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 ข้อบังคับ และประกาศ

ระดับปริญญาโท
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ประกาศฯเรื่อง

การลงทะเบียนและ

การประเมินผลการศึกษา

สารนิพนธ์ 

ข้อบังคับฯว่าด้วยการ
สอบไล่ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549

ข้อบังคับฯว่าด้วยระเบียบ
วินัยนักศึกษาระดับบัณฑิต

ศึกษา พ.ศ. 2548

สารบัญ
๓๐๑๒

๕๑๔๔๔๒

๓๙

๕๔ ๕๖ ๕๗

๕๙ ๖๑

ประกาศฯเรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการเทียบวิชาเรียน 

และโอนหน่วยกิต 
เข้าสู่การศึกษาในระบบ

ประกาศฯเรื่อง 
เกณฑ์คุณสมบัติด้าน

ภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2563

ข้อบังคับ
ว่าด้วยการศึกษา

ขั้นปริญญามหาบัณฑิต 
พ.ศ. 2562
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 จากปณิธานของอาจารย์ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ และอาจารย์สนั่นเกตุทัต ท่ีว่า 
“เราจะท�างานด้านการศึกษา เพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ” โรงเรียน 
ธุรกิจบัณฑิตย์ จึงได้ถือก�าเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 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 
และปรญิญาเอก โดยค�านงึถงึคณุภาพเป็นส�าคญั และปรบัปรงุพฒันาหลกัสตูรให้ทนัสมยั 
เพื่อสร้างบัณฑิตถึงพร้อมส�าหรับเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลในอนาคต



ค
ู่ม

ือ
บ
ัณ

ฑ
ิต

ศ
ึก

ษ
า
 
๒

๕
๖

๔

4

 ปัจจบัุนมหาวทิยาลยัได้พัฒนาเพ่ือเข้าสูย่คุประเทศไทย ๔.๐ ได้จดัต้ังวทิยาลยัจาก 
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�าดับจนถึง
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
 มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์จะเป็นสถาบันหลกัในการขับเคลือ่นการปรับเปลีย่น
สู่ธุรกิจยุคใหม่และบูรณาการประชาคมอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายในป ี
พ.ศ. ๒๕๖๓

        ความหมายของชื่อและสัญลักษณ์

ชื่อ ธุรกิจบัณฑิตย ์คือ ความรอบรู้ทางธุรกิจ

ดวงตราสัญลักษณ ์
 เป็นรูปพระสิทธิธาดาประทับบนพระแท่น มีวงกลมล้อมรอบ๒ ช้ัน ช้ันนอก
ประดับด้วยกลีบบัวซ้อนกัน ๓๒ กลีบ ระหว่างวงกลม ๒ ชั้น มีนพรัตน์คือแก้ว ๙ ดวง
ประดับเป็นระยะ
 พระสทิธธิาดา เป็นปางหนึง่ของพระพฆิเนศร์หรอืพระคเณศเทพแห่งศลิปะและ
ปัญญา ผู้ทรงขจัดอุปสรรคและประทานความ ส�าเร็จให้แก่มวลมนุษย์ พระหัตถ์ซ้ายทรง
สมุดบัญชี พระหัตถ์ขวาทรงขอช้าง และทรงหนูเป็นพาหนะ
 กลีบบัว ๓๒ กลีบ กลีบบัว หมายถึงความงาม ความดี ความเจริญ และคุณธรรม 
ตัวเลข ๓๒ มคีวามหมายในทางธรรมะ แสดงถึงความเป็นมนษุย์อาการครบ 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�าสิ่งใด
 ๖. เป็นผู้มีมารยาท
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 ๗. เป็นผู้มีความรับผิดชอบในหน้าที่และซื่อสัตย์
 ๘. เป็นผู้รู้จักใช้โอกาส
 ๙. เป็นผู้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

สีสถาบัน คือสีม่วงและสีฟ้า
 สีม่วง หมายถึงอุตสาหกรรม คืือการท�าสิ่งของให้เป็นสินค้า
 สีฟ้า หมายถึงพาณิชยกรรม คือการค้า 
 ความหมายโดยรวมของ “ม่วง-ฟ้า” ก็คือการปฏิบัติทางธุรกิจ

ธงสถาบัน เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นสีม่วง ตรงกลางมีดวงตราสัญลักษณ์อยู่บนพื้นสีฟ้า 
ใต้ดวงตรามีค�าว่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นแนวโค้งตามรูปดวงตรา รอบขอบธง
ประดับด้วยพู่สีเหลือง

ต้นไม้สัญลักษณ์ คือต้นไผ่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความอดทน เมื่อมัดรวมกันหมายถึง
ความแขง็แกร่ง ซ่ึงเกดิจากความรกัและความสามคัค ีมผีลให้ท�ากจิการใดก็ส�าเรจ็ลลุ่วงดงั
ประสงค์ ต้นไผ่ จึงเป็นเครื่องเตือนสติให้ทุกคนมีความอดทน ความเพียร ความรัก ความ
สามัคคี อันจะก่อเกิดพลังมหาศาลดุจมัดไผ่
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นายกสภามหาวิทยาลัย

คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อุปนายก สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คุณสีมา สีมานันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดร.เลิศลักษณ์ ส. บุรุษพัฒน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
คุณอัญชลี ชวนิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ อนันตชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
คุณผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์ กรรมการและเลขานุการ 
ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี

กรรมการอ�านวยการ

 คุณสีมา สีมานันท์ ประธานกรรมการอ�านวยการ 
 อาจารย์ สมศรี ลัทธพิพัฒน์ กรรมการอ�านวยการ 
 ดร.เลิศลักษณ์ ส. บุรุษพัฒน์ กรรมการอ�านวยการ
 ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์ กรรมการอ�านวยการ 
 อาจารย์ เฉิดโฉม จันทราทิพย์ กรรมการอ�านวยการ 
 อาจารย์ อธิภัทร เกตุทัต กรรมการอ�านวยการ
 ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดีและรองอธิการบดี

 ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี
 ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์ รองอธิการบดีอาวุโส สายงานการเงิน
   และบริหาร
 รศ.ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์ รองอธิการบดี สายงานวิจัยและพัฒนา
 ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดี สายงานกิจการนักศึกษา
 อ.วรพงษ์ เดชะศาศวัต รองอธิการบดี สายงานวิทยาลัยจีน
 ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทราทิพย์ รองอธิการบดี สายงานพัฒนาด้านกายภาพ
 ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ รองอธิการบดี สายงานสื่อสารแบรนด์
 ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดี สายงานวิชาการ
 อ.สุทธิวรรธน์ บุรุษพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี
 อ.พิไลพรรณ นวานุช ผู้ช่วยอธิการบดี สายงานทรัพยากรบุคคล
 อ.อธิภัทร เกตุทัต ผู้ช่วยอธิการบดี สายงานอธิการบดี
 Mr.Wang Daoming ผู้ช่วยรองอธิการบดี 
   ด้านการตลาดวิทยาลัยจีน
 Dr.Ching Kit Kelvin Lam ผู้ช่วยรองอธิการบดี ด้านวิจัยวิทยาลัยจีน
 Dr.Peng-Fei Chen ผู้ช่วยรองอธิการบดี 
   ด้านวิชาการวิทยาลัยจีน
 นายนิติ มุขยวงศา ผู้ช่วยรองอธิการบดี สายงานวิชาการ
 ผศ.นงค์นุช ศรีธนาอนันต์ ผู้ช่วยรองอธิการบดี ส�านักมาตรฐาน
   และบริหารวิชาการ
 นายสัญญา เศรษฐพิทยากุล ผู้ช่วยรองอธิการบดี ส�านักดิจิทัลการศึกษา 

   และบริการ
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คณบดี

ผศ.ดร.ศิริเดช ค�าสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรม
   และการบัญชี
ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
   และวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.นพ. พัฒนา เต็งอ�านวย คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ
ผศ.ดร.วิลาวัลย์ อินทร์ช�านาญ คณบดีวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ 
   เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี
ดร.พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล คณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์
   และคณบดีคณะศิลปศาสตร์
Asst. Prof. Dr. Chun-Shuo Chen คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน
ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์
ผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ต.ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรม
   ด้านการบิน
อาจารย์กมลศิริ วงศ์หมึก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
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ผู้อ�านวยการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาเอก

Shanshan Wang, Ph.D. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต อังกฤษ
Shanshan Wang, Ph.D. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต จีน-อังกฤษ
ผศ.ดร.ศิริเดช ค�าสุพรหม หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
    สาขาวิชาการบัญชี
ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
    สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.วรภัทร ไพรีเกรง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
    สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม
ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
   สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ระดับปริญญาโท

Shanshan Wang, Ph.D. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อังกฤษ
Shanshan Wang, Ph.D. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จีน-อังกฤษ
ดร.รชฏ ข�าบุญ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ดร.อริสรา ธานีรณานนท์ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล หลักสูตรนิติศาตรมหาบัณฑิต
ผศ.ดร.มาโนช ชุ่มเมืองปัก หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
รศ.ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ดร.พจมาลย์ สกลเกียรติ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
    สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
รศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
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ระดับปริญญาโท

ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
ผศ.ดร.วรภัทร ไพรีเกรง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รศ.ดร.วราพร จิระพันธุ์ทอง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บและ
   การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา
ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม
ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ดร.ธนภัทร ฆังคะจิตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่
 

ระดับประกาศนียบัตร

ผศ.ดร.สุธีรา  นิมิตรนิวัฒน์  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๒

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญา
มหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๓๔ (๒) แห่งพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวทิยาลยัธรุกิจบัณฑติย์
ในการประชุมครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมต ิ
เห็นสมควรให้ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การศึกษา 
ขั้นปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นดังนี้
 ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย 
การศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๒”
 ข้อ ๒. ยกเลิก “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การศึกษา
ขั้นปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๗” และให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
 ข้อ ๓. ในข้อบังคับนี้ เว้นแต่จะมีข้อความเป็นอย่างอื่น
 มหาวิทยาลัย หมายความว่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 อธิการบด ี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 คณะวิชา หมายความว่า คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่มี   
     การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 คณบด ี  หมายความว่า คณบดีคณะวิชาหรือผู้บริหารหน่วยงาน 
     เทียบเท่าที่มีการเรียนการสอน
     ระดับบัณฑิตศึกษา 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  หมายความว่า คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
      ของแต่ละหลักสูตร 
 หลักสูตร  หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ในระดับบัณฑิต 
     ศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ให้  
     เปิดสอนและได้แจ้งคณะกรรมการ
     การอุดมศึกษาเพื่อทราบแล้ว 
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 คณะกรรมการหลักสูตร หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการของ  
      หลักสูตรที่ท�าหน้าที่บริหาร  
      จัดการหลักสูตร 
 ผู้อ�านวยการหลักสูตร หมายความว่า ผู้อ�านวยการหลักสูตร
      มหาบณัฑติทีท่�าหน้าทีร่บัผดิชอบ 
      บริหารงานประจ�าของ
      แต่ละหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายความว่า อาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่มี
      ภาระหน้าที่ ในการบริหาร
      และพัฒนาหลักสูตรและ 
      การเรียนการสอนตั้งแต่
      การวางแผน การควบคมุคณุภาพ  
      การติดตามประเมินผล 
      และการพัฒนาหลักสูตร 
 อาจารย์ประจ�าหลักสูตร หมายความว่า อาจารย์ประจ�าที่มีคุณวุฒิ
      ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
      ของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมี
      หน้าที่สอนและค้นคว้า วิจัย
      ในหลักสูตรดังกล่าว 
 อาจารย์ประจ�า หมายความว่า บุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งอาจารย์ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
     และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัย-  
     ธุรกิจบัณฑิตย์ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
     ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ
     ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
 อาจารย์พิเศษ หมายความว่า ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ�า 
 หน่วยกิตสะสม หมายความว่า จ�านวนหน่วยกิตทั้งหมดรวมกันของ
     ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ศึกษาใน
     ทุกภาคการศึกษา 
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 การค้นคว้าอิสระ หมายความว่า ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือรายงานที่มี 
     ลักษณะเป็นการศึกษาค้นคว้า
     ด้วยตนเอง 
 ข้อ ๔. เพื่อให้การด�าเนินงานของคณะวิชาเป็นไปโดยเรียบร้อย คณะวิชาโดย 
การอนุมัติของอธิการบดี อาจออกประกาศ ค�าสั่งหรือระเบียบใดๆ เพื่ออนุวัตให้เป็นไป
ตามข้อบังคับนี้
 ข้อ ๕. ให้อธิการบดีรกัษาการตามข้อบงัคับนี ้ในกรณท่ีีมไิด้ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ
นี้หรือในกรณีที่มีความจ�าเป็นให้คณบดีพิจารณาและเสนอความเห็นต่ออธิการบดีเพื่อ
วินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร 

หมวดที่ ๑
ระบบการจัดการศึกษา

 ข้อ ๖. ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาคและไตรภาค
  ๖.๑ ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา
ปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ หากมหาวิทยาลัย
เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนจะก�าหนดระยะเวลาและจ�านวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบ
เคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ
  ๖.๒ ระบบไตรภาค ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ  
๑ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 
 ข้อ ๗. ระยะเวลาการศกึษา ให้ใช้เวลาศกึษาไม่เกนิ ๔ ปี นบัตัง้แต่ภาคการศกึษา
ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 ข้อ ๘. การศึกษาส�าหรับรายวิชาหนึ่งๆ ในระบบการศึกษาแบบทวิภาค อาจ
จัดการเรียนการสอน ๑๕ สัปดาห์ส�าหรับภาคการศึกษาปกติ หรือ ๘ สัปดาห์ส�าหรับภาค
การศึกษาฤดูร้อน หรือจัดการเรียนการสอน ทีละรายวิชา (Block Course) ภายในเวลา 
๕ – ๘ สัปดาห์ก็ได้
 ข้อ ๙. ภาษาที่ใช้ในการศึกษา
  ๙.๑ ภาษาท่ีใช้ในการศึกษารายวิชา อาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่าง
ประเทศก็ได้ตามที่หลักสูตรก�าหนด
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  ๙.๒ ภาษาท่ีใช้ในการท�าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ อาจเป็น 
ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศโดยความเห็นชอบของผู้อ�านวยการหลักสูตรและ/หรือ
คณะกรรมการหลักสูตรและได้รับอนุมัติจากคณบดี

