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ประกาศ เรื่อง  แนวปฏิบัติในการเทียบ
วิชาเรียน และโอนหน่วยกิต
เข้าสู่การศึกษาในระบบ

๔๖
ประกาศฯเรื่องหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติ
ในการสอบแก้ตัว

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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
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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
สูธ่ รุ กิจยุคใหม่และบูรณาการประชาคมอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายในปี พ.ศ.
2563
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
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
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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
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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
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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
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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�ำนวยการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ดร.ศิริเดช ค�ำสุพรหม
รศ.ดร.จิรศักดิ์  รอดจันทร์
ดร.ชัยพร  เขมะภาตะพันธ์

ระดับปริญญาเอก

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และโทรคมนาคม
ผศ.ดร.พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์
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                  
อ.ชุตินุช อินทรประสิทธิ์
บัญชีมหาบัณฑิต
ศ.ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ผศ.ดร.มาโนช ชุ่มเมืองปัก
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต              
รศ.ดร.ศิรภัสสร วงศ์ทองดี
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต          
รศ.ดร.กล้า ทองขาว
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
			
สาขาวิชาการจัดการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
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ผศ.ดร.อัญชลี ทองเอม

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
รศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
			
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว		
ผศ.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.ธนภัทร ฆังคะจิตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่
ระดับประกาศนียบัตร

ผศ.ดร.สุธีรา  นิมิตรนิวัฒน์
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
			
สาขาวิชาชีพครู
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ว่าด้วย การศึกษาขั้นประกาศนียบัตรบัณฑิต
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่ เ ห็ น เป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง แก้ ไขข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาขั้ น
ประกาศนียบัตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ในการประชุมครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติ
เห็นสมควรให้ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การศึกษาขั้น
ประกาศนียบัตรบัณฑิตพ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นดังนี้
ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการ
ศึกษาขั้นประกาศนียบัตรบัณฑิตพ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒. ยกเลิก “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การศึกษาขั้น
ประกาศนียบัตรบัณฑิตพ.ศ. ๒๕๕๗” และให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓. ในข้อบังคับนี้ เว้นแต่จะมีข้อความเป็นอย่างอื่น
มหาวิทยาลัย หมายความว่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อธิการบดี
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คณะวิชา
หมายความว่า คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่มี
การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
คณบดี
หมายความว่า คณบดีคณะวิชาหรือผู้บริหารหน่วยงาน
เทียบเท่าที่มีการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หมายความว่า คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ของแต่ละหลักสูตร
หลักสูตร
หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ในระดับบัณฑิต
ศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ให้เปิดสอนและได้แจ้งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเพื่อทราบแล้ว
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

11

คณะกรรมการหลักสูตร หมายความว่า

คณะกรรมการวิชาการของ
หลักสูตรที่ท�ำหน้าที่บริหาร
จัดการหลักสูตร
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตร หมายความว่า ผู้อ�ำนวยการหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ที่ท�ำหน้าที่รับผิดชอบบริหาร
งานประจ�ำของแต่ละหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายความว่า อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่มี
ภาระหน้าที่ ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนตั้งแต่การวางแผน
การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และการพัฒนา
หลักสูตร
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร หมายความว่า อาจารย์ประจ�ำที่มีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่
สอนและค้นคว้า วิจยั ในหลักสูตร
ดังกล่าว
อาจารย์ประจ�ำ หมายความว่า บุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
อาจารย์พิเศษ หมายความว่า ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ�ำ
หน่วยกิตสะสม หมายความว่า จ�ำนวนหน่วยกิตทั้งหมดรวมกันของ
ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ศึกษาใน
ทุกภาคการศึกษา
12
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ข้อ ๔. เพื่อให้การด�ำเนินงานของคณะวิชาเป็นไปโดยเรียบร้อย คณะวิชาโดย
การอนุมัติของอธิการบดีอาจออกประกาศ ค�ำสั่งหรือระเบียบใดๆ เพื่ออนุวัตให้เป็นไป
ตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๕. ให้อธิการบดีรกั ษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีทม่ี ไิ ด้กำ� หนดไว้ในข้อบังคับ
นี้หรือในกรณีที่มีความจ�ำเป็นให้คณบดีพิจารณาและเสนอความเห็นต่ออธิการบดีเพื่อ
วินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร
หมวดที่ ๑
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ ๖. ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาคและไตรภาค
๖.๑ ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ
๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ หากมหาวิทยาลัยเปิด
การศึกษาภาคฤดูรอ้ นจะก�ำหนดระยะเวลาและจ�ำนวนหน่วยกิต โดยมีสดั ส่วนเทียบเคียง
กันได้กับการศึกษาภาคปกติ
๖.๒ ระบบไตรภาค ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑
ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์
ข้อ ๗. นักศึกษาต้องศึกษาให้ส�ำเร็จตามหลักสูตรแต่ละหลักสูตร ภายในเวลา
ไม่เกิน ๓ ปี นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ข้อ ๘. การศึกษาส�ำหรับรายวิชาหนึ่งๆ ในระบบการศึกษาแบบทวิภาค อาจจัด
การเรียนการสอน ๑๕ สัปดาห์ส�ำหรับภาคการศึกษาปกติ หรือ ๘ สัปดาห์ส�ำหรับ
ภาคการศึกษาฤดูร้อน หรือจัดการเรียนการสอน ทีละรายวิชา (Block Course) ภายใน
เวลา ๕ – ๘ สัปดาห์ก็ได้
ข้อ ๙. ภาษาทีใ่ ช้ในการศึกษารายวิชา อาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ
ก็ได้

