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มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๑๐/๑-๔ ถนนประชาชื่น ริมคลองประปา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร

ภูมิทัศน ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีเน้ือท่ีประมาณ ๑๐๐ ไร่ แวดล้อมด้วยธรรมชาติ สวยงามด้วยไม้ดอกและไม้ใบ 
ประกอบด้วยอาคาร ๒๓ อาคาร เป็นอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ อาคารส�านักงาน อาคารวิทยาลัยนานาชาติจีน  
ศนูย์อาหาร ศนูย์กฬีา ศนูย์วฒันธรรม หอพกัส�าหรบันกัศกึษา มสีถานท่ีพักผ่อนให้นกัศกึษาเลอืกใช้ ไม่ว่าจะเป็นใต้อาคาร
เรียน ศาลาธรรมธัช อุทยานลานธรรม ศาลาสนั่นคุณานุสรณ์ ลานสนมสุทธิพิทักษ์ ลานสัจจาเกตุทัต ศาลาไทยซอย ๑ 
และลานน�้าพุซอย ๓ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีภูมิทัศน์สวยงาม เป็นสถานศึกษาที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะได้
ศึกษาหาความรู้ในสภาพแวดล้อมที่ดี

อาคารเรยีน ทกุอาคารประกอบด้วยห้องเรยีนหลายขนาด ขึน้อยูกั่บ ลกัษณะการเรยีนการสอนของแต่ละวชิา มต้ัีงแต่ขนาด
เลก็ส�าหรบัเรยีน เป็นกลุม่ย่อยกลุม่ละ ๒๐-๔๐ ท่ีน่ัง ขนาดมาตรฐาน ๖๐-๘๐ ทีน่ัง่ และขนาดใหญ่ ๑๐๐-๑๒๐ ทีน่ัง่ ทกุห้องมี 
เครื่องปรับอากาศ มีอุปกรณ์ระบบภาพจอ LCD คอมพิวเตอร์ และระบบเสียงทันสมัย เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอน

อาคารส�านกัอธกิารบด ีเป็นอาคารบรหิารทีเ่ป็นศนูย์อ�านวยการของมหาวทิยาลัย ประกอบด้วยห้องท�างานของอธกิารบดี
และรองอธกิารบด ี๔ ฝ่าย คอืฝ่ายการเงินและบรหิาร ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายวจัิย และฝ่ายพัฒนาธุรกจิ นอกจากนีย้งัเป็นท่ีท�าการ
ของฝ่ายวเิทศสมัพนัธ์ ส�านักอธิการบด ีส�านักวิชาการ ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายการเงนิ ฝ่ายทรพัยากรบคุคล ฝ่ายทะเบยีนการศกึษา 
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายธุรการและยานพาหนะ ศูนย์นิเทศศาสตร์พัฒนาการแห่งภูมิภาคเอเซียและ
แปซิฟิก
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ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารเครือข่าย เป็นหน่วยงานกลาง ท�าหน้าท่่ีเป็นกลไก
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างระบบ 
การบริหารจัดการเครือข่ายอ�านวยการให้มีการขับเคล่ือนเครือข่ายเป็นระบบ 
อย่างต่อเนื่องและมีเอกภาพ โดยศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายและผู้มี 
ส่วนเกีย่วข้องกบัมหาวทิยาลยั บรหิาร จัดการประสาน อ�านวยการ ติดตามประเมิน
ผล และปรับปรุงให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ที่ได้จากการขับเคลื่อนเครือข่าย พัฒนา
ช่องทางการสร้างโอกาสทางธรุกจิขององค์กร และแสวงหาโอกาสเพิม่มลูค่าให้ธรุกจิ

ส�านกัเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานส�าคญัด้านแหล่งข้อมลูของมหาวทิยาลยั  
ที่ให้บริการและพัฒนางานด้านระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนงาน 
ด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย บริการผู้ใช้ของมหาวิทยาลัยทุกกลุ่มและทุกคนให้ 
เข้าถึงข้อมูลของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท่ีทันสมัย มาเป็นเครื่องมือและสื่อกลางการให้บริการ บริหารระบบงาน SLCM 
(Student Life Cycle Management) รวมทั้งท�าหน้าที่วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงานต่างๆ เชิงธุรกิจเพื่อให้เกิดกระบวนการท�างานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ห้องปฏบิตักิารคณะการบญัชี ศนูย์ฝึกปฏบิติัทางบญัช ีคณะการบญัช ีมหาวทิยาลยั 
ธุรกิจบัณฑิตย์ เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความสามารถใน 
การปฏิบัติงานจริงทันทีเมื่อจบการศึกษา โดยร่วมมือกับหน่วยงานวิชาชีพภายนอก 
เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สมาคมส�านักงานบัญชีไทย เป็นต้น ในการฝึกอบรมให้
นกัศกึษาเรยีนรู้การท�างานบญัชจีากเอกสารจริงทีเ่กดิขึน้ในธรุกจิ ไม่ว่าจะเป็นการจดั
ท�าเอกสารทางธุรกิจ การออกแบบจัดท�าแบบฟอร์ม เอกสารทางธุรกิจ การพัฒนา 
ผังงานเอกสารและผังบัญชี การจัดท�าเอกสารทางภาษีอากรตามที่กรมสรรพากร
ก�าหนด ตลอดจนวิธีการน�าส่งเอกสารให้หน่วยงานที่ก�ากับดูแลองค์การธุรกิจ
ประเภทต่างๆ
 นอกจากนี้ ศูนย์ฝึกปฏิบัติงานทางบัญชี  ยังรับผิดชอบการจัดอบรม 
นักศึกษาให้มีทักษะและความรู้ทันสมัย ด้านการใช้ซอฟต์แวร์ทางบัญชี ประเภท
การวางแผนทรัพยากรทั่วทั้งองค์การ (Enterprise Resource Planning : ERP)  
หลากหลายโปรแกรม ได้แก่ SAP A.1, SAP B.1, Express, Formula 4 เป็นต้น 
เพื่อใช้จัดท�าข้อมูลทางบัญชีและรายงานการเงิน นักศึกษายังได้พัฒนาฝึกฝนการ
ใช้ Microsoft Excel เพื่อเป็นเครื่องมืออ�านวยความสะดวกในงานสอบบัญชี  
(Computer Assisted Audit Tools : CAATs) รวมทั้งการใช้ซอฟต์แวร์สมัยใหม ่
ในการจัดท�ารายงานเพื่อผู้บริหาร เช่น Crystal Report เป็นต้น  
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หน่วยงานบริการเพื่อการศึกษา

ศูนย์ทดสอบและเรียนรู้ Testing and Learning Center (TLC) ศูนย์ทดสอบ
และเรยีนรู ้คณะศลิปศาสตร์ ให้บรกิารเพือ่สนบัสนนุ การเรียนการสอน รวมทัง้การ
ทดสอบภาษาอังกฤษ ทั้งในรูปของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบการทดสอบ
ด้วยคอมพวิเตอร์และสือ่การเรียนรู้ทัง้ทีเ่ป็นระบบคอมพวิเตอร์และสิง่พมิพ์ดงัต่อไปนี้
 ๑. ให้บริการสื่อการเรียนรู้ภาษา ทั้งในรูปแบบของหนังสือ สิ่งพิมพ์ CD 
DVD โปรแกรม และสื่อออนไลน์ต่างๆ
 ๒. ให้บรกิารสถานทีเ่พือ่ให้ผูใ้ช้บรกิารเรียนรู้จากส่ือการเรียนภาษา โดยมี
เจ้าหน้าทีแ่ละผูเ้ชีย่วชาญให้บรกิารเพือ่ความสะดวก ในการศกึษาและท�าความเข้าใจ
การใช้บทเรียน
 ๓. ให้บรกิารจัดสอบ เพือ่วัดความรูภ้าษาองักฤษแก่หน่วยงาน ทัง้ภายนอก
และภายใน ผ่านข้อสอบที่หลากหลาย ได้แก่ DPU-TEP DPU-GET, New English 
Discoveries Proficiency Test และ Speexx Quizzes โดยผู้สนใจสามารถขอ
ข้อมลูเพือ่เปรยีบเทยีบความแตกต่างของข้อสอบแต่ละประเภทได้จากศูนย์ทดสอบ
และเรียนรู้
 ๔. ให้บริการจัดอบรมการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เช่น Speexx 
Program และ New English Discoveries
 ๕. ให้บริการสถานที่ในการจัดอบรมและสัมมนาที่ต้องใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ประกอบ