หมวดที่ ๒
ประเภทของนักศึกษา 

 ข้อ ๑๐. นักศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ นักศึกษา
สามัญ นักศึกษา ทดลองเรียน และนักศึกษาบุคคลภายนอก
  ๑๐.๑ นักศึกษาสามัญ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็น
นักศึกษาโดยสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
  ๑๐.๒ นักศึกษาทดลองเรียน หมายถึง นักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้า
ศึกษาตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร ซึ่งเมื่อผ่านการประเมินผลหรือครบเงื่อนไขของ
แต่ละหลักสูตรแล้ว จึงจะรับเข้าเป็นนักศึกษาสามัญตามหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้
ให้นับระยะเวลาการทดลองเรียนเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร
   นกัศึกษาทดลองเรยีนต้องได้คะแนนเฉลีย่สะสมไม่ต�า่ว่า ๓.๐๐ รวม
ทั้งได้สัญลักษณ์ S ทุกรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแรกของปีการ
ศึกษาที่เข้าศึกษาจึงจะเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้
   ในกรณีท่ีนักศึกษาทดลองเรียนยังไม่อาจเปลี่ยนสภาพได้ตาม
วรรคสอง อาจได้รับอนุญาตให้ศึกษาต่อไปอีกหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ เมื่อสิ้นภาค 
การศึกษาปกติที่ได้รับอนุญาตให้ศึกษาต่อไปแล้วจะต้องมีหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียน 
ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต ได้สัญลักษณ์ S ทุกรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต และได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า ๓.๐๐ จึงจะเปลี่ยนสภาพ เป็นนักศึกษาสามัญได้
  ๑๐.๓ นักศึกษาบุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลท่ีไม่มีสถานภาพเป็น
นกัศกึษาในหลักสตูรปกติของมหาวิทยาลยั และได้รับอนมัุตใิห้เข้าศึกษาบางรายวชิา กลุม่
วิชา หรือเข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ ๓
คุณสมบัติของผู้สมัครและวิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษา

 ข้อ ๑๑. ผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาสามัญ นักศึกษาทดลองเรียน และ
นักศึกษาบุคคลภายนอกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  ๑๑.๑ เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
  ๑๑.๒ ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
  ๑๑.๓ ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ศึกษา
  ๑๑.๔ ไม่เคยได้รับโทษจ�าคุกตามค�าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ�าคุก ยกเว้น
แต่เป็นความผิดที่ ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษจ�าคุกมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันสมัคร
  ๑๑.๕ ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไล่ออกจากสถาบัน
อุดมศึกษาใดมาก่อน เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย
  ๑๑.๖ มีภูมิล�าเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อ
ได้สะดวก
  ๑๑.๗ มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ก�าหนดในแต่ละหลักสูตรก�าหนดไว้
  ๑๑.๘ มีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติม ตามที่สภามหาวิทยาลัยก�าหนด
 ข้อ ๑๒. วิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษา อาจกระท�าได้ดังนี้
  ๑๒.๑ สอบข้อเขียนและ/หรือตามวิธีการที่แต่ละหลักสูตรก�าหนด
  ๑๒.๒ สอบสัมภาษณ์ด้านความพร้อมที่จะศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
  ๑๒.๓ ในกรณีของนักศึกษาบุคคลภายนอก คณะวิชาอาจพิจารณารับ 
เข้าเป็นนักศึกษาโดยวิธีการสอบคัดเลือก การคัดเลือก การทดสอบความรู้ หรือโดยวิธ ี
ใดที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นสมควร และคณบดีให้ความเห็นชอบ
   ในกรณีทีเ่หน็สมควรคณะวชิาอาจด�าเนนิการโดยวธิกีารพเิศษอย่าง
อื่นก็ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี
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หมวดที่ ๔
สถานภาพนักศึกษา

 ข้อ ๑๓. ผู้สมัครเข้าศึกษา จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ 
ต่อเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว 
  ในการขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ปฏิบัติตามวิธีการและตามวันเวลา
ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
 ข้อ ๑๔. นักศึกษาสามัญ มี ๒ สถานภาพ คือ
  ๑๔.๑ นักศึกษาปกติ ได้แก่ นักศึกษาสามัญที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป
  ๑๔.๒ นักศึกษารอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาสามญัท่ีสอบได้คะแนนเฉลีย่สะสม
ในภาคการศึกษาปกติต�่ากว่า ๓.๐๐

หมวดที่ ๕
การช�าระค่าเล่าเรียน ค่าบ�ารุง และค่าธรรมเนียม

 ข้อ ๑๕. นักศึกษาต้องช�าระค่าเล่าเรียน ค่าบ�ารุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ ตาม
อัตราและวิธีการ ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
  ส�าหรับนักศึกษาใหม่ ให้ช�าระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าเล่าเรียน 
ค่าบ�ารุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ ในวันที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

หมวดที่ ๖
การลงทะเบียนเรียน

 ข้อ ๑๖. ให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ตามที่
ก�าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร ตามระเบียบปฏิบัติในการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย
 ข้อ ๑๗. นักศึกษาที่เรียนแบบทวิภาค ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้อง 
ลงทะเบียนเรียน ไม่ต�่ากว่า ๖ หน่วยกิตและไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต ส่วนในภาคการศึกษา 
ฤดูร้อน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต นักศึกษาที่เรียนแบบไตรภาค  
จะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต�่ากว่า ๖ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๒ 
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หน่วยกติ จ�านวนหน่วยกติทีล่งทะเบยีนดังกล่าว ให้นบัรวมทัง้รายวชิาทีน่บัหน่วยกิตและ
รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
  จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนตามวรรคแรกไม่ใช้บังคับกับนักศึกษาท่ี
ศึกษาครบทกุวชิาตามหลกัสตูรแล้ว แต่ยงัมวีชิาทีส่อบตกหรอืท�าคะแนนเฉลีย่สะสมไม่ถงึ
เกณฑ์ที่ก�าหนดหรือเป็นการลงทะเบียนใน ภาคการศึกษาที่คาดว่าจะเป็นภาคการศึกษา
สุดท้ายก่อนจะส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
 ข้อ ๑๘. การลงทะเบียนเรียนโดยมีจ�านวนหน่วยกิตมากกว่าหรือน้อยกว่าที่
ก�าหนดไว้ในข้อ ๑๗ ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีโดยผ่านความเห็นชอบจากผู้อ�านวยการ
หลักสูตร ทั้งนี้ จะต้องไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา
 ข้อ ๑๙. การลงทะเบียนเรียนปกติจะกระท�าได้ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา
แต่ละภาค การลงทะเบียนล่าช้าให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย และจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนล่าช้าตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
 ข้อ ๒๐. นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน เมื่อพ้นก�าหนด ๑๔ วัน นับจากวัน
เปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ ๗ วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน จะหมดสิทธิใน
การลงทะเบยีนเรยีนส�าหรบัภาคการศกึษานัน้ เว้นแต่มคีวามจ�าเป็นพเิศษโดยได้รบัความ
เห็นชอบจากคณบดีและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี

หมวดที่ ๗
การขอเพิ่มหรือขอเพิกถอนรายวิชา

 ข้อ ๒๑. การขอเพิ่มรายวิชา จะกระท�าได้ภายใน ๑๔ วัน นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาปกติ หรือภายใน ๗ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน
 ข้อ ๒๒. การขอเพิกถอนรายวิชา จะกระท�าได้ดังนี้
  ๒๒.๑ ถ้าขอเพิกถอนรายวิชาภายใน ๑๔ วัน นับแต่วันเปิดภาคการ
ศึกษาปกติ หรือภายใน ๗ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชาที่เพิกถอน
จะไม่บันทึกในระเบียนแสดงผลการศึกษา และนักศึกษาจะได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืน 
   ส�าหรบันกัศึกษาทีช่�าระค่าเล่าเรยีนในอตัราเหมาจ่าย หากเพิกถอน
เพียงบางวิชา จะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืน แต่ถ้าเพิกถอนทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนใน 
ภาคการศึกษานั้นจะได้รับค่าลงทะเบียนของภาคนั้นคืนทั้งหมด
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  ๒๒.๒ นักศึกษาทีเ่รยีนแบบทวภิาค ถ้าขอเพกิถอนรายวชิาเมือ่พ้นก�าหนด 
๑๔ วัน แต่ไม่เกนิ ๑๒ สัปดาห์นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติ หรอืเมือ่พ้นก�าหนด ๗ วนั 
แต่ไม่เกิน ๗ สัปดาห์นับจากวันเปิด ภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาที่เรียนแบบไตรภาค 
ถ้าขอเพิกถอนรายวิชาเมื่อพ้นก�าหนด ๑๔ วัน แต่ไม่เกิน ๑๐ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาค
การศึกษา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อ�านวยการหลักสูตร ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับ
สัญลักษณ์ W ในรายวิชานั้น และไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืน
  ๒๒.๓ การขอเพิกถอนรายวิชาที่มิได้เป็นไปตามข้อ ๒๒.๒ จะกระท�ามิได้
เว้นแต่จะมคีวาม จ�าเป็นพเิศษ ทัง้นี ้จะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากผูอ้�านวยการหลกัสตูร
และได้รับอนุมัติจากคณบดี ในกรณีนี้นักศึกษาจะได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชานั้นและ
ไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืน
 ข้อ ๒๓. การขอเพิ่มหรือขอเพิกถอนรายวิชา ต้องเป็นไปตามข้อ ๑๗ ด้วย
 ข้อ ๒๔. ในกรณทีีม่หาวทิยาลยัประกาศปิดรายวชิา นกัศกึษามสีทิธขิอเงนิค่าลง
ทะเบียนคืน

หมวดที่ ๘
การประเมินผลการศึกษา

 ข้อ ๒๕. การประเมินผลการศึกษา อาจกระท�าโดยการสอบไล่เมื่อสิ้นภาค
การศกึษา การทดสอบระหว่างภาคการศึกษา การท�ารายงานจากการอ่านและค้นคว้าด้วย
ตนเอง การเขียนภาคนิพนธ์หรือสารนิพนธ์ การเข้าร่วมอภิปราย และ/หรือการประเมิน
ผลโดยลักษณะอื่น
 ข้อ ๒๖. ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นหรือเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้าสอบได้ตามตาราง 
ท่ีก�าหนด ให้นักศึกษาหรือผู้แทนยื่นค�าร้องขอสอบนอกเวลา/สอบแก้ตัว พร้อมหลัก
ฐาน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณบดีและผู้รับผิดชอบรายวิชา และได้รับอนุมัติจาก
รองอธิการบดีสายงานวิชาการ ทั้งนี้ ให้ยื่นภายใน ๓ วันท�าการ หลังจากที่ไม่ได้เข้าสอบ
ในรายวิชานั้นๆ โดยเสียค่าธรรมเนียมการสอบ 
 ข้อ ๒๗. การประเมินผลการศึกษาเป็นดังนี้
  ๒๗.๑ การประเมินผลการศึกษาส�าหรับรายวิชาที่น�าไปคิดคะแนนเฉลี่ย
สะสมแบ่งเป็น ๘ ระดับโดยมีสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้
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ระดับ ค่าระดับ ความหมาย

A ๔.๐ ดีมาก (Very Good)
B+ ๓.๕ ดี (Good)
B ๓.๐ ผ่าน (Pass)
C+ ๒.๕ พอใช้ (Fair)
C ๒.๐ เกือบพอใช้ (Almost Fair)
D+ ๑.๕ อ่อน (Poor)
D ๑.๐ อ่อนมาก (Very Poor)
F ๐.๐ ตก (Fail)

  นักศึกษาที่ได้ผลการศึกษาในระดับ D+ หรือ D หรือ F ในรายวิชาใดที่
เป็นวิชาบงัคบัหรอืวิชาเอกหรือวชิาแกน จะต้องลงทะเบยีนเรียนรายวชิานัน้ซ�า้อกีจนกว่า
จะได้ระดับตั้งแต่ C ขึ้นไป
  ส�าหรับนกัศกึษาทีศ่กึษารายวชิาและสอบได้ครบถ้วนตามข้อก�าหนดของ
หลักสูตร แต่ผลการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า ๓.๐๐ จะต้องลงทะเบียนเรียน
ซ�้าในรายวิชาที่ผลการศึกษาได้ระดับ ขั้น C+ หรือ C จนกว่าจะได้คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ไม่ต�่ากว่า ๓.๐๐ จึงจะถือว่าเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษา
  ส�าหรับวิชาเลือก หากนักศึกษาได้ผลการศึกษาต�่ากว่า B นักศึกษา
อาจลงทะเบียนเรียนซ�้าในรายวิชานั้นได้ หรืออาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกอื่น 
ก็ได้ โดยนักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนเกินกว่าจ�านวนหน่วยกิตที่ก�าหนดไว้ในแต่ละ
หลักสูตรได้
  ในการลงทะเบียนซ�้าจะไม่น�าหน่วยกิตมานับเพิ่มในหลักสูตร แต่คะแนน
เฉลี่ยสะสมคิดจากทุกวิชาที่ลงทะเบียน รวมทั้งวิชาที่ลงทะเบียนซ�้าด้วย
  ๒๗.๒ การประเมินผลการศึกษา ส�าหรับรายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิต เช่น 
วิชาปรับพื้นฐาน การสอบประมวลความรอบรู้ วิทยานิพนธ์ และการสอบวัด/เทียบโอน
ความรู้ จะบันทึกด้วยสัญลักษณ์ซึ่งไม่มีค่าในการค�านวณคะแนนเฉลี่ย ดังต่อไปนี้

 สัญลักษณ์  ความหมาย
S (Satisfactory) ผลการประเมินเป็นพอใจ/ผ่าน
U (Unsatisfactory) ผลการประเมินเป็นไม่พอใจ/ไม่ผ่าน
I (Incomplete) อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา
W (Withdrawal) การเพิกถอนรายวิชา
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 สัญลักษณ์  ความหมาย
AU (Audit) ร่วมฟังการบรรยาย
IP (In Progress)  การท�าวิทยานิพนธ์ยังไม่สิ้นสุด
R (Regrade) ลงทะเบยีนเรยีนซ�า้ทีไ่ม่นบัหน่วยกิตสะสม
CS (Credits from  หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน
Standardized Test) ทางวิชาชีพ
CE (Credits from Exam) หน่วยกิตจากการทดสอบเทียบโอน
 ความรูห้รอืการทดสอบทีไ่ม่ใช่การทดสอบ 

 มาตรฐาน
CT (Credits from Training)  หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา
 จากการอบรมที่จัดขึ้นจากหน่วยงานอื่น
 ที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา
CP (Credits from Portfolio) หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน

 ข้อ ๒๘. หากนักศึกษาได้รับผลการศึกษาเป็น I นักศึกษาต้องด�าเนินการแก้ไข 
I ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันหลังจากประกาศผลสอบรายวิชานั้น หากพ้นก�าหนดระยะ
เวลาดังกล่าว สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็น F ยกเว้นได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้
รับมอบหมาย 
 ข้อ ๒๙. การศึกษาโดยไม่มีการประเมินผล
  ในกรณีจ�าเป็น นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นการ
เสริมความรู้โดย ไม่ต้องการประเมินผลในรายวิชานั้นก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ผู้สอนและได้รบัอนมุติัจากผูอ้�านวยการหลกัสตูร โดยช�าระค่าธรรมเนยีมตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
  การศึกษาโดยไม่มีการประเมินผลตามวรรคหนึ่งให้บันทึกสัญลักษณ์ AU 
ส�าหรับรายวชิานัน้ไว้ในระเบยีนแสดงผลศึกษาโดยไม่นับเป็นหน่วยกติสะสม และนกัศึกษา
จะต้องเข้าฟังค�าบรรยายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นๆ ในวิชานั้น ไม่ต�่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
ของเวลาเรียนทั้งหมด
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หมวดที่ ๙
วิทยานิพนธ์ และ การค้นคว้าอิสระ

 ข้อ ๓๐. การท�าวิทยานิพนธ์
  ๓๐.๑ นักศึกษาจะลงทะเบียนท�าวิทยานิพนธ์ได้ต่อเมื่อมีหน่วยกิตสะสม
ตามหลักเกณฑ์ ที่แต่ละหลักสูตรก�าหนด โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า ๓.๐๐ และ
ต้องสอบผ่านในรายวิชาที่หลักสูตรก�าหนด
  ๓๐.๒ นักศึกษาจะต้องด�าเนินการจัดท�าและสอบวิทยานิพนธ์ในแต่ละ
ขัน้ตอนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั ว่าด้วย การลงทะเบยีนและการประเมิน
ผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับ ปริญญาโท
  ๓๐.๓ ให้ผู้อ�านวยการหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณบดีแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคน และให้อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่
แนะน�าการเขียนวิทยานิพนธ์
  ๓๐.๔ การลงทะเบยีนวทิยานพินธ์ การประเมนิหน่วยกิตวทิยานพินธ์และ
การประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย 
การลงทะเบียนและการประเมินผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท 
 ข้อ ๓๑. การสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
  ๓๑.๑ ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่น้อยกว่า ๑ คน และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร ซ่ึงรวมแล้วต้อง
ไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักหรือ
อาจารย์ทีป่รกึษาร่วม โดยอาจารย์ผูส้อบต้องมคีณุวฒุ ิคณุสมบตั ิผลงานทางวชิาการเป็น
ไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร ว่าด้วย เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา 
พ.ศ. ๒๕๕๘
  ๓๑.๒ ให้คณบดีแต่งต้ังคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอสิระ ประกอบด้วย
อาจารย์ประจ�าหลักสูตร และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งรวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า ๓ 
คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้อง ไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
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  ๓๑.๓ นักศึกษาต้องเสนอวทิยานิพนธ์พร้อมบทคัดย่อท่ีมรีปูแบบท่ีถูกต้อง
และได้รับความเห็นชอบขั้นสุดท้ายจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ก่อนวันนัดสอบ อย่างน้อย ๒ สัปดาห์ 
  ๓๑.๔ การสอบวิทยานิพนธ์ จะผ่านได้โดยความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
  ๓๑.๕ ในกรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านในครั้งแรก ให้มีสิทธิสอบได้อีกหนึ่ง
ครั้งภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ก�าหนด
  ๓๑.๖ ในการสอบวิทยานิพนธ์ หากคณะกรรมการสอบเห็นควรให้แก้ไข
ปรับปรุงวิทยานิพนธ์เล็กน้อยให้ถือว่าการประเมินผลนั้นผ่านโดยมีเงื่อนไข และนักศึกษา
จะต้องแก้ไขวทิยานพินธ์ตามค�าแนะน�าของคณะกรรมการสอบวทิยานพินธ์ ภายในระยะ
เวลาที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ก�าหนด
  ๓๑.๗ เมือ่ได้ลงทะเบยีนวทิยานิพนธ์ครบตามทีห่ลกัสตูรก�าหนด และสอบ
ผ่านวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว จะได้ผลการศึกษาเป็น S การประเมินผลวิทยานิพนธ์มี ๓ 
ระดับคือ
   ดีมาก  (Excellent)
   ดี   (Good)
   ผ่าน   (Pass)
 ข้อ ๓๒. นักศึกษาที่จะมีสิทธิลงทะเบียนท�าการค้นคว้าอิสระต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่หลักสูตรก�าหนด
 ข้อ ๓๓. การลงทะเบยีนและประเมนิผลการค้นคว้าอสิระ ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การลงทะเบียนและการประเมินผลการศึกษาสารนิพนธ์
 ข้อ ๓๔. การสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination) 
ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบปากเปล่าให้เป็นไปตามท่ีก�าหนดใน
หลักสูตร โดยจัดให้มีการสอบประมวล ความรอบรู้อย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง
 ข้อ ๓๕. นักศึกษามีสิทธิสอบประมวลความรอบรู้ เมื่อมีคุณสมบัติครบตาม
ที่หลักสูตรก�าหนด โดยให้ผู้มีสิทธิสอบด�าเนินการสมัครสอบข้อเขียนและ/หรือสอบ
ปากเปล่าตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
 ข้อ ๓๖. ในกรณีที่หลักสูตรก�าหนดให้มีทั้งการสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่า 
นักศึกษามีสิทธิขอสมัครสอบปากเปล่าได้ต่อเมื่อสอบข้อเขียนผ่านแล้ว
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 ข้อ ๓๗. ในกรณีที่มีการสอบปากเปล่า ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่า ตามค�าแนะน�าของผู้อ�านวยการหลักสูตร โดยมีจ�านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน 
 ข้อ ๓๘. ในการสอบข้อเขยีนหรอืสอบปากเปล่า นกัศึกษาต้องสอบให้ผ่านภายใน 
๓ ครั้ง
 ข้อ ๓๙. ในกรณีนักศึกษาขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัยและท่ีปรึกษาเพื่อ
รายงานความก้าวหน้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร ที่ปรึกษาสามารถขอยกเลิกภาระงานการ
ดูแลนักศึกษาที่อยู ่ในความรับผิดชอบได้ โดยเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การยกเลิกภาระงานดูแลนักศึกษาของอาจารย์ ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ในระดับบัณฑิตศึกษา
 ข้อ ๔๐. มหาวิทยาลัยมีระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงานโดยผลงานสามารถ
คัดลอกหรือซ�้าซ้อนกับงานของผู้อื่นได้ร้อยละ ๒๐ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๓๐ ตามมติของ
คณะกรรมการสอบของแต่ละหลกัสตูร หากพบว่าผลงานมกีารคดัลอกหรอืซ�า้ซ้อนกบังาน
ของผู้อื่นเกินกว่าที่ก�าหนดข้างต้น หรือพบว่ามีการจ้างท�ารายงานการค้นคว้าอิสระหรือ
วิทยานิพนธ์ มหาวทิยาลยัจะไม่อนมุติัรายงานการค้นคว้าอสิระหรอืวทิยานพินธ์ หรอือาจ
จะพิจารณาถอดถอนรายงานการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ชิ้นนั้นได้
 ข้อ ๔๑. การอนุมัติให้เผยแพร่วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นไปตาม
มติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เว้นแต่คณบดีมีความเห็นเป็น
อย่างอื่น

หมวดที่ ๑๐
การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต

 ข้อ ๔๒. การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต 
  การขอเทียบโอนการศึกษาในระบบ และการเทียบโอนจากการศึกษา
นอกระบบ และ/หรือ การศกึษาตามอธัยาศยั ให้เป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั ว่าด้วย  
แนวปฏิบัติ ในการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต เข้าสู่การศึกษาในระบบ
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หมวดที่ ๑๑
การเรียนข้ามสถาบัน

  ข้อ ๔๓. ในกรณีจ�าเป็น นักศึกษาอาจขออนุมัติจากคณบดีให้ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาที่จัดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรองหลักสูตรและน�าผลการศึกษามาเทียบและโอนหน่วยกิตได้ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
 ข้อ ๔๔. มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบัน
อืน่ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยให้ลงทะเบยีนเรยีนบางวชิา เพือ่น�าหน่วยกติและ
ผลการศกึษา ไปเป็นส่วนหนึง่ในการศกึษาตามหลกัสตูรของสถาบันทีต่นศกึษาอยูไ่ด้ ทัง้นี้
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

หมวดที่ ๑๒
การให้พักการศึกษา

 ข้อ ๔๕. นักศกึษาอาจถกูสัง่ให้พกัการศกึษาตามข้อบงัคบั ว่าด้วย วนิยันกัศกึษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในกรณีนี้ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นไม่ได้รับค่าระดับหรือ
จ�านวนหน่วยกิตใดๆ ในภาคการศึกษาที่ ถูกสั่ง ให้พักการศึกษา
 ข้อ ๔๖. กรณีนักศึกษาถูกลงโทษให้พักการศึกษาด้วยเหตุทุจริตในการสอบไล่  
ให้ถือว่าได้ค่าระดับ F ในรายวิชาที่ทุจริตในการสอบไล่นั้น และอาจได้รับโทษอื่นๆ ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การสอบไล่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 ข้อ ๔๗. ในกรณีที่มีค�าสั่งของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาพักการศึกษาภายหลัง 
วันลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนรายวิชาทั้งหมดเป็นโมฆะ ในกรณีนี้
มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา ให้เต็มจ�านวน
 ข้อ ๔๘. นักศึกษาทีถ่กูสัง่ให้พกัการศกึษา ภายหลงัพ้นก�าหนดโทษและประสงค์
จะกลับเข้า ศึกษาใหม่ต้องยื่นค�าร้องต่อคณบดีก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ 
วัน และจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ซึ่งอธิการบดีมอบหมาย และต้องช�าระ
ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ ที่ถูกสั่งให้พักการศึกษา
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หมวดที่ ๑๓
การลาพักการศึกษา

 ข้อ ๔๙. ในกรณีนักศึกษามีกิจธุระจ�าเป็น จะขอลาพักการศึกษาได้ โดยต้อง
ยื่นค�าร้องขอลาพักการศึกษาต่อคณบดีภายในเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาค
เรียนที่ขอลาพักการศึกษา
 ข้อ ๕๐. หากพ้นก�าหนดตามข้อ ๔๙ แล้ว นักศึกษาอาจขอลาพักการศึกษาได้ 
ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  ๕๐.๑ ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
  ๕๐.๒ มีความจ�าเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศโดยมีเหตุอันสมควร
  ๕๐.๓ เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค�าสั่งแพทย์ โดยมี
ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือเอกชน
  ๕๐.๔ มีเหตุสุดวิสัย
 ข้อ ๕๑. คณบดีมีอ�านาจอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกินสองภาค
การศึกษาปกติติดต่อกัน แต่ทั้งน้ีเมื่อรวมเวลาการพักการศึกษาท้ังหมดต้องไม่เกิน ๔ 
ภาคการศึกษาปกติ
 ข้อ ๕๒. ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา จะไม่นับระยะเวลา
ที่ลารวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษา ทั้งนี้ เฉพาะระยะเวลาการศึกษาต้องอยู่ภายในกรอบ
เวลาตามข้อ ๗.
 ข้อ ๕๓. นกัศกึษาทีไ่ด้รบัอนมุตัใิห้ลาพกัการศกึษาต้องช�าระค่ารกัษาสถานภาพ 
การเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติที่ขอลาพักการศึกษา
 ข้อ ๕๔. นักศกึษาทีไ่ด้รบัอนมุติัให้ลาพกัการศกึษาประสงค์จะกลบัเข้าศกึษาใหม่ 
ต้องได้รบัอนุมตัจิากคณบดก่ีอนวนัเปิดภาคการศกึษาไม่น้อยกว่า ๑๕ วนั หากพ้นก�าหนด
ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ซึ่งอธิการบดีมอบหมาย
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หมวดที่ ๑๔
การขอขยายเวลาการศึกษา

 ข้อ ๕๕. การขอขยายระยะเวลาการศกึษา ท�าได้ครัง้ละไม่เกนิ ๑ ภาคการศึกษา
และรวมระยะเวลาการขยายเวลาไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
  ๕๕.๑ เป็นผู้ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรก�าหนด
  ๕๕.๒ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า ๓.๐๐
  ๕๕.๓ ผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
  ๕๕.๔ อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ หรือ
รอการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ๕๕.๕ ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้อ�านวยการหลักสูตร 
คณบดี และได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
  ๕๕.๖ นักศึกษาต้องท�าค�าร้องเพ่ือขอขยายเวลาในขณะท่ียังคงสภาพ
การเป็นนักศึกษา 
  ๕๕.๗ หากได้รับอนุมัติขยายเวลาการศึกษา นักศึกษาต้องท�าค�าร้องเพื่อ
รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาด้วย

หมวดที่ ๑๕
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 ข้อ ๕๖. นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
  ๕๖.๑ ลาออกโดยได้รับอนุมัติแล้ว
  ๕๖.๒ เป็นนักศึกษารอพินิจ ๒ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้ยกเว้น
กรณีนักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา
  ๕๖.๓ เป็นนกัศกึษาทดลองเรยีนซึง่ไม่สามารถเปลีย่นสภาพเป็นนกัศกึษา
สามัญได้
  ๕๖.๔ ไม่สามารถส�าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก�าหนด
  ๕๖.๕ สอบประมวลความรอบรู้หรอืสอบวทิยานพินธ์ไม่ผ่านตามทีก่�าหนด
ในข้อบังคับนี้
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  ๕๖.๖ ไม่ลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาปกตแิละไม่ได้ปฏบิตัติามหมวด
การลาพักการศึกษาของข้อบังคับนี้
  ๕๖.๗ เป็นนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกและไม่
เข้าสอบทุกรายวิชา ที่ลงทะเบียนเรียน
  ๕๖.๘ ขาดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
  ๕๖.๙ ถูกลงโทษทางวินัยให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