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
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หมวดที่ ๒
ประเภทของนักศึกษา
ข้อ ๑๐. นักศึกษาขัน้ ประกาศนียบัตรบัณฑิต แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ นักศึกษา
สามัญ นักศึกษาทดลองเรียน และนักศึกษาบุคคลภายนอก
๑๐.๑ นักศึกษาสามัญ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็น
นักศึกษาโดยสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
๑๐.๒ นักศึกษาทดลองเรียน หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้า
ศึกษาตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร ซึ่งเมื่อผ่านการประเมินผลหรือครบเงื่อนไขของ
แต่ละหลักสูตรแล้ว จึงจะรับเข้าเป็นนักศึกษาสามัญตามหลักสูตรในสาขาวิชานัน้ ๆ ทัง้ นีใ้ ห้
นับระยะเวลาการทดลองเรียนเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาทดลองเรียนต้องได้คะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ตำ�่ ว่า ๓.๐๐ รวมทัง้
ได้สญ
ั ลักษณ์ S ทุกรายวิชาทีไ่ ม่นบั หน่วยกิต เมือ่ สิน้ สุดภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษา
ที่เข้าศึกษาจึงจะเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้
กรณีที่นักศึกษาทดลองเรียนยังไม่อาจเปลี่ยนสภาพได้ตามวรรคสอง
อาจได้รับอนุญาตให้ศึกษาต่อไปอีกหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ปกติที่ได้รับอนุญาตให้ศึกษาต่อไปแล้ว จะต้องมีหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต ได้สัญลักษณ์ S ทุกรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต�่ำกว่า ๓.๐๐ จึงจะเปลี่ยนสภาพ เป็นนักศึกษาสามัญได้
๑๐.๓ นักศึกษาบุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลที่ไม่มีสถานภาพเป็น
นักศึกษาในหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัยและได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาบางรายวิชา
กลุ่มวิชา หรือเข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๓
คุณสมบัติของผู้สมัครและวิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษา
ข้อ ๑๑. ผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาสามัญ นักศึกษาทดลองเรียน และ
นักศึกษาบุคคลภายนอกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑๑.๑ เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
๑๑.๒ ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
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๑๑.๓ ไม่เป็นผูท้ เี่ ป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๑๑.๔ ไม่เคยได้รับโทษจ�ำคุกตามค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก ยกเว้นแต่
เป็นความผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษจ�ำคุกมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันสมัคร
๑๑.๕ ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไล่ออกจากสถาบัน
อุดมศึกษาใดมาก่อน เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย
๑๑.๖ มีภูมิล�ำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อ
ได้สะดวก
๑๑.๗ มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่แต่ละหลักสูตรก�ำหนดไว้
๑๑.๘ มีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติม ตามที่สภามหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ ๑๒. วิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษา อาจกระท�ำได้ดังนี้
๑๒.๑ สอบข้อเขียนและ/หรือตามวิธีการที่แต่ละหลักสูตรก�ำหนด
๑๒.๒ สอบสัมภาษณ์ด้านความพร้อมที่จะศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
๑๒.๓ ในกรณีของนักศึกษาบุคคลภายนอก คณะวิชาอาจพิจารณารับเข้า
เป็นนักศึกษาโดยวิธีการสอบคัดเลือก การคัดเลือก การทดสอบความรู้ หรือโดยวิธีใดที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นสมควร และคณบดีให้ความเห็นชอบ
ในกรณีทเี่ ห็นสมควรคณะวิชาอาจด�ำเนินการโดยวิธกี ารพิเศษอย่างอืน่
ก็ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี
หมวดที่ ๔
สถานภาพนักศึกษา
ข้อ ๑๓. ผู้สมัครเข้าศึกษา จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้
ต่อเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
ในการขอขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ปฏิบตั ติ ามวิธกี ารและตามวันเวลาที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ ๑๔. นักศึกษาสามัญ มี ๒ สถานภาพ คือ
๑๔.๑ นักศึกษาปกติ ได้แก่ นักศึกษาสามัญที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
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๑๔.๒ นักศึกษารอพินจิ ได้แก่ นักศึกษาสามัญทีส่ อบได้คะแนนเฉลีย่ สะสม
ในภาคการศึกษาปกติต�่ำกว่า ๓.๐๐
หมวดที่ ๕
การช�ำระค่าเล่าเรียน ค่าบ�ำรุง และค่าธรรมเนียม
ข้อ ๑๕. นักศึกษาต้องช�ำระค่าเล่าเรียน ค่าบ�ำรุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ
ตามอัตราและวิธีการ ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ส�ำหรับนักศึกษาใหม่ ให้ช�ำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าเล่าเรียน
ค่าบ�ำรุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ ในวันที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
หมวดที่ ๖
การลงทะเบียนเรียน
ข้อ ๑๖. ให้นกั ศึกษาลงทะเบียนรายวิชาตามทีก่ ำ� หนดไว้ในหลักสูตร ตามระเบียบ
ปฏิบัติในการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๗. นักศึกษาที่เรียนแบบทวิภาค ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรียน ไม่ต�่ำกว่า ๖ หน่วยกิตและไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต ส่วนในภาคการศึกษา
ฤดูร้อน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต นักศึกษาที่เรียนแบบไตรภาค
จะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต�่ำกว่า ๖ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๒
หน่วยกิต จ�ำนวนหน่วยกิตทีล่ งทะเบียนดังกล่าว ให้นบั รวมทัง้ รายวิชาทีน่ บั หน่วยกิตและ
รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
จ�ำนวนหน่วยกิตทีล่ งทะเบียนตามวรรคแรก ไม่ใช้บงั คับกับนักศึกษาทีศ่ กึ ษา
ครบทุกวิชาตามหลักสูตรแล้ว แต่ยงั มีวชิ าทีส่ อบตกหรือท�ำคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ถงึ เกณฑ์
ทีก่ ำ� หนดหรือเป็นการลงทะเบียนใน ภาคการศึกษาทีค่ าดว่าจะเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย
ก่อนจะส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ ๑๘. การลงทะเบียนเรียนโดยมีจ�ำนวนหน่วยกิตมากกว่าหรือน้อยกว่าที่
ก�ำหนดไว้ในข้อ ๑๗ ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีโดยผ่านความเห็นชอบจากผู้อ�ำนวยการ
หลักสูตร ทั้งนี้ จะต้องไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา
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ข้อ ๑๙. การลงทะเบียนเรียนปกติจะกระท�ำได้ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา
แต่ละภาค การลงทะเบียนล่าช้าให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย และจะต้อง
เสียค่าธรรมเนียมลงทะเบียนล่าช้าตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ ๒๐. นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน เมื่อพ้นก�ำหนด ๑๔ วัน นับจากวัน
เปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ ๗ วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน จะหมดสิทธิใน
การลงทะเบียนเรียนส�ำหรับภาคการศึกษานั้น เว้นแต่มีความจ�ำเป็นพิเศษโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณบดีและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
หมวดที่ ๗
การขอเพิ่มหรือขอเพิกถอนรายวิชา
ข้อ ๒๑. การขอเพิ่มรายวิชา จะกระท�ำได้ภายใน ๑๔ วัน นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาปกติ หรือภายใน ๗ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน
ข้อ ๒๒. การขอเพิกถอนรายวิชา จะกระท�ำได้ดังนี้
