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จากปณิธานของอาจารย์ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ และอาจารย์สนั่นเกตุทัต ที่ว่า
“เราจะท�ำงานด้านการศึกษา เพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ” โรงเรียน
ธุรกิจบัณฑิตย์ จึงได้ถือก�ำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๑ ณ เลขที่ ๗๓ ถนน
พระราม ๖ ริมคลองประปาสามเสน กรุงเทพมหานคร และเปลี่ยนเป็น สถาบันธุรกิจ
บัณฑิตย์ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคมปีเดียวกัน เป้าหมายของสถาบันก็คือ สร้างเยาวชน
ของชาติให้เป็นพลเมืองดี มีความรู้ความสามารถ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม โดยเปิด
สอน ๒ ระดับ ระดับอุดมศึกษาหลักสูตร ๓ ปี และระดับอาชีวศึกษาหลักสูตร ๒ ปี เปิด
คณะบริหารธุรกิจเป็นคณะแรกเน้นการเรียนการสอนด้านธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
พาณิชย์ บัญชีการเงิน การธนาคาร การตลาด และเลขานุการ
สถาบันธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับอนุญาตให้ปรับเป็นวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อ
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๑๓ เปิดสอนระดับปริญญาตรีเพิ่มเป็น ๔ คณะ คือ
๑. บริหารธุรกิจ
๒. การบัญชี
๓. เศรษฐศาสตร์
๔. นิติศาสตร์
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๗ วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก โดยค�ำนึงถึงคุณภาพเป็นส�ำคัญ และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัย
เพื่อสร้างบัณฑิตถึงพร้อมส�ำหรับเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลในอนาคต
ระดับปริญญาเอก
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ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยได้พฒ
ั นาเพือ่ เข้าสูย่ คุ ประเทศไทย ๔.๐ ได้จดั ตัง้ วิทยาลัยจาก
การบูรณาการคณะวิชาที่มีอยู่เป็นวิทยาลัยอีก๕ วิทยาลัย ขณะนี้การจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย จึงประกอบด้วย ๘ วิทยาลัย และ ๖ คณะวิชา ได้แก่
๑. วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
๒. วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
๓. วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)
๔. วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)
๕. วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์แอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี (ANT)
๖. วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน (CAIC)
๗. วิทยาลัยนานาชาติสังคมศาสตร์และนิเทศศาสตร์ (ICSC)
๘. วิทยาลัยครุศาสตร์
๙. คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
๑๐. คณะศิลปศาสตร์
๑๑. คณะนิเทศศาสตร์
๑๒. คณะศิลปกรรมศาสตร์
๑๓. คณะรัฐประศาสนศาสตร์
๑๔. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
นับจากปีการศึกษา ๒๕๑๑ “ธุรกิจบัณฑิตย์” เป็นเพียงโรงเรียนเอกชนที่เปิด
สอนระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาไม่กี่สาขา หลังจากพัฒนามาตามล�ำดับจนถึง
ปัจจุบัน “ธุรกิจบัณฑิตย์” เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นดีมีชื่อเสียงมั่นคง ทั้งด้านวิชาการ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านอื่นที่พึงประสงค์ และจะเป็นมหาวิทยาลัยที่ก้าวไปข้าง
หน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย New Business DNA
ปรัชญา
นักธุรกิจเป็นผู้สร้างชาติ
คติธรรม
กมฺมนฺเตนวิสุชฺฌติ  : คนบริสุทธิ์ได้ด้วยการงาน
ธมฺโมหเวรกฺขติธมฺมจาริ  : ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
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ปณิธาน
บัณฑิตต้องถึงพร้อมทั้งคุณธรรมและคุณวุฒิ
		
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จะเป็นสถาบันหลักในการขับเคลือ่ นการปรับเปลีย่ น
สู่ธุรกิจยุคใหม่และบูรณาการประชาคมอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายในปี
พ.ศ. ๒๕๖๓
ความหมายของชื่อและสัญลักษณ์
ชื่อ ธุรกิจบัณฑิตย์ คือ ความรอบรู้ทางธุรกิจ
ดวงตราสัญลักษณ์
เป็นรูปพระสิทธิธาดาประทับบนพระแท่น มีวงกลมล้อมรอบ๒ ชั้น ชั้นนอก
ประดับด้วยกลีบบัวซ้อนกัน ๓๒ กลีบ ระหว่างวงกลม ๒ ชั้น มีนพรัตน์คือแก้ว ๙ ดวง
ประดับเป็นระยะ
พระสิทธิธาดา เป็นปางหนึง่ ของพระพิฆเนศร์หรือพระคเณศเทพแห่งศิลปะและ
ปัญญา ผู้ทรงขจัดอุปสรรคและประทานความ ส�ำเร็จให้แก่มวลมนุษย์ พระหัตถ์ซ้ายทรง
สมุดบัญชี พระหัตถ์ขวาทรงขอช้าง และทรงหนูเป็นพาหนะ
กลีบบัว ๓๒ กลีบ กลีบบัว หมายถึงความงาม ความดี ความเจริญ และคุณธรรม
ตัวเลข ๓๒ มีความหมายในทางธรรมะ แสดงถึงความเป็นมนุษย์อาการครบ ๓๒ ประการ
อันเป็นอาการที่มนุษย์พึงมี
นพรัตน์ แก้ว ๙ ดวง หมายถึงองค์ประกอบแห่งคุณธรรม ๙ ประการ อันบัณฑิต
หรือนักธุรกิจที่ดีพึงมี นั่นคือ
๑. มีความรู้ในเรื่องภาษาดี
๒. มีความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆในด้านธุรกิจดี
๓. สามารถใช้ความรู้นั้นๆได้เป็นอย่างดี
๔. เป็นผู้มีความคิดก้าวหน้า
๕. เป็นคนขยันขันแข็ง เอาใจใส่ และอดทน ไม่ว่าจะท�ำสิ่งใด
๖. เป็นผู้มีมารยาท
ระดับปริญญาเอก
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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 รอบขอบธง
ประดับด้วยพู่สีเหลือง
ต้นไม้สัญลักษณ์ คือต้นไผ่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความอดทน เมื่อมัดรวมกันหมายถึง
ความแข็งแกร่ง ซึง่ เกิดจากความรักและความสามัคคี มีผลให้ทำ� กิจการใดก็สำ� เร็จลุลว่ งดัง
ประสงค์ ต้นไผ่ จึงเป็นเครื่องเตือนสติให้ทุกคนมีความอดทน ความเพียร ความรัก ความ
สามัคคี อันจะก่อเกิดพลังมหาศาลดุจมัดไผ่
6
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สภามหาวิทยาลัย
คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ดร.เลิศลักษณ์ ส. บุรุษพัฒน์
คุณสีมา สีมานันท์
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
คุณอัญชลี ชวนิชย์
คุณปรารถนา มงคลกุล
ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา
รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ อนันตชาติ
ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์
ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์
ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์
กรรมการอ�ำนวยการ
อาจารย์ สมศรี ลัทธพิพัฒน์
ดร.เลิศลักษณ์ ส. บุรุษพัฒน์
ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์
อาจารย์ เฉิดโฉม จันทราทิพย์
อาจารย์ อธิภัทร เกตุทัต
ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์

ระดับปริญญาเอก
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์
ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์

อธิการบดีกิตติคุณ
อธิการบดี
รองอธิการบดีอาวุโสสายงานการเงิน
และบริหาร
รองอธิการบดีสายงานวิชาการ
รองอธิการบดีสายงาน
วิทยาลัยนานาชาติจีน
รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์
รองอธิการบดีสายงานบริหารด้านกายภาพ
รองอธิการบดีสายงานสื่อสารแบรนด์

รศ.ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์
อ.วรพงษ์ เดชะศาศวัต
ผศ.ดร.วันวร จะนู
ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู
ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทราทิพย์
ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์

คณบดี
ดร.ศิริเดช ค�ำสุพรม
ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์
นายแพทย์บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
นาวาอากาศตรีดร.วัฒนา มานนท์
ดร.พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล
Dr.Ching Kit Kelvin Lam
ผศ.ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา
ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล
อ.กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช
8
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คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรม
และการบัญชี
คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
และวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ
คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรม
ด้านการบิน
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
คณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน - อาเชียน
คณบดีวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์แอนด์
เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี
คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

ผศ.นงค์นุช ศรีธนาอนันต์
อ.ณธกร อุไรรัตน์
ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ

คณบดีคณะการท่องเทีย่ วและการโรงแรม
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรและหลักสูตรที่เปิดสอน
ดร.ศิริเดช ค�ำสุพรหม
รศ.ดร.จิรศักดิ์  รอดจันทร์
ดร.ชัยพร  เขมะภาตะพันธ์

ระดับปริญญาเอก

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และโทรคมนาคม
รศ.ดร.พีระ  จิรโสภณ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
			
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ดร.พัทธนันท์  เพชรเชิดชู
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
			
สาขาวิชาการบัญชี
ผศ.ดร.วรภัทร  ไพรีเกรง
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร.ศุภรัชชัย  วรรัตน์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม
ผศ.ดร.ลีลา เตี้ยงสูงเนิน
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)
ระดับปริญญาโท

ผศ.ดร.ลีลา เตี้ยงสูงเนิน
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
ดร.รชฏ ข�ำบุญ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต                   
ผศ.ดร.ธีรศักดิ์  กัญจนพงศ์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
			
สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน
อาจารย์พัฒน์นรี สิริเลิศวรการ
บัญชีมหาบัณฑิต
ศ.ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ดร.มนต์ ขอเจริญ
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต              
รศ.ดร.ศิรภัสสร วงศ์ทองดี
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต          
ระดับปริญญาเอก
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รศ.ดร.กล้า ทองขาว
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
			
สาขาวิชาการจัดการศึกษา
ผศ.ดร.อัญชลี ทองเอม
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
รศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
			
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว		
นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
			
สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยฯ
นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
			 สาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ
ผศ.ดร.วรภัทร  ไพรีเกรง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร.วรสิทธิ์  ชูชัยวัฒนา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนา
แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา
ผศ.ดร.ศุภรัชชัย  วรรัตน์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
		
สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม
ดร.ชัยพร  เขมะภาตะพันธ์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และโทรคมนาคม (CT)
ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่
ระดับประกาศนียบัตร

ผศ.ดร.สุธีรา  นิมิตรนิวัฒน์
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
			
สาขาวิชาชีพครู
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๓๔(๒)   แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ในการประชุมครั้งที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗  มี
มติให้ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การศึกษาขัน้ ปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นดังนี้
ข้อ ๑. ชื่อข้อบังคับ
ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๗”
ข้อ ๒. ยกเลิ ก ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์ ว ่ า ด้ ว ย การศึกษา
ขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ส�ำหรับนักศึกษาทุกหลักสูตร ยกเว้นหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ข้อ ๓. นิยามในข้อบังคับนี้ เว้นแต่จะมีข้อความเป็นอย่างอื่น
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
“อธิการบดี”
หมายความว่า   อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์
“คณะวิชา”        หมายความว่า   คณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าที่มีการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
“คณบดี”          หมายความว่า   คณบดีคณะวิชาหรือผู้บริหาร
หน่วยงานเทียบเท่าทีม่ กี ารเรียน
การสอนระดับบัณฑิตศึกษา
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ข้อ ๔. การออกประกาศ ค�ำสั่ง หรือระเบียบเพิ่มเติม
เพือ่ ให้การด�ำเนินการศึกษาขัน้ ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตเป็นไปโดยเรียบร้อย
คณะวิชาโดยอนุมัติจากอธิการบดีอาจออกประกาศ ค�ำสั่ง หรือระเบียบใด ๆ เพื่ออนุมัติ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่ข้อบังคับมิได้ก�ำหนดไว้เป็นการเฉพาะให้คณะกรรมการ
หลักสูตรหรือคณบดีเสนออธิการบดีเพื่อวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร
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 โดยมีชวั่ โมงเรียน
ของแต่ละวิชาเทียบเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ  
๕.๑.๒ การศึกษาแบบไตรภาค   ๑ ปีการศึกษาประกอบด้วย
ภาคการศึกษาปกติ ๓ ภาค คือ ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาเรียน
แต่ละภาค ๑๒ สัปดาห์
๕.๒ ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ ผู้ที่
ส�ำเร็จปริญญาตรีให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่ส�ำเร็จปริญญาโทให้ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
๕.๓ วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต หมายถึง รายวิชาที่ก�ำหนดในหลักสูตรให้
นักศึกษาต้องศึกษาและสอบได้โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร
๕.๔ ภาษาที่ใช้ในการศึกษารายวิชาหรือเขียนวิทยานิพนธ์ อาจเป็น
ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้ตามที่หลักสูตรก�ำหนด
ข้อ ๖. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
๖.๑ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับปริญญาโทจากสถาบัน
การศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
12
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๖.๒ ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
๖.๓ ไม่เป็นโรคเรือ้ น วัณโรค โรคติดยาเสพติดให้โทษทีร่ า้ ยแรง โรคพิษ
สุราเรื้อรัง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๖.๔ ไม่เคยรับโทษจ�ำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
๖.๕ ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไล่ออกจากสถาบัน
อุดมศึกษาใดมาก่อน เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย
๖.๖ ต้องมีภูมิล�ำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถ
ติดต่อได้สะดวก
๖.๗ มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ก�ำหนดในแต่ละหลักสูตร
ข้อ ๗. วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษาให้เป็นไปตามวิธกี ารทีก่ ำ� หนดในแต่ละหลักสูตร
ข้อ ๘. การช�ำระค่าเล่าเรียน ค่าบ�ำรุง และค่าธรรมเนียม
นักศึกษาต้องช�ำระค่าเล่าเรียน ค่าบ�ำรุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตาม
อัตราและวิธีการที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ส�ำหรับนักศึกษาใหม่ ให้ชำ� ระค่าขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าเล่าเรียน
ค่าบ�ำรุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ ในวันขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ข้อ ๙. การลงทะเบียนเรียน การขอเพิ่มหรือขอเพิกถอนรายวิชา
การลงทะเบียนเรียน การขอเพิม่ หรือขอเพิกถอนรายวิชาให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๐. การประเมินผลการศึกษา
๑๐.๑ การประเมินผลการศึกษาส�ำหรับรายวิชาทีน่ บั หน่วยกิต ชือ่ และ
ค่าระดับต่อหน่วยกิต 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)
ระดับปริญญาเอก

13

๑๐.๒ หากนักศึกษาได้ผลการศึกษาต�ำ่ กว่า B ในรายวิชาใด นักศึกษา
อาจลงทะเบียนซ�ำ้ ในรายวิชานัน้ จนกว่าจะได้ผลการศึกษาตัง้ แต่ B ขึน้ ไปก็ได้ ทัง้ นีจ้ ะต้อง
น�ำผลการศึกษาที่ได้รับมาค�ำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด
๑๐.๓ การประเมินผลการศึกษาส�ำหรับรายวิชาทีไ่ ม่นบั หน่วยกิต จะ
แบ่งเป็นระดับเช่นเดียวกับรายวิชาที่นับหน่วยกิต 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) การเพิกถอนรายวิชาโดย
ได้รับอนุมัติ
AU (Audit)
ร่วมฟัง
๑๐.๕ หากนักศึกษาได้รบั ผลการศึกษาเป็น I นักศึกษาต้องด�ำเนินการ
แก้ไข I ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน หลังจากประกาศผลสอบรายวิชานั้น หากพ้นก�ำหนด
ระยะเวลาดังกล่าว สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็น F ยกเว้นได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๑.
การสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
เมือ่ นักศึกษามีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามเงือ่ นไขในหลักสูตรทีจ่ ะสอบคุณสมบัติ
จะต้องยืน่ ความจ�ำนงต่อมหาวิทยาลัยเพือ่ ขอสอบคุณสมบัต  ิ โดยมหาวิทยาลัยจะเปิดสอบ
คุณสมบัติไม่เกินปีการศึกษาละ ๓ ครั้ง ผลการสอบจะได้ระดับ S หรือ U นักศึกษาจะ
ต้องสอบคุณสมบัติให้ได้ระดับ S ภายใน ๓ ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
นักศึกษา และผลการสอบทุกครั้งจะบันทึกไว้ในระเบียนแสดงผลการศึกษา
ข้อ ๑๒. การท�ำวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์
๑๒.๑   คุ ณ สมบั ติ ห รื อ เงื่ อ นไขของผู ้ มี สิ ท ธิ์ เ สนอท� ำ วิ ท ยานิ พ นธ์
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดของแต่ละหลักสูตร
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๑๒.๒ การอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์
ก่อนการลงทะเบียนท�ำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องเสนอหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการหลักสูตรและคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้เป็นหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ได้
๑๒.๓   การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ ตามที่ก�ำหนดในหลักสูตร โดยจ�ำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในแต่ละภาค
การศึกษาไม่ต�่ำกว่า ๖ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต และเมื่อเริ่มลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาใดแล้ว นักศึกษาจะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษา
ถัดไปได้ก็ต่อเมื่อได้เสนอผลงานแสดงความก้าวหน้าให้ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา
อนุมัติก่อน การเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และคณะกรรมการหลักสูตร
๑๒.๔   ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
๑๒.๔.๑ คณบดีแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์สำ� หรับนักศึกษา
แต่ละคน ให้มีหน้าที่แนะน�ำการเขียนวิทยานิพนธ์  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีจ�ำนวนไม่เกิน
๒ คน
๑๒.๔.๒ คณบดีแต่ง ตั้ง คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ประกอบด้วยกรรมการซึ่งเป็นอาจารย์ประจ�ำและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย ๓ คน
แต่ไม่เกิน ๕ คน
๑๒.๕   การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
๑๒.๕.๑   นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติก่อน
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
๑๒.๕.๒ การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จะสอบเมื่อนักศึกษา
ได้เขียนความส�ำคัญและทีม่ าของหัวข้อวิทยานิพนธ์ การทบทวนวรรณกรรมและระเบียบ
วิธีวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว  และที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติให้สอบได้
๑๒.๖   การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
๑๒.๖.๑ การสอบป้ อ งกั น วิ ท ยานิ พ นธ์ เ ป็ น การสอบเมื่ อ
นักศึกษาได้ท�ำวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วและที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติให้สอบได้
ในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์จะต้องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้เป็นกรรมการสอบ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์เป็นกรรมการสอบอย่างน้อย ๑ คน
ระดับปริญญาเอก
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๑๒.๖.๒ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ อาจรวมถึงการตรวจสอบความรู้ทั่วไปในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ด้วย
๑๒.๖.๓   การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องส่งร่าง
วิทยานิพนธ์เป็นจ�ำนวนมากกว่าจ�ำนวนของคณะกรรมการสอบ ๑ เล่ม พร้อมด้วยบทคัดย่อ
๑๒.๗   ในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นคณบดีอาจเปลีย่ นแปลงกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ใหม่ หรือแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เพิ่มเติมได้
๑๒.๘    การวัดผลสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดในหลักสูตร
ข้อ ๑๓. การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต
การเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาอื่นหรือ
จากหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๔. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๑๔.๑ ได้รับอนุมัติปริญญา
๑๔.๒ ลาออกและได้รับอนุมัติแล้ว
๑๔.๓ ไม่สามารถส�ำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาที่
ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
๑๔.๔ สอบวิทยานิพนธ์ไม่ผ่านตามข้อก�ำหนดในหลักสูตร
๑๔.๕ ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ และไม่ได้ลาพักการ
ศึกษาตาม ข้อ ๑๖
๑๔.๖ เป็นนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรก
และไม่เข้าสอบทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
๑๔.๗ ถูกลงโทษทางวินัยให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๑๕. การให้พักการศึกษา
๑๕.๑   นักศึกษาอาจถูกสั่งพักการศึกษาตามข้อบังคับว่าด้วยวินัย
นักศึกษา ในกรณีนี้ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นไม่ได้รับค่าระดับหรือจ�ำนวนหน่วยกิตใด ๆ ใน
ภาคการศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา
๑๕.๒  ในกรณีที่นักศึกษาถูกลงโทษให้พักการศึกษาด้วยเหตุทุจริตใน
การสอบไล่ ให้ถือว่าได้ค่าระดับ F  ในวิชาที่ทุจริตในการสอบไล่นั้น และอาจได้รับโทษ
อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
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๑๕.๓  ในกรณีทมี่ คี ำ� สัง่ ของมหาวิทยาลัยให้นกั ศึกษาพักการศึกษาภาย
หลังวันลงทะเบียนเรียนรายวิชา ให้ถอื ว่าการลงทะเบียนรายวิชาทัง้ หมดในภาคการศึกษา
นั้นเป็นโมฆะ ในกรณีนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้เต็มจ�ำนวน
๑๕.๔ นักศึกษาที่ถูกสั่งให้พักการศึกษา ภายหลังพ้นก�ำหนดโทษและ
ประสงค์จะกลับเข้าศึกษาใหม่ ต้องยื่นค�ำร้องต่อคณบดีก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อย
กว่า ๑๕ วัน และจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากอธิการบดีหรือผูซ้ งึ่ อธิการบดีมอบหมาย และต้อง
ช�ำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติที่ถูกสั่งให้พักการศึกษา
ข้อ ๑๖. การลาพักการศึกษา
๑๖.๑ นักศึกษาที่มีความจ�ำเป็นส่วนตัวจะลาพักการศึกษาได้ ต้องยื่น
ค�ำร้องขอลาพักการศึกษาต่อคณบดีไม่เกิน ๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาคเรียน
๑๖.๒  หากพ้นก�ำหนดตามข้อ ๑๖.๑ แล้ว นักศึกษาอาจขอลาพักการ
ศึกษาได้ เฉพาะในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
๑๖.๒.๑  ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
๑๖.๒.๒ มี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งเดิ น ทางไปต่ า งประเทศโดย
มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
๑๖.๒.๓ เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค�ำสั่ง
แพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือเอกชน
๑๖.๒.๔  มีเหตุสุดวิสัย
๑๖.๓ อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอ�ำนาจอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาครั้งละไม่เกินสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน แต่ทั้งนี้เมื่อรวมเวลาการลาพัก
การศึกษาทั้งหมด ตลอดระยะเวลาการศึกษาแล้วต้องไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ
๑๖.๔ ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ให้นับระยะ
เวลาที่ลาพักรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการ
ศึกษาตามข้อ ๑๖.๒.๑
๑๖.๕ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช�ำระค่ารักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติที่ลาพักการศึกษา
๑๖.๖ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าศึกษา
ใหม่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดีก่อนวันเปิดการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน หากพ้น
ก�ำหนดดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ระดับปริญญาเอก

