชาที่จะขอเทียบ
๑.๔ ต้องสอบคัดเลือกได้ในสาขาวิชาทีต่ อ้ งการขอเทียบโอนความรูต้ ามวิธที ม่ี หาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ก�ำหนด
๒. หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้ และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ
๒.๑ การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาตามหลักสูตรของสาขาวิชาที่นักศึกษาแจ้งความจ�ำนง
ขอเทียบ
๒.๒ วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชาให้ใช้วิธีการทดสอบความรู้ โดยให้
สาขาวิชาเป็นผู้ก�ำหนด
๒.๓ ผลการประเมินต้องเทียบได้ ไม่ต�่ำกว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแต้มระดับคะแนน ๓.๐๐  
จึงจะให้จ�ำนวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนนตัวอักษร โดยให้บันทึก “CE”
(credit from exam) และไม่มีการน�ำมาคิดคะแนนผลการเรียน หรือค�ำนวณแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม
๒.๔ การเทียบรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให้หน่วยกิตได้
รวมกันไม่เกินหนึ่งในสามของจ�ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ขอเทียบ
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๒.๕ การเทียบโอนให้กระท�ำได้เทียบ ๑ ครั้ง ต่อ ๑ หลักสูตร และจะต้องกระท�ำให้เสร็จสิ้นภายใน
ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
๒.๖ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เปิดหลักสูตรใหม่ นักศึกษาจะเทียบโอนเข้าศึกษาได้ไม่เกิน
กว่าชั้นปี และภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตร
ที่ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยแล้ว
๒.๗ นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา และ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๓.  อัตราค่าธรรมเนียม
๓.๑ ค่าธรรมเนียมในการด�ำเนินการ เพื่อการเทียบโอนความรู้ และการให้หน่วยกิต เป็นเงิน
๑,๐๐๐ บาท
๓.๒ ค่าทดสอบเพื่อการเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชา ก�ำหนดวิชาละ ๑,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖
  (ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม  วีสกุล)
      อธิการบดี
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