๒๒.๑ ถ้าขอเพิกถอนรายวิชาภายใน ๑๔ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา
ปกติ หรือภายใน ๗ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชาที่เพิกถอนจะ
ไม่บันทึกในระเบียนแสดงผลการศึกษา และนักศึกษาจะได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืน
ส�ำหรับนักศึกษาที่ช�ำระค่าเล่าเรียนในอัตราเหมาจ่าย หากเพิกถอน
เพียงบางวิชา จะไม่ได้รบั ค่าลงทะเบียนคืน แต่ถา้ เพิกถอนทุกรายวิชาทีล่ งทะเบียนในภาค
การศึกษานั้นจะได้รับค่าลงทะเบียนของภาคนั้นคืนทั้งหมด
๒๒.๒ นักศึกษาที่เรียนแบบทวิภาค ถ้าขอเพิกถอนรายวิชาเมื่อพ้นก�ำหนด
๑๔ วัน แต่ไม่เกิน ๑๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือเมื่อพ้นก�ำหนด
๗ วัน แต่ไม่เกิน ๗ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาที่เรียนแบบ
ไตรภาค ถ้าขอเพิกถอนรายวิชาเมือ่ พ้นก�ำหนด ๑๔ วัน แต่ไม่เกิน ๑๐ สัปดาห์ นับจากวัน
เปิดภาคการศึกษา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อ�ำนวยการหลักสูตร ทั้งนี้ นักศึกษา
จะได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชานั้น และไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืน
๒๒.๓ การขอเพิกถอนรายวิชาที่มิได้เป็นไปตามข้อ ๒๒.๒ จะกระท�ำมิได้
เว้นแต่จะมีความ จ�ำเป็นพิเศษ ทัง้ นี้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูอ้ ำ� นวยการหลักสูตร
และได้รับอนุมัติจากคณบดี ในกรณีนี้นักศึกษาจะได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชานั้นและ
ไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนเรียนคืน
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
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ข้อ ๒๓. การขอเพิ่มหรือขอเพิกถอนรายวิชา ต้องเป็นไปตามข้อ ๑๗ ด้วย
ข้อ ๒๔. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยประกาศปิดรายวิชา นักศึกษามีสิทธิขอเงิน
ค่าลงทะเบียนคืน
หมวดที่ ๘
การประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๒๕. การประเมินผลการศึกษา อาจกระท�ำโดยการสอบไล่เมื่อสิ้นภาค
การศึกษา การทดสอบระหว่างภาคการศึกษา การท�ำรายงานจากการอ่านและค้นคว้าด้วย
ตนเอง การเข้าร่วมอภิปราย และ/หรือการประเมินผลโดยลักษณะอื่น
ข้อ ๒๖. นักศึกษาที่จะมีสิทธิได้รับการประเมินผลการศึกษา จะต้องมีเวลาเรียน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอาจารย์
ผู้สอน
ข้อ ๒๗. ในกรณีทมี่ เี หตุจำ� เป็นหรือเหตุสดุ วิสยั ไม่สามารถเข้าสอบได้ตามตารางที่
ก�ำหนด ให้นกั ศึกษาหรือผูแ้ ทนยืน่ ค�ำร้องขอสอบนอกเวลา/สอบแก้ตวั พร้อมหลักฐาน โดย
ผ่านความเห็นชอบจากคณบดีและผูร้ บั ผิดชอบรายวิชา และได้รบั อนุมตั จิ ากรองอธิการบดี
สายงานวิชาการ ทั้งนี้ ให้ยื่นภายใน ๓ วันท�ำการ หลังจากที่ไม่ได้เข้าสอบในรายวิชานั้นๆ
โดยเสียค่าธรรมเนียมการสอบ
ข้อ ๒๘. การประเมินผลการศึกษาเป็นดังนี้
๒๘.๑ การประเมินผลการศึกษาส�ำหรับรายวิชาที่น�ำไปคิดคะแนน
เฉลี่ยสะสมแบ่งเป็น ๘ ระดับโดยมีสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้
ระดับ
ค่าระดับ
ความหมาย
A
๔.๐
ดีมาก (Very Good)
B+
๓.๕
ดี (Good)
B
๓.๐
ผ่าน (Pass)
C+
๒.๕
พอใช้ (Fair)
C
๒.๐
เกือบพอใช้ (Almost Fair)
D+
๑.๕
อ่อน (Poor)
D
๑.๐
อ่อนมาก (Very Poor)
F
๐.๐
ตก (Fail)
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นักศึกษาที่ได้ผลการศึกษาในระดับ D+ หรือ D หรือ F ใน
รายวิชาใดที่เป็นวิชาบังคับหรือวิชาเอกหรือวิชาแกน จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
ซ�้ำอีกจนกว่าจะได้ระดับตั้งแต่ C ขึ้นไป
ส�ำหรับนักศึกษาที่ศึกษารายวิชาและสอบได้ครบถ้วนตาม
ข้อก�ำหนดของหลักสูตร แต่ผลการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่า ๓.๐๐ จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนซ�ำ้ ในรายวิชาทีผ่ ลการศึกษาได้ระดับขัน้ C+ หรือ C จนกว่าจะได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๓.๐๐ จึงจะถือว่าเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ส�ำหรับวิชาเลือก หากนักศึกษาได้ผลการศึกษาต�่ำกว่า B
นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ�ำ้ ในรายวิชานัน้ ได้ หรืออาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือก
อื่นก็ได้ โดยนักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนเกินกว่าจ�ำนวนหน่วยกิตที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละ
หลักสูตรได้
ในการลงทะเบียนซ�ำ้ จะไม่นำ� หน่วยกิตมานับเพิม่ ในหลักสูตร
แต่คะแนนเฉลี่ยสะสมคิดจากทุกวิชาที่ลงทะเบียน รวมทั้งวิชาที่ลงทะเบียนซ�้ำด้วย
๒๘.๒ การประเมินผลการศึกษา ส�ำหรับรายวิชาทีไ่ ม่นบั หน่วยกิต เช่น
วิชาปรับพื้นฐาน และการสอบวัด/เทียบโอนความรู้ จะบันทึกด้วยสัญลักษณ์ซึ่งไม่มีค่าใน
การค�ำนวณคะแนนเฉลี่ย ดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์			
ความหมาย
S (Satisfactory)
ผลการประเมินเป็นพอใจ/ผ่าน
U (Unsatisfactory)
ผลการประเมินเป็นไม่พอใจ/ไม่ผ่าน
I (Incomplete)
อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา
W (Withdrawal)
การเพิกถอนรายวิชา
AU (Audit)
ร่วมฟังการบรรยาย
IP (In Progress)
การท�ำวิทยานิพนธ์ยังไม่สิ้นสุด
R (Regrade)
ลงทะเบียนเรียนซ�้ำที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
CS (Credits from
หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ
Standardized Test)
CE (Credits from Exam)
หน่วยกิตจากการทดสอบเทียบโอนความรู้
หรือการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน
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สัญลักษณ์			
ความหมาย
CT (Credits from Training) หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษาจากการ
อบรมที่จัดขึ้นจากหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบัน
อุดมศึกษา
CP (Credits from Portfolio) หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน
ข้อ ๒๙. หากนักศึกษาได้รับผลการศึกษาเป็น I นักศึกษาต้องด�ำเนินการแก้ไข
I ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันหลังจากประกาศผลสอบรายวิชานั้น หากพ้นก�ำหนดระยะ
เวลาดังกล่าว สัญลักษณ์ I จะเปลีย่ นเป็น F ยกเว้นได้รบั อนุมตั จิ ากอธิการบดีหรือผูท้ ไี่ ด้รบั
มอบหมาย
ข้อ ๓๐. การศึกษาโดยไม่มีการประเมินผล
ในกรณีจำ� เป็น นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึง่ เป็นการ
เสริมความรูโ้ ดย ไม่ตอ้ งการประเมินผลในรายวิชานัน้ ก็ได้ แต่ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้สอนและได้รับอนุมัติจากผู้อ�ำนวยการหลักสูตร โดยช�ำระค่าธรรมเนียมตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
การศึกษาโดยไม่มกี ารประเมินผลตามวรรคหนึง่ ให้บนั ทึกสัญลักษณ์ AU
ส�ำหรับรายวิชานัน้ ไว้ในระเบียนแสดงผลศึกษาโดยไม่นบั เป็นหน่วยกิตสะสม และนักศึกษา
จะต้องเข้าฟังค�ำบรรยายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นๆ ในวิชานั้น ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ ๖๐
ของเวลาเรียนทั้งหมด
หมวดที่ ๙
การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต
ข้อ ๓๑. การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
๓๑.๑ การขอเทียบโอนการศึกษาในระบบ และการเทียบโอนจากการ
ศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ว่าด้วย แนวปฏิบัติ ในการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต เข้าสู่การศึกษาในระบบ
๓๑.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จะต้องเรียน
ให้ครบตามทีก่ ำ� หนด ไม่สามารถเทียบโอนได้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
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คุรุสภา ว่าด้วย การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบ
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๗
หมวดที่ ๑๐
การเรียนข้ามสถาบัน
