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ระดับปริญญาเอก

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
ปณิธานผู้ก่อตั้งและก�ำหนดมหาวิทยาลัย
ความหมายของชื่อและสัญลักษณ์
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสอบไล่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยระเบียบวินัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้ และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและ
/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน
ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศฯ เรื่องเกณฑ์คุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก
ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
หลักสูตรภาษาไทย ยกเว้น หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ประกาศฯ เรื่องการลงทะเบียนและการประเมินผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก
ขั้นตอนการท�ำวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก
ขั้นตอนการเสนอชื่อจบหลักสูตรให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คู่มือบัณฑิตศึกษา
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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)
๖. วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน (CAIC)
คู่มือบัณฑิตศึกษา
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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
๔. เป็นผู้มีความคิดก้าวหน้า
คู่มือบัณฑิตศึกษา
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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
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๓๔(๒)   แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในการประชุมครั้งที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  เมื่อวันที่  
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗  มีมติให้ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาดุษฎี
บัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นดังนี้
ข้อ ๑. ชื่อข้อบังคับ
ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต
พ.ศ.๒๕๕๗”
ข้อ ๒. ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๖
และให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป ส�ำหรับนักศึกษาทุกหลักสูตร ยกเว้นหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ข้อ ๓. นิยามในข้อบังคับนี้  เว้นแต่จะมีข้อความเป็นอย่างอื่น
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
“อธิการบดี”
หมายความว่า  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
“คณะวิชา”              หมายความว่า  
คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่มี
การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
“คณบดี”          
หมายความว่า  
คณบดีคณะวิชาหรือผูบ้ ริหารหน่วยงานเทียบเท่า
ที่มีการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๔. การออกประกาศ ค�ำสั่ง หรือระเบียบเพิ่มเติม
เพื่อให้การด�ำเนินการศึกษาขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิตเป็นไปโดยเรียบร้อยคณะวิชาโดยอนุมัติจาก
อธิการบดีอาจออกประกาศ ค�ำสั่ง หรือระเบียบใด ๆ เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ในกรณีทขี่ อ้ บังคับมิได้กำ� หนดไว้เป็นการเฉพาะให้คณะกรรมการหลักสูตรหรือคณบดีเสนออธิการบดี
เพื่อวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๕. ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิตมีดังต่อไปนี้
๕.๑  การศึกษาเป็นแบบทวิภาคและไตรภาค
๕.๑.๑   การศึกษาแบบทวิภาค   ๑ ปีการศึกษาประกอบด้วย ภาคการศึกษาปกติ ๒ ภาค
คือ ภาคต้นและภาคปลาย มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาค ๑๕ สัปดาห์ และอาจรวมภาคการศึกษาฤดูรอ้ นมีระยะเวลาเรียน
๘ สัปดาห์ โดยมีชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาเทียบเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ  
คู่มือบัณฑิตศึกษา
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๕.๑.๒ การศึกษาแบบไตรภาค   ๑ ปีการศึกษาประกอบด้วยภาคการศึกษาปกติ ๓ ภาค
คือ ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาค ๑๒ สัปดาห์
๕.๒ ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่นอ้ ยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ ผูท้ สี่ ำ� เร็จปริญญาตรีให้ใช้เวลาศึกษา
ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่ส�ำเร็จปริญญาโทให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
๕.๓ วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต หมายถึง รายวิชาที่ก�ำหนดในหลักสูตรให้นักศึกษาต้องศึกษาและสอบ
ได้โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร
๕.๔ ภาษาทีใ่ ช้ในการศึกษารายวิชาหรือเขียนวิทยานิพนธ์ อาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ
ก็ได้ตามที่หลักสูตรก�ำหนด
ข้อ ๖. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๖.๑ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือ
ต่างประเทศที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
๖.๒ ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
๖.๓ ไม่เป็นโรคเรือ้ น วัณโรค โรคติดยาเสพติดให้โทษทีร่ า้ ยแรง โรคพิษสุราเรือ้ รัง หรือโรคทีเ่ ป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา
๖.๔ ไม่เคยรับโทษจ�ำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๖.๕ ไม่เป็นผูท้ มี่ คี วามประพฤติเสือ่ มเสียหรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก่อน เนือ่ งจาก
ถูกลงโทษทางวินัย
๖.๖ ต้องมีภูมิล�ำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้สะดวก
๖.๗ มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ก�ำหนดในแต่ละหลักสูตร
ข้อ ๗. วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามวิธีการที่ก�ำหนดในแต่ละหลักสูตร
ข้อ ๘. การช�ำระค่าเล่าเรียน ค่าบ�ำรุง และค่าธรรมเนียม
นักศึกษาต้องช�ำระค่าเล่าเรียน ค่าบ�ำรุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามอัตราและวิธกี ารทีม่ หาวิทยาลัย
ก�ำหนด
ส�ำหรับนักศึกษาใหม่ ให้ช�ำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าเล่าเรียน ค่าบ�ำรุงและค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ในวันขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ข้อ ๙. การลงทะเบียนเรียน การขอเพิ่มหรือขอเพิกถอนรายวิชา
การลงทะเบียนเรียน การขอเพิ่มหรือขอเพิกถอนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๑๐. การประเมินผลการศึกษา
๑๐.๑ การประเมินผลการศึกษาส�ำหรับรายวิชาทีน่ บั หน่วยกิต ชือ่ และค่าระดับต่อหน่วยกิต เป็นดังนี้
ระดับ			
ค่าระดับ		
ความหมาย
   
A
๔.๐๐
ดีเยี่ยม  (High Distinction)
   
B+
๓.๕๐
ดีมาก  (Distinction)
   
B
๓.๐๐
ดี  (Pass with Credit)
   
C+
๒.๕๐
พอใช้  (Pass)
  