17

ข้อ ๑๗. การส�ำเร็จการศึกษา
นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
๑๗.๑  ศึกษาครบตามหลักสูตรและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด
๑๗.๒ สอบวิทยานิพนธ์ผ่านตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดในหลักสูตรและน�ำ
วิทยานิพนธ์ที่พิมพ์เย็บเล่มเรียบร้อยแล้วมามอบให้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
๑๗.๓ ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รบั การตีพมิ พ์หรืออย่างน้อยด�ำเนิน
การให้ผลงานหรือส่วนหนึง่ ของผลงานได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในวารสาร หรือสิง่ พิมพ์
ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการพิมพ์และ
เป็นที่ยอมรับในหลักสูตรนั้น
๑๗.๔  ช�ำระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ข้อ ๑๘. ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๙. ในระหว่างที่ยังไม่มีการออกประกาศ ค�ำสั่ง หรือระเบียบใด ๆ เพื่อ
อนุวัตให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ให้ใช้ประกาศ ค�ำสั่ง หรือระเบียบที่ออกตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
๒๕๕๖ ไปก่อนเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
							
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ดร.อรัญ  ธรรมโน)
นายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ว่าด้วยการสอบไล่ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๙
โดยที่เห็นเป็นการสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย
การสอบไล่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพุทธศักราช ๒๕๔๙
ฉะนัน้ อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
ว่าด้วยการบริหารงานมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พุทธศักราช ๒๕๒๘ จึงให้ออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการสอบไล่ของนักศึกษาระดับบัณฑิต พุทธศักราช
๒๕๔๙ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการการสอบไล่
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๙”
ข้อ ๒. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓. บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสัง่ หรือบันทึกทีข่ ดั หรือแย้ง หรือทีเ่ หมือน
กับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔. ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๕. ค�ำว่า “ระดับบัณฑิตศึกษา” ให้หมายรวมถึง การศึกษาระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ข้อ ๖. การอ�ำนวยการและควบคุมการสอบไล่
๖.๑ ในกรณีทเี่ ป็นการสอบของวิชาทีม่ กี ารเรียนการสอนแบบปกติ การแต่งตัง้
คณะกรรมการอ�ำนวยการสอบไล่ให้เป็นไปตามที่ มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ส่วนการจัดการเรียนการสอนทีละรายวิชา (Block Course) ให้อธิการบดี
แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการอ�ำนวยการสอบไล่
และผู ้ อ� ำ นวยการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาสาขาวิ ช าที่ มี ก ารเรี ย นการสอนที ล ะ
รายวิชาเป็นกรรมการ
๖.๒ ให้ประธานกรรมการอ�ำนวยการสอบไล่ แต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะท�ำงานเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านด้านต่างๆ เพือ่ ควบคุม และด�ำเนินการ
สอบไล่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ และให้ มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ต ามที่ ค ณะ
กรรมการอ�ำนวยการสอบไล่มอบหมาย
ระดับปริญญาเอก
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๖.๓ ให้สาขาวิชา น�ำต้นฉบับข้อสอบส่งให้คณะกรรมการวิชาการประจ�ำสาขา
วิชาพิจารณาให้ความเห็นชอบและน�ำต้นฉบับข้อสอบที่ผ่านความเห็น
ชอบแล้วส่งให้แผนกประเมินผลการศึกษา ส�ำนักวิชาการ จากนั้นฝ่าย
ทะเบียนและประมวลผลเบิกต้นฉบับข้อสอบไปด�ำเนินการต่อไป
๖.๔ ในกรณีที่มีนักศึกษาฝ่าฝืนข้อบังคับว่าด้วยการสอบไล่ ประธานคณะ
กรรมการอ�ำนวยการสอบไล่หรือกรรมการผู้ได้รับมอบหมาย   มีอ�ำนาจ
สั่งหรือด�ำเนินการมิให้นักศึกษาผู้นั้นเข้าห้องสอบหรือให้นักศึกษาผู้นั้น
ออกจากห้องสอบได้ตามที่เห็นควร
๖.๕ อาจารย์ผตู้ รวจข้อสอบต้องน�ำส่งผลการศึกษา ให้คณะกรรมการวิชาการ
ประจ�ำสาขาวิชาพิจารณา จากนั้นให้สาขาวิชาส่งให้แผนกประเมินผล
การศึกษาส�ำนักวิชาการ เสนอขออนุมัติรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการหรือ
ผู้ที่ประธานอ�ำนวยการสอบไล่มอบหมาย เมื่ออนุมัติแล้ว จึงให้ฝ่าย
ทะเบียนและประมวลผล ประกาศผลสอบให้นักศึกษาทราบและด�ำเนิน
การบันทึกผลสอบต่อไป
ข้อ ๗. ข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบไล่
๗.๑ นักศึกษาต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ที่มหาวิทยาลัย
ก�ำหนดไว้ ผู้ไม่ปฏิบัติดังกล่าวถือว่าขาดสอบ
๗.๒   นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา ให้กรรมการควบคุมห้องสอบ
ตรวจทุกครั้งที่เข้าสอบ  มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
ในกรณีบตั รประจ�ำตัวนักศึกษาช�ำรุดหรือหมดอายุ กรรมการ
ควบคุมห้องสอบอาจผ่อนผันให้นักศึกษาผู้นั้น เข้าสอบไล่ในวิชานั้นได้
โดยเก็บบัตรประจ�ำตัวนักศึกษานัน้ ไว้ แล้วน�ำไปมอบให้ฝา่ ยทะเบียนและ
ประมวลผล เพื่อให้นักศึกษาท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาใหม่
ในกรณีที่นักศึกษาลืมบัตรประจ�ำตัว ให้นักศึกษาไปท�ำบัตร
ประจ�ำตัวที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล แล้วน�ำบัตรประจ�ำตัวมามอบ
ให้กรรมการควบคุมห้องสอบ เพื่อด�ำเนินการสอบต่อไป
๗.๓ นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๗.๔ นักศึกษาผู้ใดสอบแทนกัน ถือว่าประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรง จะถูก
ลงโทษขั้นสูงสุด ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๙.๒ และในกรณีที่ให้บุคคล
ภายนอกเข้าสอบแทน บุคคลผู้นั้นอาจถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
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๗.๕ นักศึกษาต้องจัดหาอุปกรณ์เครื่องเขียนที่จำ� เป็นเกี่ยวกับการสอบมาเอง
ไม่อนุญาตให้ยมื สิง่ ของทุกชนิดจากนักศึกษาผูอ้ นื่ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาต
จากคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ
๗.๖ ห้ามนักศึกษาน�ำต�ำรา บันทึก เอกสาร เครื่องค�ำนวณ หรือสิ่งของอื่นใด
ที่มีสูตร ข้อความ หรือสัญลักษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอบเข้า
ห้องสอบ เว้นแต่ผู้ที่ออกข้อสอบไล่ในวิชานั้นได้อนุญาตไว้ โดยระบุไว้ใน
ค�ำชี้แจงของข้อสอบ
๗.๗ ห้ามนักศึกษาน�ำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
๗.๘ นักศึกษาต้องเข้าห้องสอบทันทีเมื่อมีสัญญาณให้เข้าห้องสอบ หาก
นักศึกษาผู้ใดเข้าห้องสอบก่อนมีสัญญาณเข้าสอบจะถูกตัดสิทธิ์ในการ
สอบไล่วิชานั้น
ในกรณีที่นักศึกษามาถึงห้องสอบสายเกินกว่า ๓๐ นาที จะ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๗.๙ ในการสอบ นักศึกษาต้องใช้สมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบที่
มหาวิทยาลัยจัดให้โดยเฉพาะเท่านั้น
๗.๑๐ นักศึกษาต้องนั่งตามเลขที่นั่งสอบที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดไว้ และห้าม