ข้อ ๓๒. ในกรณีจ�ำเป็น นักศึกษาอาจขออนุมัติจากคณบดีให้ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาที่จัดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรองหลักสูตร และน�ำผลการศึกษามาเทียบและโอนหน่วยกิตได้ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ ๓๓. มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบัน
อื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยให้ลงทะเบียนเรียนบางวิชา เพื่อน�ำหน่วยกิตและ
ผลการศึกษาไปเป็นส่วนหนึง่ ในการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันทีต่ นศึกษาอยูไ่ ด้ ทัง้ นี้
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ มหาวิทยาลัยก�ำหนด
หมวดที่ ๑๑
การให้พักการศึกษา
ข้อ ๓๔. ในกรณีที่มีค�ำสั่งของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาพักการศึกษาที่ไม่ใช่
เหตุจากการทุจริต ในการสอบไล่ ภายหลังจากที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาในภาค
การศึกษาที่ถูกสั่งให้พักการศึกษา ให้ถือว่าการลงทะเบียนรายวิชาทั้งหมดเป็นโมฆะ ใน
กรณีนี้มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้เต็มจ�ำนวน
ข้อ ๓๕. กรณีนักศึกษาถูกลงโทษให้พักการศึกษาด้วยเหตุทุจริตในการสอบไล่
ให้ถือว่าได้ ค่าระดับ F ในรายวิชาที่ทุจริตในการสอบไล่นั้น และอาจได้รับโทษอื่นๆ ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การสอบไล่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๓๖. นักศึกษาทีถ่ กู สัง่ ให้พกั การศึกษา ภายหลังพ้นก�ำหนดโทษและประสงค์
จะกลับเข้าศึกษาใหม่ต้องยื่นค�ำร้องต่อคณบดีก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕
วัน และจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ซึ่งอธิการบดีมอบหมาย และต้องช�ำระ
ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติที่ถูกสั่งให้พักการศึกษา
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หมวดที่ ๑๒
การลาพักการศึกษา
ข้อ ๓๗. ในกรณีนักศึกษามีกิจธุระจ�ำเป็น จะขอลาพักการศึกษาได้ โดยต้องยื่น
ค�ำร้องขอลาพักการศึกษาต่อคณบดีภายในเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาคเรียน
ที่ขอลาพักการศึกษา
ข้อ ๓๘. หากพ้นก�ำหนดตามข้อ ๓๗ แล้ว นักศึกษาอาจขอลาพักการศึกษาได้
ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๓๘.๑ ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
๓๘.๒ มีความจ�ำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศโดยมีเหตุอันสมควร
๓๘.๓ เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค�ำสั่งแพทย์ โดย
มีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล
๓๘.๔ มีเหตุสุดวิสัย
ข้อ ๓๙. คณบดีมีอ�ำนาจอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกิน ๒ ภาค
การศึกษาปกติตดิ ต่อกัน แต่ทงั้ นีเ้ มือ่ รวมเวลาการพักการศึกษาทัง้ หมดต้องไม่เกิน ๔ ภาค
การศึกษาปกติ
ข้อ ๔๐. ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ให้นับระยะเวลาที่
ลารวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตาม
ข้อ ๓๘.๑
ข้อ ๔๑. นักศึกษาทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ลาพักการศึกษาต้องช�ำระค่ารักษาสถานภาพ
การเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติที่ขอลาพักการศึกษา
ข้อ ๔๒. นักศึกษาทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ลาพักการศึกษาประสงค์จะกลับเข้าศึกษาใหม่
ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดีกอ่ นวันเปิดภาคการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ วัน หากพ้นก�ำหนด
ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ซึ่งอธิการบดีมอบหมาย
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หมวดที่ ๑๓
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๔๓. นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๔๓.๑ ลาออกโดยได้รับอนุมัติแล้ว
๔๓.๒ สอบได้คะแนนเฉลีย่ สะสมในภาคการศึกษาปกติภาคใดภาคหนึง่
ต�่ำกว่า ๒.๕๐ ยกเว้นนักศึกษาปกติซึ่งเข้าศึกษาเป็นปีแรกให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
ผลการศึกษาภาคการศึกษาปกติรวม ๒ ภาค รวมทั้งภาคฤดูร้อนถ้าลงทะเบียนเรียน และ
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ต�่ำกว่า ๒.๕๐
๔๓.๓ เป็นนักศึกษารอพินจิ ๒ ภาคการศึกษาปกติตดิ ต่อกัน ทัง้ นีย้ กเว้น
กรณีนักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา
๔๓.๔ เป็นนักศึกษาทดลองเรียนซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนสภาพเป็น
นักศึกษาสามัญได้
๔๓.๕ ไม่สามารถส�ำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา ๓ ปี
๔๓.๖ ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ และไม่ได้ปฏิบัติตาม
หมวดการลาพักการศึกษาของข้อบังคับนี้
๔๓.๗ เป็นนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกและ
ไม่เข้าสอบทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
๔๓.๘ ขาดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
๔๓.๙ ถูกลงโทษทางวินัยให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
หมวดที่ ๑๔
การส�ำเร็จการศึกษาและรับปริญญา
ข้อ ๔๔. นักศึกษาจะถือว่าเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๔๔.๑ สอบได้ครบถ้วนตามหลักสูตร โดยมีหน่วยกิตสะสมตามทีแ่ ต่ละ
หลักสูตรก�ำหนด
๔๔.๒ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๓.๐๐
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บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๕. ในระหว่างที่ยังไม่มีการออกประกาศ ค�ำสั่ง หรือระเบียบใดๆ เพื่อ
อนุวัตให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ให้ใช้ประกาศ ค�ำสั่ง หรือระเบียบที่ออกตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยว่าด้วย การศึกษาขั้นประกาศนียบัตรบัณฑิตพ.ศ. ๒๕๕๗ ไปก่อนเท่าที่ไม่
ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)
    นายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ว่าด้วยการสอบไล่ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๙
โดยที่เห็นเป็นการสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการ
สอบไล่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพุทธศักราช 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�ำสั่ง หรือบันทึกที่ขัดหรือแย้ง หรือที่
เหมือนกับข้อบังคับนี้ 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
และผูอ้ ำ� นวยการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาทีม่ กี ารเรียนการสอนทีละรายวิชา
เป็นกรรมการ
๖.๒ ให้ประธานกรรมการอ�ำนวยการสอบไล่   แต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะท�ำงานเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านด้านต่างๆ เพือ่ ควบคุม และด�ำเนินการ
สอบไล่ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และให้มอี ำ� นาจหน้าทีต่ ามทีค่ ณะกรรมการ
อ�ำนวยการสอบไล่มอบหมาย
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
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๖.๓ ให้สาขาวิชา น�ำต้นฉบับข้อสอบส่งให้คณะกรรมการวิชาการประจ�ำสาขา
วิชาพิจารณาให้ความเห็นชอบ และน�ำต้นฉบับข้อสอบที่ผ่านความเห็น
ชอบแล้วส่งให้แผนกประเมินผลการศึกษา ส�ำนักวิชาการ จากนั้นฝ่าย
ทะเบียนและประมวลผลเบิกต้นฉบับข้อสอบไปด�ำเนินการต่อไป
๖.๔ ในกรณี ที่ มี นั ก ศึ ก ษาฝ่ า ฝื น ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการสอบไล่ ประธาน
คณะกรรมการอ� ำ นวยการสอบไล่ ห รื อ กรรมการผู ้ ไ ด้ รั บ มอบหมาย  
มีอำ� นาจสัง่ หรือด�ำเนินการมิให้นกั ศึกษาผูน้ นั้ เข้าห้องสอบหรือให้นกั ศึกษา
ผู้นั้นออกจากห้องสอบได้ตามที่เห็นควร
๖.๕ อาจารย์ผู้ตรวจข้อสอบต้องน�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
ลงโทษขัน้ สูงสุด ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในข้อ ๙.๒ และในกรณีทใี่ ห้บคุ คลภายนอก
เข้าสอบแทน บุคคลผู้นั้นอาจถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
26