F
๐.๐๐
ตก  (Fail)
๑๐.๒ หากนักศึกษาได้ผลการศึกษาต�ำ่ กว่า B ในรายวิชาใด นักศึกษาอาจลงทะเบียนซ�ำ้ ในรายวิชา
นัน้ จนกว่าจะได้ผลการศึกษาตัง้ แต่ B ขึน้ ไปก็ได้ ทัง้ นีจ้ ะต้องน�ำผลการศึกษาทีไ่ ด้รบั มาค�ำนวณคะแนนเฉลีย่ สะสมทัง้ หมด
๑๐.๓ การประเมินผลการศึกษาส�ำหรับรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต จะแบ่งเป็นระดับเช่นเดียวกับ
รายวิชาที่นับหน่วยกิต หรือจะแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ S และ U ก็ได้โดยที่
ระดับ  S  (Satisfactory)       หมายถึง   
สอบได้
ระดับ  U (Unsatisfactory)   หมายถึง   
สอบตก
๑๐.๔ ผลการศึกษาอาจแสดงด้วยสัญลักษณ์อื่น ๆ ได้ดังนี้
					 สัญลักษณ์				
ความหมาย
I (Incomplete)
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
W (Withdraw with  Permission)
การเพิกถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ
AU (Audit)
ร่วมฟัง
๑๐.๕ หากนักศึกษาได้รับผลการศึกษาเป็น I นักศึกษาต้องด�ำเนินการแก้ไข I ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๖๐ วัน หลังจากประกาศผลสอบรายวิชานั้น หากพ้นก�ำหนดระยะเวลาดังกล่าว สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็น
F ยกเว้นได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๑. การสอบคุณสมบัติ  (Qualifying Examination)
เมือ่ นักศึกษามีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามเงือ่ นไขในหลักสูตรทีจ่ ะสอบคุณสมบัตจิ ะต้องยืน่ ความจ�ำนง
ต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขอสอบคุณสมบัติ  โดยมหาวิทยาลัยจะเปิดสอบคุณสมบัติไม่เกินปีการศึกษาละ ๓ ครั้ง ผลการสอบ
จะได้ระดับ S หรือ U นักศึกษาจะต้องสอบคุณสมบัตใิ ห้ได้ระดับ S ภายใน ๓ ครัง้ มิฉะนัน้ จะถูกถอนชือ่ ออกจากทะเบียน
นักศึกษา และผลการสอบทุกครั้งจะบันทึกไว้ในระเบียนแสดงผลการศึกษา
ข้อ ๑๒.  การท�ำวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์
๑๒.๑  คุณสมบัตหิ รือเงือ่ นไขของผูม้ สี ทิ ธิเ์ สนอท�ำวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด
ของแต่ละหลักสูตร
๑๒.๒ การอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์
ก่อนการลงทะเบียนท�ำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อ
คณะกรรมการหลักสูตรและคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้เป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้
คู่มือบัณฑิตศึกษา
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๑๒.๓  การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ตามทีก่ ำ� หนด
ในหลักสูตร โดยจ�ำนวนหน่วยกิตทีล่ งทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่ตำ�่ กว่า ๖ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต และ
เมื่อเริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาใดแล้ว นักศึกษาจะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาถัดไปได้ก็
ต่อเมือ่ ได้เสนอผลงานแสดงความก้าวหน้าให้ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์พจิ ารณาอนุมตั กิ อ่ น การเปลีย่ นหัวข้อวิทยานิพนธ์จะ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการหลักสูตร
๑๒.๔  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
๑๒.๔.๑ คณบดีแต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ส�ำหรับนักศึกษาแต่ละคน ให้มี
หน้าที่แนะน�ำการเขียนวิทยานิพนธ์  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีจ�ำนวนไม่เกิน ๒ คน
๑๒.๔.๒ คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยกรรมการ
ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ�ำและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน
๑๒.๕  การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
๑๒.๕.๑   นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติก่อนการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์
๑๒.๕.๒ การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จะสอบเมื่อนักศึกษาได้เขียนความส�ำคัญ
และที่มาของหัวข้อวิทยานิพนธ์ การทบทวนวรรณกรรมและระเบียบวิธีวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว  และที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติ
ให้สอบได้
๑๒.๖  การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
๑๒.๖.๑ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เป็นการสอบเมือ่ นักศึกษาได้ทำ� วิทยานิพนธ์
เสร็จสิน้ สมบูรณ์แล้วและทีป่ รึกษาพิจารณาอนุมตั ใิ ห้สอบได้ ในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์จะต้องแต่งตัง้ ผูท้ รงคุณวุฒทิ ี่
ไม่ได้เป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เป็นกรรมการสอบอย่างน้อย ๑ คน
๑๒.๖.๒ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
อาจรวมถึงการตรวจสอบความรู้ทั่วไปในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ด้วย
๑๒.๖.๓  การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องส่งร่างวิทยานิพนธ์เป็นจ�ำนวน
มากกว่าจ�ำนวนของคณะกรรมการสอบ ๑ เล่ม พร้อมด้วยบทคัดย่อ
๑๒.๗   ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นคณบดีอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ใหม่ หรือ
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เพิ่มเติมได้
๑๒.๘   การวัดผลสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในหลักสูตร
ข้อ ๑๓. การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต
การเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาอืน่ หรือจากหลักสูตรอืน่ ในมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๔. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
คู่มือบัณฑิตศึกษา
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ลงทะเบียนเรียน

๑๔.๑ ได้รับอนุมัติปริญญา
๑๔.๒ ลาออกและได้รับอนุมัติแล้ว
๑๔.๓ ไม่สามารถส�ำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
๑๔.๔ สอบวิทยานิพนธ์ไม่ผ่านตามข้อก�ำหนดในหลักสูตร
๑๔.๕ ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ และไม่ได้ลาพักการศึกษาตาม ข้อ ๑๖
๑๔.๖ เป็นนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรก และไม่เข้าสอบทุกรายวิชาที่