หมวดที่ ๑๖
การส�าเร็จการศึกษาและรับปริญญา

 ข้อ ๕๗. นักศึกษาจะถือว่าเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  ๕๗.๑ สอบได้ครบถ้วนตามหลักสูตร โดยมีหน่วยกิตสะสมตามที่แต่ละ
หลักสูตรก�าหนด
  ๕๗.๒ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า ๓.๐๐
  ๕๗.๓ สอบผ่านวิทยานิพนธ์ หรือ สอบผ่านการค้นคว้าอิสระ
   ๕๗.๓.๑ กรณีวิทยานิพนธ์ ต้องสอบผ่านวิทยานิพนธ์และผลงาน
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
ระดบันานาชาตทิีม่คีณุภาพตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา ว่าด้วย หลกัเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวชิาการส�าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ หรือน�าเสนอต่อ
ที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่น�าเสนอฉบับสมบรูณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกล่าว
   ๕๗.๓.๒ กรณีการค้นคว้าอิสระ ต้องสอบผ่านประมวลความรอบรู้ 
พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระผ่านแล้ว หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้า
อิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
   ๕๗.๔ สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
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บทเฉพาะกาล

 ข้อ ๕๘. ในระหว่างที่ยังไม่มีการออกประกาศ ค�าสั่ง หรือระเบียบใดๆ เพื่อ
อนุวัตให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ให้ใช้ประกาศ ค�าสั่ง หรือระเบียบท่ีออกตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปก่อนเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้

    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 อาศยัอ�านาจตามความในข้อ ๙ แห่งระเบยีบมหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์  
ว่าด้วยการบริหารงานมหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์ พทุธศักราช ๒๕๒๘ จงึให้ออกข้อบังคบั
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการสอบไล่ของนักศึกษาระดับบัณฑิต พุทธศักราช 
๒๕๔๙ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อบงัคบันีเ้รียกว่า “ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัธรุกิจบณัฑติย์ ว่าด้วยการการสอบไล่ 
 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๙”
ข้อ ๒. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓. บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือบันทึกที่ขัดหรือแย้ง หรือที่
 เหมือนกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔. ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๕. ค�าว่า “ระดับบัณฑิตศึกษา” ให้หมายรวมถึง การศึกษาระดับประกาศนียบัตร 
 บัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ข้อ ๖. การอ�านวยการและควบคุมการสอบไล่

๖.๑  ในกรณทีีเ่ป็นการสอบของวชิาทีม่กีารเรยีนการสอนแบบปกต ิการแต่งตัง้
คณะกรรมการอ�านวยการสอบไล่ให้เป็นไปตามที่ มหาวิทยาลัยก�าหนด 
ส่วนการจดัการเรยีนการสอนทลีะรายวชิา (Block Course) ให้อธกิารบดี
แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการอ�านวยการสอบไล่ 
และผูอ้�านวยการบณัฑติศึกษาสาขาวิชาทีม่กีารเรียนการสอนทีละรายวชิา
เป็นกรรมการ

๖.๒  ให้ประธานกรรมการอ�านวยการสอบไล่  แต่งตั้งคณะกรรมการหรือ 
คณะท�างานเกีย่วกับการปฏบิติังานด้านต่างๆ เพือ่ควบคมุ และด�าเนนิการ
สอบไล่ให้เป็นไปตามข้อบงัคับ และให้มอี�านาจหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการ
อ�านวยการสอบไล่มอบหมาย
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๖.๓  ให้สาขาวิชา น�าต้นฉบับข้อสอบส่งให้คณะกรรมการวิชาการประจ�าสาขา
วิชาพิจารณาให้ความเห็นชอบ และน�าต้นฉบับข้อสอบท่ีผ่านความเห็น
ชอบแล้วส่งให้แผนกประเมินผลการศึกษา ส�านักวิชาการ จากนั้นฝ่าย
ทะเบียนและประมวลผลเบิกต้นฉบับข้อสอบไปด�าเนินการต่อไป

๖.๔  ในกรณีที่มีนักศึกษาฝ่าฝ ืนข้อบังคับว ่าด ้วยการสอบไล่ ประธาน 
คณะกรรมการอ�านวยการสอบไล่หรือกรรมการผู ้ได้รับมอบหมาย   
มอี�านาจสัง่หรอืด�าเนินการมใิห้นักศึกษาผู้นัน้เข้าห้องสอบหรอืให้นกัศกึษา
ผู้นั้นออกจากห้องสอบได้ตามที่เห็นควร

๖.๕  อาจารย์ผู้ตรวจข้อสอบต้องน�าส่งผลการศึกษา ให้คณะกรรมการวิชาการ
ประจ�าสาขาวิชาพิจารณา จากน้ันให้สาขาวิชาส่งให้แผนกประเมินผล 
การศึกษาส�านักวิชาการ เสนอขออนุมัติรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการหรือ 
ผู้ที่ประธานอ�านวยการสอบไล่มอบหมาย เมื่ออนุมัติแล้ว จึงให้ฝ่าย
ทะเบียนและประมวลผล ประกาศผลสอบให้นักศึกษาทราบและด�าเนิน
การบันทึกผลสอบต่อไป

ข้อ ๗. ข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบไล่
๗.๑  นักศึกษาต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานท่ีสอบ ท่ีมหาวิทยาลัย

ก�าหนดไว้ ผู้ไม่ปฏิบัติดังกล่าวถือว่าขาดสอบ
๗.๒  นักศกึษาต้องแสดงบตัรประจ�าตวันกัศกึษา ให้กรรมการควบคมุห้องสอบ

ตรวจทุกครั้งที่เข้าสอบ  มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
   ในกรณบัีตรประจ�าตัวนกัศึกษาช�ารดุหรือหมดอาย ุกรรมการ

ควบคุมห้องสอบอาจผ่อนผันให้นักศึกษาผู้นั้น เข้าสอบไล่ในวิชานั้นได้ 
โดยเกบ็บตัรประจ�าตวันกัศกึษานัน้ไว้ แล้วน�าไปมอบให้ฝ่ายทะเบยีนและ
ประมวลผล เพื่อให้นักศึกษาท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษาใหม่ 

   ในกรณีท่ีนักศึกษาลืมบัตรประจ�าตัว ให้นักศึกษาไปท�าบัตร
ประจ�าตัวที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล แล้วน�าบัตรประจ�าตัวมามอบ
ให้กรรมการควบคุมห้องสอบ เพื่อด�าเนินการสอบต่อไป

๗.๓  นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๗.๔  นักศึกษาผู้ใดสอบแทนกัน ถือว่าประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรง จะถูก 

ลงโทษขัน้สงูสดุ ตามทีไ่ด้ระบไุว้ในข้อ ๙.๒ และในกรณท่ีีให้บุคคลภายนอก 
เข้าสอบแทน บุคคลผู้นั้นอาจถูกด�าเนินคดีตามกฎหมาย
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๗.๕  นักศึกษาต้องจัดหาอปุกรณ์เครือ่งเขยีนท่ีจ�าเป็นเกีย่วกบัการสอบมาเอง 
ไม่อนุญาตให้ยืมสิ่งของทุกชนิดจากนักศึกษาผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ

๗.๖  ห้ามนกัศกึษาน�าต�ารา บันทึก เอกสาร เครือ่งค�านวณ หรอืสิง่ของอ่ืนใด 
ที่มีสูตร ข้อความ หรือสัญลักษณ์ ที่เก่ียวข้องกับรายวิชาที่สอบเข้า 
ห้องสอบ เว้นแต่ผู้ที่ออกข้อสอบไล่ในวิชานั้นได้อนุญาตไว้ โดยระบุ 
ไว้ในค�าชี้แจงของข้อสอบ

๗.๗  ห้ามนักศึกษาน�าอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
๗.๘  นักศึกษาต้องเข้าห้องสอบทันทีเมื่อมีสัญญาณให้เข้าห้องสอบ หาก

นักศึกษาผู้ใดเข้าห้องสอบก่อนมีสัญญาณเข้าสอบจะถูกตัดสิทธ์ิในการ
สอบไล่วิชานั้น

   ในกรณีที่นักศึกษามาถึงห้องสอบสายเกินกว่า ๓๐ นาที  
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๗.๙  ในการสอบ นักศึกษาต้องใช้สมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบท่ี
มหาวิทยาลัยจัดให้โดยเฉพาะเท่านั้น

๗.๑๐ นักศึกษาต้องนั่งตามเลขที่นั่งสอบท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนดไว้ และห้าม
เคลื่อนย้ายเก้าอี้ออกจากแถวที่จัดไว้ให้

๗.๑๑ เมื่อเข้าห้องสอบแล้ว นักศึกษาต้องลงลายมือช่ือในบัญชีรายช่ือผู ้
เข้าสอบที่ได้จัดไว้ มิฉะนั้นจะถือว่าขาดสอบ

๗.๑๒ ระหว่างการสอบ หากนักศึกษาสงสัยหรือต้องการสิ่งใด ให้แจ้งแก่
กรรมการควบคุมห้องสอบ และห้ามนักศึกษาพูดหรือติดต่อกันหรือ
ก่อการรบกวนแก่ผู้อื่น

๗.๑๓ นักศึกษาต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อความที่แจ้งไว้ในข้อสอบ หรือ
ที่กรรมการควบคุมห้องสอบแจ้งให้ทราบ หากไม่ปฏิบัติตาม ผู้ตรวจ
ข้อสอบอาจไม่ตรวจข้อสอบนั้นๆก็ได้

๗.๑๔ เมือ่หมดเวลาสอบตามก�าหนด ห้ามนักศกึษาเขยีนค�าตอบต่อไปอกี และ
ต้องรีบส่งสมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบให้กรรมการควบคุม
ห้องสอบทันที สมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบที่ส่งแล้ว  
จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อความใดอีกมิได้
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๗.๑๕ นักศกึษาจะออกจากห้องสอบได้กต่็อเมือ่การสอบผ่านไปแล้ว ๔๕ นาที 
นับแต่มีสัญญาณเริ่มการสอบ และจะต้องรอจนกว่ากรรมการควบคุม
ห้องสอบได้เกบ็สมดุค�าตอบและ/หรอืกระดาษค�าตอบและข้อสอบเป็น
ทีเ่รียบร้อยแล้ว การออกจากห้องสอบชัว่คราวจะต้องได้รบัอนญุาตจาก
กรรมการควบคุมห้องสอบ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการควบคุม
ห้องสอบ

๗.๑๖ เมื่อนักศึกษาได้ส่งสมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบแก่กรรมการ
ควบคุมห้องสอบเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาต้องออกไปให้พ้นบริเวณ 
เขตสอบไล่ทันทีห้ามส่งเสียงหรือท�าการรบกวนผู้ที่ก�าลังสอบอยู่ หรือ
ให้อาณัติสัญญาณเกี่ยวกับวิชาที่ตนสอบ ซึ่งอาจท�าให้ผู ้อื่นที่อยู่ใน 
ห้องสอบได้รับประโยชน์

ข้อ ๘. ข้อปฏิบัติของกรรมการควบคุมห้องสอบ
๘.๑  แต่ละห้องต้องมีกรรมการควบคุมห้องสอบ อย่างน้อยห้องละหนึ่งคน
๘.๒  การปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมห้องสอบ

๘.๒.๑  กรรมการควบคุมห้องสอบจะต้องไปรับข้อสอบก่อนเวลาเข้า
สอบ ๓๐ นาท ีพร้อมลงลายมอืชือ่รบัซองข้อสอบ สมดุค�าตอบ 
กระดาษค�าตอบ เอกสาร และอปุกรณ์อ่ืนๆทีเ่กีย่วกบัการสอบ

๘.๒.๒ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องไปถงึห้องสอบก่อนเวลาเริม่สอบ 
อย่างน้อย ๑๐ นาที เพื่อแจกข้อสอบ สมุดค�าตอบและ/หรือ
กระดาษค�าตอบ  โดยวางกระดาษข้อสอบคว�่าหน้า ทับด้วย
สมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบให้เรียบร้อย ก่อนมี
สญัญาณเริม่การสอบกรรมการควบคมุห้องสอบต้องลงลายมอื
ชื่อก�ากับ ในสมุดค�าตอบทุกเล่มและ/หรือกระดาษค�าตอบ 
ทุกชุด ก่อนแจกสมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบ

๘.๒.๓ กรรมการควบคุมห้องสอบไม่มีอ�านาจอนุญาตให้นักศึกษา 
น�าต�ารา  บันทึก เอกสาร เครื่องค�านวณ อุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใด
ทีม่สีตูร ข้อความ หรือสญัลกัษณ์ ทีเ่กีย่วข้องกบัรายวชิาทีส่อบ 
เข้าห้องสอบ เว้นแต่ผู้ที่ออกข้อสอบไล่ในวิชานั้นได้อนุญาตไว้ 
ซึ่งระบุในค�าชี้แจงของข้อสอบ
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๘.๒.๔ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องเก็บข้อสอบ สมุดค�าตอบและ/
หรอืกระดาษค�าตอบจากทีน่ั่งสอบท่ีขาดสอบ หลงัจากการสอบ
ผ่านไปแล้ว ๓๐ นาที

๘.๒.๕ ให้กรรมการควบคุมห้องสอบประสานงานกัน และตรวจตรา
ความเรียบร้อยในการสอบโดยสม�่าเสมอ

   ในกรณีกรรมการควบคมุห้องสอบ มเีหตจุ�าเป็นต้อง
ออกจากห้องสอบเป็นการชัว่คราว ให้แจ้งแก่กรรมการควบคมุ
ห้องสอบผู้อื่นที่ประจ�าห้องสอบนั้นทราบก่อนออกจากห้อง
สอบ

๘.๒.๖ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องไม่ส่งเสียงรบกวน อ่านหนังสือ 
ใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หรือน�างานอื่นเข้าไปท�าในขณะ
ควบคุมการสอบ

๘.๓  การควบคุมการเข้าห้องสอบและการออกจากห้องสอบของนักศึกษา
๘.๓.๑ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องดูแลนักศึกษาทุกคนให้เข้า 

ห้องสอบภายใน ๑๐ นาที นับแต่มีสัญญาณเข้าสอบ
   ในกรณีนักศึกษามาถึงห้องสอบสายกว่า ๓๐ นาที 

กรรมการผู้ควบคุมห้องสอบไม่มีอ�านาจอนุญาตให้นักศึกษา 
เข้าห้องสอบ

๘.๓.๒ กรรมการควบคุมห้องสอบจะอนญุาตให้ผูเ้ข้าสอบออกจากห้อง
สอบได้ต่อเมือ่การสอบได้ผ่านไปแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔๕ 
นาที นับแต่มีสัญญาณเข้าสอบ 