คู่มือบัณฑิตศึกษา ๒๕๖๒

๗.๕ นักศึกษาต้องจัดหาอุปกรณ์เครือ่ งเขียนทีจ่ ำ� เป็นเกีย่ วกับการสอบมาเอง
ไม่อนุญาตให้ยืมสิ่งของทุกชนิดจากนักศึกษาผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ
๗.๖ ห้ามนักศึกษาน�ำต�ำรา บันทึก เอกสาร เครือ่ งค�ำนวณ หรือสิง่ ของอืน่ ใด
ที่มีสูตร ข้อความ หรือสัญลักษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอบเข้า
ห้องสอบ เว้นแต่ผู้ที่ออกข้อสอบไล่ในวิชานั้นได้อนุญาตไว้ โดยระบุ
ไว้ในค�ำชี้แจงของข้อสอบ
๗.๗ ห้ามนักศึกษาน�ำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
๗.๘ นักศึกษาต้องเข้าห้องสอบทันทีเมื่อมีสัญญาณให้เข้าห้องสอบ หาก
นักศึกษาผู้ใดเข้าห้องสอบก่อนมีสัญญาณเข้าสอบจะถูกตัดสิทธิ์ในการ
สอบไล่วิชานั้น
ในกรณีที่นักศึกษามาถึงห้องสอบสายเกินกว่า ๓๐ นาที
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๗.๙ ในการสอบ นักศึกษาต้องใช้สมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบที่
มหาวิทยาลัยจัดให้โดยเฉพาะเท่านั้น
๗.๑๐ นักศึกษาต้องนั่งตามเลขที่นั่งสอบที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดไว้ และห้าม
เคลื่อนย้ายเก้าอี้ออกจากแถวที่จัดไว้ให้
๗.๑๑ เมื่อเข้าห้องสอบแล้ว นักศึกษาต้องลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้
เข้าสอบที่ได้จัดไว้ มิฉะนั้นจะถือว่าขาดสอบ
๗.๑๒ ระหว่างการสอบ หากนักศึกษาสงสัยหรือต้องการสิ่งใด ให้แจ้งแก่
กรรมการควบคุมห้องสอบ และห้ามนักศึกษาพูดหรือติดต่อกันหรือ
ก่อการรบกวนแก่ผู้อื่น
๗.๑๓ นักศึกษาต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อความที่แจ้งไว้ในข้อสอบ หรือ
ที่กรรมการควบคุมห้องสอบแจ้งให้ทราบ หากไม่ปฏิบัติตาม ผู้ตรวจ
ข้อสอบอาจไม่ตรวจข้อสอบนั้นๆก็ได้
๗.๑๔ เมือ่ หมดเวลาสอบตามก�ำหนด ห้ามนักศึกษาเขียนค�ำตอบต่อไปอีก และ
ต้องรีบส่งสมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบให้กรรมการควบคุม
ห้องสอบทันที สมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบที่ส่งแล้ว
จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อความใดอีกมิได้
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
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๗.๑๕ นักศึกษาจะออกจากห้องสอบได้กต็ อ่ เมือ่ การสอบผ่านไปแล้ว ๔๕ นาที
นับแต่มีสัญญาณเริ่มการสอบ และจะต้องรอจนกว่ากรรมการควบคุม
ห้องสอบได้เก็บสมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบและข้อสอบเป็น
ทีเ่ รียบร้อยแล้ว การออกจากห้องสอบชัว่ คราวจะต้องได้รบั อนุญาตจาก
กรรมการควบคุมห้องสอบ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการควบคุม
ห้องสอบ
๗.๑๖ เมื่อนักศึกษาได้ส่งสมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบแก่กรรมการ
ควบคุมห้องสอบเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาต้องออกไปให้พ้นบริเวณ
เขตสอบไล่ทันทีห้ามส่งเสียงหรือท�ำการรบกวนผู้ที่ก�ำลังสอบอยู่ หรือ
ให้อาณัติสัญญาณเกี่ยวกับวิชาที่ตนสอบ ซึ่งอาจท�ำให้ผู้อื่นที่อยู่ใน
ห้องสอบได้รับประโยชน์
ข้อ ๘. ข้อปฏิบัติของกรรมการควบคุมห้องสอบ
๘.๑ แต่ละห้องต้องมีกรรมการควบคุมห้องสอบ อย่างน้อยห้องละหนึ่งคน
๘.๒ การปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมห้องสอบ
๘.๒.๑ กรรมการควบคุมห้องสอบจะต้องไปรับข้อสอบก่อนเวลาเข้า
สอบ ๓๐ นาที พร้อมลงลายมือชือ่ รับซองข้อสอบ สมุดค�ำตอบ
กระดาษค�ำตอบ เอกสาร และอุปกรณ์อนื่ ๆทีเ่ กีย่ วกับการสอบ
๘.๒.๒ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องไปถึงห้องสอบก่อนเวลาเริม่ สอบ
อย่างน้อย ๑๐ นาที เพื่อแจกข้อสอบ สมุดค�ำตอบและ/หรือ
กระดาษค�ำตอบ   โดยวางกระดาษข้อสอบคว�่ำหน้า ทับด้วย
สมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบให้เรียบร้อย ก่อนมี
สัญญาณเริม่ การสอบกรรมการควบคุมห้องสอบต้องลงลายมือ
ชื่อก�ำกับ ในสมุดค�ำตอบทุกเล่มและ/หรือกระดาษค�ำตอบ
ทุกชุด ก่อนแจกสมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบ
๘.๒.๓ กรรมการควบคุมห้องสอบไม่มีอ�ำนาจอนุญาตให้นักศึกษา
น�ำต�ำรา  บันทึก เอกสาร เครื่องค�ำนวณ อุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใด
ทีม่ สี ตู ร ข้อความ หรือสัญลักษณ์ ทีเ่ กีย่ วข้องกับรายวิชาทีส่ อบ
เข้าห้องสอบ เว้นแต่ผู้ที่ออกข้อสอบไล่ในวิชานั้นได้อนุญาตไว้
ซึ่งระบุในค�ำชี้แจงของข้อสอบ
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๘.๒.๔ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องเก็บข้อสอบ สมุดค�ำตอบและ/
หรือกระดาษค�ำตอบจากทีน่ งั่ สอบทีข่ าดสอบ หลังจากการสอบ
ผ่านไปแล้ว ๓๐ นาที
๘.๒.๕ ให้กรรมการควบคุมห้องสอบประสานงานกัน และตรวจตรา
ความเรียบร้อยในการสอบโดยสม�่ำเสมอ
ในกรณีกรรมการควบคุมห้องสอบ มีเหตุจำ� เป็นต้อง
ออกจากห้องสอบเป็นการชัว่ คราว ให้แจ้งแก่กรรมการควบคุม
ห้องสอบผู้อื่นที่ประจ�ำห้องสอบนั้นทราบก่อนออกจากห้อง
สอบ
๘.๒.๖ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องไม่ส่งเสียงรบกวน อ่านหนังสือ
ใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หรือน�ำงานอื่นเข้าไปท�ำในขณะ
ควบคุมการสอบ
๘.๓ การควบคุมการเข้าห้องสอบและการออกจากห้องสอบของนักศึกษา
๘.๓.๑ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องดูแลนักศึกษาทุกคนให้เข้า
ห้องสอบภายใน ๑๐ นาที นับแต่มีสัญญาณเข้าสอบ
ในกรณีนักศึกษามาถึงห้องสอบสายกว่า ๓๐ นาที
กรรมการผู้ควบคุมห้องสอบไม่มีอ�ำนาจอนุญาตให้นักศึกษา
เข้าห้องสอบ
๘.๓.๒ กรรมการควบคุมห้องสอบจะอนุญาตให้ผเู้ ข้าสอบออกจากห้อง
สอบได้ตอ่ เมือ่ การสอบได้ผา่ นไปแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๔๕
นาที นับแต่มีสัญญาณเข้าสอบ
ในกรณีท่ีนักศึกษามีความจ�ำเป็นต้องออกจากห้อง
สอบชั่วคราว ให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการควบคุมห้องสอบ
ที่จะพิจารณาอนุญาตหรือไม่ และถ้าอนุญาตต้องมีกรรมการ
ควบคุมห้องสอบนั้นคอยดูแลด้วย ทั้งนี้จะต้องมีกรรมการอยู่
ควบคุมห้องสอบอย่างน้อยหนึ่งคน
๘.๓.๓ กรรมการควบคุ ม ห้ อ งสอบ ต้ อ งดู แ ลมิ ใ ห้ ผู ้ ซ่ึ ง ไม่ มี ห น้ า ที่
เกี่ยวข้องกับการสอบอยู่ใกล้บริเวณห้องสอบ
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๘.๔ การตรวจรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบ
๘.๔.๑ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องตรวจบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา
ก่อนเข้าห้องสอบ ถ้าไม่มีบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาไม่อนุญาต
ให้เข้าห้องสอบ
๘.๔.๒ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องให้นักศึกษาลงลายมือชื่อ ใน
บัญชีรายชื่อที่จัดไว้เป็นหลักฐานการเข้าสอบ พร้อมทั้งตรวจ
บัตรประจ�ำตัวนักศึกษาอีกครั้งหนึ่ง
ในกรณีทนี่ กั ศึกษาไม่มรี ายชือ่ ทีจ่ ดั ไว้ให้ในห้องสอบ
นั้น ต้องมีแบบแสดงการเพิ่มชื่อเข้าสอบ จากการตรวจสอบ
ของฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มามอบให้กรรมการควบคุม
ห้องสอบเพื่ออนุญาตให้เข้าสอบ
๘.๔.๓ เมื่อการสอบผ่านพ้นไปแล้ว ๔๕ นาที ให้กรรมการควบคุม
ห้องสอบกรอกข้อมูลในใบรายงานผลการควบคุมการสอบไล่
ให้ ค รบถ้ ว น เพื่ อ เป็ น การรายงานผลการสอบประจ� ำ วั น
ต่อประธานกรรมการอ�ำนวยการสอบไล่
๘.๕ ห้ามกรรมการควบคุมห้องสอบ อธิบาย ชี้แจง หรือสันนิษฐานเกี่ยว
กับข้อสงสัยของนักศึกษาในเรื่องข้อสอบ 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 พร้อมทัง้ ลงลายมือชือ่ กรรมการควบคุมห้อง
สอบลงสมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบที่ขอเพิ่มนั้น
๘.๗ การสิ้นสุดเวลาสอบ
๘.๗.๑ เมื่อหมดเวลาสอบแล้ว กรรมการควบคุมห้องสอบสั่งให้
นักศึกษาทุกคนหยุดเขียน และนักศึกษาน�ำสมุดค�ำตอบ
และ/หรือกระดาษค�ำตอบส่งกรรมการแล้ว นักศึกษาจึงออก
จากห้องสอบได้
๘.๗.๒ ในกรณีที่นักศึกษายังเขียนต่อไปเมื่อหมดเวลาสอบแล้ว ให้
กรรมการควบคุมห้องสอบบันทึกระยะเวลาส่วนเกินบน
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หัวสมุดค�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
รวมทั้งข้อสอบทั้งหมดให้บรรจุลงซองอื่นต่างหาก และ
ให้น�ำส่ง ณ หน่วยกลางที่รับส่งข้อสอบ พร้อมทั้งลงลายมือ
ไว้เป็นหลักฐาน และต้องให้เจ้าหน้าที่ผนึกซองสมุดค�ำตอบ
และ/หรือกระดาษค�ำตอบทันที
๘.๙ กรรมการควบคุมห้องสอบผู้ใดมีเหตุจ�ำเป็น ไม่สามารถควบคุมการ
สอบได้ตามวันเวลาที่ก�ำหนด ให้จัดหากรรมการควบคุมห้องสอบคน