๑๔.๗ ถูกลงโทษทางวินัยให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๑๕. การให้พักการศึกษา
๑๕.๑  นักศึกษาอาจถูกสัง่ พักการศึกษาตามข้อบังคับว่าด้วยวินยั นักศึกษา ในกรณีนใี้ ห้ถอื ว่านักศึกษา
ผู้นั้นไม่ได้รับค่าระดับหรือจ�ำนวนหน่วยกิตใด ๆ ในภาคการศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา
๑๕.๒  ในกรณีทนี่ กั ศึกษาถูกลงโทษให้พกั การศึกษาด้วยเหตุทจุ ริตในการสอบไล่ ให้ถอื ว่าได้คา่ ระดับ
F  ในวิชาที่ทุจริตในการสอบไล่นั้น และอาจได้รับโทษอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
๑๕.๓   ในกรณีที่มีค�ำสั่งของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาพักการศึกษาภายหลังวันลงทะเบียนเรียน
รายวิชา ให้ถือว่าการลงทะเบียนรายวิชาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นเป็นโมฆะ ในกรณีนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าลง
ทะเบียนเรียนรายวิชาให้เต็มจ�ำนวน
๑๕.๔ นักศึกษาที่ถูกสั่งให้พักการศึกษา ภายหลังพ้นก�ำหนดโทษและประสงค์จะกลับเข้าศึกษาใหม่
ต้องยื่นค�ำร้องต่อคณบดีก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน และจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิการบดีมอบหมาย และต้องช�ำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติที่ถูกสั่งให้พักการศึกษา
ข้อ ๑๖. การลาพักการศึกษา
๑๖.๑ นักศึกษาที่มีความจ�ำเป็นส่วนตัวจะลาพักการศึกษาได้ ต้องยื่นค�ำร้องขอลาพักการศึกษา
ต่อคณบดีไม่เกิน ๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาคเรียน
๑๖.๒  หากพ้นก�ำหนดตามข้อ ๑๖.๑ แล้ว นักศึกษาอาจขอลาพักการศึกษาได้ เฉพาะในกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้
๑๖.๒.๑  ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
๑๖.๒.๒  มีความจ�ำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศโดยมหาวิทยาลัยเห็นสมควร
๑๖.๒.๓ เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค�ำสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์
แผนปัจจุบันจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือเอกชน
๑๖.๒.๔  มีเหตุสุดวิสัย
๑๖.๓ อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอ�ำนาจอนุมัติให้ลาพักการศึกษาครั้งละไม่เกินสองภาค
การศึกษาปกติติดต่อกัน แต่ทั้งนี้เมื่อรวมเวลาการลาพักการศึกษาทั้งหมด ตลอดระยะเวลาการศึกษาแล้วต้องไม่เกิน ๔
ภาคการศึกษาปกติ
คู่มือบัณฑิตศึกษา
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๑๖.๔ ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ให้นับระยะเวลาที่ลาพักรวมอยู่ในระยะเวลา
การศึกษาด้วย ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๖.๒.๑
๑๖.๕ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช�ำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุก
ภาคการศึกษาปกติที่ลาพักการศึกษา
๑๖.๖ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าศึกษาใหม่ต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณบดีก่อนวันเปิดการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน หากพ้นก�ำหนดดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๗.  การส�ำเร็จการศึกษา
นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑๗.๑  ศึกษาครบตามหลักสูตรและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
๑๗.๒ สอบวิทยานิพนธ์ผ่านตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดในหลักสูตรและน�ำวิทยานิพนธ์ที่พิมพ์เย็บเล่ม
เรียบร้อยแล้วมามอบให้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
๑๗.๓ ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด�ำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในวารสาร หรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการทีม่ กี รรมการภายนอกมาร่วมกลัน่ กรอง (Peer
Review) ก่อนการพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในหลักสูตรนั้น
๑๗.๔  ช�ำระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ข้อ ๑๘.  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๙.  ในระหว่างที่ยังไม่มีการออกประกาศ ค�ำสั่ง หรือระเบียบใด ๆ เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ให้ใช้ประกาศ ค�ำสั่ง หรือระเบียบที่ออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาดุษฎี
บัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๖ ไปก่อนเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ดร.อรัญ  ธรรมโน)
นายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คู่มือบัณฑิตศึกษา
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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. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการการสอบไล่ของนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา 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 ในกรณีทเี่ ป็นการสอบของวิชาทีม่ กี ารเรียนการสอนแบบปกติ การแต่งตัง้ คณะกรรมการอ�ำนวยการสอบไล่
ให้เป็นไปตามที่ มหาวิทยาลัยก�ำหนด ส่วนการจัดการเรียนการสอนทีละรายวิชา (Block Course)
ให้ อ ธิ ก ารบดี แ ต่ ง ตั้ ง คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เป็ น ประธานกรรมการอ� ำ นวยการสอบไล่ และ
ผู้อ�ำนวยการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนทีละรายวิชาเป็นกรรมการ
๖.๒ ให้ประธานกรรมการอ�ำนวยการสอบไล่  แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท�ำงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ เพื่อควบคุม และด�ำเนินการสอบไล่ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และให้มีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการอ�ำนวยการสอบไล่มอบหมาย
๖.๓ ให้สาขาวิชา น�ำต้นฉบับข้อสอบส่งให้คณะกรรมการวิชาการประจ�ำสาขาวิชาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และน�ำต้นฉบับข้อสอบที่ผ่านความเห็นชอบแล้วส่งให้แผนกประเมินผลการศึกษา ส�ำนักวิชาการ
จากนั้นฝ่ายทะเบียนและประมวลผลเบิกต้นฉบับข้อสอบไปด�ำเนินการต่อไป
๖.๔ ในกรณีที่มีนักศึกษาฝ่าฝืนข้อบังคับว่าด้วยการสอบไล่ ประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการสอบไล่
หรือกรรมการผู้ได้รับมอบหมาย   มีอ�ำนาจสั่งหรือด�ำเนินการมิให้นักศึกษาผู้นั้นเข้าห้องสอบหรือให้
นักศึกษาผู้นั้นออกจากห้องสอบได้ตามที่เห็นควร
คู่มือบัณฑิตศึกษา
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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 ผู้ไม่ปฏิบัติดังกล่าว
ถือว่าขาดสอบ
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 ตามที่ได้ระบุ
ไว้ในข้อ ๙.๒ และในกรณีที่ให้บุคคลภายนอกเข้าสอบแทน บุคคลผู้นั้นอาจถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
๗.๕ นักศึกษาต้องจัดหาอุปกรณ์เครื่องเขียนที่จ�ำเป็นเกี่ยวกับการสอบมาเองไม่อนุญาตให้ยืมสิ่งของทุกชนิด
จากนักศึกษาผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ
๗.๖ ห้ามนักศึกษาน�ำต�ำรา บันทึก เอกสาร เครือ่ งค�ำนวณ หรือสิง่ ของอืน่ ใดทีม่ สี ตู ร ข้อความ หรือสัญลักษณ์
ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอบเข้าห้องสอบ เว้นแต่ผู้ที่ออกข้อสอบไล่ในวิชานั้นได้อนุญาตไว้ โดยระบุ
ไว้ในค�ำชี้แจงของข้อสอบ
๗.๗ ห้ามนักศึกษาน�ำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
๗.๘ นักศึกษาต้องเข้าห้องสอบทันทีเมื่อมีสัญญาณให้เข้าห้องสอบ หากนักศึกษาผู้ใดเข้าห้องสอบก่อนมี
สัญญาณเข้าสอบจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบไล่วิชานั้น
ในกรณีที่นักศึกษามาถึงห้องสอบสายเกินกว่า ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๗.๙ ในการสอบ นักศึกษาต้องใช้สมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบทีม่ หาวิทยาลัยจัดให้โดยเฉพาะเท่านัน้
๗.๑๐ นักศึกษาต้องนั่งตามเลขที่นั่งสอบที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดไว้ และห้ามเคลื่อนย้ายเก้าอี้ออกจากแถว
ที่จัดไว้ให้
๗.๑๑ เมื่อเข้าห้องสอบแล้ว นักศึกษาต้องลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบที่ได้จัดไว้ มิฉะนั้นจะถือว่า
ขาดสอบ
๗.๑๒ ระหว่างการสอบ หากนักศึกษาสงสัยหรือต้องการสิ่งใด ให้แจ้งแก่กรรมการควบคุมห้องสอบ และ
ห้ามนักศึกษาพูดหรือติดต่อกันหรือก่อการรบกวนแก่ผู้อื่น
คู่มือบัณฑิตศึกษา