   ในกรณีท่ีนักศึกษามีความจ�าเป็นต้องออกจากห้อง
สอบชั่วคราว ให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการควบคุมห้องสอบ 
ที่จะพิจารณาอนุญาตหรือไม่ และถ้าอนุญาตต้องมีกรรมการ
ควบคุมห้องสอบนั้นคอยดูแลด้วย ท้ังนี้จะต้องมีกรรมการอยู่
ควบคุมห้องสอบอย่างน้อยหนึ่งคน

๘.๓.๓ กรรมการควบคุมห้องสอบ ต้องดูแลมิให้ผู ้ซึ่งไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการสอบอยู่ใกล้บริเวณห้องสอบ



ป
ร
ิญ
ญ
า
โ
ท

35

๘.๔  การตรวจรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบ
 ๘.๔.๑ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องตรวจบัตรประจ�าตัวนักศึกษา 

 ก่อนเข้าห้องสอบ ถ้าไม่มีบัตรประจ�าตัวนักศึกษาไม่อนุญาต
  ให้เข้าห้องสอบ
 ๘.๔.๒ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องให้นักศึกษาลงลายมือชื่อ ใน 

 บัญชีรายช่ือที่จัดไว้เป็นหลักฐานการเข้าสอบ พร้อมท้ังตรวจ 
 บัตรประจ�าตัวนักศึกษาอีกครั้งหนึ่ง

    ในกรณีทีน่กัศกึษาไม่มรีายชือ่ทีจ่ดัไว้ให้ในห้องสอบ 
 นั้น ต้องมีแบบแสดงการเพิ่มชื่อเข้าสอบ จากการตรวจสอบ 
 ของฝ่ายทะเบยีนและประมวลผล มามอบให้กรรมการควบคมุ 
 ห้องสอบเพื่ออนุญาตให้เข้าสอบ

 ๘.๔.๓ เมื่อการสอบผ่านพ้นไปแล้ว ๔๕ นาที ให้กรรมการควบคุม 
 ห้องสอบกรอกข้อมูลในใบรายงานผลการควบคุมการสอบไล ่
 ให้ครบถ้วน เพ่ือเป็นการรายงานผลการสอบประจ�าวัน 
 ต่อประธานกรรมการอ�านวยการสอบไล่

๘.๕  ห้ามกรรมการควบคุมห้องสอบ อธิบาย ช้ีแจง หรือสันนิษฐานเก่ียว
กับข้อสงสัยของนักศึกษาในเรื่องข้อสอบ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือ 
เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลจะด�าเนินการ
แจ้งไปให้ทราบ

๘.๖ ให้กรรมการควบคุมห้องสอบ แจกสมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษ 
ค�าตอบ แก่นกัศึกษาทีม่คีวามจ�าเป็นต้องขอเพ่ิมได้เพยีง ครัง้ละ ๑ เล่ม 
หรอื ๑ แผ่น แล้วแต่กรณ ีพร้อมทัง้ลงลายมอืชือ่กรรมการควบคมุห้อง
สอบลงสมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบที่ขอเพิ่มนั้น

๘.๗ การสิ้นสุดเวลาสอบ
 ๘.๗.๑ เมื่อหมดเวลาสอบแล้ว กรรมการควบคุมห้องสอบสั่งให้  

 นักศึกษาทุกคนหยุดเขียน และนักศึกษาน�าสมุดค�าตอบ 
  และ/หรือกระดาษค�าตอบส่งกรรมการแล้ว นักศึกษาจึงออก 

 จากห้องสอบได้
 ๘.๗.๒  ในกรณีที่นักศึกษายังเขียนต่อไปเมื่อหมดเวลาสอบแล้ว ให้ 

  กรรมการควบคุมห้องสอบบันทึกระยะเวลาส่วนเกินบน



ค
ู่ม

ือ
บ
ัณ

ฑ
ิต

ศ
ึก

ษ
า
 
๒

๕
๖

๔

36

   หัวสมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบแจ้งให้อาจารย์
   ผู้สอนได้ทราบ เพื่อพิจารณาถึงผลของการกระท�าของ  

  นักศึกษาผู้นั้นต่อไป
๘.๘ การเก็บสมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบ 
 ๘.๘.๑  กรรมการควบคุมห้องสอบ ต้องไม่อนุญาตให้นักศึกษา
   น�าข้อสอบ สมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบที่ไม่ได้ใช้ 

  ออกจากห้องสอบ
 ๘.๘.๒  กรรมการควบคุมห้องสอบ ต้องเรียงสมุดค�าตอบและ/หรือ 

  กระดาษค�าตอบ ตามล�าดับเลขที่สอบของนักศึกษาพร้อม 
  ข้อสอบหนึ่งชุด แล้วน�าบรรจุลงในซองรายวิชาให้เรียบร้อย  
  ส่วนสมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบที่ไม่ได้ใช้ 

   รวมทั้งข้อสอบทั้งหมดให้บรรจุลงซองอื่นต่างหาก และ
   ให้น�าส่ง ณ หน่วยกลางที่รับส่งข้อสอบ พร้อมทั้งลงลายมือ  

  ไว้เป็นหลักฐาน และต้องให้เจ้าหน้าที่ผนึกซองสมุดค�าตอบ 
  และ/หรือกระดาษค�าตอบทันที

๘.๙  กรรมการควบคุมห้องสอบผู้ใดมีเหตุจ�าเป็น ไม่สามารถควบคุมการ
สอบได้ตามวันเวลาที่ก�าหนด ให้จัดหากรรมการควบคุมห้องสอบคน
อื่นมาแทน โดยต้องเสนอให้ประธานกรรมการอ�านวยการสอบไล่หรือ
กรรมการที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติก่อนก�าหนดการคุมสอบ 
หากเป็นเหตุสุดวิสัยไม่สามารถขออนุมัติก่อนก�าหนดการควบคุมสอบ 
ให้แจ้งหน่วยงานทีต่นสงักัดทนัททีีส่ามารถท�าได้ และเสนอให้ประธาน
กรรมการอ�านวยการสอบไล่ทราบต่อไป

๘.๑๐ กรรมการควบคุมห้องสอบผู้ใดละเลยหรือไม่ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
ให้ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ และอาจถูกพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี

ข้อ ๙. การพิจารณาการกระท�าทุจริตของนักศึกษาในการสอบ
๙.๑  ข้อปฏิบัติส�าหรับกรรมการควบคุมห้องสอบ
 ๙.๑.๑  ในกรณีที่มีการส่งเสียง แสดงสัญญาณ หรือการกระท�าใด 
  ที่ส่อเจตนาทุจริตในขณะท�าการสอบ ให้กรรมการควบคุม 
  ห้องสอบพิจารณาว่ากล่าวตักเตือน หากยังไม่เชื่อฟัง 
  ให้กรรมการควบคุมห้องสอบท�ารายงานตามแบบรายงานทุจรติ 
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 การสอบของมหาวทิยาลยั โดยให้นกัศกึษาผูน้ัน้ลงชือ่รบัทราบ 
 ไว้เสนอต่อประธานกรรมการอ�านวยการสอบไล่

 ๙.๑.๒ ในกรณีที่มีการกระท�าทุจริต เช่น ส่ง แสดง เก็บ น�าเข้ามาซึ่ง 
 ต�ารา บันทึก เอกสาร เครื่องค�านวณ อุปกรณ์ หรือสิ่งของ

  อืน่ใดท่ีมสีตูร ข้อความ หรอืสญัลกัษณ์ ทีเ่กีย่วข้องกบัการสอบ 
 ในรายวิชานั้นซึ่งผู้ออกข้อสอบมิได้อนุญาต โดยระบุไว้ใน  
 ข้อสอบ หรือในกรณีที่นักศึกษาให้บุคคลอื่นช่วยท�าข้อสอบ

  หรอืเข้าห้องสอบแทน หรอืเข้าสอบแทนบคุคลอืน่ ให้กรรมการ 
 ควบคุมห้องสอบท�ารายงานตามแบบรายงานทุจริตการสอบ 
 ของมหาวิทยาลัย โดยให้นักศึกษาผู้นั้นลงชื่อรับทราบไว้ 

  พร้อมทั้งแนบหลักฐานการทุจริต เสนอต่อประธานกรรมการ 
 อ�านวยการสอบไล่

 ๙.๑.๓ ในกรณีที่นักศึกษาผู้กระท�าทุจริต ตามข้อ ๙.๑.๑ หรือ ๙.๑.๒  
 ไม่ยอมลงลายมื่อชื่อรับทราบในรายงาน ให้ท�ารายงานบันทึก 
 พฤติกรรมของนักศึกษาที่ไม่ยอมลงลายมือชื่อไว้ด้วย เพ่ือ 
 ประกอบการพิจารณาลงโทษ

๙.๒  การลงโทษนักศึกษาที่กระท�าการทุจริตในการสอบไล่ ให้มีการลงโทษ
ตามล�าดับขั้นดังนี้

 ๙.๒.๑ การกระท�าทุจริตในการสอบไล่ครั้งที่ ๑ ให้ลงโทษอย่างหนึ่ง 
 อย่างใด ดังนี้

  (๑)  ปรับตกในวิชาที่ทุจริต
  (๒)  ปรับตกทุกวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น
  (๓)  ปรับตกทุกวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น และ 

  พักการศึกษาอีก ๑ ภาคการศึกษา 
  (๔)  ปรับตกทุกวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น และ 

  พักการศึกษาอีก ๒ ภาคการศึกษา 
    การพิจารณาว่า ควรลงโทษในระดับใดที่ก�าหนด 

 ไว้ข้างต้น ให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการ  
 นักศึกษา และน�าเสนอผลการพิจารณาต่ออธิการบดีหรือ

  ผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาต่อไป
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 ๙.๒.๒  การกระท�าทจุรติในการสอบไล่ครัง้ที ่๒ ให้พ้นสภาพความเป็น 
 นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๐. ผลการสอบไล่
๑๐.๑ มหาวิทยาลัยจะประกาศแจ้งผลการสอบไล่ให้นักศึกษาทราบ ภายใน

ระยะเวลาอันควรและเป็นหน้าที่ของนักศึกษาที่จะเก็บรักษาเอกสาร
แจ้งผลการสอบนั้นไว้

๑๐.๒ ผลการสอบที่มหาวิทยาลัยแจ้งไปแล้วนั้น หากนักศึกษาผู้ใดสงสัย
 ผลการสอบไล่ของตน และต้องการจะให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบ
 ความถูกต้อง ให้ยื่นค�าร้องแสดงความจ�านงขอตรวจสอบ พร้อมแสดง

เหตุผลให้ชดัเจนในข้อสงสยัต่ออธกิารบด ีหรอืผูท้ีอ่ธกิารบดมีอบหมาย 
และอธกิารบดีหรอืผูท้ีอ่ธกิารบดีมอบหมายอาจพจิารณาให้มกีารตรวจ
สอบหรือไม่ก็ได้

๑๐.๓ การยื่นค�าร้องขอให้ตรวจสอบข้อ ๑๐.๒ ต้องยื่นภายในก�าหนดเวลา 
๑๕ วัน นับแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบไล่วิชานั้นๆ หาก
พ้นก�าหนดนั้นแล้วถือว่าหมดสิทธิ์ที่จะขอให้มีการตรวจสอบ

ข้อ ๑๑. การสอบกลางภาค การสอบย่อยใดๆระหว่างภาคการศกึษา และการจดัการเรยีน 
 การสอนทีละรายวิชา (Block Course) ให้ใช้ข้อบังคับนี้โดยอนุโลม
ข้อ ๑๒. การยกเว้นหรือการผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ จะกระท�าได้เมื่อมี
 เหตุสมควรหรือจ�าเป็น โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

               ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

     
           (ดร.อรัญ  ธรรมโน)
         อุปนายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
                 ปฏิบัติการแทนนายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์



ป
ร
ิญ
ญ
า
โ
ท

39

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ว่าด้วยระเบียบวินัยนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๘

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ว่าด้วย
ระเบียบวินัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพุทธศักราช ๒๕๔๘
 ฉะนัน้ อาศยัอ�านาจตามความในข้อ ๙ แห่งระเบยีบมหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์ 
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�าสั่ง หรือบันทึกที่ขัดแย้ง หรือที่เหมือนกับ 
 ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๕. นักศึกษาต้องประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ดังนี้
  ๕.๑  ต้องปฏิบัติตามค�าสั่ง หรือค�าตักเตือนของผู้บริหาร หรือคณาจารย์
   ของมหาวิทยาลัย
  ๕.๒  ไม่แสดงกิริยา วาจา ให้เห็นว่าไม่แสดงความเคารพต่อผู้บริหารและ 
   คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
  ๕.๓  ไม่ทะเลาะวิวาทหรือใช้ก�าลังท�าร้ายร่างกาย ระหว่างนักศึกษาหรือ
   กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอกในบริเวณ  
   มหาวิทยาลัย
  ๕.๔  ไม่ท�าลายหรือท�าให้เสียหายด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินของ  
   มหาวิทยาลัย
  ๕.๕  ไม่กระท�าการหรือแสดงพฤติกรรมใดๆ อันส่อไปในทางทุจริตใน
   การสอบ
  ๕.๖  ปฏิบตัติามระเบยีบ ข้อบงัคบั ค�าสัง่ ประกาศ บนัทกึของมหาวทิยาลยั 
   อย่างเคร่งครัด
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ข้อ ๖. นักศกึษาจะต้องแต่งกายสภุาพ ในกรณีทีม่าติดต่อ หรอืเข้าช้ันเรยีน หรอืเข้าสอบ 
 ในมหาวิทยาลัย
ข้อ ๗. นักศกึษากระท�าผดิระเบยีบวนิยั อาจถกูพจิารณาลงโทษอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
  ๗.๑  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
  ๗.๒  ภาคทัณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษร
  ๗.๓  พักการศึกษา ๑ ภาคการศึกษา หรือ  ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน 
  ๗.๔  พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘. อ�านาจและขั้นตอนการลงโทษ
  ๘.๑  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจ�าและอาจารย์พิเศษ มีอ�านาจ 
   ลงโทษนักศึกษาที่กระท�าผิดระเบียบวินัย ตามข้อ ๗.๑ และ ๗.๒ ได้
  ๘.๒  การลงโทษ ตามข้อ ๗.๓ และ ๗.๔ ให้ผู้อ�านวยการบัณฑิตศึกษา 
   พิจารณาและน�าเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของสาขาที ่
   นกัศึกษาผูก้ระท�าผดิสงักัดอยู ่พิจารณาในเบ้ืองต้น แล้วน�าเสนอคณบด ี
   บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาน�าเสนออธิการบดี
  ๘.๓  การลงโทษตามข้อ ๘.๒ จะต้องท�าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
   ลงนามโดยอธิการบดี
ข้อ ๙. หากนักศึกษาคนใดกระท�าความผิดร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยมี 
 อ�านาจให้พ้นสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
  ๙.๑  กระท�าความผิดฐานประทุษร้ายต่ออาจารย์ บุคลากร หรือบุคคลอื่น  
   หรือท�าลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือของบุคคลอื่น
  ๙.๒  กระท�าความผิดด้านชู้สาวอันเป็นที่เสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัย
  ๙.๓  ถกูศาลพิพากษาลงโทษจ�าคุก ในความผดิซึง่ไม่ใช่ความผิดฐานประมาท 
   หรือความผิดลหุโทษ
  ๙.๔  ปลอมแปลงเอกสารทางการของมหาวิทยาลัยหรือของบุคคลอื่น
  ๙.๕  คัดหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของบุคคลอื่นโดยมิได้อ้างอิง
  ๙.๖  รับท�าผลงานทางวิชาการให้กับบุคคลอื่น หรือจ้างวานบุคคลอื่น
   ท�าผลงานวิชาการให้ โดยงานวิชาการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเรียน 
   การสอน อันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๑๐. นักศกึษาผูใ้ดถกูให้พ้นสภาพนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัตามข้อ ๗. หากประสงค์
 จะขอคืนสภาพนักศึกษา ให้ยื่นค�าร้องต่ออธิการบดี การยื่นค�าร้องขอคืนสภาพ 
 นักศึกษาตามข้อนี้ จะกระท�าได้ต่อเมื่อพ้นก�าหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับแต่ 
 วันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และการพิจารณา 
 ให้คืนสภาพนักศึกษาได้หรือไม่ ให้เป็นอ�านาจของอธิการบดี
ข้อ ๑๑. การยกเว้นไม่ใช้ข้อบงัคบันีข้้อใดข้อหนึง่ ยกเว้นข้อ ๙. หรอืการผ่อนผนัวธิปีฏบิตั ิ
 จากที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ จะกระท�าได้เมื่อมีเหตุผลสมควรหรือจ�าเป็น  
 โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