อื่นมาแทน โดยต้องเสนอให้ประธานกรรมการอ�ำนวยการสอบไล่หรือ
กรรมการที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติก่อนก�ำหนดการคุมสอบ
หากเป็นเหตุสุดวิสัยไม่สามารถขออนุมัติก่อนก�ำหนดการควบคุมสอบ
ให้แจ้งหน่วยงานทีต่ นสังกัดทันทีทสี่ ามารถท�ำได้ และเสนอให้ประธาน
กรรมการอ�ำนวยการสอบไล่ทราบต่อไป
๘.๑๐ กรรมการควบคุมห้องสอบผู้ใดละเลยหรือไม่ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ให้ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ และอาจถูกพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี
ข้อ ๙. การพิจารณาการกระท�ำทุจริตของนักศึกษาในการสอบ
๙.๑  ข้อปฏิบัติส�ำหรับกรรมการควบคุมห้องสอบ
๙.๑.๑ ในกรณีที่มีการส่งเสียง แสดงสัญญาณ หรือการกระท�ำใด
ที่ส่อเจตนาทุจริตในขณะท�ำการสอบ ให้กรรมการควบคุม
ห้องสอบพิจารณาว่ากล่าวตักเตือน หากยังไม่เชื่อฟัง
ให้กรรมการควบคุมห้องสอบท�ำรายงานตามแบบรายงานทุจริต
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การสอบของมหาวิทยาลัย โดยให้นกั ศึกษาผูน้ นั้ ลงชือ่ รับทราบ
ไว้เสนอต่อประธานกรรมการอ�ำนวยการสอบไล่
๙.๑.๒ ในกรณีที่มีการกระท�ำทุจริต เช่น ส่ง แสดง เก็บ น�ำเข้ามาซึ่ง
ต�ำรา บันทึก เอกสาร เครื่องค�ำนวณ อุปกรณ์ หรือสิ่งของ
อืน่ ใดทีม่ สี ตู ร ข้อความ หรือสัญลักษณ์ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสอบ
ในรายวิชานั้นซึ่งผู้ออกข้อสอบมิได้อนุญาต โดยระบุไว้ใน
ข้อสอบ หรือในกรณีที่นักศึกษาให้บุคคลอื่นช่วยท�ำข้อสอบ
หรือเข้าห้องสอบแทน หรือเข้าสอบแทนบุคคลอืน่ ให้กรรมการ
ควบคุมห้องสอบท�ำรายงานตามแบบรายงานทุจริตการสอบ
ของมหาวิทยาลัย โดยให้นักศึกษาผู้นั้นลงชื่อรับทราบไว้
พร้อมทั้งแนบหลักฐานการทุจริต เสนอต่อประธานกรรมการ
อ�ำนวยการสอบไล่
๙.๑.๓ ในกรณีที่นักศึกษาผู้กระท�ำทุจริต ตามข้อ ๙.๑.๑ หรือ ๙.๑.๒
ไม่ยอมลงลายมื่อชื่อรับทราบในรายงาน ให้ท�ำรายงานบันทึก
พฤติกรรมของนักศึกษาที่ไม่ยอมลงลายมือชื่อไว้ด้วย เพื่อ
ประกอบการพิจารณาลงโทษ
๙.๒ การลงโทษนักศึกษาที่กระท�ำการทุจริตในการสอบไล่ ให้มีการลงโทษ
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�ำทุจริตในการสอบไล่ครัง้ ที่ ๒ ให้พน้ สภาพความเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๐. ผลการสอบไล่
๑๐.๑ มหาวิทยาลัยจะประกาศแจ้งผลการสอบไล่ให้นักศึกษาทราบ ภายใน
ระยะเวลาอันควรและเป็นหน้าที่ของนักศึกษาที่จะเก็บรักษาเอกสาร
แจ้งผลการสอบนั้นไว้
๑๐.๒ ผลการสอบที่มหาวิทยาลัยแจ้งไปแล้วนั้น หากนักศึกษาผู้ใดสงสัย
ผลการสอบไล่ของตน และต้องการจะให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบ
ความถูกต้อง ให้ยื่นค�ำร้องแสดงความจ�ำนงขอตรวจสอบ พร้อมแสดง
เหตุผลให้ชดั เจนในข้อสงสัยต่ออธิการบดี หรือผูท้ อี่ ธิการบดีมอบหมาย
และอธิการบดีหรือผูท้ อี่ ธิการบดีมอบหมายอาจพิจารณาให้มกี ารตรวจ
สอบหรือไม่ก็ได้
๑๐.๓ การยื่นค�ำร้องขอให้ตรวจสอบข้อ ๑๐.๒ ต้องยื่นภายในก�ำหนดเวลา
๑๕ วัน นับแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบไล่วิชานั้นๆ หาก
พ้นก�ำหนดนั้นแล้วถือว่าหมดสิทธิ์ที่จะขอให้มีการตรวจสอบ
ข้อ ๑๑. การสอบกลางภาค การสอบย่อยใดๆระหว่างภาคการศึกษา และการจัดการเรียน
การสอนทีละรายวิชา (Block Course) ให้ใช้ข้อบังคับนี้โดยอนุโลม
ข้อ ๑๒. การยกเว้นหรือการผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ จะกระท�ำได้เมื่อมี
เหตุสมควรหรือจ�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
ฉะนัน้ 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 หรือคณาจารย์
ของมหาวิทยาลัย
๕.๒ ไม่แสดงกิริยา วาจา ให้เห็นว่าไม่แสดงความเคารพต่อผู้บริหารและ
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
๕.๓ ไม่ทะเลาะวิวาทหรือใช้ก�ำลังท�ำร้ายร่างกาย ระหว่างนักศึกษาหรือ
กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอกในบริเวณ
มหาวิทยาลัย
๕.๔ ไม่ท�ำลายหรือท�ำให้เสียหายด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย
๕.๕ ไม่กระท�ำการหรือแสดงพฤติกรรมใดๆ อันส่อไปในทางทุจริตใน
การสอบ
๕.๖ ปฏิบตั ติ ามระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสัง่ 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 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจ�ำและอาจารย์พิเศษ มีอ�ำนาจ
ลงโทษนักศึกษาที่กระท�ำผิดระเบียบวินัย ตามข้อ ๗.๑ และ ๗.๒ ได้
๘.๒ การลงโทษ ตามข้อ ๗.๓ และ ๗.๔ ให้ผู้อ�ำนวยการบัณฑิตศึกษา
พิ จ ารณาและน� ำ เสนอคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของสาขาที่
นักศึกษาผูก้ ระท�ำผิดสังกัดอยู่ พิจารณาในเบือ้ งต้น แล้วน�ำเสนอคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาน�ำเสนออธิการบดี
๘.๓ การลงโทษตามข้อ ๘.๒ จะต้องท�ำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
ลงนามโดยอธิการบดี
ข้อ ๙. หากนักศึกษาคนใดกระท�ำความผิดร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยมี
อ�ำนาจให้พ้นสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
๙.๑ กระท�ำความผิดฐานประทุษร้ายต่ออาจารย์ บุคลากร หรือบุคคลอื่น
หรือท�ำลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือของบุคคลอื่น
๙.๒ กระท�ำความผิดด้านชู้สาวอันเป็นที่เสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัย
๙.๓ ถูกศาลพิพากษาลงโทษจ�ำคุก ในความผิดซึง่ ไม่ใช่ความผิดฐานประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
๙.๔ ปลอมแปลงเอกสารทางการของมหาวิทยาลัยหรือของบุคคลอื่น
๙.๕ คัดหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของบุคคลอื่นโดยมิได้อ้างอิง
๙.๖ รับท�ำผลงานทางวิชาการให้กับบุคคลอื่น หรือจ้างวานบุคคลอื่น
ท�ำผลงานวิชาการให้ โดยงานวิชาการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอน อันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๑๐. นักศึกษาผูใ้ ดถูกให้พน้ สภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตามข้อ ๗. หากประสงค์
จะขอคืนสภาพนักศึกษา ให้ยื่นค�ำร้องต่ออธิการบดี การยื่นค�ำร้องขอคืนสภาพ
นักศึกษาตามข้อนี้ จะกระท�ำได้ต่อเมื่อพ้นก�ำหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 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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ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ 0400 /1019
เรื่อง แนวปฏิบัติในการเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต
เข้าสู่การศึกษาในระบบ
เพือ่ ให้การด�ำเนินงานเกีย่ วกับการเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิตจากการศึกษา
ในระบบ และการเทียบโอนความรูจ้ ากการศึกษานอกระบบ เข้าสูก่ ารศึกษาในระบบ และ/
หรือการศึกษาตามอัธยาศัยของมหาวิทยาลัยมีกระบวนการที่ชัดเจนและมีวิธีการรวมทั้ง
ขัน้ ตอนทีถ่ กู ต้องตรงกัน จึงขอก�ำหนดแนวปฏิบตั ใิ นการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
ดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต
๑.๑ การส�ำเร็จการศึกษาก่อนขอเทียบโอน
กรณีเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีต้องส�ำเร็จการศึกษาระดับม.ปลาย
ปวช. ปวส.หรือเทียบเท่าขึ้นไป ส�ำหรับการเข้าศึกษาในระดับปริญญา
ตรีที่สองต้องส�ำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปจาก
สถาบันการศึกษาที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วย
งานของรัฐที่มีอ�ำนาจตามกฎหมายรับรอง
กรณีเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท ต้องส�ำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไปจากสถาบันการศึกษาที่
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐทีม่ อี ำ� นาจ
ตามกฎหมายรับรอง
กรณีเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ต้องส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หรือเทียบเท่าขึ้นไปจากสถาบันการศึกษาที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีอ�ำนาจตามกฎหมายรับรอง
๑.๒ การขอเทียบโอนจากการศึกษาในระบบ
ต้องเป็นผูท้ เี่ คยศึกษาหรือก�ำลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
หรือเทียบเท่าในหลักสูตรทีส่ กอ.หรือหน่วยงานของรัฐทีม่ อี ำ� นาจตามกฎหมายรับรอง เป็น
นักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างการศึกษา และ/หรือเป็นนักศึกษาที่ลาออกและสมัครเข้า
ศึกษาใหม่
l