16

ระดับปริญญาเอก

๗.๑๓ นักศึกษาต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อความที่แจ้งไว้ในข้อสอบ หรือที่กรรมการควบคุมห้องสอบแจ้ง
ให้ทราบ หากไม่ปฏิบัติตาม ผู้ตรวจข้อสอบอาจไม่ตรวจข้อสอบนั้นๆก็ได้
๗.๑๔ เมื่อหมดเวลาสอบตามก�ำหนด ห้ามนักศึกษาเขียนค�ำตอบต่อไปอีก และต้องรีบส่งสมุดค�ำตอบและ/
หรือกระดาษค�ำตอบให้กรรมการควบคุมห้องสอบทันที สมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบทีส่ ง่ แล้ว
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 พร้อมลงลายมือชือ่
รับซองข้อสอบ สมุดค�ำตอบ กระดาษค�ำตอบ เอกสาร และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวกับการสอบ
๘.๒.๒ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องไปถึงห้องสอบก่อนเวลาเริ่มสอบอย่างน้อย ๑๐ นาที เพื่อ
แจกข้อสอบ สมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบ   โดยวางกระดาษข้อสอบคว�่ำหน้า
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  บนั ทึก เอกสาร เครือ่ งค�ำนวณ
อุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใดที่มีสูตร ข้อความ หรือสัญลักษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอบ เข้าห้อง
สอบ เว้นแต่ผู้ที่ออกข้อสอบไล่ในวิชานั้นได้อนุญาตไว้ ซึ่งระบุในค�ำชี้แจงของข้อสอบ
๘.๒.๔ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องเก็บข้อสอบ สมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบจาก
ที่นั่งสอบที่ขาดสอบ หลังจากการสอบผ่านไปแล้ว ๓๐ นาที
๘.๒.๕ ให้กรรมการควบคุมห้องสอบประสานงานกัน และตรวจตราความเรียบร้อยในการสอบ
โดยสม�่ำเสมอ
ในกรณีกรรมการควบคุมห้องสอบ มีเหตุจำ� เป็นต้องออกจากห้องสอบเป็นการชัว่ คราว
ให้แจ้งแก่กรรมการควบคุมห้องสอบผู้อื่นที่ประจ�ำห้องสอบนั้นทราบก่อนออกจากห้องสอบ
๘.๒.๖ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องไม่ส่งเสียงรบกวน อ่านหนังสือ ใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
หรือน�ำงานอื่นเข้าไปท�ำในขณะควบคุมการสอบ
คู่มือบัณฑิตศึกษา
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๘.๓ การควบคุมการเข้าห้องสอบและการออกจากห้องสอบของนักศึกษา
๘.๓.๑ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องดูแลนักศึกษาทุกคนให้เข้าห้องสอบภายใน ๑๐ นาที นับแต่มี
สัญญาณเข้าสอบ
ในกรณีนักศึกษามาถึงห้องสอบสายกว่า ๓๐ นาที กรรมการผู้ควบคุมห้องสอบไม่มี
อ�ำนาจอนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องสอบ
๘.๓.๒ กรรมการควบคุมห้องสอบจะอนุญาตให้ผเู้ ข้าสอบออกจากห้องสอบได้ตอ่ เมือ่ การสอบได้ผา่ น
ไปแล้วเป็นเวลา  ไม่น้อยกว่า ๔๕ นาที นับแต่มีสัญญาณเข้าสอบ
ในกรณีทนี่ กั ศึกษามีความจ�ำเป็นต้องออกจากห้องสอบชัว่ คราว  ให้อยูใ่ นดุลพินจิ ของ
กรรมการควบคุมห้องสอบ ทีจ่ ะพิจารณาอนุญาตหรือไม่ และถ้าอนุญาตต้องมีกรรมการควบคุม
ห้องสอบนั้นคอยดูแลด้วย ทั้งนี้จะต้องมีกรรมการอยู่ควบคุมห้องสอบอย่างน้อยหนึ่งคน
๘.๓.๓ กรรมการควบคุมห้องสอบ ต้องดูแลมิให้ผู้ซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสอบอยู่ใกล้บริเวณ
ห้องสอบ
๘.๔ การตรวจรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบ
๘.๔.๑ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องตรวจบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ ถ้าไม่มีบัตร
ประจ�ำตัวนักศึกษาไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๘.๔.๒ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องให้นักศึกษาลงลายมือชื่อ ในบัญชีรายชื่อที่จัดไว้เป็นหลักฐาน
การเข้าสอบ พร้อมทั้งตรวจบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาอีกครั้งหนึ่ง
ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีรายชื่อที่จัดไว้ให้ในห้องสอบนั้น ต้องมีแบบแสดงการเพิ่มชื่อ
เข้าสอบจากการตรวจสอบของฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มามอบให้กรรมการควบคุม
ห้องสอบเพื่ออนุญาตให้เข้าสอบ
๘.๔.๓ เมื่อการสอบผ่านพ้นไปแล้ว ๔๕ นาที ให้กรรมการควบคุมห้องสอบกรอกข้อมูลในใบรายงาน
ผลการควบคุมการสอบไล่ ให้ครบถ้วน เพือ่ เป็นการรายงานผลการสอบประจ�ำวันต่อประธาน
กรรมการอ�ำนวยการสอบไล่
๘.๕ ห้ามกรรมการควบคุมห้องสอบ อธิบาย ชี้แจง หรือสันนิษฐานเกี่ยวกับข้อสงสัยของนักศึกษาใน
เรื่องข้อสอบ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลจะ
ด�ำเนินการแจ้งไปให้ทราบ
๘.๖ ให้กรรมการควบคุมห้องสอบ แจกสมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบ แก่นักศึกษาที่มีความจ�ำเป็น
ต้องขอเพิ่มได้เพียง ครั้งละ ๑ เล่ม หรือ ๑ แผ่น แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกรรมการควบคุม
ห้องสอบลงสมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบที่ขอเพิ่มนั้น
๘.๗ การสิ้ดสุดเวลาสอบ
๘.๗.๑ เมือ่ หมดเวลาสอบแล้ว กรรมการควบคุมห้องสอบ สัง่ ให้นกั ศึกษาทุกคนหยุดเขียน และนักศึกษา
น�ำสมุดค�ำตอบ และ/หรือกระดาษค�ำตอบส่งกรรมการแล้ว นักศึกษาจึงออกจากห้องสอบได้
คู่มือบัณฑิตศึกษา
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๘.๗.๒ ในกรณีที่นักศึกษายังเขียนต่อไปเมื่อหมดเวลาสอบแล้ว ให้กรรมการควบคุมห้องสอบบันทึก
ระยะเวลาส่วนเกินบนหัวสมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบแจ้งให้อาจารย์ผสู้ อนได้ทราบ
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�ำดับเลข
ที่สอบของนักศึกษาพร้อมข้อสอบหนึ่งชุด แล้วน�ำบรรจุลงในซองรายวิชาให้เรียบร้อย ส่วน
สมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบที่ไม่ได้ใช้ รวมทั้งข้อสอบทั้งหมดให้บรรจุลงซองอื่น
ต่างหาก และให้น�ำส่ง ณ หน่วยกลางที่รับส่งข้อสอบ พร้อมทั้งลงลายมือ ไว้เป็นหลักฐาน
และต้องให้เจ้าหน้าที่ผนึกซองสมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบทันที
๘.๙ กรรมการควบคุมห้องสอบผู้ใดมีเหตุจ�ำเป็น ไม่สามารถควบคุมการสอบได้ตามวันเวลาที่ก�ำหนด
ให้จดั หากรรมการควบคุมห้องสอบคนอืน่ มาแทน โดยต้องเสนอให้ประธานกรรมการอ�ำนวยการสอบไล่
หรือกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายพิจารณาอนุมตั กิ อ่ นก�ำหนดการคุมสอบ หากเป็นเหตุสดุ วิสยั ไม่สามารถ
ขออนุมัติก่อนก�ำหนดการควบคุมสอบ ให้แจ้งหน่วยงาน ที่ตนสังกัดทันทีที่สามารถท�ำได้ และเสนอให้
ประธานกรรมการอ�ำนวยการสอบไล่ทราบต่อไป
๘.๑๐ กรรมการควบคุมห้องสอบผู้ใดละเลยหรือไม่ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่
และอาจถูกพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี
ข้อ ๙. การพิจารณาการกระท�ำทุจริตของนักศึกษาในการสอบ
๙.๑  ข้อปฏิบัติส�ำหรับกรรมการควบคุมห้องสอบ
๙.๑.๑ ในกรณีทมี่ กี ารส่งเสียง แสดงสัญญาณ หรือการกระท�ำใด ทีส่ อ่ เจตนาทุจริตในขณะท�ำการสอบ
ให้กรรมการควบคุม ห้องสอบพิจารณาว่ากล่าวตักเตือน หากยังไม่เชือ่ ฟัง 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 วข้องกับการสอบในรายวิชา
นั้น ซึ่งผู้ออกข้อสอบมิได้อนุญาต โดยระบุไว้ในข้อสอบ หรือในกรณีที่นักศึกษาให้บุคคลอื่น
ช่วยท�ำข้อสอบหรือเข้าห้องสอบแทน หรือเข้าสอบแทนบุคคลอื่น ให้กรรมการควบคุม
ห้องสอบท�ำรายงานตามแบบรายงานทุจริตการสอบของมหาวิทยาลัย โดยให้นักศึกษาผู้นั้น
ลงชื่อรับทราบไว้ พร้อมทั้งแนบหลักฐานการทุจริต เสนอต่อประธานกรรมการอ�ำนวยการ
สอบไล่
๙.๑.๓ ในกรณีที่นักศึกษาผู้กระท�ำทุจริต ตามข้อ ๙.๑.๑ หรือ ๙.๑.๒ ไม่ยอมลงลายมื่อชื่อรับทราบ
ในรายงาน ให้ท�ำรายงาน บันทึกพฤติกรรมของนักศึกษาที่ไม่ยอมลงลายมือชื่อไว้ด้วย
เพื่อประกอบการพิจารณาลงโทษ
คู่มือบัณฑิตศึกษา
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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 ภายในระยะเวลาอันควร และเป็นหน้าที่
ของนักศึกษาที่จะเก็บรักษาเอกสารแจ้งผลการสอบนั้นไว้
๑๐.๒ ผลการสอบที่มหาวิทยาลัยแจ้งไปแล้วนั้น หากนักศึกษาผู้ใดสงสัยผลการสอบไล่ของตน และต้องการ
จะให้มหาวิทยาลัย ตรวจสอบความถูกต้อง ให้ยื่นค�ำร้องแสดงความจ�ำนงขอตรวจสอบ พร้อมแสดง
เหตุผลให้ชดั เจนในข้อสงสัยต่ออธิการบดี หรือผูท้ อี่ ธิการบดีมอบหมาย และอธิการบดีหรือผูท้ อี่ ธิการบดี
มอบหมายอาจพิจารณาให้มีการตรวจสอบหรือไม่ก็ได้
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
โดยทีเ่ ห็นเป็นการสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ว่าด้วยระเบียบวินยั นักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาพุทธศักราช ๒๕๔๘
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พุทธศักราช ๒๕๒๘ จึงให้
ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยระเบียบวินยั นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 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 ระหว่างนักศึกษา หรือกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
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 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจ�ำและอาจารย์พิเศษ มีอ�ำนาจลงโทษนักศึกษาที่กระท�ำผิด
ระเบียบวินัย 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 ๐๑๐๑/๐๑๐๓
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