                    
    ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

              
        (ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต)
                                       นายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ ๐๑๐๑/๐๘๐๑

เรื่อง เกณฑ์คุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษ
ของผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

 โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรุงเกณฑ์คณุสมบตัด้ิานภาษาองักฤษของผูเ้ข้าศกึษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ท่ี ๐๑๐๑/๐๗๐๑ เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิกีารสอบผ่านความรูภ้าษาองักฤษของนักศกึษา
ระดับปริญญาโท ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ ๐๑๐๑/๑๐๐๒ เรื่อง เกณฑ์คุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษา
ระดับปริญญาเอก พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และก�าหนดเกณฑ์
คุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไว้ดังนี้

 ๑. เกณฑ์คะแนนจากผลการทดสอบความรูภ้าษาองักฤษของผู้เข้าศกึษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ก�าหนดไว้ดังนี้

ประเภทผลการทดสอบ เกณฑ์คะแนนระดับ ๑
(หลักสูตรมหาบัณฑิต)

เกณฑ์คะแนนระดับ ๒
(หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต)

TOEFL Paper-based ตั้งแต่ ๔๗๗ ขึ้นไป ตั้งแต่ ๕๑๐ ขึ้นไป
TOEFL Computer-based ตั้งแต่ ๑๕๓ ขึ้นไป ตั้งแต่ ๑๘๐ ขึ้นไป
TOEFL Internet-based ตั้งแต่ ๕๓ ขึ้นไป ตั้งแต่ ๖๔ ขึ้นไป
IELTS ตั้งแต่ ๔.๕ ขึ้นไป ตั้งแต่ ๕.๐ ขึ้นไป
TOEIC ตั้งแต่ ๔๐๕ ขึ้นไป ตั้งแต่ ๖๐๐ ขึ้นไป
VERSANT ตั้งแต่ ๔๓ ขึ้นไป ตั้งแต่ ๕๐ ขึ้นไป
อื่นๆ ที่เทียบเคียง CEFR ไม่ต�่ากว่าระดับ B1 ไม่ต�่ากว่าระดับ B2

 ๒. ผู้เข้าศึกษาที่แสดงผลคะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่
ก�าหนด ให้รับเข้าศึกษาได้ โดยไม่ต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
 ๓. การด�าเนินการหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตเก่ียวกับภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา
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  ๓.๑ นกัศกึษาทีม่ผีลคะแนนทดสอบความรูภ้าษาองักฤษต�า่กว่าเกณฑ์
ระดบั ๑ ต้องลงทะเบยีนเรยีนและสอบผ่านวชิา LA500 ภาษาองักฤษส�าหรบับณัฑติศกึษา
  ๓.๒ ในกรณีหลักสูตรได้ก�าหนดให้มีวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ให้
นกัศกึษาแสดงผลคะแนนตามเกณฑ์ระดบั ๑ และลงทะเบยีนเรยีนวชิาปรบัพืน้ฐานภาษา
อังกฤษตามที่ก�าหนด
 ๔. การด�าเนินการหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของผู้เข้า
ศึกษา
  ๔.๑ ผู้เข้าศึกษาต้องแสดงผลคะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตาม
ที่ก�าหนดในเกณฑ์ระดับ ๒ ตั้งแต่แรกเข้า
  ๔.๒ ผู้เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์
ระดบั ๑ ให้รับเข้าศกึษาได้ แต่ต้องลงทะเบยีนเรยีนวชิาภาษาองักฤษอย่างน้อย ๑ รายวชิา 
คือวิชา LA๘๐๐ ภาษาอังกฤษขั้นสูงส�าหรับบัณฑิตศึกษา โดยต้องสอบผ่านและได้ระดับ
คะแนนไม่น้อยกว่า ๖๐% ก่อนสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
  ๔.๓ ผู้เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนต�่ากว่าเกณฑ์ระดับ ๑ ให้รับเข้าศึกษา
แบบมีเงื่อนไข โดยต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย ๒ รายวิชา คือวิชา 
LA500 ภาษาองักฤษส�าหรบับณัฑติศกึษา และ LA800 ภาษาองักฤษขัน้สงูส�าหรบับณัฑติ
ศึกษา และต้องสอบผ่านได้คะแนนไม่น้อยกว่า ๖๐% ในทั้งสองวิชา ก่อนสอบหัวข้อ
วิทยานิพนธ์
 ๕. ประกาศนี้มีผลบังคับใช้กับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
 ๖. การผ่อนผนัวธิปีฏบิติัจากเกณฑ์ทีก่�าหนดในประกาศนี ้จะกระท�าได้เม่ือมเีหตุ
จ�าเป็น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณบดี และได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
        ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

              (ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์)
            อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ ๐๔๐๐/๑๐๑๙
เรื่อง แนวปฏิบัติในการเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต 

เข้าสู่การศึกษาในระบบ

 เพ่ือให้การด�าเนินงานเกี่ยวกับการเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิตจากการ
ศกึษาในระบบ และการเทยีบโอนความรูจ้ากการศึกษานอกระบบ เข้าสูก่ารศกึษาในระบบ 
และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยของมหาวิทยาลัย มีกระบวนการท่ีชัดเจนและมีวิธีการ
รวมทั้งขั้นตอนที่ถูกต้องตรงกัน จึงขอก�าหนดแนวปฏิบัติในการเทียบวิชาเรียนและโอน
หน่วยกิต ดังนี้
 ๑.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต
	 	 ๑.๑		การส�าเร็จการศึกษาก่อนขอเทียบโอน

l กรณีเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีต้องส�าเร็จการศึกษาระดับ 
ม.ปลาย ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป ส�าหรับการเข้าศึกษา 
ในระดับปริญญาตรีที่สองต้องส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือ เทียบเท ่ าขึ้ น ไปจากสถาบันการศึกษาที่ ส� านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ�านาจ
ตามกฎหมายรับรอง

l กรณีเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท
ต้องส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าข้ึนไปจาก
สถาบันการศึกษาที่ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ
หน่วยงานของรัฐที่มีอ�านาจตามกฎหมายรับรอง

l กรณีเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ต้องส�าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท หรอืเทยีบเท่าขึน้ไปจากสถาบนัการศกึษาทีส่�านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ�านาจ
ตามกฎหมายรับรอง

	 	 ๑.๒	การขอเทียบโอนจากการศึกษาในระบบ
   ต้องเป็นผู้ท่ีเคยศึกษาหรือก�าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับ
อดุมศกึษาหรือเทยีบเท่าในหลกัสตูรทีส่กอ. หรอืหน่วยงานของรฐัทีม่อี�านาจตามกฎหมาย



ป
ร
ิญ
ญ
า
โ
ท

45

รับรอง เป็นนกัศกึษาแลกเปลีย่นระหว่างการศึกษา และ/หรอืเป็นนกัศกึษาทีล่าออกและ
สมัครเข้าศึกษาใหม่
 	 ๑.๓	 การเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบ	 และ/หรือการศึกษาตาม
อัธยาศัย
   ต้องเป็นผู ้ท่ีมีประสบการณ์จากการท�างาน มีประสบการณ์หรือ
มาตรฐานความรู้จากการฝึกอบรม มีระดับของมาตรฐานวิชาชีพ มีผลงานสร้างสรรค์ 
ผลงานวิจัย หรือผลงานอื่น ๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ และ/หรือ
มแีฟ้มสะสมผลงานทีม่คีณุภาพเชงิประจกัษ์ทีเ่ก่ียวข้อง หรอืสมัพนัธ์กบัรายวชิาทีข่อเทยีบ
โอนในหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา

 ๒. เกณฑ์การเทียบวิชาเรียน โอนหน่วยกิต และเทียบโอนผลการเรียน
	 	 ๒.๑	จากการศึกษาในระบบ

๒.๑.๑ รายวิชาที่น�ามาขอเทียบโอน ต้องเป็นรายวิชาที่เคยศึกษาและ
มีผลการศึกษาจากหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ทัง้นีต้้องเป็นรายวชิาในระดับการศกึษา
เดียวกันหรือระดับการศึกษาที่ต่อเนื่องกัน

๒.๑.๒ เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงประมาณ
สามในสี่ หรือร้อยละ ๗๕ กับรายวิชาที่ขอเทียบ

๒.๑.๓ หน่วยกิตของรายวชิาทีน่�ามาขอเทยีบต้องไม่น้อยกว่าหน่วยกติ
ของรายวิชาในหลักสูตรที่ขอเทียบ

๒.๑.๔ ผลการเรียนของรายวิชาที่น�ามาเทียบต้องได้รับตัวอักษร S 
(ผ่าน) ในวิชาที่ไม่มีหน่วยกิตหรือต้องไม่ต�่ากว่าเกรด C หรือแต้ม
ระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือ ๖๕ คะแนนในระดับปริญญาตรี และ
ไม่ต�า่กว่าเกรด  B หรอืแต้มระดบัคะแนน ๓.๐๐ หรอื ๗๕ คะแนน 
ในระดับบัณฑิตศึกษา (ป.บัณฑิต, ป.โท และ ป.เอก)

๒.๑.๕ ผลการเรียนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาในรายวิชาที่เทียบโอน
ได้จะไม่น�าไปค�านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ยกเว้นการ
ไปเรียนข้ามสถาบัน และ/หรือนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ไปศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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๒.๑.๖ ในระดับปริญญาตรีเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน
สามในสี่ของจ�านวนหน่วยกิตรวมในหลักสูตรที่รับเข้าศึกษา และ
ต้องใช้เวลาศึกษาในหลักสูตรนั้น ๆ อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
ในระดับบัณฑิตศึกษาเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน
หน่ึงในสามของจ�านวนหน่วยกิตรวมในหลักสูตรที่รับเข้าศึกษา 
และต้องลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรท่ีเข้าศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต รวมท้ังต้องใช้เวลาศึกษาในหลักสูตร
นั้น ๆ อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา

๒.๑.๗ การเข้าศึกษาปริญญาตรีที่สองให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิตได้ แต่หากหลักสูตรใดเห็น
ว่าผู้ขอเข้าศึกษาขาดความรู้ที่ส�าคัญ หรือจ�าเป็นในบางรายวิชา
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป อาจให้ผู้เข้าศึกษาเรียนหรือศึกษา
เพิ่มเติมได้

๒.๑.๘ การจัดประเมินความรู้เพิ่มเติมในบางรายวิชาท่ีผู้เข้าศึกษา
เคยเรียนมา แต่ผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ หรือรายวิชา
เทยีบโอนไม่ได้เนือ่งจากเนือ้หาของรายวชิาคล้ายคลงึกนัน้อยกว่า
สามในสี่ หรือข้อจ�ากัดเรื่องระยะเวลาการศึกษาของผู้เข้าศึกษา 
กรณีเหล่านี้หลักสูตรสามารถจัดทดสอบประเมินความรู้หรือจัด
อบรมเพิ่มเติมได้ โดยรายวิชาที่จัดทดสอบ หรือจัดอบรมนี้ผล
การประเมินสอบผ่าน จะต้องไม่น้อยกว่า ๖๐ คะแนนในระดับ
ปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า ๗๐ คะแนน ในระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยให้เทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชานั้น ๆ ให้นักศึกษาได้ แต่ไม่
น�าไปค�านวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม

	 	 ๒.๒	จากการศึกษานอกระบบ	และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
๒.๒.๑	 การเทียบความรู ้ควรเทียบให้สอดคล้องกับรายวิชาหรือ

กลุ ่มรายวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรและ/หรือคณะจักต้องก�าหนดวิธีการ
ประเมินเพ่ือเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาให้
ชัดเจนและแจ้งผู้ขอเทียบโอนและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กับการเทียบ
โอนรบัทราบ เช่น จดัสอบเทยีบความรู ้หรอืจดัอบรมและจัดสอบ 
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หรือให้ไปศึกษาเพิ่มเติม หรือเรียนร่วมในบางหลักสูตร และน�า
ผลการศึกษาเพิ่มเติมหรือการเรียนมาประเมินความรู้

๒.๒.๒	 การเทียบประสบการณ์จากการท�างาน จากการเข้ารับการ
ฝึกอบรม	 จากมาตรฐานวิชาชีพจากการเรียนในหลักสูตรที่จัด
โดยองค์กรหรือสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากผลงานวิจัย	 หรือ
ผลงานสร้างสรรค์	และ/หรือจากแฟ้มสะสมผลงาน จักต้องเป็นการ
เทยีบทีส่มเหตสุมผล มคีวามน่าเชือ่ถอื และมคีวามสอดคล้องตรง
กับความรู้หรือมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยรวมของรายวิชาหรือ
กลุม่รายวิชาในหลกัสูตรทีข่อเทยีบซึง่หลกัสตูรอาจก�าหนดวธิกีาร
ประเมินส�าหรับการเทียบในแต่ละประเภทเพิ่มเติมได้