เคลื่อนย้ายเก้าอี้ออกจากแถวที่จัดไว้ให้
๗.๑๑ เมือ่ เข้าห้องสอบแล้ว นักศึกษาต้องลงลายมือชือ่ ในบัญชีรายชือ่ ผูเ้ ข้าสอบ
ที่ได้จัดไว้ มิฉะนั้นจะถือว่าขาดสอบ
๗.๑๒ ระหว่างการสอบ หากนักศึกษาสงสัยหรือต้องการสิ่งใด ให้แจ้งแก่
กรรมการควบคุมห้องสอบ และห้ามนักศึกษาพูดหรือติดต่อกันหรือ
ก่อการรบกวนแก่ผู้อื่น
๗.๑๓ นักศึกษาต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อความที่แจ้งไว้ในข้อสอบ หรือที่
กรรมการควบคุมห้องสอบแจ้งให้ทราบ หากไม่ปฏิบตั ติ าม ผูต้ รวจข้อสอบ
อาจไม่ตรวจข้อสอบนั้นๆก็ได้
๗.๑๔ เมื่อหมดเวลาสอบตามก�ำหนด ห้ามนักศึกษาเขียนค�ำตอบต่อไปอีก
และต้ อ งรี บ ส่ ง สมุ ด ค� ำ ตอบและ/หรื อ กระดาษค� ำ ตอบให้ ก รรมการ
ควบคุมห้องสอบทันที สมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบที่ส่งแล้ว
จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อความใดอีกมิได้
ระดับปริญญาเอก
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๗.๑๕ นักศึกษาจะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อการสอบผ่านไปแล้ว ๔๕ นาที
นับแต่มีสัญญาณเริ่มการสอบ และจะต้องรอจนกว่ากรรมการควบคุม
ห้องสอบได้เก็บสมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบและข้อสอบเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว การออกจากห้องสอบชั่วคราวจะต้องได้รับอนุญาตจาก
กรรมการควบคุมห้องสอบ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการควบคุม
ห้องสอบ
๗.๑๖ เมื่อนักศึกษาได้ส่งสมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบแก่กรรมการ
ควบคุมห้องสอบเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาต้องออกไปให้พ้นบริเวณเขต
สอบไล่ทันทีห้ามส่งเสียงหรือท�ำการรบกวนผู้ที่ก�ำลังสอบอยู่ หรือให้
อาณัตสิ ญ
ั ญาณเกีย่ วกับวิชาทีต่ นสอบ ซึง่ อาจท�ำให้ผอู้ นื่ ทีอ่ ยูใ่ นห้องสอบ
ได้รับประโยชน์
ข้อ ๘. ข้อปฏิบัติของกรรมการควบคุมห้องสอบ
๘.๑ แต่ละห้องต้องมีกรรมการควบคุมห้องสอบ อย่างน้อยห้องละหนึ่งคน
๘.๒ การปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมห้องสอบ
๘.๒.๑ กรรมการควบคุมห้องสอบจะต้องไปรับข้อสอบก่อนเวลา
เข้าสอบ ๓๐ นาที พร้อมลงลายมือชื่อรับซองข้อสอบ สมุด
ค� ำ ตอบ กระดาษค� ำ ตอบ เอกสาร และอุ ป กรณ์ อื่ น ๆที่
เกี่ยวกับการสอบ
๘.๒.๒ กรรมการควบคุ ม ห้ อ งสอบต้ อ งไปถึ ง ห้ อ งสอบก่ อ นเวลา
เริ่มสอบอย่างน้อย ๑๐ นาที เพื่อแจกข้อสอบ สมุดค�ำตอบ
และ/หรือกระดาษค�ำตอบ  โดยวางกระดาษข้อสอบคว�ำ่ หน้า
ทับด้วยสมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบให้เรียบร้อย
ก่อนมีสัญญาณเริ่มการสอบ กรรมการควบคุมห้องสอบต้อง
ลงลายมือชือ่ ก�ำกับ ในสมุดค�ำตอบทุกเล่มและ/หรือกระดาษ
ค� ำ ตอบทุ ก ชุ ด ก่ อ นแจกสมุ ด ค� ำ ตอบและ/หรื อ กระดาษ
ค�ำตอบ
๘.๒.๓ กรรมการควบคุมห้องสอบไม่มีอ�ำนาจอนุญาตให้นักศึกษา
น�ำต�ำรา   บันทึก เอกสาร เครื่องค�ำนวณ อุปกรณ์หรือ
สิ่งอื่นใดที่มีสูตร ข้อความ หรือสัญลักษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ
รายวิชาที่สอบ เข้าห้องสอบ เว้นแต่ผู้ที่ออกข้อสอบไล่ใน
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วิชานั้นได้อนุญาตไว้ ซึ่งระบุในค�ำชี้แจงของข้อสอบ
๘.๒.๔ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องเก็บข้อสอบ สมุดค�ำตอบ
และ/หรือกระดาษค�ำตอบจากที่นั่งสอบที่ขาดสอบ หลังจาก
การสอบผ่านไปแล้ว ๓๐ นาที
๘.๒.๕ ให้กรรมการควบคุมห้องสอบประสานงานกัน และตรวจตรา
ความเรียบร้อยในการสอบโดยสม�่ำเสมอ
ในกรณีกรรมการควบคุมห้องสอบ มีเหตุจำ� เป็นต้อง
ออกจากห้องสอบเป็นการชั่วคราว ให้แจ้งแก่กรรมการ
ควบคุมห้องสอบผู้อื่นที่ประจ�ำห้องสอบนั้นทราบก่อนออก
จากห้องสอบ
๘.๒.๖ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องไม่สง่ เสียงรบกวน อ่านหนังสือ
ใช้ เ ครื่ อ งมื อ สื่ อ สารทุ ก ชนิ ด หรื อ น� ำ งานอื่ น เข้ า ไปท� ำ ใน
ขณะควบคุมการสอบ
๘.๓ การควบคุมการเข้าห้องสอบและการออกจากห้องสอบของนักศึกษา
๘.๓.๑ กรรมการควบคุ ม ห้ อ งสอบต้ อ งดู แ ลนั ก ศึ ก ษาทุ ก คนให้
เข้าห้องสอบภายใน ๑๐ นาที นับแต่มีสัญญาณเข้าสอบ
ในกรณีนักศึกษามาถึงห้องสอบสายกว่า ๓๐ นาที
กรรมการผู้ควบคุมห้องสอบไม่มีอ�ำนาจอนุญาตให้นักศึกษา
เข้าห้องสอบ
๘.๓.๒ กรรมการควบคุมห้องสอบจะอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจาก
ห้องสอบได้ต่อเมื่อการสอบได้ผ่านไปแล้วเป็นเวลา  ไม่น้อย
กว่า ๔๕ นาที นับแต่มีสัญญาณเข้าสอบ
ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษามี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งออกจาก
ห้องสอบชั่วคราว   ให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการควบคุม
ห้องสอบที่จะพิจารณาอนุญาตหรือไม่ และถ้าอนุญาตต้อง
มีกรรมการควบคุมห้องสอบนั้นคอยดูแลด้วย ทั้งนี้จะต้อง
มีกรรมการอยู่ควบคุมห้องสอบอย่างน้อยหนึ่งคน
๘.๓.๓ กรรมการควบคุมห้องสอบ ต้องดูแลมิให้ผู้ซึ่งไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการสอบอยู่ใกล้บริเวณห้องสอบ
ระดับปริญญาเอก
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๘.๔

การตรวจรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบ
๘.๔.๑ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องตรวจบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา
ก่อนเข้าห้องสอบ ถ้าไม่มีบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาไม่อนุญาต
ให้เข้าห้องสอบ
๘.๔.๒ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องให้นักศึกษาลงลายมือชื่อ
ในบัญชีรายชื่อที่จัดไว้เป็นหลักฐานการเข้าสอบ พร้อมทั้ง
ตรวจบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาอีกครั้งหนึ่ง
ในกรณีทนี่ กั ศึกษาไม่มรี ายชือ่ ทีจ่ ดั ไว้ให้ในห้องสอบ
นั้น ต้องมีแบบแสดงการเพิ่มชื่อเข้าสอบจากการตรวจสอบ
ของฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มามอบให้กรรมการควบคุม
ห้องสอบเพื่ออนุญาตให้เข้าสอบ
๘.๔.๓ เมื่อการสอบผ่านพ้นไปแล้ว ๔๕ นาที ให้กรรมการควบคุม
ห้องสอบกรอกข้อมูลในใบรายงานผลการควบคุมการสอบไล่
ให้ครบถ้วน เพื่อเป็นการรายงานผลการสอบประจ�ำวัน
ต่อประธานกรรมการอ�ำนวยการสอบไล่
๘.๕   ห้ามกรรมการควบคุมห้องสอบ อธิบาย ชีแ้ จง หรือสันนิษฐานเกีย่ วกับ
ข้อสงสัยของนักศึกษาในเรื่องข้อสอบ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลจะด�ำเนินการ
แจ้งไปให้ทราบ
๘.๖ ให้กรรมการควบคุมห้องสอบ แจกสมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษ
ค�ำตอบ แก่นกั ศึกษาทีม่ คี วามจ�ำเป็นต้องขอเพิม่ ได้เพียง ครัง้ ละ ๑ เล่ม
หรือ ๑ แผ่น แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกรรมการควบคุม
ห้องสอบลงสมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบที่ขอเพิ่มนั้น
๘.๗ การสิ้นสุดเวลาสอบ
๘.๗.๑ เมื่อหมดเวลาสอบแล้ว กรรมการควบคุมห้องสอบ สั่งให้
นักศึกษาทุกคนหยุดเขียน และนักศึกษาน�ำสมุดค�ำตอบ
และ/หรือกระดาษค�ำตอบส่งกรรมการแล้ว นักศึกษาจึง
ออกจากห้องสอบได้
๘.๗.๒ ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษายั ง เขี ย นต่ อ ไปเมื่ อ หมดเวลาสอบแล้ ว
ให้ ก รรมการควบคุ ม ห้ อ งสอบบั น ทึ ก ระยะเวลาส่ ว นเกิ น
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ข้อ ๙.

บนหัวสมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบแจ้งให้อาจารย์
ผู้สอนได้ทราบ เพื่อพิจารณาถึงผลของการกระท�ำของ
นักศึกษาผู้นั้นต่อไป
๘.๘ การเก็บสมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบ
๘.๘.๑ กรรมการควบคุมห้องสอบ ต้องไม่อนุญาตให้นักศึกษา
น�ำข้อสอบ สมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบที่ไม่ได้ใช้
ออกจากห้องสอบ
๘.๘.๒ กรรมการควบคุมห้องสอบ ต้องเรียงสมุดค�ำตอบและ/หรือ
กระดาษค�ำตอบ ตามล�ำดับเลขที่สอบของนักศึกษาพร้อม
ข้อสอบหนึ่งชุด แล้วน�ำบรรจุลงในซองรายวิชาให้เรียบร้อย
ส่วนสมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบที่ไม่ได้ใช้ รวมทั้ง
ข้อสอบทั้งหมดให้บรรจุลงซองอื่นต่างหาก และให้น�ำส่ง
ณ หน่วยกลางที่รับส่งข้อสอบ พร้อมทั้งลงลายมือ ไว้เป็น
หลักฐาน และต้องให้เจ้าหน้าที่ผนึกซองสมุดค�ำตอบและ/
หรือกระดาษค�ำตอบทันที
๘.๙ กรรมการควบคุมห้องสอบผูใ้ ดมีเหตุจำ� เป็น ไม่สามารถควบคุมการสอบ
ได้ตามวันเวลาที่ก�ำหนด ให้จัดหากรรมการควบคุมห้องสอบคนอื่น
มาแทน โดยต้องเสนอให้ประธานกรรมการอ�ำนวยการสอบไล่หรือ
กรรมการที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติก่อนก�ำหนดการคุมสอบ
หากเป็นเหตุสดุ วิสยั ไม่สามารถขออนุมตั กิ อ่ นก�ำหนดการควบคุมสอบ
ให้แจ้งหน่วยงาน ทีต่ นสังกัดทันทีทสี่ ามารถท�ำได้ และเสนอให้ประธาน
กรรมการอ�ำนวยการสอบไล่ทราบต่อไป
๘.๑๐ กรรมการควบคุมห้องสอบผู้ใดละเลยหรือไม่ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ให้ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ และอาจถูกพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี
การพิจารณาการกระท�ำทุจริตของนักศึกษาในการสอบ
๙.๑  ข้อปฏิบัติส�ำหรับกรรมการควบคุมห้องสอบ
๙.๑.๑ ในกรณีที่มีการส่งเสียง แสดงสัญญาณ หรือการกระท�ำใด
ที่ส่อเจตนาทุจริตในขณะท�ำการสอบ ให้กรรมการควบคุม
ห้ อ งสอบพิ จ ารณาว่ า กล่ า วตั ก เตื อ น หากยั ง ไม่ เชื่ อ ฟั ง
ให้กรรมการควบคุมห้องสอบท�ำรายงานตามแบบรายงาน
ระดับปริญญาเอก
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ทุจริตการสอบของมหาวิทยาลัย โดยให้นักศึกษาผู้นั้นลงชื่อ
รับทราบไว้ เสนอต่อประธานกรรมการอ�ำนวยการสอบไล่
๙.๑.๒ ในกรณีที่มีการกระท�ำทุจริต เช่น ส่ง แสดง เก็บ น�ำเข้ามา
ซึง่ ต�ำรา  บันทึก เอกสาร เครือ่ งค�ำนวณ อุปกรณ์ หรือสิง่ ของ
อื่นใดที่มีสูตร ข้อความ หรือสัญลักษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ
การสอบในรายวิชานัน้ ซึง่ ผูอ้ อกข้อสอบมิได้อนุญาต โดยระบุ
ไว้ในข้อสอบ หรือในกรณีที่นักศึกษาให้บุคคลอื่นช่วยท�ำ
ข้อสอบหรือเข้าห้องสอบแทน หรือเข้าสอบแทนบุคคลอื่น
ให้กรรมการควบคุมห้องสอบท�ำรายงานตามแบบรายงาน
ทุจริตการสอบของมหาวิทยาลัย โดยให้นักศึกษาผู้นั้นลงชื่อ
รับทราบไว้ พร้อมทั้งแนบหลักฐานการทุจริต เสนอต่อ
ประธานกรรมการอ�ำนวยการสอบไล่
๙.๑.๓ ในกรณีทนี่ กั ศึกษาผูก้ ระท�ำทุจริต ตามข้อ ๙.๑.๑ หรือ ๙.๑.๒
ไม่ ย อมลงลายมื่ อ ชื่ อ รั บ ทราบในรายงาน ให้ ท� ำ รายงาน
บันทึกพฤติกรรมของนักศึกษาที่ไม่ยอมลงลายมือชื่อไว้ด้วย
เพื่อประกอบการพิจารณาลงโทษ
การลงโทษนักศึกษาทีก่ ระท�ำการทุจริตในการสอบไล่ ให้มกี ารลงโทษ
ตามล�ำดับขั้นดังนี้
๙.๒.๑ การกระท�ำทุจริตในการสอบไล่ครั้งที่ ๑ ให้ลงโทษอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังนี้
(๑) ปรับตกในวิชาที่ทุจริต
(๒) ปรับตกทุกวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น
(๓) ปรับตกทุกวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น และ
     พักการศึกษาอีก ๑ ภาคการศึกษา
(๔) ปรับตกทุกวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น และ
     พักการศึกษาอีก ๒ ภาคการศึกษา
การพิจารณาว่า ควรลงโทษในระดับใดที่ก�ำหนด
ไว้ข้างต้น ให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการ
นักศึกษา และน�ำเสนอผลการพิจารณาต่ออธิการบดีหรือ
ผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาต่อไป
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๙.๒.๒ การกระท�ำทุจริตในการสอบไล่ครั้งที่ ๒ ให้พ้นสภาพความ
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๐. ผลการสอบไล่
๑๐.๑ มหาวิทยาลัยจะประกาศแจ้งผลการสอบไล่ให้นักศึกษาทราบ ภายใน
ระยะเวลาอันควร และเป็นหน้าที่ของนักศึกษาที่จะเก็บรักษาเอกสาร
แจ้งผลการสอบนั้นไว้
๑๐.๒ ผลการสอบที่มหาวิทยาลัยแจ้งไปแล้วนั้น หากนักศึกษาผู้ใดสงสัย
ผลการสอบไล่ของตน และต้องการจะให้มหาวิทยาลัย ตรวจสอบความ
ถูกต้อง ให้ยนื่ ค�ำร้องแสดงความจ�ำนงขอตรวจสอบ พร้อมแสดงเหตุผล
ให้ชัดเจนในข้อสงสัยต่ออธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย และ
อธิการบดีหรือผูท้ อี่ ธิการบดีมอบหมายอาจพิจารณาให้มกี ารตรวจสอบ
หรือไม่ก็ได้
๑๐.๓ การยื่นค�ำร้องขอให้ตรวจสอบข้อ ๑๐.๒ ต้องยื่นภายในก�ำหนดเวลา
๑๕ วัน นับแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบไล่วิชานั้นๆ
หากพ้นก�ำหนดนั้นแล้ว ถือว่าหมดสิทธิ์ที่จะขอให้มีการตรวจสอบ
ข้อ ๑๑. การสอบกลางภาค การสอบย่อยใดๆระหว่างภาคการศึกษา และการจัดการเรียน
การสอนทีละรายวิชา (Block Course) ให้ใช้ข้อบังคับนี้โดยอนุโลม
ข้อ ๑๒. การยกเว้นหรือการผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ จะกระท�ำได้เมื่อมีเหตุ
สมควรหรือจ�ำเป็น โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
                ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
					