ศนูย์สนเทศและหอสมดุ ให้บรกิารสารสนเทศหลากหลายรปูแบบ บรกิารสบืค้นข้อมลู 
สารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จัดหาหนังสือ ต�ารา สื่อสิ่งพิมพ์ และ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ได้ค้นคว้าหาความรู้โดยอิสระ 
จัดท�าฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ส�าหรับให้บริการผู้เข้ามาใช้อย่างทั่วถึงและ
กว้างขวาง และเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา นอกจากนี้ยังได้สร้างเครือข่าย
พนัธมติรกบัห้องสมดุภายนอก เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการใช้และให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ ให้เป็นแหล่งค้นคว้าและพัฒนา
ความรู้อย่างแท้จริง
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ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ 
ของมหาวทิยาลัย เช่นงานบริการส่ือการเรียนการสอนทีพ่ร้อมให้บริการ ด้วยอปุกรณ์ 
การเรียนการสอนที่ทันสมัยหลากหลายประเภท เพื่อให้ผู้สอนสามารถจัดการเรียน 
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริการถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบ 
เครือข่ายงานบริการ Video on Demand และ IPTV บริการบันทึกเทปวีดิทัศน ์
ผลิตสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอน งานบริการฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา งานบริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) บริหารจัดการออกแบบและผลิตเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย บริการฝึกอบรมผ่านระบบเครือข่าย DPU Online Training บริการ
ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน (DPULSS) และมีระบบบันทึกการสอน ที่จะช่วย
นักศึกษาให้สามารถติดตามและทบทวนการเรียนการสอนย้อนหลังได้

ศนูย์บรกิารนกัศกึษา บริการน�าระบบงานของหน่วยงานท่ีนกัศกึษาจ�าเป็นจะต้องใช้
บรกิารอย่างต่อเนือ่ง มารวมไว้ ณ จุดเดียวกัน เพ่ือลดข้ันตอนการให้บริการ และเพิม่ 
ความสะดวกรวดเร็ว ในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน บริการตอบค�าถาม 
แจ้งข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา ให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�าในเรื่องหลักสูตร  
ตารางสอน ตารางสอบ การลงทะเบียน รับช�าระเงินในบางรายการ รวมทั้งรวบรวม
ปัญหา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักศึกษา น�าเสนอมหาวิทยาลัย 

ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการท�างาน DPU Career Preparation Center 
(Career Prep.) พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนจบการศึกษา โดยให้บริการ
ด้านต่างๆ ประกอบด้วยการฝึกอบรมด้านบุคลิกภาพและการสื่อสารที่ดี รวมถึง 
การจัดการประเมินทักษะส�าคัญ ๓ ด้าน คือภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และ 
พื้นฐานด้านธุรกิจ 

ศูนย์กีฬาและแผนกบริการกีฬา ให้บริการและอ�านวยความสะดวกในการ 
ออกก�าลงักาย การฝึกฝนทกัษะการกฬีาและจดักิจกรรมนนัทนาการ เพือ่สขุภาพและ
พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ของนักศึกษาและบุคลากร มีโรงยิมเนเซียมให้บริการ
ต่างๆ ดงันี ้ห้องออกก�าลงักายมอีปุกรณ์ครบชดุ ห้องซาวน่าชายและหญงิ ห้องส�าหรบั
เต้นแอโรบิค ห้องลีลาศ ห้องโยคะ ห้องยูโด สนามเทเบิลเทนนิส สนามวอลเลย์บอล 
สนามบาสเก็ตบอล สนามแบดมินตัน และลานอเนกประสงค์
 ภายนอกอาคารมีศูนย์กีฬากลางแจ้ง ที่มีอุปกรณ์หลากหลายชนิดส�าหรับ 
การออกก�าลังกาย มีสนามฟุตบอล สนามเทนนิส สนามเปตอง สระว่ายน�้า และ 



คู่มือบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก5

ลานอเนกประสงค์ส�าหรับจัดกิจกรรมของนักศึกษา พร้อมการให้บริการแก่สมาชิก 
และให้บริการเช่าสนามกีฬาแก่องค์กรภายนอก 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์เพื่อ
ใช้เป็นห้องปฏิบัติการ สนับสนุนการเรียนการสอน และงานวิจัยของนักศึกษาและ
คณาจารย์ในทุกระดับชั้นปีของมหาวิทยาลัย โดยมีห้องปฏิบติการส�าหรับการเรียน
การสอน ๒๖ ห้อง และห้องปฏบัิติการทางอนิเทอร์เนต็ 5 ห้อง มเีครือ่งคอมพวิเตอร์
ที่ทันสมัย โดยรวมประมาณ ๑,๓๐๐ เครื่อง อีกทั้งมีการให้บริการด้านอื่นๆ เช่น  
งานพมิพ์เอกสาร จองห้องปฏบัิตกิารออนไลน์ และรบัลงทะเบยีนการใช้ WiFi เป็นต้น 

ส�านักวิชาการ ประสานงานด้านวิชาการกับองค์กรภายนอก และประสานงานด้าน
วชิาการกบัคณะ สาขาวชิาและหน่วยงานอืน่ๆ ของมหาวทิยาลัย จัดการดูแลการใช้
ห้องเรยีน การจดักลุม่เรียน การจดัการและดแูลการสอบ การเปิดหลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุงหลักสูตร การรับส่งต้นฉบับข้อสอบและผลคะแนนสอบ การจัดพิมพ์ต�ารา  
การขอผลงานทางวิชาการ และดูแลโครงการพิเศษทางวิชาการ ที่ส�าคัญของ
มหาวิทยาลัย

ฝ่ายทะเบยีนการศกึษา บรกิารนกัศกึษาในเรือ่งข้อมลูประวติันักศกึษา การตรวจสอบ
วฒุกิารศกึษา การท�าบตัรนกัศกึษา การเทียบโอนหน่วยกติ การย้ายคณะ-สาขา-รอบ  
เวลาเรียน การลงทะเบียนเรียนปกติและข้ามสถาบัน การขอถอนรายวิชา (W)  
การลาพักการศึกษา จัดการสอบ ประกาศผลสอบ ตรวจสอบผลการเรียน  
การออกเอกสารหนังสือรับรองทั่วไป หนังสือรับรองการจบ และเอกสารผลการ
ศกึษา (Transcript) การขึน้ทะเบยีน-รายงานตวับณัฑิต การจัดท�าปริญญาบตัร และ 
งานบริการให้ค�าแนะน�ากรณีนักศึกษามีปัญหาตามค�าร้องที่ยื่นขอ

ส�านักงานบัณฑิตศึกษา ส�านักงานบัณฑิตศึกษา เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงาน 
ด้านวิชาการ และการด�าเนินงานจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยประสาน
งานกับคณะวชิา และสาขาวชิาในระดบับัณฑิตศกึษาเพือ่ให้การปฏบิตังิานสอดคล้อง
กบันโยบายการพฒันาการศกึษาในภาพรวมของมหาวทิยาลยั และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์