 การเทียบจากข้อ ๒.๒.๑ และ ๒.๒.๒ นี้ผลประเมินต้องเทียบได้
ไม่ต�่ากว่าเกรด C หรือแต้มระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือ ๖๕ คะแนน ในระดับปริญญาตรี	
และไม่ต�่ากว่าเกรด B หรือแต้มระดับคะแนน ๓.๐๐ หรือ ๗๕ คะแนน ในระดับบัณฑิต
ศึกษา ทั้งนี้จะไม่น�าไปคิดค่าคะแนนผลการเรียน และไม่น�าไปค�านวณแต้มคะแนนเฉลี่ย
สะสม

๒.๒.๓ การบนัทกึผลการเรยีนให้เป็นไปตามวธิกีารประเมนิโดยได้ระบุ
สัญลักษณ์การประเมินผลไว้ในข้อ ๕. ของแนวปฏิบัตินี้

๒.๒.๔ การเทียบรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและ/หรือตาม
อัธยาศัย ให้หน่วยกิตได้รวมกันไม่เกินสามในสี่ของจ�านวน
หน่วยกติรวมระดับปรญิญาตร ีและไม่เกนิหนึง่ในสามของจ�านวน
หน่วยกิตรวมในระดับบัณฑิตศึกษา และต้องใช้เวลาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา

 เกณฑ์ข้อใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในแนวปฏิบัตินี้ให้เป็นไปตามประกาศ 
เร่ืองการเทยีบวชิาเรียน และโอนหน่วยกติ และตามข้อบงัคบัของมหาวทิยาลยัว่าด้วยการ
ศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

 ๓. กระบวนการการเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต
๓.๑ ให้จัดท�าเทียบโอนนักศึกษาเป็นรายบุคคลในทุกระดับปริญญาและ

ทุกประเภทของการเข้าศึกษา โดยจัดท�าในแบบฟอร์มเทียบวิชาเรียน
และโอนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย
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๓.๒ ใหเ้ทียบโอนเป็นรายวิชา ทั้งการเทียบจากรายวิชาที่เคยเรียนมาจาก
การศึกษาในระบบและจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย
ส�าหรบันักศึกษาเทยีบโอนจาก	ปวส. ให้เทียบโอนเป็นรายวชิาโดยอาจ

ใช้แนวปฏิบัติใน ข้อ ๒.๑.๘ และข้อ ๒.๒.๑ เป็นแนวทางเพิ่มเติมได้
ส่วนกรณีเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษา

ตามอัธยาศัย หลักสูตรจะต้องท�าบันทึกชี้แจงด้วยหลักการท่ีชัดเจนและสมเหตุสมผลว่า
เทยีบกบัวชิาใด และน�าส่งเอกสารพร้อมหลกัฐานอ้างอิงต่าง ๆ  ให้ครบถ้วนเพือ่เป็นข้อมลู
ประกอบการพิจารณาอนุมัติ

๓.๓ หากการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตในประเด็นใดไม่เป็นไป
ตามประกาศ เรื่องการเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต หรือตาม
แนวปฏิบัตินี้ และหลักสูตรเห็นว่าจ�าเป็นต้องรับนักศึกษาเข้าศึกษา
ให้หารือประเด็นนั้น ๆ  กับส�านักวิชาการ และ/หรือท�าบันทึกขอความ
เห็นชอบต่อรองอธิการบดี สายงานวิชาการ

 ๔. ระยะเวลาในการด�าเนินการเทียบโอน
 ทุกหลักสูตรต้องด�าเนินการจัดท�าการเทียบวิชาเรียน โอนหน่วยกิต และเทียบ
โอนผลการเรียนของนักศึกษาโอนทุกประเภท และทุกรายให้แล้วเสร็จในภาคเรียนแรกที่
รับนักศึกษาเข้าศึกษา

 ๕. การบันทึกผลการเรียนรายวิชาที่เทียบโอนได้
๕.๑ รายวิชาท่ีเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จะบันทึกช่ือ

รายวิชาตามหลักสูตรที่เข้าศึกษา นับหน่วยกิตผ่านให้ โอนแต้มระดับ
ค่าคะแนนที่เป็นผลการเรียนเดิมให้ และน�าไปค�านวณแต้มคะแนน
เฉลี่ยสะสม

๕.๒ รายวิชาจากต่างสถาบันอุดมศึกษา จะบันทึกเฉพาะชื่อวิชาตาม
หลักสูตรที่เข้าศึกษา ไม่แสดงสัญลักษณ์ผลการเรียน (เกรด) จะนับ
หน่วยกิตผ่านให้ แต่ไม่น�าไปค�านวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม

๕.๓ รายวิชาจากผลประเมินสอบเทียบความรู้ จะบันทึกชื่อวิชาตาม
หลักสูตรที่เข้าศึกษา ให้สัญลักษณ์อักษร “CE” (Credit from Exam)   
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นับหน่วยกิตผ่านให้ แต่ไม่น�าไปค�านวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม
๕.๔ รายวชิาจากการทดสอบมาตรฐาน/มาตรฐานวชิาชีพ จะบันทึกช่ือวิชา

ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาให้สัญลักษณ์ “CS  (Credit from Stand-
ardize Test)  นับหน่วยกิตผ่านให้ แต่ไม่น�าไปค�านวณแต้มคะแนน
เฉลี่ยสะสม

๕.๕ รายวิชาจากการทดสอบประเมินการศึกษา และ/หรือการอบรมที่จัด
โดยหน่วยงานทีไ่ม่ใช่สถาบนัอุดมศกึษา จะบนัทกึชือ่วิชาตามหลกัสตูร
ทีเ่ข้าศกึษา ให้สญัลกัษณ์ “CT” (Credit from Training) นบัหน่วยกติ
ผ่านให้ แต่ไม่น�าไปค�านวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม

๕.๖ รายวิชาจากการประเมินแฟ้มสะสมผลงาน จะบันทึกชื่อวิชาตาม
หลักสูตรที่เข้าศึกษา ให้สัญลักษณ์อักษร “CP” (Credit from Port-
folio) นบัหน่วยกติผ่านให้ แต่ไม่น�าไปค�านวณแต้มคะแนนเฉลีย่สะสม
นกัศึกษาระดับปรญิญาตรทีีไ่ด้รับการเทียบโอนทกุประเภท จะไม่ได้รบั

เกียรตินิยม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

 ๖. หน่วยงาน/บุคลากรที่รับผิดชอบการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
  ๖.๑ ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
  ๖.๒ หลักสูตรที่รับนักศึกษาเข้าศึกษา และศูนย์บริหารวิชาศึกษาทั่วไป
  ๖.๓ งานบัณฑิตศึกษา (เฉพาะหลักสูตรบัณฑิตศึกษา)
  ๖.๔ ส�านักวิชาการ
  ๖.๕ รองอธิการบดีสายงานวิชาการ

๗. ค่าธรรมเนียมการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
๗.๑ ค่าขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตเพื่อเข้าศึกษา (จ่ายครั้งเดียว

เมื่อแรกเข้าศึกษา) (เป็นค่าด�าเนินการในเรื่องเอกสารและการจัด
ท�าการเทียบโอน)

 ระดับปริญญาตรี    ๕๐๐  บาท
 ระดับบัณฑิตศึกษา   ๑,๐๐๐  บาท
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๗.๒ ค่าจัดทดสอบประเมินความรู้/จัดอบรมเพิ่มเติม และค่าสอบเทียบ
ความรู้

 ระดับปริญญาตรี   ๕๐๐  บาท / รายวิชา  
  (ยกเว้นนกัศึกษาเทียบโอนจาก ปวส.)
 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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ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ ๐๑๐๑/๐๔๐๓
เรื่อง  หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน

ข้ามสถาบันระดับบัณฑิตศึกษา

 เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามข้อ ๒๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่า
ด้วยการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ.๒๕๔๑ ซึ่งระบุไว้ในข้อ ๒๐.๑ ว่า “ในกรณี
จ�าเป็น นักศึกษาอาจขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย ไปลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่จัดสอน
ในสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยรับรองหลักสูตร แล้วน�าผลการศึกษามา
เทียบและโอนหน่วยกิตได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ บัณฑิตวิทยาลัยก�าหนด” และ
ข้อ ๒๐.๒ ว่า “บัณฑิตวิทยาลัย อาจพิจารณารับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบัน
อืน่ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ให้ลงทะเบยีนเรียนบางรายวชิา เพือ่น�าหน่วยกติและ
ผลการศกึษา  ไปเป็นส่วนหนึง่ในการศึกษาตามหลกัสตูรของสถาบันทีต่นศกึษาอยูไ่ด้ โดย
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก�าหนด”
 ฉะนั้น จึงให้ก�าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการปฏิบัติ เกี่ยวกับการลง
ทะเบียนข้ามสถาบันไว้ดังต่อไปนี้
๑. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
 ๑.๑  การลงทะเบียนข้ามสถาบัน มีทั้งในกรณีที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอไปลงทะเบียนเรียนบางวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น  
  หรือนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น มาขอลงทะเบียนเรียนบาง 
  รายวิชาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ๑.๒ สถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในข่ายให้มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันได้  
  อาจจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศท่ีทบวงมหาวิทยาลัยให ้
  การรับรองมาตรฐานแล้ว หรือเป็นสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 
  ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีการตกลงท�าสัญญาร่วมมือทางวิชาการ  
  โดยความเห็นชอบของทบวงมหาวิทยาลัยก็ได้
 ๑.๓ ต้องเป็นรายวิชาที่เทียบกันได้ตามหลักสูตร โดยการเทียบรายวิชาให้อยู ่
  ในดุลพินิจของผู้อ�านวยการของแต่ละสาขาวิชา และคณบดีบัณฑิต 
  วิทยาลัย ทั้งนี้ให้ถือเกณฑ์ของเนื้อหารายวิชา จ�านวนหน่วยกิต และ 
  ระบบการประเมินผลการศึกษาเป็นหลัก และรายวิชาท่ีขอเรียนข้าม 
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  สถาบันอุดมศึกษาอื่น จะต้องเป็นรายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในบัณฑิต  
  วิทยาลัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในภาคการศึกษาที่ขอลง
  ทะเบียนเรียน
 ๑.๔ การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ให้ท�าได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
 ๑.๕ ในกรณีท่ีเป็นหลักสูตรซึ่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ท�าความตกลง 
  ร่วมมือกับสถาบันอื่นในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน นักศึกษา 
  ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อาจขอลงทะเบียนเรียนกับสถาบันนั้นๆ  
  ได้ตามจ�านวนหน่วยกิตที่ก�าหนดไว้ในข้อตกลงดังกล่าว
 ๑.๖ ให้นักศึกษาช�าระค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม ส�าหรับรายวิชาที่จะ 
  ลงทะเบียนเรียน แก่สถาบันอุดมศึกษาที่จัดสอนรายวิชานั้น ตามอัตรา 
  ที่สถาบันนั้นๆ ก�าหนดไว้
๒.  วิธีปฏิบัติ
 ๒.๑ ในกรณีที่นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
  ประสงค์จะเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษาอื่นภายในประเทศ
  ๒.๑.๑ ให้นักศึกษายื่นความจ�านงต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผ่าน 
   ผู ้อ�านวยการสาขาวิชาเพื่อให้ความเห็นชอบ ไม่น้อยกว่า 
   หนึ่งเดือนก่อนเปิดภาคการศึกษา
  ๒.๑.๒ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว  
   ให้น�าเสนออธิการบดีเพ่ือขออนุมัติให้มีการออกหนังสือน�าตัว 
   ให้แก่นักศึกษา
  ๒.๑.๓ นักศึกษาน�าหนังสือน�าตัวจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
   ไปติดต่อกับสถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน  
   โดยปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนข้าม 
   สถาบัน ตามที่สถาบันนั้นๆ ก�าหนดไว้
 ๒.๒ ในกรณีที่นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นภายในประเทศ ประสงค์ 
  จะลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจ 
  บัณฑิตย์
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  ๒.๒.๑ นกัศกึษาต้องน�าหนงัสอืน�าตัวจากสถาบนัอดุมศกึษาทีต่นสงักดั 
   อยู่ มายื่นแสดงความจ�านงขอลงทะเบียนรายวิชาที่ต้องการ  
   ณ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ก่อน 
   เปิดภาคการศึกษา
  ๒.๒.๒ ให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลน�าเรื่องเสนอต่อผู้อ�านวยการ 
   สาขาวิชาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความ 
   เห็นชอบในการอนุญาตให้มีการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นๆ 
   ได้ และแจ้งผลการพิจารณาให้นักศึกษาทราบ
  ๒.๒.๓ การก�าหนดเวลาเรียนและการประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไป 
   ตามข้อบังคบัของมหาวทิยาลยัธรุกจิบัณฑติย์ ว่าด้วยการศกึษา 
   ขั้นปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๑๖.๑.๒ และ ข้อ   
   ๑๖.๑.๓
 ๒.๓ ในกรณีที่มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันกับสถาบันอุดมศึกษา 
  ในต่างประเทศ ให้มีการพิจารณาด�าเนินการโดยผู้อ�านวยการสาขาวิชา 
  และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แล้วเสนอขออนุมัติต่ออธิการบดีเป็น 
  รายๆ ไป

 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

         ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๒

              
                        (ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม วีสกุล)
               อธิการบดี



ค
ู่ม

ือ
บ
ัณ

ฑ
ิต

ศ
ึก

ษ
า
 
๒

๕
๖

๔

54

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่  ๐๑๐๑/๐๘๐๕
เรื่อง การลงทะเบียนและการประเมินผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ 