l

l
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๑.๓ การเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบ และ / หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์จากการท�ำงาน มีประสบการณ์หรือมาตรฐาน
ความรู้จากการฝึกอบรม มีระดับของมาตรฐานวิชาชีพ มีผลงานสร้างสรรค์ ผลงานวิจัย
หรือผลงานอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ และ/หรือมีแฟ้มสะสม
ผลงานที่มีคุณภาพเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง หรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่ขอเทียบโอนใน
หลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา
๒. เกณฑ์การเทียบวิชาเรียน โอนหน่วยกิต และเทียบโอนผลการเรียน
๒.๑ จากการศึกษาในระบบ
๒.๑.๑ รายวิชาที่นำ� มาขอเทียบโอน ต้องเป็นรายวิชาที่เคยศึกษาและมีผล
การศึกษาจากหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ ทั้งนี้ต้องเป็นรายวิชาในระดับการศึกษาเดียวกัน
หรือระดับการศึกษาที่ต่อเนื่องกัน
๒.๑.๒ เป็นรายวิชาทีม่ เี นือ้ หาสาระคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงประมาณสามในสี่
หรือร้อยละ ๗๕ กับรายวิชาที่ขอเทียบ
๒.๑.๓ หน่วยกิตของรายวิชาที่น�ำมาขอเทียบต้องไม่น้อยกว่าหน่วยกิต
ของรายวิชาในหลักสูตรที่ขอเทียบ
๒.๑.๔ ผลการเรียนของรายวิชาที่น�ำมาเทียบต้องได้รับตัวอักษร S (ผ่าน)
ในวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต หรือต้องไม่ตำ�่ กว่าเกรด C หรือแต้มระดับ
คะแนน ๒.๐๐ หรือ ๖๕ คะแนน ในระดับปริญญาตรี และไม่ต�่ำกว่า
เกรด B หรือแต้มระดับคะแนน ๓.๐๐ หรือ ๗๕ คะแนน ในระดับ
บัณฑิตศึกษา (ป.บัณฑิต , ป.โท และ ป.เอก)
๒.๑.๕ ผลการเรียนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาในรายวิชาที่เทียบโอนได้
จะไม่น�ำไปค�ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ยกเว้นการไป
เรี ย นข้ า มสถาบั น และ/หรื อ นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นที่ไปศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๒.๑.๖ ในระดับปริญญาตรีเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสามใน
สีข่ องจ�ำนวนหน่วยกิตรวมในหลักสูตรทีร่ บั เข้าศึกษา และต้องใช้เวลา
ศึกษาในหลักสูตรนั้นๆ อย่างน้อย หนึ่งปีการศึกษา ในระดับบัณฑิต
ศึกษาเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของ
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมในหลักสูตรที่รับเข้าศึกษา และต้องลงทะเบียน
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เรียนวิทยานิพนธ์ ตามหลักสูตรทีเ่ ข้าศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
รวมทัง้ ต้องใช้เวลาศึกษาในหลักสูตรนัน้ ๆ อย่างน้อยหนึง่ ปีการศึกษา
๒.๑.๗ การเข้าศึกษาปริญญาตรีทสี่ องให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป ๓๐ หน่วยกิตได้ แต่หากหลักสูตรใดเห็นว่าผู้ขอเข้าศึกษา
ขาดความรู้ที่ส�ำคัญ หรือจ�ำเป็นในบางรายวิชาของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป อาจให้ผู้เข้าศึกษาเรียนหรือศึกษาเพิ่มเติมได้
๒.๑.๘ การจัดประเมินความรู้เพิ่มเติมในบางรายวิชาที่ผู้เข้าศึกษาเคยเรียน
มา แต่ผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ หรือรายวิชาเทียบโอนไม่ได้
เนื่องจากเนื้อหาของรายวิชาคล้ายคลึงกันน้อยกว่าสามในสี่ หรือ
ข้อจ�ำกัดเรื่องระยะเวลาการศึกษาของผู้เข้าศึกษา กรณีเหล่านี้
หลักสูตรสามารถจัดทดสอบประเมินความรู้หรือจัดอบรมเพิ่มเติม
ได้ โดยรายวิชาที่จัดทดสอบหรือจัดอบรมนีผ้ ลการประเมินสอบผ่าน
จะต้องไม่น้อยกว่า ๖๕ คะแนนในระดับปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า
๗๕ คะแนน ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้เทียบโอนหน่วยกิตในราย
วิชานั้นๆ ให้นักศึกษาได้ แต่ไม่น�ำไปค�ำนวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม
๒.๒ จากการศึกษานอกระบบ และ / หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
๒.๒.๑ การเทียบความรูค้ วรเทียบให้สอดคล้องกับรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชา
ตามหลักสูตรและระดับ การศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดย
หลักสูตรและ/หรือคณะจักต้องก�ำหนดวิธีการประเมินเพื่อเทียบ
ความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาให้ชัดเจนและแจ้งผู้ขอ
เทียบโอนและฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเทียบโอนรับทราบ เช่น จัดสอบ
เทียบความรู้ หรือ จัดอบรม และจัดสอบ หรือให้ไปศึกษาเพิม่ เติม หรือ
เรียนร่วมในบางหลักสูตร และน�ำผลการศึกษาเพิม่ เติมหรือการเรียน
มาประเมินความรู้
๒.๒.๒ การเทียบประสบการณ์จากการท�ำงาน จากการเข้ารับการฝึกอบรม
จากมาตรฐานวิชาชีพ จากการเรียนในหลักสูตรที่จัดโดยองค์กรหรือ
สถาบันที่ได้รับการยอมรับจากผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์
และ/หรือจากแฟ้มสะสมผลงาน จักต้องเป็นการเทียบทีส่ มเหตุสมผล
มีความน่าเชือ่ ถือ และมีความสอดคล้องตรงกับความรูห้ รือมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้โดยรวม ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรที่
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
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ขอเทียบซึ่งหลักสูตรอาจก�ำหนดวิธีการประเมินส�ำหรับการเทียบใน
แต่ละประเภทเพิ่มเติมได้
การเทียบจากข้อ ๒.๒.๑ และ ๒.๒.๒ นีผ้ ลประเมินต้องเทียบ
ได้ไม่ต�่ำกว่าเกรด C หรือแต้มระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือ ๖๕ คะแนน
ในระดับปริญญาตรี และไม่ต�่ำกว่าเกรด B หรือแต้มระดับคะแนน
๓.๐๐ หรือ ๗๕ คะแนน ในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้จะไม่น�ำไปคิด
ค่าคะแนนผลการเรียน และไม่นำ� ไปค�ำนวณแต้มคะแนนเฉลีย่ สะสม
๒.๒.๓ การบันทึกผลการเรียนให้เป็นไปตามวิธีการประเมิน โดยได้ระบุ
สัญลักษณ์การประเมินผลไว้ ใน ข้อ ๕. ของแนวปฎิบัตินี้
๒.๒.๔ การเทียบรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและ/หรือตามอัธยาศัย
ให้หน่วยกิตได้รวมกันไม่เกินสามในสีข่ องจ�ำนวนหน่วยกิตรวมระดับ
ปริญญาตรี และไม่เกินหนึง่ ในสามของจ�ำนวนหน่วยกิตรวมในระดับ
บัณฑิตศึกษา และต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา
เกณฑ์ขอ้ ใดทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในแนวปฎิบตั นิ ใี้ ห้เป็นไปตามประกาศ
เรือ่ ง การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต และตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต มหาบัณฑิต และ
ดุษฎีบัณฑิต
๓. กระบวนการการเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต
๓.๑ ให้ จั ด ท� ำ เที ย บโอนนั ก ศึ ก ษาเป็ น รายบุ ค คลในทุ ก ระดั บ ปริ ญ ญาและ
ทุกประเภทของการเข้าศึกษาโดยจัดท�ำในแบบฟอร์มเทียบวิชาเรียนและ
โอนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย
๓.๒ ให้เทียบโอนเป็นรายวิชา ทั้งการเทียบจากรายวิชาที่เคยเรียนมาจาก
การศึ ก ษาในระบบและจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย
ส�ำหรับนักศึกษาเทียบโอนจากปวส. ให้เทียบโอนเป็นรายวิชา
โดยอาจใช้แนวปฏิบตั ใิ นข้อ ๒.๑.๘ และข้อ๒.๒.๑ เป็นแนวทางเพิม่ เติมได้
ส่วนกรณีเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบ และ / หรือการ
ศึกษาตามอัธยาศัย หลักสูตรจะต้องท�ำบันทึกชีแ้ จงด้วยหลักการทีช่ ดั เจน
และสมเหตุสมผลว่าเทียบกับวิชาใด และน�ำส่งเอกสารพร้อมหลักฐาน
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อ้างอิงต่างๆให้ครบถ้วนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติ
๓.๓ หากการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตในประเด็นใดไม่เป็นไปตามประกาศ
เรือ่ ง การเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต หรือตามแนวปฏิบัตินี้ และ
หลักสูตรเห็นว่าจ�ำเป็นต้องรับนักศึกษาเข้าศึกษาให้หารือประเด็นนัน้ ๆ กับ
ส�ำนักวิชาการ และ/หรือท�ำบันทึกขอความเห็นชอบต่อรองอธิการบดีสายงาน
วิชาการ
๔. ระยะเวลาในการด�ำเนินการเทียบโอน
ทุกหลักสูตรต้องด�ำเนินการจัดท�ำการเทียบวิชาเรียน โอนหน่วยกิต และเทียบ
โอนผลการเรียนของนักศึกษาเทียบโอนทุกประเภท และทุกรายให้แล้วเสร็จในภาคเรียน
แรกที่รับนักศึกษาเข้าศึกษา
๕. การบันทึกผลการเรียนรายวิชาที่เทียบโอนได้
๕.๑ รายวิชาที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จะบันทึกชื่อรายวิชา
ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษานับหน่วยกิตผ่านให้ โอนแต้มระดับค่าคะแนนที่
เป็นผลการเรียนเดิมให้ และน�ำไปค�ำนวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม
๕.๒ รายวิชาจากต่างสถาบันอุดมศึกษา จะบันทึกเฉพาะชื่อวิชาตามหลักสูตร
ที่เข้าศึกษา ไม่แสดง สัญลักษณ์ผลการเรียน (เกรด) จะนับหน่วยกิตผ่าน
ให้ แต่ไม่น�ำไปค�ำนวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม
๕.๓ รายวิชาจากผลประเมินสอบเทียบความรู้ จะบันทึกชือ่ วิชาตามหลักสูตรที่
เข้าศึกษา ให้สญั ลักษณ์อกั ษร “CE” (Credit from Exam) นับหน่วยกิต
ผ่านให้ แต่ไม่น�ำไปค�ำนวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม
๕.๔ รายวิชาจากการทดสอบมาตรฐาน / มาตรฐานวิชาชีพ จะบันทึกชื่อวิชา
ตามหลักสูตร ทีเ่ ข้าศึกษาให้สญ
ั ลักษณ์ “CS” (Credit from Standardize
Test) นับหน่วยกิตผ่านให้แต่ไม่น�ำไปค�ำนวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม
๕.๕ รายวิชาจากการทดสอบประเมินการศึกษา และ / หรือการอบรมที่
จัดโดยหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา จะบันทึกชือ่ วิชาตามหลักสูตรทีเ่ ข้า
ศึกษา ให้สญั ลักษณ์ “CT” (Credit from Training) นับหน่วยกิตผ่านให้ แต่ไม่
น�ำไปค�ำนวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม
๕.๖ รายวิชาจาการประเมินแฟ้มสะสมผลงาน จะบันทึกชื่อวิชาตามหลักสูตร
ที่เข้าศึกษาให้สัญลักษณ์อักษร “CP” (Credit from Portfolio) นับ
หน่วยกิตผ่านให้ แต่ไม่นำ� ไปค�ำนวณแต้มคะแนนเฉลีย่ สะสมนักศึกษาระดับ
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
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ปริญญาตรีทไี่ ด้รบั การเทียบโอนทุกประเภท จะไม่ได้รบั เกียรตินยิ มซึง่ เป็น
ไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
๖. หน่วยงาน/บุคลากรที่รับผิดชอบการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
๖.๑ ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
๖.๒ หลักสูตรที่รับนักศึกษาเข้าศึกษา และศูนย์บริหารวิชาศึกษาทั่วไป
๖.๓ งานบัณฑิตศึกษา (เฉพาะหลักสูตรบัณฑิตศึกษา)
๖.๔ ส�ำนักวิชาการ
๖.๕ รองอธิการบดีสายงานวิชาการ
๗. ค่าธรรมเนียมการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
๗.๑ ค่าขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตเพือ่ เข้าศึกษา (จ่ายครัง้ เดียวเมือ่ แรก
เข้าศึกษา)  (เป็นค่าด�ำเนินการในเรือ่ งเอกสารและการจัดท�ำการเทียบโอน)
ระดับปริญญาตรี
๕๐๐ บาท
ระดับบัณฑิตศึกษา
๑,๐๐๐ บาท
๗.๒ ค่าจัดทดสอบประเมินความรู้ / จัดอบรมเพิ่มเติม และค่าสอบเทียบ
ความรู้
ระดับปริญญาตรี
๕๐๐ บาท / รายวิชา
(ยกเว้นนักศึกษาเทียบโอนจากปวส.)
ระดับบัณฑิตศึกษา
๑,๐๐๐ บาท / รายวิชา
ให้ใช้แนวปฏิบัตินี้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
			