คู่มือบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก6

หน่วยงานส่งเสริมการศึกษา

ส�านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ดูแลรับผิดชอบระบบงานประกันคุณภาพ 
ของมหาวิทยาลัย ทั้งระบบการประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ของส�านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
ส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (สมศ.) ระบบบริหารศึกษา
คณุภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 ตลอดจนประสานงานดแูลเรือ่งการจัดท�า
รายงานการประเมนิตนเองของคณะ หน่วยงาน และมหาวทิยาลัย เพ่ือให้ข้อมลูต่างๆ
มีการน�าเสนออย่างเป็นระบบสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และสนับสนุน 
การด�าเนินงานทุกด้านของมหาวิทยาลัย ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม

สถาบันวิจัยนโยบายและแผนอุดมศึกษา (สวนอ.) Research Institute for 
Higher Education Policy and Planning (RIHEPP)  เป็นหน่วยงานซึง่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะวิชา สังกัดสายงานรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ด�าเนินงานวิจัยที่เกี่ยวกับ 
การก�าหนดนโยบายและแผนเพือ่พฒันาการอดุมศกึษา เป็นเครอืข่ายการศกึษาวจิยั 
เผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์กับประชาคมวิจัย ส่งเสริมและ
พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ รวมทั้งสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ได้ด�าเนินการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ Institute for Social and Economic  
Studies (ISES) เพ่ือมส่ีวนร่วมในการสร้างองค์ความรูเ้กีย่วกบัสงัคมและเศรษฐกิจ
ไทย โดยมุ่งสนับสนุนให้นักวิชาการไทยผลิตผลงานวิจัยทางวิชาการสู่สังคมมากยิ่ง
ข้ึน รวมไปถึงการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่ง
ถือเป็นแหล่งของการเกิดวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความ
รู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญงานวิจัยหลากหลายสาขาวิชา 

สถาบันพัฒนาการศึกษาเศรษฐศาสตร์ Institute for Development of  
Economic Education (IDEE) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เห็นความส�าคัญเรื่อง 
ของการมีความรู้ความเข้าใจทางด้านเศรษฐศาสตร์ ของเยาวชนและบุคคลทั่วไป  
ซึ่งจะช่วยให้สามารถตัดสินใจในเร่ืองส�าคัญๆในชีวิตประจ�าวันได้อย่างเหมาะสม 
ตลอดจนเสริมสร้างความรู้แก่หลักสูตรปริญญาต่างๆ ในการน�าเศรษฐศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง สถาบันพัฒนาการศึกษาเศรษฐศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อ 
จุดประกายความสนใจ เรื่องการศึกษาเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย ส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ให้น�าไปใช้ประโยชน์ในการด�าเนินชีวิตได้
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางนิติศาสตร์ เพื่อเผยแพร่และพัฒนา ความรู้ทางด้าน
นิติศาสตร์ โดยจัดประชุม อบรม และสัมมนา และให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้านการท�าวิจัยในสาขานิติศาสตร์ พร้อมศึกษาวิจัยและ
สนับสนุนงานวิจัยสาขานิติศาสตร์ ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่ 
น่าสนใจและน�าเสนอสู่สาธารณชน รวมทั้งรวบรวมข้อมูล สถิติ เอกสารอ้างอิง และ
วิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าของอาจารย์และนักศึกษา

สถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี (สพบ.) Institute for Professional  
Accountant Development (IPAD) ตัง้ขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะให้วทิยบรกิาร 
แก่สังคม มุ่งเน้นการให้บริการที่ครอบคลุมวิชาชีพบัญชี ไม่ว่าจะเป็นด้านการบัญชี 
การสอบบัญชี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเงิน และ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ให้แก่นักวิชาชีพบัญชี และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
 หลักสูตรที่จัดโดยสถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี รวมถึงการอบรมพัฒนา
ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) การอบรมผู้ท�าบัญชี ๒๗ ชั่วโมง การอบรมของ
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ๙ ชั่วโมง (TA) อีกทั้งยังมีการจัดหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของนักวิชาชีพบัญชี เช่น การอบรมการวางแผนภาษีอากร  
การอบรมด้านการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น นอกจากนี้การให้บริการของสถาบัน 
พัฒนานักวิชาชีพบัญชี ยังครอบคลุมถึงการให้บริการจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 
ตามความต้องการขององค์การหรือหน่วยงานต่างๆ และงานด้านท่ีปรึกษา  
(In-house Training and Consulting Services)

ศูนย์วิจัย ท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลงานวิจัยและงบประมาณในการวิจัย ประสานงาน 
ส่งเสริมการวิจัยของคณะวิชา บัณฑิตศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย  
จัดอบรมให้ความรู้ด้านการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย จัดท�าโพล สร้างเครือข่าย 
งานวิจัยกับสถาบันและชุมชนภายนอก 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน Learning and Teaching Innovation  
Center (LTIC) ท�าหน้าทีส่่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพอาจารย์ด้านการเรยีนการสอน 
จัดการพฒันาหลกัสตูรและด�าเนนิการอบรมเกีย่วกบัเทคนคิวิธสีอน เพ่ือให้อาจารย์
สามารถจดักิจกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคัญ ได้อย่างมีประสิทธภิาพ  
ให้ค�าปรึกษาเรื่องการเรียนการสอนและการท�าวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน  
ตรวจเยี่ยมการสอน และจัดท�าระบบการติดตามพัฒนาการสอนของอาจารย์เป็น 
รายบคุคล ส่งเสรมิ และพัฒนาอาจารย์เพือ่การรบัรองคุณภาพการสอน ให้ค�าปรึกษา
ในงานของ “ชุมชนอาจารย์ผู้สอนคุณภาพ”
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ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ International Affair Office 
งานความร่วมมือต่างประเทศ มีหน้าที่รับรองแขกต่างประเทศ จัดประชุมเจรจา 
ความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาและจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจกับสถาบัน 
ต่างประเทศ สนบัสนนุการแสวงหาพนัธมติรและสร้างเครอืข่ายต่างประเทศ รวบรวม
ข้อมลูด้านกจิการต่างประเทศของมหาวทิยาลัย จัดท�ารายงานต่อสภามหาวทิยาลยั
และส�านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ด�าเนนิการประสานงานเพือ่ให้เกิดการ
แลกเปลีย่นอาจารย์และนกัศกึษา การวจิยัการจดัหลกัสตูรร่วม และอืน่ๆ ตามบนัทกึ
ความเข้าใจ
งานบริการนักศึกษานานาชาติ มีภารกิจให้บริการต่อวีซ่าแก่นักศึกษาต่างชาติ  
ให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�าด้านสังคม วัฒนธรรม และที่พักแก่นักศึกษาต่างชาติ  
ให้ค�าปรึกษานักศึกษาไทยที่จะไปทัศนศึกษาต่างประเทศ และนักศึกษาต่างชาติที่
จะทัศนศึกษาในประเทศไทย

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ DPU Business Incubator Center เป็นศูนย์อบรม 
ปฏิบัติ โดยหวังให้มีสินค้าต้นแบบของมหาวิทยาลัย เป็นแนวทางให้เกิดการฝึกฝน 
การผลิตผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการใหม่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เป็นรูปแบบของ 
การสร้างผูป้ระกอบการใหม่ทีม่กีารดแูลอย่างใกล้ชดิ และบรกิารให้ค�าปรกึษาแนะน�า
ในลกัษณะของพ่ีเลีย้งทางธรุกจิ ทีจ่ะคอยดแูลผูป้ระกอบการใหม่ เพ่ือช่วยเสรมิสร้าง  
ความเข้มแขง็ให้แก่ธรุกจิท่ีอยูใ่นระยะก่อต้ังกจิการ ให้สามารถด�าเนนิกจิการได้อย่าง 
ยัง่ยนื โดยเน้นการให้ค�าปรกึษานกัศกึษา ศษิย์เก่าของมหาวทิยาลยั และบคุคลทัว่ไป