ระดับปริญญาโท

 เพื่อให้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการประเมินผล 
การศกึษาวทิยานพินธ์ ระดบัปรญิญาโท เป็นไปด้วยความเหมาะสม จงึให้ยกเลกิประกาศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ ๐๑๐๑/๑๑๐๓ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง  
การลงทะเบียนและการประเมินผลการวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท และให้ใช้ประกาศ
นี้แทน โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 
 ๑.  ให้นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ในช่วงเวลาการลงทะเบียนรายวิชา 
ตามที่ก�าหนดในปฏิทินการศึกษาตามขั้นตอนการท�าวิทยานิพนธ์ ดังนี้
 ขั้นตอนที่ ๑  การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (เปิดเล่ม)   
    ลงทะเบียน  ๓  หน่วยกิต
 ขั้นตอนที่ ๒  การประเมินความก้าวหน้า    
    ลงทะเบียน  ๓  หน่วยกิต
 ขั้นตอนที่ ๓  การสอบวิทยานิพนธ์ (ปิดเล่ม)    
    ลงทะเบียน  ๖  หน่วยกิต
 หากหลักสูตรใดมีการก�าหนดขั้นตอนการลงทะเบียนในแบบอื่นให้เป็นไปตาม 
ที่หลักสูตรก�าหนด 
 โดยนักศึกษาจะต้องด�าเนินการจัดท�าและสอบวิทยานิพนธ์ในแต่ละขั้นตอนให้
แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน การประเมินผลนักศึกษาจะได้ระดับ S หรือ 
U หรือ I (ในกรณีคณะกรรมการวิชาการ หรือคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เห็นว่า
สามารถแก้ไขได้) และหากได้ผลการศึกษา U นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ใน
ขั้นตอนนั้นใหม่
 ๒. กรณทีีนั่กศึกษาไม่สามารถสอบแต่ละขัน้ตอนในภาคการศกึษาทีล่งทะเบยีน
ได้ นักศึกษาจะต้องรายงานความก้าวหน้าการท�าวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ หรือคณะกรรมการวชิาการ ตามแบบฟอร์มท่ีบัณฑติศกึษา
ก�าหนด ซึ่งการประเมินผลการศึกษาจะได้ I หรือ U หากนักศึกษาได้รับผลการศึกษาเป็น 
I นักศึกษาจะต้องด�าเนินการแก้ไข I ให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาถัดไป (ไม่นับภาค
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ฤดูร้อน) มิฉะนั้นผลสอบจะเปลี่ยนเป็น U ยกเว้น กรณีสุดวิสัยอันไม่ได้เป็นเหตุมาจาก
นักศึกษา จะต้องเสนอขออนุมัติขยายเวลาจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
 ๓. หลักสูตรจะต้องส่งผลการสอบให้ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ภายในภาค 
การศึกษาที่ลงทะเบียน หากไม่ส่งภายใน ๓๐ วันหลังวันที่ก�าหนดการประกาศผลการ
ศึกษา นักศึกษาจะได้ผลการศึกษาเป็น U โดยทันที
 ๔. การลงทะเบยีนในแต่ละภาคการศกึษาอาจลงเพยีงข้ันตอนเดยีวหรอืพร้อม
กนัหลายขัน้ตอนได้ ในกรณีทีน่กัศกึษาลงทะเบยีนหลายขัน้ตอนในภาคการศึกษาเดยีวกนั
แต่ไม่สามารถสอบได้ครบทกุขัน้ตอน นกัศกึษาจะต้องจัดท�าและสอบวทิยานพินธ์ขัน้ตอน
แรกที่ยังไม่ได้ด�าเนินการในภาคที่ลงทะเบียน ส่วนขั้นตอนท่ีเหลือจะต้องสอบในภาค 
การศึกษาถัดไปโดยด�าเนินการตามข้อที่ ๒

 ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

     ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

      (ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์)
                 อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่  ๐๑๐๑/๐๘๐๔
เรื่อง การลงทะเบียนและการประเมินผลการศึกษาสารนิพนธ์ 

 เพื่อให้การลงทะเบียนและการประเมินผลการศึกษาสารนิพนธ์เป็นไปตามข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงก�าหนด
วิธีการลงทะเบียนและการประเมินผล ดังต่อไปนี้
 ๑. หลักสูตรต้องตรวจสอบความพร้อมของนักศึกษาก่อนการลงทะเบียนทุกครั้ง
 ๒. ให้นักศึกษาลงทะเบียนในช่วงเวลาการลงทะเบียนรายวิชาตามที่ก�าหนดในปฏิทิน
การศึกษา  ตามข้ันตอนการท�าสารนิพนธ์ท่ีหลักสูตรก�าหนดไว้ โดยนักศึกษาด�าเนินการจัดท�า
และสอบในแต่ละขัน้ตอนให้แล้วเสรจ็ภายในภาคการศึกษาทีล่งทะเบยีน  นกัศกึษาจะได้รบัการ
ประเมินผลระดับ S หรือ U หรือ I (ในกรณีคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์หรือคณะกรรมการ
วิชาการ เห็นว่าสามารถแก้ไขได้) และหากได้ผลการศึกษา U นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนใหม่
 ๓. กรณีที่ไม่สามารถสอบแต่ละขั้นตอนในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนได้ นักศึกษา 
จะต้องรายงานความก้าวหน้าการท�าสารนิพนธ์เสนอต่อ อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ 
สอบฯ ตามแบบฟอร์มที่บัณฑิตศึกษาก�าหนด ซึ่งการประเมินผลการศึกษาจะได้  I หรือ U 
หากนักศึกษาได้รับผลการศึกษาเป็น I นักศึกษาจะต้องด�าเนินการแก้ไข  I  ให้แล้วเสร็จภายใน 
ภาคการศึกษาถัดไป (ไม่นับภาคฤดูร้อน) มิฉะนั้นผลสอบจะเปลี่ยนเป็น U ยกเว้น กรณีสุดวิสัย 
อันไม่ได้เป็นเหตุมาจากนักศึกษา จะต้องเสนอขออนุมัติขยายเวลาจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย
 ๔. หลักสูตรจะต้องส่งผลการสอบให้ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ภายในภาคการศึกษา 
ที่ลงทะเบียน หากไม่ส่งภายใน ๓๐ วันหลังวันที่ก�าหนดการประกาศผลการศึกษา นักศึกษาจะ
ได้ผลการศึกษาเป็น U โดยทันที

 ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

    ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

               (ดร.ดาริกา  ลัทธพิพัฒน์)
              อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ ๐๑๐๑/๐๘๐๗
เรื่อง  การลงทะเบียนเรียนและการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Special Study ระดับปริญญาโท

 เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนและการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท 
มคีวามเหมาะสมและให้นกัศกึษามีโอกาสส�าเรจ็การศกึษา จงึก�าหนดให้มกีารลงทะเบยีน
เรียนแบบ Special Study ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
 ๑. การลงทะเบียนแบบ Special Study ระดับปริญญาโท 
  ๑.๑  ต้องเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่คาดว่าจะลงทะเบียนรายวิชา 
   Course Work ได้ครบถ้วน
  ๑.๒  ต้องไม่มีรายวิชาดังกล่าวเปิดสอนปกติในภาคการศึกษานั้น
  ๑.๓ ต้องมีผลการศึกษาจากการเข้าสอบของรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว 
   ในหลักสูตรที่ก�าลังศึกษาหรือในหลักสูตรอื่นๆ ระดับปริญญาโท
   ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
   ไม่ต�่ากว่า ๒.๘๐
  ๑.๔  นักศึกษาจะลงทะเบียนแบบ Special Study ได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต  
   และเมื่อรวมจ�านวนหน่วยกิตในรายวิชาที่ลงทะเบียนทั้งหมดใน
   ภาคการศึกษานั้น จะต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
   ธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต โดยให้
   ลงทะเบียนตามขั้นตอนและก�าหนดการตามประกาศของ  
   มหาวิทยาลัย 
  ๑.๕ การวัดผลให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
   ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต
  ๑.๖ กรณีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใน ข้อ ๑.๑ – ข้อ ๑.๔ ต้องได้รับอนุมัติ 
   เป็นกรณีพิเศษจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
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 ๒. การเรียนการสอนแบบ Special Study 
 ให้มีการนัดพบกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนไม่ต�่ากว่า ๑๕ ช่ัวโมงก่อน 
วันสดุท้ายของการเรยีนการสอนในภาคการศึกษาน้ันๆ โดยก�าหนดแนวปฏิบตัขิองอาจารย์
ผู้สอนและผู้เรียน ดังนี้
  ๒.๑ ให้ผู้สอนชี้แจงวิธีการสอนกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจจุดหมาย
   ของกระบวนการเรยีนการสอน ตลอดจนการประเมินผลอย่างชัดเจน
  ๒.๒ ให้มีแผนการสอนตามหลักสูตร และแผนการสอนควรระบุรายชื่อ 
   หนังสือและหนังสืออ่านประกอบ เพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นคว้า 
   เพิ่มเติมด้วยตนเองได้
  ๒.๓ ให้มีการตรวจสอบความรู้ของผู้เรียนเป็นระยะตามที่ก�าหนด เช่น  
   งานที่มอบหมาย การมีส่วนร่วมในการศึกษา หรืองานลักษณะอื่น
   ที่เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลรายวิชานั้นๆ
  ๒.๔ ให้แต่ละหลักสูตรจัดสอบ โดยก�าหนดวัน เวลา และประกาศแจ้ง 
   นักศึกษา และฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ
 ๓. การจ่ายค่าตอบแทน
 ให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นแบบเหมาจ่าย ในอัตรา ๖,๐๐๐ บาท/วิชา

 ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

     ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

      (ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์)
               อธิการบดี
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 เพ่ือให้การบริหารงานวิชาการเกี่ยวกับการก�ากับมาตรฐานหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออก
ประกาศเรื่อง การยกเลิกภาระงานดูแลนักศึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ไว้ดังนี้
 ๑. การยกเลิกภาระการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะกระท�าได้ในกรณีดังต่อไปนี้
  ๑.๑  นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน 
  ๑.๒  นักศึกษาขาดการติดต่อกับวิทยาลัย/คณะที่นักศึกษาสังกัด ตั้งแต่  
   ๙๐ วันขึ้นไป 
  ๑.๓ นักศึกษาไม่มคีวามก้าวหน้าในแต่ละข้ันตอนของการท�าวทิยานพินธ์/ 
   การค้นคว้าอิสระ
  ๑.๔ นกัศึกษาไม่ปฏบิติัตามค�าแนะน�าของอาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์/ 
   การค้นคว้าอิสระ
 ๒. การยกเลิกภาระงานดูแลนักศึกษาตามข้อ ๑.๓ และ ๑.๔ ให้อาจารย์ 
ที่ปรึกษาฯ ท�ารายงานเสนอต่อผู้อ�านวยการหลักสูตร และให้ผู้อ�านวยการหลักสูตร
เสนอต่อคณบดีเพื่อประกอบการมีค�าสั่ง ในกรณีคณบดีเห็นควรให้ยกเลิกภาระการเป็น
ที่ปรึกษาฯ ได้ ให้คณบดีมีค�าสั่งยกเลิกภาระการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ และอาจมีค�าสั่ง
แต่งตั้งอาจารย์ท่านอื่นเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ แทนก็ได้
 ๓. ในกรณอีาจารย์ทีป่รกึษาฯ มเีหตุจ�าเป็นทีไ่ม่อาจเป็นทีป่รกึษาฯ ของนกัศกึษา
รายใดรายหน่ึงได้ ให้ท�าบนัทกึระบเุหตุผลและความจ�าเป็นเสนอต่อผูอ้�านวยการหลกัสูตร 
และผู้อ�านวยการหลักสูตรเสนอความเห็นต่อคณบดีเพื่อประกอบการมีค�าสั่ง ในกรณี
คณบดีเห็นควรให้ยกเลิกภาระการเป็นที่ปรึกษาฯ ได้ ให้คณบดีมีค�าสั่งยกเลิกภาระ 
การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ และให้มีค�าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ท่านอื่นเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ 
แทนต่อไป

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ ๐๑๐๑/๐๓๐๑
เรื่อง การยกเลิกภาระงานดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/

การค้นคว้าอิสระ ในระดับบัณฑิตศึกษา
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 ๔. ในกรณีคณบดีเห็นว่า เพื่อประสิทธิภาพในการดูแลนักศึกษาและเพื่อให้เกิด
ความเหมาะสม คณบดีอาจมีค�าสั่งยกเลิกภาระการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ ของนักศึกษา
รายใดรายหนึ่งก็ได้ โดยให้ปรึกษาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาท่านนั้นและผู้อ�านวยการ
หลักสูตรก่อนมีค�าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ท่านอื่นเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ แทนต่อไป

 ในกรณีมีความจ�าเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัยต้องการขอยกเว้นไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑. 
นกัศกึษาต้องท�าหนังสือขออนมัุติจากคณบดี โดยผ่านความเหน็ชอบจากอาจารย์ท่ีปรกึษา
และผู้อ�านวยการหลักสูตรที่สังกัด

 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

     ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

      (ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์)
               อธิการบดี
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 เพื่อให้การจัดสอบแก้ตัวเป็นกรณีพิเศษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ในการขอสอบแก้ตัว ดังนี้
 ๑. ผู้มีสิทธ์ิสอบแก้ตัว การขอสอบแก้ตัวจะจัดให้มีการสอบเฉพาะนักศึกษา 
ที่ขาดสอบ อันเกิดจาดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ�าเป็นอันจะโทษนักศึกษามิได้ และนักศึกษา 
ได้ยื่นค�าร้องขอสอบแก้ตัวใหม่ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณบดีที่นักศึกษาสังกัด และ
ผู้รับผิดชอบรายวิชา และได้รับอนุมัติจากรองอธิการบดีสายงานวิชาการแล้วเท่านั้น
 ๒. ระยะเวลาที่ยื่นค�าร้อง การยื่นค�าร้องขอสอบแก้ตัวต้องกระท�าภายใน ๑ วัน 
หลังจากที่ไม่ได้เข้าสอบในรายวิชานั้นๆ และไม่เกินวันถัดจากวันสุดท้ายของการสอบไล่ 
ตามตารางสอบปลายภาคที่มหาวิทยาลัยก�าหนดในภาคเรียนนั้น
 ๓. ค่าธรรมเนยีม หากได้รบัอนุมติัให้มกีารสอบแก้ตวัตามข้อ ๑. นกัศกึษาจะต้อง
ช�าระค่าธรรมเนียมในการสอบระดับปริญญาตรี วิชาละ ๕๐๐ บาท ระดับบัณฑิตศึกษา 
วิชาละ ๑,๐๐๐ บาท
 ๔. การสอบ นกัศกึษาจะต้องเข้าสอบตามก�าหนดการสอบแก้ตวัทีม่หาวทิยาลยั
ก�าหนด หากไม่เข้าสอบจะให้เกรด F หรือ U

 ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

    ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

     (ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์)
             อธิการบดี

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ ๐๑๐๑/๐๒๐๑
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอสอบแก้ตัว