คู่มือบัณฑิตศึกษา

24

ระดับปริญญาเอก

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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ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ ๐๑๐๑/๐๔๐๓
เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามข้อ ๒๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญา
มหาบัณฑิต พ.ศ.๒๕๔๑ ซึ่งระบุไว้ในข้อ ๒๐.๑ ว่า “ในกรณีจ�ำเป็น นักศึกษาอาจขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย ไปลง
ทะเบียนเรียนรายวิชาที่จัดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยรับรองหลักสูตร แล้วน�ำผลการศึกษา
มาเทียบและโอนหน่วยกิตได้ ตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขที่ บัณฑิตวิทยาลัยก�ำหนด” และข้อ ๒๐.๒ ว่า “บัณฑิตวิทยาลัย
อาจพิจารณารับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ ให้ลงทะเบียนเรียน
บางรายวิชา เพื่อน�ำหน่วยกิตและผลการศึกษา  ไปเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันที่ตนศึกษาอยู่ได้
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด”
ฉะนั้น จึงให้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการปฏิบัติ เกี่ยวกับการลงทะเบียนข้ามสถาบันไว้ดังต่อไปนี้
๑. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
๑.๑ การลงทะเบียนข้ามสถาบัน มีทั้งในกรณีที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอไปลงทะเบียน
เรียนบางวิชาในสถาบัน อุดมศึกษาอื่น หรือนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น มาขอลงทะเบียนเรียน
บางรายวิชาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
๑.๒ สถาบันอุดมศึกษาทีอ่ ยูใ่ นข่ายให้มกี ารลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันได้ อาจจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาภายใน
ประเทศที่ทบวงมหาวิทยาลัยให้การรับรองมาตรฐานแล้ว หรือเป็นสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์ มี ก ารตกลงท� ำ สั ญ ญาร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ โดยความเห็ น ชอบของ
ทบวงมหาวิทยาลัยก็ได้
๑.๓ ต้องเป็นรายวิชาที่เทียบกันได้ตามหลักสูตร โดยการเทียบรายวิชาให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อ�ำนวยการ
ของแต่ละสาขาวิชา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ให้ถือเกณฑ์ของเนื้อหารายวิชา จ�ำนวนหน่วยกิต
และระบบการประเมินผลการศึกษาเป็นหลัก และรายวิชาทีข่ อเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษาอืน่ จะต้องเป็น
รายวิ ช าที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ปิ ด สอนในบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์ ในภาคการศึ ก ษาที่ ข อลง
ทะเบียนเรียน
๑.๔ การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ให้ท�ำได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
๑.๕ ในกรณีที่เป็นหลักสูตรซึ่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ท�ำความตกลงร่วมมือกับสถาบันอื่นในการจัด
การเรียนการสอนร่วมกัน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อาจขอลงทะเบียนเรียนกับสถาบันนัน้ ๆ
ได้ตามจ�ำนวนหน่วยกิตที่ก�ำหนดไว้ในข้อตกลงดังกล่าว
๑.๖ ให้นกั ศึกษาช�ำระค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม ส�ำหรับรายวิชาทีจ่ ะลงทะเบียนเรียน แก่สถาบันอุดมศึกษา
ที่จัดสอนรายวิชานั้น ตามอัตราที่สถาบันนั้นๆ ก�ำหนดไว้
คู่มือบัณฑิตศึกษา
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๒.  วิธีปฏิบัติ
๒.๑ ในกรณีทนี่ กั ศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประสงค์จะเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
อื่นภายในประเทศ
๒.๑.๑ ให้ นั ก ศึ ก ษายื่ น ความจ� ำ นงต่ อ คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ผ่ า นผู ้ อ� ำ นวยการสาขาวิ ช าเพื่ อ ให้
ความเห็นชอบ ไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนก่อนเปิดภาคการศึกษา
๒.๑.๒ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว ให้น�ำเสนออธิการบดีเพื่อขออนุมัติให้มี
การออกหนังสือน�ำตัวให้แก่นักศึกษา
๒.๑.๓ นักศึกษาน�ำหนังสือน�ำตัวจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ไปติดต่อกับสถาบันอุดมศึกษาทีป่ ระสงค์
จะลงทะเบียนเรียน โดยปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดเกีย่ วกับการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ตามทีส่ ถาบัน
นั้นๆ ก�ำหนดไว้
๒.๒ ในกรณีที่นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นภายในประเทศ ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาใน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
๒.๒.๑ นักศึกษาต้องน�ำหนังสือน�ำตัวจากสถาบันอุดมศึกษาที่ตนสังกัดอยู่ มายื่นแสดงความจ�ำนง
ขอลงทะเบียนรายวิชาที่ต้องการ ณ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ก่อนเปิด
ภาคการศึกษา
๒.๒.๒ ให้ฝา่ ยทะเบียนและประมวลผลน�ำเรือ่ งเสนอต่อผูอ้ ำ� นวยการสาขาวิชาและคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุญาตให้มีการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นๆได้ และแจ้ง
ผลการพิจารณาให้นักศึกษาทราบ
๒.๒.๓ การก�ำหนดเวลาเรียนและการประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการศึกษาขัน้ ปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๑๖.๑.๒ และ ข้อ ๑๖.๑.๓
๒.๓ ในกรณีที่มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ ให้มีการพิจารณา
ด�ำเนินการโดยผู้อ�ำนวยการสาขาวิชาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แล้วเสนอขออนุมัติต่ออธิการบดี
เป็นรายๆ ไป
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
  
             

                 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๒

       