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(รองศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์)
รองอธิการบดีสายงานวิชาการ ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ว่าด้วย การรับบุคคลภายนอกเข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้
พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลภายนอกได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการได้กว้างขวางยิ่งขึ้น สามารถน�ำไปพัฒนางานและพัฒนาวิชาชีพอัน
เป็นประโยชน์ตอ่ สังคมและประเทศชาติ โดยให้เข้ารับการศึกาเป็นรายวิชา กลุม่ วิชา หรือ
หลักสูตรฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ ว่าด้วย การรับบุคคลภายนอกเข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไว้ดังนี้
ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การรับ
บุคคลภายนอกเข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๒. ข้อบังคับนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓. ในข้อบังคับนี้
มหาวิทยาลัย
หมายความว่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อธิการบดี
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คณะ
หมายความว่า คณะ วิทยาลัย ส�ำนัก ศูนย์
หน่วยงานหรือส่วนงาน ที่เรียก
ชื่อย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะทีเ่ ปิดสอนรายวิชา กลุม่ วิชา
หลักสูตรฝึกอบรมในมหาวิทยาลัย
นักศึกษา
หมายความว่า บุคคลที่ไม่มีสถานภาพเป็น
บุคคลภายนอก
นักศึกษาในหลักสูตรปกติของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ
ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษา
บางรายวิชา กลุ่มวิชา หรือ
เข้าอบรมเพือ่ เพิม่ พูนความรูข้ อง
มหาวิทยาลัย
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
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หลักสูตรฝึกอบรม หมายความว่า

หลักสูตรที่คณะจัดบริการแก่
บุคคลทีส่ นใจให้มโี อกาสเพิม่ พูน
ความรูท้ างวิชาการได้กว้างขวาง
ยิง่ ขึน้ เพือ่ น�ำไปพัฒนางานและ
พั ฒ น า วิ ช า ชี พ อั น จ ะ เ ป ็ น
ประโยชน์ตอ่ สังคมและประเทศ
ชาติ โดยมีระยะเวลาที่ใช้อบรม
ตลอดหลั ก สู ต รเที ย บเท่ า ไม่
น้อยกว่ารายวิชาที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัย และมีวิธีการ
ประเมินฝึกอบรมเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕. วิธีการรับบุคคลภายนอกเข้าศึกษา มี ๒ วิธี ดังนี้
๕.๑ นักศึกษาแบบบุคคลภายนอก ต้องแสดงความจ�ำนงไปยังคณะเพื่อ
พิจารณาอนุมัติให้เข้าศึกษาแบบบุคคลภายนอก และเมื่อได้รับอนุมัติ
แล้วต้องลงทะเบียนเรียนก่อนวันเริ่มเปิดภาคการศึกษา
๕.๒ นักศึกษาแบบบุคคลภายนอกในหลักสูตรแบบเข้มข้น (Intensive
Course) หลักสูตรระยะสั้น (Short Course) หรือหลักสูตรฝึกอบรม
ให้ดำ� เนินการตามทีค่ ณะก�ำหนด โดยคณะจะแจ้งผลการเรียนหรือผล
การฝึกอบรมไปยังฝ่ายทะเบียนการศึกษา เพื่อบันทึกในฐานข้อมูล
ระบบทะเบียนนักศึกษาแบบบุคคลภายนอก
ข้อ ๖. สิทธิของนักศึกษาแบบบุคคลภายนอก
๖.๑ ผลการประเมินรายวิชา กลุ่มวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรม นักศึกษา
แบบบุคคลภายนอกสามารถสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ได้
๕ ปี โดยจะมีการวัดและประเมินผลการศึกษาตามมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย
๖.๒ เมือ่ เรียนหรือฝึกอบรมครบตามแผนการเรียนแล้ว นักศึกษาแบบบุคคล
ภายนอก จะได้รับใบรับรองผลการศึกษา หรือวุฒิบัตรเท่านั้น ไม่ใช่
ปริญญาบัตรในสาขาใด
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๖.๓ นั ก ศึ ก ษาแบบบุ ค คลภายนอกจะได้ รั บ บั ต รนั ก ศึ ก ษาแบบบุ ค คล
ภายนอกของมหาวิทยาลัย และมีสิทธิ์ใช้บริการของศูนย์เรียนรู้และ
หอสมุด ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกอืน่ ๆ
ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด ทั้งนี้เฉพาะช่วงเวลาที่ได้ลงทะเบียนเรียน
เท่านั้น
ข้อ ๗. หน้าที่ของนักศึกษาแบบบุคคลภายนอก
๗.๑ นักศึกษาแบบบุคคลภายนอก ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับและประกาศของ มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
๗.๒ นักศึกษาแบบบุคคลภายนอกต้องช�ำระค่าใช้จา่ ยการศึกษา การฝึก
อบรม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘. ให้ฝ่ายทะเบียนการศึกษารับลงทะเบียนผู้ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะ
แล้ว เป็นนักศึกษาแบบบุคคลภายนอก รวมทั้งบันทึกผลการเรียนและผลการฝึกอบรม
ในระเบียนประวัตินักศึกษา
ข้อ ๙. การประเมินผลการเรียรายวิชา กลุ่มวิชา ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต
และปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ข้อ ๑๐. การสิ้นสุดสภาพการเป็นนักศึกษาแบบบุคคลภายนอก
๑๐.๑ ตาย
๑๐.๒ ลาออก
๑๐.๓ เมื่อนักศึกษาขาดการลงทะเบียนติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๕ ปี
๑๐.๔ เมื่อเข้าเป็นนักศึกษาสถานภาพปกติของมหาวิทยาลัย
๑๐.๕ มหาวิทยาลัยพิจารณาให้หมดสิทธิ์ เนื่องจากประพฤติตนไม่
เหมาะสมหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๑. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และมีอ�ำนาจ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธกี ารปฏิบตั ติ ามข้อบังคับนี้ โดยท�ำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
			
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
     (นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
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ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ ๐๑๐๑/๐๒๐๑
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอสอบแก้ตัว

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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