วิทยาลัยการประปา ตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของ ๖ องค์กรชั้นน�า คือมหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตย์ การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค บริษัทจัดการและ 
พฒันาน�า้ภาคตะวนัออกจ�ากดั (มหาชน) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวง
มหาดไทย และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพ่ือให้ความรู้ เพิ่มพูน
ทักษะ และเสริมสร้างบุคลากรในการบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนสร้างความรู้
ความช�านาญเฉพาะด้าน โดยได้ร่วมกนัจดัหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรแีละหลกัสตูร 
ฝึกอบรม ร ่วมสรรหาและแลกเปลี่ยนวิทยากรที่มีความรู ้ความช�านาญสูง  
เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์พัฒนางาน ตลอดจนเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา 
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  หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา

หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ ์จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อเป็น
อนุสรณ์และเชิดชูเกียรติ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ หนึ่งในสองของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ ท้ังมุ่งหมายให้เป็นศูนย์รวม เรื่องราวส�าคัญ ทั้งเรื่องราวชีวิตของ
ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ และเรื่องราวความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
 ภายในพพิธิภณัฑ์จดัแสดงและน�าเสนอเรือ่งราวดังกล่าวผ่าน สือ่ผสม ทัง้ภาพ  
วัสดุภัณฑ์ เอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างของพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็น ๒ ส่วน 
มีทั้งหมด ๑๓ ห้อง มีชื่อห้องก�ากับทุกห้องตามเรื่องราวที่น�าเสนอและจัดแสดง
 หอประวตัแิละพิพธิภณัฑ์ ตัง้อยูท่ีช่ัน้ ๗ อาคาร ๖ อาคาร ดร.ไสวสุทธิพิทกัษ์ 
อนสุรณ์ เปิดให้บรกิารทุกวนัท�าการของมหาวทิยาลยั ตัง้แต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยตระหนักในภาระหน้าท่ีของการท�านุบ�ารุงศิลปะ
วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ จึงจัดสร้าง เรือนไทยหมู่ ๓ หลังและเรือน
ดนตรี-นาฏศิลป์ เป็นสถานที่ส�าหรับแสดงวิถีชีวิตแบบไทย เป็นที่อนุรักษ์ศิลปวัตถุ 
เพือ่ให้นกัศึกษาส�านกึในคณุค่าของความเป็นไทย และยงัเป็นศนูย์กลางให้นกัศกึษา
และประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ได้ใช้ฝึกฝนดนตรีไทย ฝึกร้องเพลงไทยและร�าไทย 
รวมทัง้ได้จัดกจิกรรมส่งเสรมิวฒันธรรมร่วมกบัคณะวชิา ส�านกักจิการนกัศกึษา และ
หน่วยงายภายนอก

ส�านักกิจการนักศึกษา มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม  บุคลิกภาพ 
จิตส�านึกสาธารณะ ส�านึกความเป็นพลเมือง และส่งเสริมการด�าเนินชีวิตอย่าง
พอเพียง เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ในด้านการเรียนและ
การใช้ชีวิตในสังคม ตลอดจนเป็นบัณฑิตท่ีมีีคุณภาพ ทั้งส�านักกิจการนักศึกษา 
ยงัเป็นศนูย์กลางของสวัสดกิารและกจิกรรมหลายรปูแบบ ทีมุ่ง่ส่งเสรมิศกัยภาพของ
นักศึกษาโดยมีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ ได้แก่ ฝ่ายทุนการศึกษา ศูนย์น�าความรู้
สู่การปฏิบัติ ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาล ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม แผนกวินัย
และสวัสดิการนักศึกษา แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา แผนกกิจกรรมกีฬา
และแผนกบริการกีฬา
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โรงแรม DPU PLACE  โรงแรมระดับ ๔ ดาว ของมหาวทิยาลยั เป็นอาคารฝึกปฏบิติั
งานการโรงแรมของนักศึกษาคณะการท่องเท่ียว และการโรงแรม มีห้องฝึกปฏิบัติ 
การงานสปาของนักศึกษาสาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม 
 เพือ่ให้นกัศกึษาได้สมัผสัและฝึกปฏบิติังานทุกขัน้ตอน มบีรกิารด้านห้องพกั
และจดัเลีย้ง จดัประชมุ สมัมนาแก่บคุคลท่ัวไป มห้ีองพกั ๒๕ ห้อง เป็นห้องธรรมดา 
๒๒ ห้อง ห้องชุด ๒ ห้อง และห้องพักรวมขนาด ๔ เตียง ๑ ห้อง ทั้งมีสถานที่และ
รับจัดเลี้ยงหรือประชุมสัมมนา บรรยากาศดี หรูหรา ทันสมัย และสะดวกสบาย

ส�านักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย บริการให้ค�าปรึกษาและแนะน�า 
ทางกฎหมายแก่ประชาชนท่ัวไปโดยไม่คิดค่าตอบแทน ทั้งในทางแพ่งและอาญา  
เป็นท่ีฝึกปฏบิตักิารวนิจิฉยัปัญหาด�าเนนิการทางคดขีัน้ต้น และเพิม่พนูความช�านาญ
ทางกฎหมายในทางปฏิบัติให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

ศูนย์หนังสือซีเอ็ดบุคส์เซ็นเตอร์ จัดจ�าหน่ายหนังสือ ต�าราเรียน หนังสือเพิ่มพูน
ความรู้ สารคดี บันเทิงคดี อุปกรณ์การศึกษา เครื่องแบบนักศึกษา และของที่ระลึก
ของมหาวิทยาลัย โดยจ�าหน่ายในราคาย่อมเยาเป็นพิเศษ เพื่อบริการนักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป

อาคารจอดรถ มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยในทรัพย์สินของนักศึกษา 
ท่ีใช้รถยนต์เป็นพาหนะมาเรยีน จงึได้จัดสร้าง อาคารจอดรถหลายชัน้และกว้างขวาง 
โดยไม่คิดค่าบริการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอดเวลา

ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยมีอาคารศูนย์อาหารขนาดใหญ่ เป็นอาคาร ๒ ชั้น ส�าหรับ
บริการนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลภายนอก ชั้นล่าง
เปิดโล่ง มีอาหารหลากหลายชนิดจ�าหน่ายในราคาย่อมเยา ชั้นบนเป็นห้องปรับ
อากาศ บรกิารทกุวนัท�าการ นอกจากนียั้งมร้ีานอาหารบรกิารทีห่อพกันกัศึกษาและ
ที่วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียนอีกด้วย
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ข้อบังคับ และประกาศ