   (ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม วีสกุล)
     อธิการบดี

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ ๐๑๐๑/๐๙๐๒
เรื่อง เกณฑ์คุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ก�ำหนด
คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก�ำหนด  โดยในช่วง ๒ ปีแรก ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุโลมให้แต่ละมหาวิทยาลัยก�ำหนด
เกณฑ์ขึ้นโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ครั้งที่ ๑ ปีการ
ศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบให้ก�ำหนดเกณฑ์คุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก ดังนี้
ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกในหลักสูตรที่ใช้ภาษาไทยหรือภาษาจีนเป็นสื่อการสอน ต้องผ่านเกณฑ์การสอบ
ภาษาอังกฤษ ดังนี้
๑) ผู้เข้าศึกษาที่มีคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นคะแนน
TOEFL
- Paper-based Total
ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป
- Computer-based Total
ตั้งแต่ ๑๗๓ ขึ้นไป
- Internet-based Total
ตั้งแต่ ๖๑ ขึ้นไป
IELTS  
ตั้งแต่ ๕.๐ ขึ้นไป
DPU-GET
ตั้งแต่ ๖๐ ขึ้นไป
ให้เข้ารับการศึกษาได้โดยไม่ต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
๒) ผู้เข้าศึกษาที่มีคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นคะแนน
TOEFL
- Paper-based Totel  
ตั้งแต่ ๔๕๐ ขึ้นไป
- Computer-based Total
ตั้งแต่ ๑๓๓ ขึ้นไป
- Internet-based Total
ตั้งแต่ ๔๕ ขึ้นไป
IELTS  
ตั้งแต่ ๔.๕ ขึ้นไป
DPU-GET
ตั้งแต่ ๔๕ ขึ้นไป
ให้เข้ารับการศึกษาได้โดยมีเงื่อนไข  โดยให้สอบใหม่จนมีคะแนนด้านภาษาอังกฤษตามข้อ (๑) ก่อนที่
จะสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
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๓) ผู้เข้าศึกษาที่มีคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษต�่ำกว่าข้อ (๑) และ (๒) ให้รับเข้าศึกษา
แบบมีเงื่อนไข โดยให้เรียนภาษาอังกฤษจากโปรแกรมออนไลน์ด้วยตนเอง เช่น โปรแกรม Speex และให้สอบผ่านตาม
เกณฑ์ข้อ (๒) ภายใน ๑ ปีการศึกษา และให้สอบผ่านตามเกณฑ์ข้อ (๑) ก่อนสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกในหลักสูตรนานาชาติ ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้
๑) ผู้เข้าศึกษาที่มีคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นคะแนน
TOEFL
- Paper-based Total
ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป
- Computer-based Total
ตั้งแต่ ๑๗๓ ขึ้นไป
- Internet-based Total
ตั้งแต่ ๖๑ ขึ้นไป
IELTS
ตั้งแต่ ๕.๐ ขึ้นไป
DPU-GET
ตั้งแต่ ๖๐ ขึ้นไป
ให้เข้ารับการศึกษาได้ และ
๒) ก่อนส�ำเร็จการศึกษาต้องมีคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นคะแนน
TOEFL
- Paper-based Total
ตั้งแต่ ๕๕๐ ขึ้นไป
- Computer-based Total
ตั้งแต่ ๒๑๓ ขึ้นไป
- Internet-based Total
ตั้งแต่ ๗๐ ขึ้นไป
IELTS
ตั้งแต่ ๕.๕ ขึ้นไป
DPU-GET
ตั้งแต่ ๗๕ ขึ้นไป
ให้ใช้เกณฑ์ดังกล่าวกับหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่จะเปิดด�ำเนินการ หรือปรับปรุงใหม่ที่ใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙
(ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์)
        อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ ๐๑๐๑ / ๐๙๐๗
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
หลักสูตรภาษาไทย ยกเว้น หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ตามที่ มหาวิทยาลัยมีประกาศที่ ๐๑๐๑/๐๗๐๒ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสอบผ่าน
ความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาไทย ยกเว้น หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต แล้วนั้น
เพื่อให้หลักเกณฑ์และวิธีการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาไทย ยกเว้น
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มีความสมบูรณ์ครบถ้วน จึงให้ยกเลิกประกาศดังกล่าวข้างต้น และก�ำหนดให้นักศึกษาที่มี
คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งข้างล่างนี้เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๓.๓ เกณฑ์การส�ำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ว่าด้วยการสอบผ่านภาษาอังกฤษ
๑. นักศึกษาที่มีผลการสอบ TOEFL ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไปหรือมีผลการสอบแบบใช้คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ ๑๗๓
ขึ้นไปหรือได้ผลการสอบ IELTS ตั้งแต่ระดับ ๕.๐ ขึ้นไป
๒. นักศึกษาที่มีผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษ DPU-GET ตั้งแต่ ๖๐ คะแนนขึ้นไป
๓. กรณีนักศึกษาทดสอบภาษาอังกฤษตามข้อ ๒ และไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนดให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนวิชา LA 601 English for Advanced Graduate Study (เปิดสอนในภาคเรียน
ที่ ๑ ของทุกปีการศึกษา) และสอบผ่านได้สัญลักษณ์ S ยกเว้น นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี ให้ลงทะเบียนเรียน AC 801 English for Academic Purposes และสอบผ่าน
ได้สัญลักษณ์ S
อนึ่ง การก�ำหนดเกณฑ์ผ่านข้อ ๑ และ ข้อ ๒ หากหลักสูตรใดต้องการก�ำหนดเกณฑ์ที่สูงกว่าสามารถท�ำได้ โดยต้องได้
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรนั้นๆ ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุข้างต้นก่อน
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ส�ำหรับนักศึกษาทีเ่ ข้าเรียนก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๗ และประสงค์จะใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศที่ ๐๑๐๑/๐๗๑๑ ลงวันที่
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เรือ่ งหลักเกณฑ์และวิธกี ารสอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจ
ดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต ข้อ ๓ หรือประกาศที่ ๐๑๐๑/๐๗๐๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการ
จัดการการศึกษา ข้อ ๓ ก็สามารถท�ำได้แต่ต้องสอบให้ผ่านก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗
จึงประกาศให้ทราบทั่วกันและให้ใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ)
อธิการบดี
คู่มือบัณฑิตศึกษา
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ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ ๐๑๐๑/๐๓๐๑
เรื่อง การลงทะเบียนและการประเมินผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
เพื่อให้การลงทะเบียนและการประเมินผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๑ จึงก�ำหนดวิธี
การลงทะเบียนและประเมินผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีจ�ำนวน ๓๖ หน่วยกิต ดังนี้
๑. ให้นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ในช่วงเวลาการลงทะเบียนรายวิชาตามก�ำหนดในปฏิทินการศึกษา
ตามขั้นตอนการท�ำวิทยานิพนธ์ ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การจัดท�ำและสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
ลงทะเบียน
  ๖ หน่วยกิต
ขั้นตอนที่ ๒ การจัดท�ำและสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ลงทะเบียน
  ๖ หน่วยกิต
ขั้นตอนที่ ๓ การสัมมนาวิทยานิพนธ์
ลงทะเบียน
๑๒ หน่วยกิต
ขั้นตอนที่ ๔ การสอบวิทยานิพนธ์ (ปิดเล่ม)
ลงทะเบียน
๑๒ หน่วยกิต
โดยนักศึกษาจะต้องด�ำเนินการจัดท�ำและสอบวิทยานิพนธ์ในแต่ละขัน้ ตอนให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษา
ที่ลงทะเบียน การประเมินผลการศึกษาจะได้ระดับ S หรือ U หรือ I  กรณีคณะกรรมการดุษฎีบัณฑิตหรือคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์เห็นว่าสามารถแก้ไขได้ และหากได้ผลการศึกษา U นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ในขั้นตอน
นั้นใหม่
๒. กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสอบแต่ละขั้นตอนในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน นักศึกษาจะต้องรายงานความ
ก้าวหน้าการท�ำวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการดุษฎีบัณฑิตหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามแบบฟอร์มที่
บัณฑิตวิทยาลัยก�ำหนด การประเมินผลการศึกษาจะได้ I หรือ U หากนักศึกษาได้รบั ผลการศึกษาเป็น I นักศึกษาจะต้อง
ด�ำเนินการแก้ไข I ให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาถัดไป  มิฉะนั้นผลสอบจะเปลี่ยนเป็น U  ยกเว้น กรณีสุดวิสัยอัน
ไม่ได้เป็นเหตุมาจากนักศึกษา จะต้องเสนอขออนุมัติขยายเวลาจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
๓. กรณีนักศึกษาลงทะเบียนทุกขั้นตอนในภาคการศึกษาเดียวกัน นักศึกษาจะต้องจัดท�ำและสอบวิทยานิพนธ์
ขั้นตอนที่ ๑ ในภาคที่ลงทะเบียน  ส่วนขั้นตอนที่ ๒  ที่ ๓  และที่ ๔  จะต้องสอบในภาคการศึกษาถัดไปตามล�ำดับ
หากไม่สามารถสอบในภาคการศึกษานั้นๆ ได้ให้ด�ำเนินการตามข้อที่ ๒
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
          (รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ)
อธิการบดี
คู่มือบัณฑิตศึกษา
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ขั้นตอนการท�ำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
ขั้นตอน/กิจกรรม แบบฟอร์ม
๑. การขออนุมัติ
หัวข้อ