                  (ดร.อรัญ  ธรรมโน)
     อุปนายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
                    ปฏิบัติการแทนนายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ว่าด้วยระเบียบวินัยนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๘
โดยที่เห็นเป็นการสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   ว่าด้วย
ระเบียบวินัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพุทธศักราช ๒๕๔๘
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
พุทธศักราช ๒๕๒๘ จึงให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยระเบียบวินัย
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๘ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยระเบียบวินัย
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๘”
ข้อ ๒. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓. บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือบันทึกที่ขัดแย้ง หรือที่เหมือนกับ
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๕. นักศึกษาต้องประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๕.๑ ต้องปฏิบัติตามค�ำสั่ง หรือค�ำตักเตือนของผู้บริหาร หรือคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัย
๕.๒ ไม่แสดงกิริยา วาจา ให้เห็นว่าไม่แสดงความเคารพต่อผู้บริหารและ
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
๕.๓ ไม่ทะเลาะวิวาทหรือใช้ก�ำลังท�ำร้ายร่างกาย ระหว่างนักศึกษา หรือ
กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอกในบริเวณมหาวิทยาลัย
๕.๔ ไม่ท�ำลายหรือท�ำให้เสียหายด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย
๕.๕ ไม่กระท�ำการหรือแสดงพฤติกรรมใดๆ อันส่อไปในทางทุจริตในการสอบ
๕.๖ ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง ประกาศ บันทึกของมหาวิทยาลัย
อย่างเคร่งครัด
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ข้อ ๖. นักศึกษาจะต้องแต่งกายสุภาพ ในกรณีทมี่ าติดต่อ หรือเข้าชัน้ เรียน หรือเข้าสอบ
ในมหาวิทยาลัย
ข้อ ๗. นักศึกษากระท�ำผิดระเบียบวินยั อาจถูกพิจารณาลงโทษอย่างใดอย่างหนึง่ 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� นาจลงโทษ
นักศึกษาที่กระท�ำผิดระเบียบวินัย ตามข้อ ๗.๑ และ ๗.๒ ได้
๘.๒ การลงโทษ ตามข้อ ๗.๓ และ ๗.๔ ให้ผอู้ ำ� นวยการบัณฑิตศึกษาพิจารณา
และน�ำเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของสาขาทีน่ กั ศึกษาผูก้ ระท�ำผิด
สังกัดอยู่ พิจารณาในเบื้องต้น แล้วน�ำเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาน�ำเสนออธิการบดี
๘.๓ การลงโทษตามข้อ ๘.๒ จะต้องท�ำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยลงนาม
โดยอธิการบดี
ข้อ ๙. หากนักศึกษาคนใดกระท�ำความผิดร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัย
มีอ�ำนาจให้พ้นสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
๙.๑ กระท�ำความผิดฐานประทุษร้ายต่ออาจารย์ บุคลากร หรือบุคคลอืน่ หรือ
ท�ำลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือของบุคคลอื่น
๙.๒ กระท�ำความผิดด้านชู้สาวอันเป็นที่เสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัย
๙.๓ ถูกศาลพิพากษาลงโทษจ�ำคุก ในความผิดซึง่ ไม่ใช่ความผิดฐานประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
๙.๔ ปลอมแปลงเอกสารทางการของมหาวิทยาลัยหรือของบุคคลอื่น
๙.๕ คัดหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของบุคคลอื่นโดยมิได้อ้างอิง
๙.๖ รับท�ำผลงานทางวิชาการให้กับบุคคลอื่น หรือจ้างวานบุคคลอื่นท�ำ
ผลงานวิชาการให้ โดยงานวิชาการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอน อันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๑๐. นักศึกษาผูใ้ ดถูกให้พน้ สภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตามข้อ ๗. หากประสงค์
จะขอคืนสภาพนักศึกษา ให้ยื่นค�ำร้องต่ออธิการบดี การยื่นค�ำร้องขอคืนสภาพ
นักศึกษาตามข้อนี้ จะกระท�ำได้ตอ่ เมือ่ พ้นก�ำหนดเวลาไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ปี นับแต่
วันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และการพิจารณา
ให้คืนสภาพนักศึกษาได้หรือไม่ ให้เป็นอ�ำนาจของอธิการบดี
ข้อ ๑๑. การยกเว้นไม่ใช้ขอ้ บังคับนีข้ อ้ ใดข้อหนึง่ ยกเว้นข้อ ๙. หรือการผ่อนผันวิธปี ฏิบตั ิ
จากที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ จะกระท�ำได้เมื่อมีเหตุผลสมควรหรือจ�ำเป็น
โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
					

						
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

									 		
    (ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต)
                                      นายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ ๐๑๐๑/๐๑๐๓
เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษา
ในระบบ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอน
ผลการเรียนระดับปริญญา เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ จึงออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิตระหว่าง
การศึกษาในระบบ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับบัณฑิตไว้ ดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต
๑.๑ ต้องเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
๑.๒ ต้องเป็น หรือเคยเป็นนักศึกษาของสถาบันระดับอุดมศึกษา หรือ
เทียบเท่าในหลักสูตรที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐ
ที่มีอ�ำนาจตามกฎหมายรับรอง
๑.๓ ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี
๑.๔ ต้องไม่เป็นผูพ้ น้ สภาพการเป็นนักศึกษา หรือถูกไล่ออกจากสถาบัน
อุดมศึกษาใดมาก่อน เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
๑.๕   ต้องไม่เป็นผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเดิม
เนื่องจากผลการศึกษาต�่ำกว่าเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา คือ
ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๓.๐๐
๑.๖   ต้องสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
พร้อมทั้งยื่นความจ�ำนงขอเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิตโดย
แนบหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และค�ำอธิบาย
รายวิชาของสถาบันเดิมที่จะขอน�ำมาเทียบ
๑.๗ ต้องสอบคัดเลือกได้ในสาขาวิชาที่ต้องการขอเทียบวิชาเรียน และ
โอนหน่วยกิตตามวิธีที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ก�ำหนด
๒. หลักเกณฑ์การขอเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต
๒.๑ เป็นรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือ
เทียบเท่าที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ�ำนาจ
ตามกฎหมายรับรอง
ระดับปริญญาเอก
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๒.๒   เป็นรายวิชา หรือกลุม่ รายวิชาทีม่ เี นือ้ หาสาระครอบคลุมไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี่ของรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
๒.๓   เป็นรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต�่ำกว่าระดับคะแนน
ตัวอักษร B หรือแต้มระดับคะแนน ๓.๐๐ หรือเทียบเท่า หรือ
ระดับคะแนนตัวอักษร S
๒.๔   การเทียบรายวิชาเรียน   และโอนหน่วยกิตกระท�ำได้ไม่เกินหนึ่ง
ในสามของจ�ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
๒.๕ รายวิชาเทียบโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น จะไม่น�ำมาค�ำนวณ
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๒.๖   การเทียบโอนให้กระท�ำได้เพียง ๑ ครั้งต่อ ๑ หลักสูตร และจะต้อง
ด� ำ เนิ น การให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายในภาคการศึ ก ษาแรกที่ เข้ า ศึ ก ษา
ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
๒.๗   ในกรณีที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เปิดหลักสูตรใหม่ นักศึกษา
จะเทียบโอนเข้าศึก ษาได้ไ ม่เ กิน กว่าชั้นปี และภาคการศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตร
ที่ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยแล้ว
๒.๘   นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา และลงทะเทียนเรียนรายวิชา หรือ
วิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๓.  อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมในการด�ำเนินการเพื่อเทียบโอนผลการเรียน และหน่วยกิต
เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓  มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖
  (ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม  วีสกุล)
    อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ ๐๑๐๑/๐๑๐๔
เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้ และการให้หน่วยกิต
จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
เข้าสู่การศึกษาในระบบ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอน
ผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ จึงออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้ และการให้หน่วยกิตจาก
การศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ เพื่อเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับบัณฑิตศึกษาไว้ ดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนความรู้
๑.๑ ต้องเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
๑.๒ ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี
๑.๓ ต้องสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
พร้อมทัง้ ยืน่ ความจ�ำนงขอเทียบโอนความรูจ้ ากการศึกษานอกระบบ
และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบโดยระบุ
รายวิชาที่จะขอเทียบ
๑.๔ ต้องสอบคัดเลือกได้ในสาขาวิชาที่ต้องการขอเทียบโอนความรู้
ตามวิธีที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ก�ำหนด
๒. หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้ และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ
    และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ
๒.๑ การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาตามหลักสูตรของสาขาวิชา
ที่นักศึกษาแจ้งความจ�ำนงขอเทียบ
๒.๒ วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชาให้ใช้
วิธีการทดสอบความรู้ โดยให้สาขาวิชาเป็นผู้ก�ำหนด
๒.๓ ผลการประเมินต้องเทียบได้ ไม่ต�่ำกว่าระดับคะแนนตัวอักษร B
หรือแต้มระดับคะแนน ๓.๐๐  จึงจะให้จำ� นวนหน่วยกิตของรายวิชา
นั้ น แต่ จ ะไม่ ใ ห้ ร ะดั บ คะแนนตั ว อั ก ษร โดยให้ บั น ทึ ก “CE”
ระดับปริญญาเอก
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(credit from exam) และไม่มีการน�ำมาคิดคะแนนผลการเรียน
หรือค�ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๒.๔ การเทียบรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย ให้หน่วยกิตได้รวมกันไม่เกินหนึ่งในสามของจ�ำนวน
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ขอเทียบ
๒.๕ การเทียบโอนให้กระท�ำได้เทียบ ๑ ครัง้ ต่อ ๑ หลักสูตร และจะต้อง
กระท� ำ ให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายในภาคการศึ ก ษาแรกที่ เข้ า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
๒.๖ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เปิดหลักสูตรใหม่ นักศึกษา
จะเทียบโอนเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปี และภาคการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตร
ที่ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยแล้ว
๒.๗ นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือ
วิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๓.  อัตราค่าธรรมเนียม
๓.๑ ค่าธรรมเนียมในการด�ำเนินการ เพื่อการเทียบโอนความรู้ และ
การให้หน่วยกิต เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
๓.๒ ค่าทดสอบเพื่อการเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชา ก�ำหนด
วิชาละ ๑,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
             ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖
(ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม  วีสกุล)
อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ ๐๑๐๑/๐๔๐๓
เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน
ข้ามสถาบันระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามข้อ ๒๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่า
ด้วยการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ.๒๕๔๑ ซึ่งระบุไว้ในข้อ ๒๐.๑ ว่า “ในกรณี
จ�ำเป็น นักศึกษาอาจขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย ไปลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่จัดสอน
ในสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยรับรองหลักสูตร แล้วน�ำผลการศึกษามา
เทียบและโอนหน่วยกิตได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ บัณฑิตวิทยาลัยก�ำหนด” และ
ข้อ ๒๐.๒ ว่า “บัณฑิตวิทยาลัย อาจพิจารณารับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบัน
อืน่ ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ ให้ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชา เพือ่ น�ำหน่วยกิตและ
ผลการศึกษา  ไปเป็นส่วนหนึง่ ในการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันทีต่ นศึกษาอยูไ่ ด้ โดย
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด”
ฉะนั้น จึงให้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการปฏิบัติ เกี่ยวกับการลง
ทะเบียนข้ามสถาบันไว้ดังต่อไปนี้
๑. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
๑.๑ การลงทะเบียนข้ามสถาบัน มีทั้งในกรณีที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอไปลงทะเบียนเรียนบางวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
หรือนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น มาขอลงทะเบียนเรียนบาง
รายวิชาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
๑.๒ สถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในข่ายให้มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันได้
อาจจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศที่ทบวงมหาวิทยาลัยให้
การรับรองมาตรฐานแล้ว หรือเป็นสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีการตกลงท�ำสัญญาร่วมมือทางวิชาการ
โดยความเห็นชอบของทบวงมหาวิทยาลัยก็ได้
๑.๓ ต้องเป็นรายวิชาที่เทียบกันได้ตามหลักสูตร โดยการเทียบรายวิชาให้อยู่
ในดุลพินิจของผู้อ�ำนวยการของแต่ละสาขาวิชา และคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ทั้งนี้ให้ถือเกณฑ์ของเนื้อหารายวิชา จ�ำนวนหน่วยกิต และ
ระบบการประเมินผลการศึกษาเป็นหลัก และรายวิชาที่ขอเรียนข้าม
ระดับปริญญาเอก
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สถาบันอุดมศึกษาอื่น จะต้องเป็นรายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในภาคการศึกษาที่ขอลง
ทะเบียนเรียน
๑.๔ การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ให้ท�ำได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
๑.๕ ในกรณีที่เป็นหลักสูตรซึ่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ท�ำความตกลง
ร่วมมือกับสถาบันอื่นในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อาจขอลงทะเบียนเรียนกับสถาบันนั้นๆ
ได้ตามจ�ำนวนหน่วยกิตที่ก�ำหนดไว้ในข้อตกลงดังกล่าว
๑.๖ ให้นักศึกษาช�ำระค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม ส�ำหรับรายวิชาที่จะ
ลงทะเบียนเรียน แก่สถาบันอุดมศึกษาที่จัดสอนรายวิชานั้น ตามอัตรา
ที่สถาบันนั้นๆ ก�ำหนดไว้
๒.  วิธีปฏิบัติ
๒.๑ ในกรณีที่นัก ศึก ษาบัณฑิตวิท ยาลัยของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณ ฑิตย์
ประสงค์จะเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษาอื่นภายในประเทศ
๒.๑.๑ ให้นักศึกษายื่นความจ�ำนงต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผ่าน
ผู ้ อ� ำ นวยการสาขาวิ ช าเพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบ ไม่ น ้ อ ยกว่ า
หนึ่งเดือนก่อนเปิดภาคการศึกษา
๒.๑.๒ เมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย แล้ ว
ให้น�ำเสนออธิการบดีเพื่อขออนุมัติให้มีการออกหนังสือน�ำตัว
ให้แก่นักศึกษา
๒.๑.๓ นั ก ศึ ก ษาน� ำ หนั ง สื อ น� ำ ตั ว จากมหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์
ไปติดต่อกับสถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน
โดยปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนข้าม
สถาบัน ตามที่สถาบันนั้นๆ ก�ำหนดไว้
๒.๒ ในกรณีที่นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นภายในประเทศ ประสงค์
จะลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
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๒.๒.๑ นักศึกษาต้องน�ำหนังสือน�ำตัวจากสถาบันอุดมศึกษาทีต่ นสังกัด
อยู่ มายื่นแสดงความจ�ำนงขอลงทะเบียนรายวิชาที่ต้องการ
ณ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ก่อน
เปิดภาคการศึกษา
๒.๒.๒ ให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลน�ำเรื่องเสนอต่อผู้อ�ำนวยการ
สาขาวิชาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการอนุญาตให้มีการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นๆ
ได้ และแจ้งผลการพิจารณาให้นักศึกษาทราบ
๒.๒.๓ การก�ำหนดเวลาเรียนและการประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๑๖.๑.๒ และ ข้อ
๑๖.๑.๓
๒.๓ ในกรณี ที่ มี ก ารลงทะเบี ย นเรี ย นข้ า มสถาบั น กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ในต่างประเทศ ให้มีการพิจารณาด�ำเนินการโดยผู้อ�ำนวยการสาขาวิชา
และคณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย แล้ ว เสนอขออนุ มั ติ ต ่ อ อธิ ก ารบดี เ ป็ น
รายๆ ไป
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๒
                    (ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม วีสกุล)
        อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ ๐๑๐๑/๐๙๐๒
เรื่อง เกณฑ์คุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษา
ในระดับปริญญาเอก
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ก�ำหนดคุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก ต้องมี
ผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการการอุดมศึกษาก�ำหนด โดยในช่วง
๒ ปีแรก ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุโลมให้แต่ละมหาวิทยาลัยก�ำหนด
เกณฑ์ขนึ้ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบให้
ก�ำหนดเกณฑ์คุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ดังนี้
ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกในหลักสูตรที่ใช้ภาษาไทยหรือภาษาจีนเป็นสื่อ
การสอน ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้
๑) ผู้เข้าศึกษาที่มีคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็น
คะแนน
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
คะแนน
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๒) ผู้เข้าศึกษาที่มีคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็น
TOEFL
- Paper-based Total
- Computer-based Total
- Internet-based Total
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ตั้งแต่ ๔๕๐ ขึ้นไป
ตั้งแต่ ๑๓๓ ขึ้นไป
ตั้งแต่ ๔๕ ขึ้นไป