ระดับปริญญาเอก
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต
พ.ศ. 2557

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น
 อาศัยอ�านาจตามความในข้อ ๓๔(๒)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในการประชุมครั้งที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  เมื่อวันที่  
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗  มีมติให้ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาดุษฎี
บัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นดังนี้
 ข้อ ๑. ชื่อข้อบังคับ 
   ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
พ.ศ.๒๕๕๗”
 ข้อ ๒. ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป ส�าหรับนักศึกษาทุกหลักสูตร ยกเว้นหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 ข้อ ๓. นิยามในข้อบังคับนี้  เว้นแต่จะมีข้อความเป็นอย่างอื่น
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   “อธิการบดี”  หมายความว่า    อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   “คณะวิชา”              หมายความว่า    คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่มี
          การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
   “คณบดี”            หมายความว่า    คณบดคีณะวชิาหรอืผูบ้รหิารหน่วยงานเทยีบเท่า 
          ที่มีการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
 ข้อ ๔. การออกประกาศ ค�าสั่ง หรือระเบียบเพิ่มเติม
   เพื่อให้การด�าเนินการศึกษาขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิตเป็นไปโดยเรียบร้อยคณะวิชาโดยอนุมัติจาก  
อธิการบดีอาจออกประกาศ ค�าสั่ง หรือระเบียบใด ๆ เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
   ในกรณีท่ีข้อบังคบัมิได้ก�าหนดไว้เป็นการเฉพาะให้คณะกรรมการหลกัสตูรหรอืคณบดเีสนออธิการบด ี
เพื่อวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร
 ข้อ ๕.  ระบบการศึกษา
   ระบบการศึกษาขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิตมีดังต่อไปนี้
   ๕.๑  การศึกษาเป็นแบบทวิภาคและไตรภาค
    ๕.๑.๑  การศึกษาแบบทวิภาค  ๑ ปีการศึกษาประกอบด้วย ภาคการศึกษาปกติ ๒ ภาค  
คือ ภาคต้นและภาคปลาย มรีะยะเวลาเรยีนแต่ละภาค ๑๕ สัปดาห์ และอาจรวมภาคการศกึษาฤดูร้อนมรีะยะเวลาเรยีน 
๘ สัปดาห์ โดยมีชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาเทียบเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ  
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    ๕.๑.๒ การศึกษาแบบไตรภาค  ๑ ปีการศึกษาประกอบด้วยภาคการศึกษาปกติ ๓ ภาค  
คือ ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาค ๑๒ สัปดาห์
   ๕.๒  ระยะเวลาการศกึษาต้องไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศกึษาปกต ิผูท้ีส่�าเรจ็ปรญิญาตรใีห้ใช้เวลาศึกษา 
ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่ส�าเร็จปริญญาโทให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
   ๕.๓  วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต หมายถึง รายวิชาที่ก�าหนดในหลักสูตรให้นักศึกษาต้องศึกษาและสอบ
ได้โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร
   ๕.๔  ภาษาทีใ่ช้ในการศกึษารายวชิาหรอืเขยีนวิทยานพินธ์ อาจเป็นภาษาไทยหรอืภาษาต่างประเทศ
ก็ได้ตามที่หลักสูตรก�าหนด
 ข้อ ๖.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
   ๖.๑  ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือ 
ต่างประเทศที่ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
   ๖.๒  ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
   ๖.๓  ไม่เป็นโรคเรือ้น วณัโรค โรคตดิยาเสพตดิให้โทษทีร้่ายแรง โรคพษิสรุาเรือ้รัง หรอืโรคทีเ่ป็นอปุสรรค 
ต่อการศึกษา
   ๖.๔  ไม่เคยรับโทษจ�าคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระท�าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
   ๖.๕  ไม่เป็นผูท้ีม่คีวามประพฤตเิสือ่มเสยีหรอืถกูไล่ออกจากสถาบนัอดุมศกึษาใดมาก่อน เนือ่งจาก 
ถูกลงโทษทางวินัย
   ๖.๖  ต้องมีภูมิล�าเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้สะดวก
   ๖.๗  มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ก�าหนดในแต่ละหลักสูตร
 ข้อ ๗.  วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
   การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามวิธีการที่ก�าหนดในแต่ละหลักสูตร
 ข้อ ๘.  การช�าระค่าเล่าเรียน ค่าบ�ารุง และค่าธรรมเนียม
   นักศกึษาต้องช�าระค่าเล่าเรยีน ค่าบ�ารงุ และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ  ตามอตัราและวิธกีารทีม่หาวทิยาลยั
ก�าหนด
   ส�าหรับนักศึกษาใหม่ ให้ช�าระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าเล่าเรียน ค่าบ�ารุงและค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ในวันขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
 ข้อ ๙.  การลงทะเบียนเรียน การขอเพิ่มหรือขอเพิกถอนรายวิชา
   การลงทะเบียนเรียน การขอเพิ่มหรือขอเพิกถอนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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 ข้อ ๑๐.  การประเมินผลการศึกษา
   ๑๐.๑ การประเมนิผลการศกึษาส�าหรบัรายวชิาทีน่บัหน่วยกิต ชือ่และค่าระดับต่อหน่วยกิต เป็นดงันี้
    ระดับ   ค่าระดับ  ความหมาย
       A    ๔.๐๐   ดีเยี่ยม  (High Distinction)
       B+   ๓.๕๐   ดีมาก  (Distinction)
       B    ๓.๐๐   ดี  (Pass with Credit)
       C+   ๒.๕๐   พอใช้  (Pass)
      F    ๐.๐๐   ตก  (Fail)
   ๑๐.๒  หากนกัศกึษาได้ผลการศกึษาต�า่กว่า B ในรายวชิาใด นกัศกึษาอาจลงทะเบยีนซ�า้ในรายวชิา
น้ันจนกว่าจะได้ผลการศึกษาตัง้แต่ B ข้ึนไปก็ได้ ท้ังนีจ้ะต้องน�าผลการศกึษาทีไ่ด้รบัมาค�านวณคะแนนเฉล่ียสะสมทัง้หมด
   ๑๐.๓  การประเมินผลการศึกษาส�าหรับรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต จะแบ่งเป็นระดับเช่นเดียวกับ
รายวิชาที่นับหน่วยกิต หรือจะแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ S และ U ก็ได้โดยที่
    ระดับ  S  (Satisfactory)       หมายถึง    สอบได้
    ระดับ  U (Unsatisfactory)   หมายถึง    สอบตก
   ๑๐.๔  ผลการศึกษาอาจแสดงด้วยสัญลักษณ์อื่น ๆ ได้ดังนี้
     สัญลักษณ์    ความหมาย
     I (Incomplete)    การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
     W (Withdraw with  Permission) การเพิกถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ
     AU (Audit)    ร่วมฟัง
   ๑๐.๕  หากนักศึกษาได้รับผลการศึกษาเป็น I นักศึกษาต้องด�าเนินการแก้ไข I ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๖๐ วัน หลังจากประกาศผลสอบรายวิชานั้น หากพ้นก�าหนดระยะเวลาดังกล่าว สัญลักษณ์ I จะเปล่ียนเป็น  
F ยกเว้นได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
  ข้อ ๑๑.  การสอบคุณสมบัติ  (Qualifying Examination)
    เมือ่นกัศกึษามคีณุสมบัติครบตามเงือ่นไขในหลกัสตูรทีจ่ะสอบคุณสมบติัจะต้องยืน่ความจ�านง
ต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขอสอบคุณสมบัติ  โดยมหาวิทยาลัยจะเปิดสอบคุณสมบัติไม่เกินปีการศึกษาละ ๓ ครั้ง ผลการสอบ
จะได้ระดบั S หรือ U นกัศกึษาจะต้องสอบคณุสมบตัใิห้ได้ระดบั S ภายใน ๓ ครัง้ มฉิะนัน้จะถกูถอนชือ่ออกจากทะเบียน
นักศึกษา และผลการสอบทุกครั้งจะบันทึกไว้ในระเบียนแสดงผลการศึกษา
  ข้อ ๑๒.  การท�าวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์
    ๑๒.๑  คณุสมบตัหิรอืเงือ่นไขของผู้มสิีทธิเ์สนอท�าวทิยานพินธ์ ให้เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่�าหนด
ของแต่ละหลักสูตร
    ๑๒.๒ การอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์
       ก่อนการลงทะเบียนท�าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อ 
คณะกรรมการหลักสูตรและคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้เป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้