๒. การแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา

วิธีปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

บศอ. ๐๑ ๑.๑ นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบตาม
หลักสูตรก�ำหนดและสอบ QE ผ่านแล้ว
๑.๒ นักศึกษากรอกแบบฟอร์ม บศอ. ๐๑
เพื่อเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์พร้อม
แนวความคิดเบื้องต้นที่หลักสูตร
๑.๓ ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรบันทึกความเห็น
เบื้องต้นและเสนอคณบดีพิจารณา
ให้ความเห็น
๑.๔ หลักสูตรเสนอคณะกรรมการหลักสูตร
ดุษฎีบัณฑิตพิจารณาอนุมัติหัวข้อ
บศอ. ๐๒ ๒.๑ เมื่อคณะกรรมการดุษฎีบัณฑิตอนุมัติ
หัวข้อแล้ว ให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์ม
บศอ. ๐๒ เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
๒.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรองใน
แบบฟอร์ม บศอ. ๐๒
๒.๓ ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรบันทึกความเห็น
และเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ และ
ออกค�ำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

คู่มือบัณฑิตศึกษา
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l

นักศึกษา

l

นักศึกษา

ผู้อ�ำนวยการหลักสูตร
l คณบดี
l

หลักสูตร
l คณะกรรมการหลักสูตร
ดุษฎีบัณฑิต
l นักศึกษา
l

l

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้อ�ำนวยการหลักสูตร
l คณบดี
l

ขั้นตอน/กิจกรรม แบบฟอร์ม

วิธีปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

๓. การขอสอบ
เค้าโครง
วิทยานิพนธ์

บศอ. ๐๓ ๓.๑ นักศึกษาท�ำเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว
l นักศึกษา
น�ำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็น l อาจารย์ที่ปรึกษา
๓.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นใน
l อาจารย์ที่ปรึกษา
แบบฟอร์ม บศอ. ๐๓ และนักศึกษา
l นักศึกษา
น�ำเสนอหลักสูตร
l ผู้อ�ำนวยการหลักสูตร
๓.๓ ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรพิจารณาแต่งตั้ง
l คณะกรรมการหลักสูตรดุษฎี
กรรมการสอบและเสนอคณบดีออกค�ำสั่ง บัณฑิต
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง
l คณบดี
วิทยานิพนธ์เพื่อให้หลักสูตรจัดสอบ
l หลักสูตร
๓.๔ หลักสูตรประสานงานกับคณะกรรมการ
เพื่อก�ำหนดวันสอบ
๔.การสอบเค้าโครง
๔.๑ หลักสูตรจัดสอบ
l หลักสูตร
วิทยานิพนธ์
๔.๒ นักศึกษาน�ำเสนองานต่อคณะกรรมการฯ l นักศึกษา
๔.๓ คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นพร้อม
l คณะกรรมการสอบ
ค�ำแนะน�ำเพื่อให้นักศึกษาน�ำไปแก้ไข
๕.การขออนุมัติ
บศอ. ๐๔ ๕.๑ เมื่อนักศึกษาแก้ไขผลงานตามค�ำแนะน�ำ l นักศึกษา
เค้าโครงวิทยานิพนธ์
ของคณะกรรมการสอบเรียบร้อยให้น�ำ l อาจารย์ท่ปี รึกษา
ฉบับแก้ไข
ผลงานที่ได้แก้ไขเสนอต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็น พร้อม
แบบฟอร์ม บศท. ๐๔
๕.๒ เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นใน
l อาจารย์ท่ป
ี รึกษา
แบบฟอร์ม บศท. ๐๔ แล้ว นักศึกษา
l นักศึกษา
ต้องน�ำแบบฟอร์มเสนอหลักสูตร
๕.๓ ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรให้ความเห็น และ l ผู้อ�ำนวยการหลักสูตร
เสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติเค้าโครงฯ l คณบดี
ที่แก้ไขแล้ว

คู่มือบัณฑิตศึกษา
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ขั้นตอน/กิจกรรม แบบฟอร์ม

วิธีปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

๖.การด�ำเนินการ
ท�ำผลงานต่อ

๖.๑ เมื่อเค้าโครงฯ ที่แก้ไขได้รับการอนุมัติแล้ว
ให้นักศึกษาด�ำเนินการจัดท�ำผลงาน
ในบทต่อไปได้ โดยได้รับค�ำแนะน�ำ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา
๖.๒ เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่าผลงาน
ที่ด�ำเนินการอยู่มีความพร้อม นักศึกษา
สามารถท�ำเรื่องขอสอบสัมมนาได้
๗. การขอสอบ
บศอ. ๐๓ ๗.๑ นักศึกษาท�ำผลงานต่อแล้วน�ำเสนอ
สัมมนาวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็น
๗.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นใน
บศอ. ๐๓ และนักศึกษาน�ำเสนอหลักสูตร
๗.๓ ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการสอบและเสนอคณบดีออกค�ำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมมนา
วิทยานิพนธ์เพื่อให้หลักสูตรจัดสอบ
๗.๔ หลักสูตรประสานงานกับคณะกรรมการ
เพื่อก�ำหนดวันสอบ
๘.การสอบสัมมนา
๘.๑ หลักสูตรจัดสอบ
วิทยานิพนธ์
๘.๒ นักศึกษาน�ำเสนองานต่อคณะกรรมการฯ
๘.๓ คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นพร้อม
ค�ำแนะน�ำเพื่อให้นักศึกษาน�ำไปแก้ไข
๙.การขออนุมัติ
ผลสอบสัมมนา
วิทยานิพนธ์
ฉบับแก้ไข

บศอ. ๐๔ ๖.๑ นักศึกษาเสนองานวิทยานิพนธ์ที่ได้แก้ไข
ตามความเห็นคณะกรรมการสอบหลัง
จากสัมมนาวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็น
๖.๒ ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรให้ความเห็น
และเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ

คู่มือบัณฑิตศึกษา
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นักศึกษา
l อาจารย์ที่ปรึกษา
l

อาจารย์ที่ปรึกษา
l นักศึกษา
l

l

นักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา
l นักศึกษา
l ผู้อ�ำนวยการหลักสูตร
l คณะกรรมการหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิต
l คณบดี
l เจ้าหน้าที่หลักสูตร
l