IELTS
ตั้งแต่ ๔.๕ ขึ้นไป
DPU-GET
ตั้งแต่ ๔๕ ขึ้นไป
ให้เข้ารับการศึกษาได้โดยมีเงือ่ นไข โดยให้สอบใหม่จนมีคะแนนด้านภาษาอังกฤษ
ตามข้อ (๑) ก่อนที่จะสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
๓) ผู้เข้าศึกษาที่มีคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษต�่ำกว่า
ข้อ (๑) และ (๒) ให้รับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยให้เรียนภาษาอังกฤษจากโปรแกรม
ออนไลน์ด้วยตนเอง เช่น โปรแกรม Speex และให้สอบผ่านตามเกณฑ์ข้อ (๒) ภายใน ๑
ปีการศึกษา และให้สอบผ่านตามเกณฑ์ข้อ (๑) ก่อนสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
ผูเ้ ข้าศึกษาระดับปริญญาเอกในหลักสูตรนานาชาติ ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษา
อังกฤษ ดังนี้
๑) ผู้เข้าศึกษาที่มีคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็น
คะแนน
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�ำเร็จการศึกษาต้องมีคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษา
อังกฤษเป็นคะแนน
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
ระดับปริญญาเอก
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ให้ใช้เกณฑ์ดังกล่าวกับหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่จะเปิดด�ำเนินการ หรือ
ปรับปรุงใหม่ที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
                         ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
                                     (ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์)
                                                              อธิการบดี
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คู่มือบัณฑิตศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ ๐๑๐๑ / ๐๙๐๗
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาไทย
ยกเว้น หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ตามที่ มหาวิทยาลัยมีประกาศที่ ๐๑๐๑/๐๗๐๒ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
หลักสูตรภาษาไทย ยกเว้น หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต แล้วนั้น
เพื่อให้หลักเกณฑ์และวิธีการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก หลักสูตรภาษาไทย ยกเว้น หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มีความสมบูรณ์
ครบถ้วน จึงให้ยกเลิกประกาศดังกล่าวข้างต้น และก�ำหนดให้นกั ศึกษาทีม่ คี ณ
ุ สมบัตอิ ย่าง
ใดอย่างหนึ่งข้างล่างนี้เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๓.๓ เกณฑ์การส�ำเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ว่าด้วยการสอบผ่านภาษาอังกฤษ
๑. นักศึกษาทีม่ ผี ลการสอบ TOEFL ตัง้ แต่ ๕๐๐ ขึน้ ไปหรือมีผลการสอบแบบ
ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ ๑๗๓ ขึ้นไปหรือได้ผลการสอบ IELTS ตั้งแต่ระดับ
๕.๐ ขึ้นไป
๒. นักศึกษาที่มีผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษ DPU-GET ตั้งแต่ ๖๐ คะแนน
ขึ้นไป
๓. กรณีนักศึกษาทดสอบภาษาอังกฤษตามข้อ ๒ และไม่ผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก�ำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชา LA 601 English
for Advanced Graduate Study (เปิดสอนในภาคเรียนที่ ๑ ของทุกปี
การศึกษา) และสอบผ่านได้สัญลักษณ์ S ยกเว้น นักศึกษาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ให้ลงทะเบียนเรียน AC 801
English for Academic Purposes และสอบผ่านได้สัญลักษณ์ S
อนึ่ง การก�ำหนดเกณฑ์ผ่านข้อ ๑ และ ข้อ ๒ หากหลักสูตรใดต้องการก�ำหนด
เกณฑ์ทสี่ งู กว่าสามารถท�ำได้ โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรนัน้ ๆ
ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุข้างต้นก่อนสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาเอก
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ส�ำหรับนักศึกษาทีเ่ ข้าเรียนก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๗ และประสงค์จะใช้หลักเกณฑ์
ตามประกาศที่ ๐๑๐๑/๐๗๑๑ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เรือ่ งหลักเกณฑ์และวิธกี าร
สอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต
และหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต ข้อ ๓ หรือประกาศที่ ๐๑๐๑/๐๗๐๒ ลงวันที่ ๓๐
กรกฎาคม ๒๕๕๓ เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารสอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา ข้อ ๓
ก็สามารถท�ำได้แต่ต้องสอบให้ผ่านก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗
จึงประกาศให้ทราบทั่วกันและให้ใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ)
อธิการบดี
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คู่มือบัณฑิตศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ ๐๑๐๑/๐๘๐๗
เรื่อง การลงทะเบียนและการประเมินผลการศึกษาวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาเอก
เพื่อให้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการประเมินผล
การศึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก เป็นไปด้วยความเหมาะสม จึงให้ยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ ๐๑๐๑/๐๓๐๑ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง
การลงทะเบียนและการประเมินผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก และให้ใช้
ประกาศนี้แทน โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
๑. ให้นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ในช่วงเวลาการลงทะเบียนรายวิชา
ตามที่ก�ำหนดในปฏิทินการศึกษาตามขั้นตอนการท�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�ำและสอบวิทยานิพนธ์ในแต่ละขั้นตอน
ให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาทีล่ งทะเบียน การประเมินผลนักศึกษาจะได้ระดับ S หรือ
U หรือ I (ในกรณีที่คณะกรรมการดุษฎีบัณฑิต หรือคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เห็น
ว่าสามารถแก้ไขได้) และหากได้ผลการศึกษา U นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
ในขั้นตอนนั้นใหม่
๒. กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสอบแต่ละขั้นตอนในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน
ได้ นักศึกษาจะต้องรายงานความก้าวหน้าการท�ำวิทยานิพนธ์ตอ่ คณะกรรมการทีป่ รึกษา
วิทยานิพนธ์และคณะกรรมการดุษฎีบัณฑิต ตามแบบฟอร์มที่บัณฑิตศึกษาก�ำหนด ซึ่ง
การประเมินผลการศึกษาจะได้ I หรือ U หากนักศึกษาได้รับผลการศึกษาเป็น I นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก
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จะต้องด�ำเนินการแก้ไข I ให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาถัดไป (ไม่นับภาคฤดูร้อน)
มิฉะนั้นผลสอบจะเปลี่ยนเป็น U ยกเว้น กรณีสุดวิสัยอันไม่ได้เป็นเหตุมาจากนักศึกษา
จะต้องเสนอขออนุมัติขยายเวลาจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๓. หลักสูตรจะต้องส่งผลการสอบให้ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ภายในภาค
การศึกษาที่ลงทะเบียน หากไม่ส่งภายใน ๓๐ วันหลังวันที่ก�ำหนดการประกาศผล
การศึกษา นักศึกษาจะได้ผลการศึกษาเป็น U โดยทันที
๔. กรณีนักศึกษาลงทะเบียนทุกขั้นตอนในภาคการศึกษาเดียวกัน นักศึกษา
จะต้องจัดท�ำและสอบวิทยานิพนธ์ขั้นตอนที่ ๑ ในภาคที่ลงทะเบียน ส่วนขั้นตอนที่ ๒
ที่ ๓ และที่ ๔ จะต้องสอบในภาคการศึกษาถัดไปตามล�ำดับ หากไม่สามารถสอบใน
ภาคการศึกษานั้นๆ ได้ให้ด�ำเนินการตามข้อที่ ๒
ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์)
         อธิการบดี
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คู่มือบัณฑิตศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ ๐๑๐๑/๐๕๐๑
เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา
ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗

เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานวิ ช าการเกี่ ย วกั บ การก� ำ กั บ มาตรฐานหลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๓๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และจากการประชุม
สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐
มี ม ติ ใ ห้ แ ก้ ไขข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์ ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญา
มหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้

ระยะเวลา
การศึกษา

การลาพัก
การศึกษา

แก้ไขเป็น
ระดับปริญญาโท ข้อ ๗ นักศึกษาต้องศึกษาให้ส�ำเร็จตาม
หลักสูตร แต่ละหลักสูตร ภายในเวลาไม่เกิน ๔ ปี นับตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาเอก ข้อ ๕.๒ ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่นอ้ ยกว่า
๔ ภาคการศึกษาปกติ ผู้ที่ส�ำเร็จปริญญาตรีให้ใช้เวลาศึกษา
ไม่เกิน ๗ ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่ส�ำเร็จปริญญาโทให้ใช้เวลาศึกษา
ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา
ระดับปริญญาโท ข้อ ๕๒. อนุมัติให้นักศึกษาลาพักการศึกษาได้
โดยไม่นับระยะเวลาที่ลารวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษา
ระดับปริญญาเอก ข้อ ๑๖.๔ อนุมัตินักศึกษาลาพักการศึกษา
ได้ โดย ไม่นับระยะเวลาที่ลาพักรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษา

ระดับปริญญาเอก
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แก้ไขเป็น
การเทียบโอน ระดับปริญญาโท ข้อ ๔๑. การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต
หน่วยกิต
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก�ำหนด
ระดับปริญญาเอก ข้อ ๑๓. การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต
ให้เป็น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก�ำหนด
การขอขยายเวลา การขอขยายระยะเวลาการศึกษา ท�ำได้ครั้งละไม่เกิน ๑ ภาค
การศึกษา
การศึกษา และไม่เกิน ๒ ครั้ง โดยนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
เป็นผู้ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรก�ำหนด
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๓.๐๐
ผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
อยูใ่ นขัน้ ตอนสุดท้ายของการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (สอบ
ปิดเล่ม/สอบป้องกัน) หรือรอการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทปี่ รึกษา ผูอ้ ำ� นวยการหลักสูตร
คณบดี และได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดี
มอบหมาย
ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์)
        อธิการบดี
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คู่มือบัณฑิตศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ ๐๑๐๑/๐๓๐๑
เรื่อง การยกเลิกภาระงานดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ ในระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานวิ ช าการเกี่ ย วกั บ การก� ำ กั บ มาตรฐานหลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออก
ประกาศเรื่อง การยกเลิกภาระงานดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ไว้ดังนี้
๑. การยกเลิกภาระการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะกระท�ำได้ในกรณีดังต่อไปนี้
๑.๑ นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน
๑.๒ นักศึกษาขาดการติดต่อกับวิทยาลัย/คณะที่นักศึกษาสังกัด ตั้งแต่
๙๐ วันขึ้นไป
๑.๓ นักศึกษาไม่มคี วามก้าวหน้าในแต่ละขัน้ ตอนของการท�ำวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ
๑.๔ นักศึกษาไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำของอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ
๒. การยกเลิกภาระงานดูแลนักศึกษาตามข้อ ๑.๓ และ ๑.๔ ให้อาจารย์
ที่ปรึกษาฯ ท�ำรายงานเสนอต่อผู้อ�ำนวยการหลักสูตร และให้ผู้อ�ำนวยการหลักสูตร
เสนอต่อคณบดีเพื่อประกอบการมีค�ำสั่ง ในกรณีคณบดีเห็นควรให้ยกเลิกภาระการเป็น
ที่ปรึกษาฯ ได้ ให้คณบดีมีค�ำสั่งยกเลิกภาระการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ และอาจมีค�ำสั่ง
แต่งตั้งอาจารย์ท่านอื่นเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ แทนก็ได้
๓. ในกรณีอาจารย์ทปี่ รึกษาฯ มีเหตุจำ� เป็นทีไ่ ม่อาจเป็นทีป่ รึกษาฯ ของนักศึกษา
รายใดรายหนึง่ ได้ ให้ทำ� บันทึกระบุเหตุผลและความจ�ำเป็นเสนอต่อผูอ้ ำ� นวยการหลักสูตร
และผู้อ�ำนวยการหลักสูตรเสนอความเห็นต่อคณบดีเพื่อประกอบการมีค�ำสั่ง ในกรณี
คณบดีเห็นควรให้ยกเลิกภาระการเป็นที่ปรึกษาฯ ได้ ให้คณบดีมีค�ำสั่งยกเลิกภาระ
การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ และให้มีค�ำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ท่านอื่นเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ
แทนต่อไป
ระดับปริญญาเอก
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๔. ในกรณีคณบดีเห็นว่า เพื่อประสิทธิภาพในการดูแลนักศึกษาและเพื่อให้เกิด
ความเหมาะสม คณบดีอาจมีค�ำสั่งยกเลิกภาระการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ ของนักศึกษา
รายใดรายหนึ่งก็ได้ โดยให้ปรึกษาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาท่านนั้นและผู้อ�ำนวยการ
หลักสูตรก่อนมีค�ำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ท่านอื่นเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ แทนต่อไป
ในกรณีมีความจ�ำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัยต้องการขอยกเว้นไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑.
นักศึกษาต้องท�ำหนังสือขออนุมตั จิ ากคณบดี โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ทปี่ รึกษา
และผู้อ�ำนวยการหลักสูตรที่สังกัด
ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์)
         อธิการบดี
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คู่มือบัณฑิตศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ ๐๑๐๑/๐๒๐๑
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ในการขอสอบแก้ตัว
เพื่อให้การจัดสอบแก้ตัวเป็นกรณีพิเศษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ในการขอสอบแก้ตัว ดังนี้
๑. ผู้มีสิทธิ์สอบแก้ตัว การขอสอบแก้ตัวจะจัดให้มีการสอบเฉพาะนักศึกษา
ที่ขาดสอบ อันเกิดจาดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ�ำเป็นอันจะโทษนักศึกษามิได้ และนักศึกษา
ได้ยื่นค�ำร้องขอสอบแก้ตัวใหม่ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณบดีที่นักศึกษาสังกัด และ
ผู้รับผิดชอบรายวิชา และได้รับอนุมัติจากรองอธิการบดีสายงานวิชาการแล้วเท่านั้น
๒. ระยะเวลาที่ยื่นค�ำร้อง การยื่นค�ำร้องขอสอบแก้ตัวต้องกระท�ำภายใน ๑ วัน
หลังจากที่ไม่ได้เข้าสอบในรายวิชานั้นๆ และไม่เกินวันถัดจากวันสุดท้ายของการสอบไล่
ตามตารางสอบปลายภาคที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดในภาคเรียนนั้น
๓. ค่าธรรมเนียม หากได้รบั อนุมตั ใิ ห้มกี ารสอบแก้ตวั ตามข้อ ๑. นักศึกษาจะต้อง
ช�ำระค่าธรรมเนียมในการสอบระดับปริญญาตรี วิชาละ ๕๐๐ บาท ระดับบัณฑิตศึกษา
วิชาละ ๑,๐๐๐ บาท
๔. การสอบ นักศึกษาจะต้องเข้าสอบตามก�ำหนดการสอบแก้ตวั ทีม่ หาวิทยาลัย
ก�ำหนด หากไม่เข้าสอบจะให้เกรด F หรือ U
ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์)
        อธิการบดี
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