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    ๑๒.๓  การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
       การลงทะเบยีนวทิยานพินธ์ นกัศกึษาจะต้องลงทะเบยีนวทิยานพินธ์ ตามทีก่�าหนด
ในหลกัสูตร โดยจ�านวนหน่วยกติทีล่งทะเบยีนในแต่ละภาคการศกึษาไม่ต�า่กว่า ๖ หน่วยกติ แต่ไม่เกนิ ๑๒ หน่วยกติ และ
เมื่อเริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาใดแล้ว นักศึกษาจะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาถัดไปได้ก็
ต่อเมือ่ได้เสนอผลงานแสดงความก้าวหน้าให้ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์พจิารณาอนมุตัก่ิอน การเปลีย่นหวัข้อวทิยานพินธ์จะ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการหลักสูตร
    ๑๒.๔  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
      ๑๒.๔.๑ คณบดีแต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ส�าหรับนักศึกษาแต่ละคน ให้มี 
หน้าที่แนะน�าการเขียนวิทยานิพนธ์  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีจ�านวนไม่เกิน ๒ คน
      ๑๒.๔.๒ คณบดีแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยกรรมการ
ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ�าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน
    ๑๒.๕  การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
      ๑๒.๕.๑  นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติก่อนการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์
      ๑๒.๕.๒ การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จะสอบเมื่อนักศึกษาได้เขียนความส�าคัญ
และที่มาของหัวข้อวิทยานิพนธ์ การทบทวนวรรณกรรมและระเบียบวิธีวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว  และที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติ
ให้สอบได้
    ๑๒.๖  การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
      ๑๒.๖.๑ การสอบป้องกนัวทิยานพินธ์เป็นการสอบเมือ่นกัศกึษาได้ท�าวทิยานพินธ์
เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วและทีป่รกึษาพจิารณาอนมุตัใิห้สอบได้ ในการสอบป้องกนัวทิยานพินธ์จะต้องแต่งตัง้ผูท้รงคณุวฒิุที่
ไม่ได้เป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เป็นกรรมการสอบอย่างน้อย ๑ คน
      ๑๒.๖.๒ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
อาจรวมถึงการตรวจสอบความรู้ทั่วไปในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ด้วย
      ๑๒.๖.๓  การสอบป้องกนัวทิยานพินธ์ นกัศกึษาต้องส่งร่างวทิยานพินธ์เป็นจ�านวน
มากกว่าจ�านวนของคณะกรรมการสอบ ๑ เล่ม พร้อมด้วยบทคัดย่อ
    ๑๒.๗  ในกรณีที่มีความจ�าเป็นคณบดีอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ใหม่ หรือ 
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เพิ่มเติมได้
    ๑๒.๘   การวัดผลสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในหลักสูตร
 ข้อ ๑๓. การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต
   การเทียบรายวชิาและการโอนหน่วยกติจากสถาบนัการศกึษาอืน่หรอืจากหลกัสตูรอืน่ในมหาวทิยาลยั
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
 ข้อ ๑๔. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
   นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
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   ๑๔.๑ ได้รับอนุมัติปริญญา
   ๑๔.๒ ลาออกและได้รับอนุมัติแล้ว
   ๑๔.๓ ไม่สามารถส�าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร
   ๑๔.๔ สอบวิทยานิพนธ์ไม่ผ่านตามข้อก�าหนดในหลักสูตร
   ๑๔.๕ ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ และไม่ได้ลาพักการศึกษาตาม ข้อ ๑๖
   ๑๔.๖ เป็นนักศึกษาใหม่ท่ีลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรก และไม่เข้าสอบทุกรายวิชาท่ี 
ลงทะเบียนเรียน
   ๑๔.๗ ถูกลงโทษทางวินัยให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 ข้อ ๑๕. การให้พักการศึกษา
   ๑๕.๑  นกัศกึษาอาจถกูสัง่พกัการศกึษาตามข้อบงัคบัว่าด้วยวนิยันกัศกึษา ในกรณนีีใ้ห้ถือว่านกัศึกษา
ผู้นั้นไม่ได้รับค่าระดับหรือจ�านวนหน่วยกิตใด ๆ ในภาคการศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา
   ๑๕.๒  ในกรณท่ีีนกัศึกษาถูกลงโทษให้พกัการศกึษาด้วยเหตุทจุริตในการสอบไล่ ให้ถอืว่าได้ค่าระดบั 
F  ในวิชาที่ทุจริตในการสอบไล่นั้น และอาจได้รับโทษอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
   ๑๕.๓  ในกรณีที่มีค�าสั่งของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาพักการศึกษาภายหลังวันลงทะเบียนเรียน
รายวิชา ให้ถือว่าการลงทะเบียนรายวิชาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นเป็นโมฆะ ในกรณีนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าลง
ทะเบียนเรียนรายวิชาให้เต็มจ�านวน
   ๑๕.๔ นักศึกษาที่ถูกสั่งให้พักการศึกษา ภายหลังพ้นก�าหนดโทษและประสงค์จะกลับเข้าศึกษาใหม่ 
ต้องยื่นค�าร้องต่อคณบดีก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน และจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิการบดีมอบหมาย และต้องช�าระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติที่ถูกสั่งให้พักการศึกษา
 ข้อ ๑๖. การลาพักการศึกษา
   ๑๖.๑ นักศึกษาที่มีความจ�าเป็นส่วนตัวจะลาพักการศึกษาได้ ต้องยื่นค�าร้องขอลาพักการศึกษา 
ต่อคณบดีไม่เกิน ๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาคเรียน
   ๑๖.๒  หากพ้นก�าหนดตามข้อ ๑๖.๑ แล้ว นกัศกึษาอาจขอลาพกัการศกึษาได้ เฉพาะในกรณใีดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้
    ๑๖.๒.๑  ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
    ๑๖.๒.๒  มีความจ�าเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศโดยมหาวิทยาลัยเห็นสมควร
    ๑๖.๒.๓ เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค�าสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์ 
แผนปัจจุบันจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือเอกชน
    ๑๖.๒.๔  มีเหตุสุดวิสัย
  ๑๖.๓ อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอ�านาจอนุมัติให้ลาพักการศึกษาครั้งละไม่เกินสองภาค 
การศึกษาปกติติดต่อกัน แต่ทั้งนี้เมื่อรวมเวลาการลาพักการศึกษาทั้งหมด ตลอดระยะเวลาการศึกษาแล้วต้องไม่เกิน ๔ 
ภาคการศึกษาปกติ
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  ๑๖.๔ ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ให้นับระยะเวลาที่ลาพักรวมอยู่ในระยะเวลา 
การศึกษาด้วย ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๖.๒.๑
  ๑๖.๕ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช�าระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุก 
ภาคการศึกษาปกติที่ลาพักการศึกษา
  ๑๖.๖ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าศึกษาใหม่ต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณบดีก่อนวันเปิดการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน หากพ้นก�าหนดดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับ 
มอบหมาย
 ข้อ ๑๗.  การส�าเร็จการศึกษา
   นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
   ๑๗.๑  ศึกษาครบตามหลักสูตรและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
   ๑๗.๒ สอบวิทยานิพนธ์ผ่านตามเกณฑ์ที่ก�าหนดในหลักสูตรและน�าวิทยานิพนธ์ที่พิมพ์เย็บเล่ม
เรียบร้อยแล้วมามอบให้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
   ๑๗.๓ ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด�าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึง
ของผลงานได้รบัการยอมรบัให้ตพีมิพ์ในวารสาร หรือส่ิงพิมพ์ทางวชิาการทีม่กีรรมการภายนอกมาร่วมกล่ันกรอง (Peer 
Review) ก่อนการพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในหลักสูตรนั้น
   ๑๗.๔  ช�าระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 ข้อ ๑๘.  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้