เจ้าหน้าที่หลักสูตร
l นักศึกษา
l คณะกรรมการสอบ
l

นักศึกษา
l อาจารย์ที่ปรึกษา
l

ผู้อ�ำนวยการหลักสูตร
l คณบดี
l

ขั้นตอน/กิจกรรม แบบฟอร์ม

วิธีปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

๑๐.การด�ำเนินการ
ท�ำผลงานต่อ

๑๐.๑ เมื่อผลงานที่แก้ไขได้รับการอนุมัติแล้ว
ให้นักศึกษาด�ำเนินการจัดท�ำผลงาน
ในบทต่อไปได้ โดยได้รับค�ำแนะน�ำ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา
๑๐.๒ เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่าผลงาน
ที่ด�ำเนินการอยู่มีความพร้อม นักศึกษา
สามารถท�ำเรื่องขอสอบป้องกันได้
และในคราวเดียวกันนักศึกษาต้องจัดท�ำ
บทความที่จะเผยแพร่เสนออาจารย์
ที่ปรึกษาพิจารณาด้วย
๑๑.การขอสอบ
บศอ. ๐๓ ๑๑.๑ นักศึกษาท�ำผลงานต่อแล้วน�ำเสนอ
ป้องกันวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นใน
แบบฟอร์ม บศอ. ๐๓ และนักศึกษา
น�ำเสนอหลักสูตร
๑๑.๒ ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการสอบและเสนอคณบดีออก
ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกัน
โดยเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้เป็น
กรรมการสอบเค้าโครงฯเป็นกรรมการ
อย่างน้อย ๑ คนเพื่อให้หลักสูตร
จัดสอบ
๑๑.๓ หลักสูตรประสานงานกับคณะกรรมการ
เพื่อก�ำหนดวันสอบ

คู่มือบัณฑิตศึกษา

36

ระดับปริญญาเอก

นักศึกษา
l อาจารย์ที่ปรึกษา
l

อาจารย์ที่ปรึกษา
l นักศึกษา
l

นักศึกษา
l อาจารย์ที่ปรึกษา
l

ผู้อ�ำนวยการหลักสูตร
l คณบดี
l

l

เจ้าหน้าที่หลักสูตร

ขั้นตอน/กิจกรรม แบบฟอร์ม
๑๒.การสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์

๑๓. วิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์

วิธีปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

๑๒.๑ หลักสูตรจัดสอบ
l เจ้าหน้าที่หลักสูตร
๑๒.๒ นักศึกษาน�ำเสนองานพร้อมบทคัดย่อ l นักศึกษา
ต่อคณะกรรมการฯ
๑๒.๓ คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นพร้อม
l คณะกรรมการฯ
ค�ำแนะน�ำ เพื่อให้นักศึกษาน�ำไปแก้ไข
โดยกรอกในแบบฟอร์มใบรับรอง
วิทยานิพนธ์และใบประเมินหน่วยกิต
และคณะกรรมการฯ ที่เป็นผู้อ่าน
บทความให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับ
บทความ
บศอ. ๐๕ ๑๓.๑ เมื่อนักศึกษาแก้ไขวิทยานิพนธ์ตาม
l นักศึกษา
ความเห็นของคณะกรรมการเสร็จแล้ว l อาจารย์ที่ปรึกษา
ให้เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับรอง
แล้วน�ำส่ง
๑๓.๒ หลักสูตรส่งเล่มวิทยานิพนธ์ที่แก้ไขแล้ว l เจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน
พร้อมใบรับรอง ใบประเมินหน่วยกิต บัณฑิตศึกษา
ให้คณบดีลงนามและลงวันที่ก�ำกับ
และส่งเอกสารให้ส�ำนักงานบัณฑิต
ศึกษาเพื่อด�ำเนินการเสนอชื่อผู้ส�ำเร็จ
การศึกษา
๑๓.๓ เอกสารที่ต้องส่งให้ส�ำนักงานบัณฑิต l เจ้าหน้าที่หลักสูตร
ศึกษาประกอบด้วย
- ใบรับรองวิทยานิพนธ์
- ใบประเมินหน่วยกิต
- ผลสอบภาษาอังกฤษ
- บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- หลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ
จากวิทยานิพนธ์ ได้แก่ หนังสือตอบรับ
การลงบทความ ในวารสารหรือถ่าย
ปกหน้าของวารสารและหน้าที่
ลงบทความ
คู่มือบัณฑิตศึกษา
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ขั้นตอน/กิจกรรม แบบฟอร์ม

วิธีปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

๑๓. วิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์
(ต่อ)

บศอ. ๐๕ ๑๓.๔ ส�ำนักงานบัณฑิตศึกษาด�ำเนินการเสนอ l ส�ำนักงานบัณฑิตศึกษา
อนุมัติจบ โดยถือว่านักศึกษาส�ำเร็จ
การศึกษาในวันที่คณบดีลงนาม
ในเอกสาร
๑๓.๕ การตรวจรูปเล่มฯ จะด�ำเนินการไป
l ศูนย์การเรียนรู้และหอสมุด
พร้อมกับการเสนอขออนุมัติจบของฝ่าย
ทะเบียนการศึกษา
๑๓.๖ หลักสูตรต้องแจ้งให้นักศึกษาด�ำเนินการ l เจ้าหน้าที่หลักสูตร
แก้ไขรูปเล่มให้แล้วเสร็จและน�ำส่ง
ส�ำนักงานบัณฑิตศึกษาโดยเร็ว มิฉะนั้น
มหาวิทยาลัยจะไม่ออกเอกสารที่
แสดงว่าส�ำเร็จศึกษาให้แก่นักศึกษาผู้นั้น
๑๔.การส่งเล่ม
นักศึกษาน�ำเล่มวิทยานิพนธ์ปกแข็งสีแดงเลือด นักศึกษา
วิทยานิพนธ์
หมู จ�ำนวน ๑ เล่ม พร้อมส�ำเนาวิทยานิพนธ์
(ปกแข็ง)
ในรูปแบบของไฟล์ข้อมูล โดยให้แปลงเป็นไฟล์
PDF และ WORD บันทึกลงแผ่น CDR จ�ำนวน
๓ แผ่นพร้อมกับแบบฟอร์มรับรองการเสนอ
ผลงานทางวิชาการและแบบฟอร์มอนุญาตการ
เผยแพร่วิทยานิพน์ฯ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
พร้อมกับแบบฟอร์มรับรองการเสนอผลงาน
ทางวิชาการและแบบฟอร์มอนุญาตการเผย
แพร่วิทยานิพน์ฯ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ส่งที่ส�ำนักงานบัณฑิตศึกษา
*บางหลักสูตรจะขอวิทยานิพนธ์ (ปกแข็ง) เพิ่ม
ขอให้นักศึกษาประสานกับหลักสูตรโดยตรง
หมายเหตุ   การลงทะเบียนและการประเมินผลงานการศึกษาวิทยานิพน์ระดับปริญญาเอกให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ 0101/0301 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2554 เรื่อง การลงทะเบียนและการประเมินผลงาน
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
ปรับปรุง 1 กุมภาพันธ์ 2559
คู่มือบัณฑิตศึกษา
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ขั้นตอนการเสนอชื่อจบหลักสูตรให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาเอก
เมื่อนักศึกษาสอบปิดเล่มวิทยานิพนธ์และแก้ไขผลงานตามค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เสร็จ
สมบูรณ์พร้อมเสนอให้คณบดีลงนามในใบรับรองวิทยานิพนธ์ ใบประเมินผลหน่วยกิต และลงวันที่ก�ำกับในเอกสาร
ส�ำหรับเอกสารที่หลักสูตรส่งให้กับทางส�ำนักงานบัณฑิตศึกษาเพื่อด�ำเนินการเสนอชื่อผู้ส�ำเร็จการศึกษาประกอบด้วย
๑. ใบรับรองวิทยานิพนธ์
๒. ใบประเมินหน่วยกิต
๓. ผลสอบภาษาอังกฤษ
๔. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๕. หลักฐานการตีพมิ พ์หรืออย่างน้อยด�ำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึง่ ของผลงานได้รบั การยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review)ก่อนการตีพิมพ์ และ
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
๖. วิทยานิพนธ์ที่แก้ไขและท�ำเล่มเรียบร้อยสมบูรณ์
เมื่อได้รับเอกสารที่หลักสูตรรวบรวมส่งมาแล้ว จะถือว่านักศึกษาส�ำเร็จการศึกษาในวันที่คณบดีลงนามในเอกสารนั้น  

คู่มือบัณฑิตศึกษา
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คูมือบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2560
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