บทเฉพาะกาล
 ข้อ ๑๙.  ในระหว่างที่ยังไม่มีการออกประกาศ ค�าสั่ง หรือระเบียบใด ๆ เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  
ให้ใช้ประกาศ ค�าสั่ง หรือระเบียบที่ออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาดุษฎี
บัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๖ ไปก่อนเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

       
          ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

           (ดร.อรัญ  ธรรมโน)
          นายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ว่าด้วยการสอบไล่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช 2549

 โดยทีเ่หน็เป็นการสมควรออกข้อบังคับมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ ว่าด้วยการสอบไล่ของนกัศกึษาระดบับณัฑติ
ศึกษาพุทธศักราช ๒๕๔๙
 ฉะนั้น อาศัยอ�านาจตามความในข้อ ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ว่าด้วยการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พุทธศักราช ๒๕๒๘ จึงให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการสอบไล่ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิต พุทธศักราช ๒๕๔๙
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการการสอบไล่ของนักศึกษาระดับบัณฑิต 
 ศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๙”
ข้อ ๒. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓. บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือบันทึกที่ขัดหรือแย้ง หรือที่เหมือนกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับ 
 นี้แทน
ข้อ ๔. ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๕. ค�าว่า “ระดบับัณฑิตศกึษา” ให้หมายรวมถงึ การศกึษาระดับประกาศนยีบัตรบณัฑิต ระดับปรญิญามหาบณัฑติ 
 และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ข้อ ๖. การอ�านวยการและควบคุมการสอบไล่
 ๖.๑  ในกรณีท่ีเป็นการสอบของวิชาท่ีมกีารเรยีนการสอนแบบปกต ิการแต่งตัง้คณะกรรมการอ�านวยการสอบไล่ 
  ให้เป็นไปตามท่ี มหาวิทยาลัยก�าหนด ส่วนการจัดการเรียนการสอนทีละรายวิชา (Block Course)  
  ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการอ�านวยการสอบไล่ และ 
  ผู้อ�านวยการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนทีละรายวิชาเป็นกรรมการ
 ๖.๒  ให้ประธานกรรมการอ�านวยการสอบไล่  แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท�างานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
  ด้านต่างๆ เพื่อควบคุม และด�าเนินการสอบไล่ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และให้มีอ�านาจหน้าที่ตามที ่
  คณะกรรมการอ�านวยการสอบไล่มอบหมาย
 ๖.๓  ให้สาขาวชิา น�าต้นฉบับข้อสอบส่งให้คณะกรรมการวชิาการประจ�าสาขาวชิาพจิารณาให้ความเหน็ชอบ 
  และน�าต้นฉบับข้อสอบท่ีผ่านความเห็นชอบแล้วส่งให้แผนกประเมินผลการศึกษา ส�านักวิชาการ  
  จากนั้นฝ่ายทะเบียนและประมวลผลเบิกต้นฉบับข้อสอบไปด�าเนินการต่อไป
 ๖.๔  ในกรณีท่ีมีนักศึกษาฝ่าฝืนข้อบังคับว่าด้วยการสอบไล่ ประธานคณะกรรมการอ�านวยการสอบไล่ 
  หรือกรรมการผู้ได้รับมอบหมาย  มีอ�านาจสั่งหรือด�าเนินการมิให้นักศึกษาผู้นั้นเข้าห้องสอบหรือให ้
  นักศึกษาผู้นั้นออกจากห้องสอบได้ตามที่เห็นควร
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 ๖.๕  อาจารย์ผู้ตรวจข้อสอบต้องน�าส่งผลการศึกษา ให้คณะกรรมการวิชาการประจ�าสาขาวิชาพิจารณา  
  จากนั้นให้สาขาวิชาส่งให้แผนกประเมินผลการศึกษาส�านักวิชาการ เสนอขออนุมัติรองอธิการบด ี
  ฝ่ายวิชาการหรือผู้ที่ประธานอ�านวยการสอบไล่มอบหมาย เมื่ออนุมัติแล้ว จึงให้ฝ่ายทะเบียนและ 
  ประมวลผล ประกาศผลสอบให้นักศึกษาทราบและด�าเนินการบันทึกผลสอบต่อไป
ข้อ ๗.  ข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบไล่
 ๗.๑  นักศึกษาต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ที่มหาวิทยาลัยก�าหนดไว้ ผู้ไม่ปฏิบัติดังกล่าว 
  ถือว่าขาดสอบ
 ๗.๒   นกัศกึษาต้องแสดงบตัรประจ�าตวันักศึกษา ให้กรรมการควบคมุห้องสอบตรวจทกุครัง้ทีเ่ข้าสอบ  มฉิะนัน้ 
  จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
   ในกรณีบัตรประจ�าตัวนักศึกษาช�ารุดหรือหมดอายุ กรรมการควบคุมห้องสอบอาจผ่อนผัน 
  ให้นักศึกษาผู้นั้น เข้าสอบไล่ในวิชานั้นได้ โดยเก็บบัตรประจ�าตัวนักศึกษานั้นไว้ แล้วน�าไปมอบให้ 
  ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล เพื่อให้นักศึกษาท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษาใหม่
   ในกรณีที่นักศึกษาลืมบัตรประจ�าตัว ให้นักศึกษาไปท�าบัตรประจ�าตัวที่ฝ่ายทะเบียนและ  
  ประมวลผล แล้วน�าบัตรประจ�าตัวมามอบให้กรรมการควบคุมห้องสอบ เพื่อด�าเนินการสอบต่อไป
 ๗.๓  นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 ๗.๔  นักศึกษาผู้ใดสอบแทนกัน ถือว่าประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรง จะถูกลงโทษขั้นสูงสุด ตามที่ได้ระบุ 
  ไว้ในข้อ ๙.๒ และในกรณีที่ให้บุคคลภายนอกเข้าสอบแทน บุคคลผู้นั้นอาจถูกด�าเนินคดีตามกฎหมาย
 ๗.๕  นักศึกษาต้องจัดหาอุปกรณ์เครื่องเขียนที่จ�าเป็นเกี่ยวกับการสอบมาเองไม่อนุญาตให้ยืมสิ่งของทุกชนิด 
  จากนักศึกษาผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ
 ๗.๖  ห้ามนกัศกึษาน�าต�ารา บันทกึ เอกสาร เครือ่งค�านวณ หรอืสิง่ของอืน่ใดทีม่สีตูร ข้อความ หรอืสญัลกัษณ์  
  ท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาท่ีสอบเข้าห้องสอบ เว้นแต่ผู้ที่ออกข้อสอบไล่ในวิชานั้นได้อนุญาตไว้ โดยระบุ 
  ไว้ในค�าชี้แจงของข้อสอบ
 ๗.๗  ห้ามนักศึกษาน�าอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
 ๗.๘  นักศึกษาต้องเข้าห้องสอบทันทีเมื่อมีสัญญาณให้เข้าห้องสอบ หากนักศึกษาผู้ใดเข้าห้องสอบก่อนมี  
  สัญญาณเข้าสอบจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบไล่วิชานั้น
   ในกรณีที่นักศึกษามาถึงห้องสอบสายเกินกว่า ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 ๗.๙  ในการสอบ นกัศกึษาต้องใช้สมดุค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบทีม่หาวทิยาลัยจัดให้โดยเฉพาะเท่านัน้
 ๗.๑๐ นักศึกษาต้องนั่งตามเลขที่นั่งสอบท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนดไว้ และห้ามเคล่ือนย้ายเก้าอี้ออกจากแถว 
  ที่จัดไว้ให้
 ๗.๑๑ เมื่อเข้าห้องสอบแล้ว นักศึกษาต้องลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบที่ได้จัดไว้ มิฉะนั้นจะถือว่า 
  ขาดสอบ
 ๗.๑๒  ระหว่างการสอบ หากนักศึกษาสงสัยหรือต้องการสิ่งใด ให้แจ้งแก่กรรมการควบคุมห้องสอบ และ 
  ห้ามนักศึกษาพูดหรือติดต่อกันหรือก่อการรบกวนแก่ผู้อื่น
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 ๗.๑๓  นักศึกษาต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อความที่แจ้งไว้ในข้อสอบ หรือที่กรรมการควบคุมห้องสอบแจ้ง 
  ให้ทราบ หากไม่ปฏิบัติตาม ผู้ตรวจข้อสอบอาจไม่ตรวจข้อสอบนั้นๆก็ได้
 ๗.๑๔  เมื่อหมดเวลาสอบตามก�าหนด ห้ามนักศึกษาเขียนค�าตอบต่อไปอีก และต้องรีบส่งสมุดค�าตอบและ/ 
  หรอืกระดาษค�าตอบให้กรรมการควบคมุห้องสอบทนัท ีสมดุค�าตอบและ/หรอืกระดาษค�าตอบทีส่่งแล้ว 
  จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อความใดอีกมิได้
 ๗.๑๕ นักศึกษาจะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อการสอบผ่านไปแล้ว ๔๕ นาที นับแต่มีสัญญาณเริ่มการสอบ  
  และจะต้องรอจนกว่ากรรมการควบคมุห้องสอบได้เกบ็สมดุค�าตอบและ/หรอืกระดาษค�าตอบและข้อสอบ 
  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การออกจากห้องสอบชั่วคราวจะต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการควบคุมห้องสอบ  
  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการควบคุมห้องสอบ
 ๗.๑๖  เมื่อนักศึกษาได้ส่งสมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบแก่กรรมการควบคุมห้องสอบเรียบร้อยแล้ว  
  นักศึกษาต้องออกไปให้พ้นบริเวณเขตสอบไล่ทันทีห้ามส่งเสียงหรือท�าการรบกวนผู้ที่ก�าลังสอบอยู่  
  หรือให้อาณัติสัญญาณเกี่ยวกับวิชาที่ตนสอบ ซึ่งอาจท�าให้ผู้อื่นที่อยู่ในห้องสอบได้รับประโยชน์
ข้อ ๘.  ข้อปฏิบัติของกรรมการควบคุมห้องสอบ
 ๘.๑  แต่ละห้องต้องมีกรรมการควบคุมห้องสอบ อย่างน้อยห้องละหนึ่งคน
 ๘.๒  การปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมห้องสอบ
  ๘.๒.๑  กรรมการควบคมุห้องสอบจะต้องไปรับข้อสอบก่อนเวลาเข้าสอบ ๓๐ นาที พร้อมลงลายมอืชือ่ 
   รับซองข้อสอบ สมุดค�าตอบ กระดาษค�าตอบ เอกสาร และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวกับการสอบ
  ๘.๒.๒ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องไปถึงห้องสอบก่อนเวลาเร่ิมสอบอย่างน้อย ๑๐ นาที เพื่อ 
   แจกข้อสอบ สมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบ  โดยวางกระดาษข้อสอบคว�่าหน้า  
   ทับด้วยสมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบให้เรียบร้อย ก่อนมีสัญญาณเริ่มการสอบ
    กรรมการควบคุมห้องสอบต้องลงลายมือชื่อก�ากับ ในสมุดค�าตอบทุกเล่มและ/หรือ 
   กระดาษค�าตอบทุกชุด ก่อนแจกสมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบ
  ๘.๒.๓ กรรมการควบคมุห้องสอบไม่มีอ�านาจอนญุาตให้นกัศึกษาน�าต�ารา  บนัทกึ เอกสาร เคร่ืองค�านวณ  
   อุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใดที่มีสูตร ข้อความ หรือสัญลักษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอบ เข้าห้อง 
   สอบ เว้นแต่ผู้ที่ออกข้อสอบไล่ในวิชานั้นได้อนุญาตไว้ ซึ่งระบุในค�าชี้แจงของข้อสอบ
  ๘.๒.๔ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องเก็บข้อสอบ สมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบจาก 
   ที่นั่งสอบที่ขาดสอบ หลังจากการสอบผ่านไปแล้ว ๓๐ นาที
  ๘.๒.๕ ให้กรรมการควบคุมห้องสอบประสานงานกัน และตรวจตราความเรียบร้อยในการสอบ 
   โดยสม�่าเสมอ
    ในกรณกีรรมการควบคมุห้องสอบ มเีหตจุ�าเป็นต้องออกจากห้องสอบเป็นการชัว่คราว  
   ให้แจ้งแก่กรรมการควบคุมห้องสอบผู้อื่นที่ประจ�าห้องสอบนั้นทราบก่อนออกจากห้องสอบ
  ๘.๒.๖ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องไม่ส่งเสียงรบกวน อ่านหนังสือ ใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด  
   หรือน�างานอื่นเข้าไปท�าในขณะควบคุมการสอบ
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 ๘.๓  การควบคุมการเข้าห้องสอบและการออกจากห้องสอบของนักศึกษา
  ๘.๓.๑ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องดูแลนักศึกษาทุกคนให้เข้าห้องสอบภายใน ๑๐ นาที นับแต่มี 
   สัญญาณเข้าสอบ
    ในกรณีนักศึกษามาถึงห้องสอบสายกว่า ๓๐ นาที กรรมการผู้ควบคุมห้องสอบไม่ม ี
   อ�านาจอนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องสอบ
  ๘.๓.๒ กรรมการควบคมุห้องสอบจะอนญุาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบได้ต่อเมือ่การสอบได้ผ่าน 
   ไปแล้วเป็นเวลา  ไม่น้อยกว่า ๔๕ นาที นับแต่มีสัญญาณเข้าสอบ 
    ในกรณทีีน่กัศึกษามคีวามจ�าเป็นต้องออกจากห้องสอบชัว่คราว  ให้อยูใ่นดุลพินจิของ 
   กรรมการควบคมุห้องสอบ ทีจ่ะพจิารณาอนญุาตหรอืไม่ และถ้าอนญุาตต้องมกีรรมการควบคุม 
   ห้องสอบนั้นคอยดูแลด้วย ทั้งนี้จะต้องมีกรรมการอยู่ควบคุมห้องสอบอย่างน้อยหนึ่งคน
  ๘.๓.๓ กรรมการควบคุมห้องสอบ ต้องดูแลมิให้ผู้ซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสอบอยู่ใกล้บริเวณ 
   ห้องสอบ
 ๘.๔  การตรวจรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบ
  ๘.๔.๑ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องตรวจบัตรประจ�าตัวนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ ถ้าไม่มีบัตร 
   ประจ�าตัวนักศึกษาไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
  ๘.๔.๒ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องให้นักศึกษาลงลายมือชื่อ ในบัญชีรายชื่อที่จัดไว้เป็นหลักฐาน 
   การเข้าสอบ พร้อมทั้งตรวจบัตรประจ�าตัวนักศึกษาอีกครั้งหนึ่ง
    ในกรณีท่ีนักศึกษาไม่มีรายชื่อที่จัดไว้ให้ในห้องสอบน้ัน ต้องมีแบบแสดงการเพิ่มชื่อ 
   เข้าสอบจากการตรวจสอบของฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มามอบให้กรรมการควบคุม 
   ห้องสอบเพื่ออนุญาตให้เข้าสอบ
  ๘.๔.๓ เมื่อการสอบผ่านพ้นไปแล้ว ๔๕ นาที ให้กรรมการควบคุมห้องสอบกรอกข้อมูลในใบรายงาน 
   ผลการควบคมุการสอบไล่ ให้ครบถ้วน เพือ่เป็นการรายงานผลการสอบประจ�าวนัต่อประธาน 
   กรรมการอ�านวยการสอบไล่
 ๘.๕  ห้ามกรรมการควบคุมห้องสอบ อธิบาย ชี้แจง หรือสันนิษฐานเกี่ยวกับข้อสงสัยของนักศึกษาใน 
  เรื่องข้อสอบ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลจะ 
  ด�าเนินการแจ้งไปให้ทราบ
 ๘.๖ ให้กรรมการควบคุมห้องสอบ แจกสมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบ แก่นักศึกษาที่มีความจ�าเป็น 
  ต้องขอเพิ่มได้เพียง ครั้งละ ๑ เล่ม หรือ ๑ แผ่น แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกรรมการควบคุม 
  ห้องสอบลงสมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบที่ขอเพิ่มนั้น
 ๘.๗ การสิ้ดสุดเวลาสอบ
  ๘.๗.๑ เมือ่หมดเวลาสอบแล้ว กรรมการควบคมุห้องสอบ ส่ังให้นกัศกึษาทกุคนหยดุเขยีน และนกัศกึษา 
   น�าสมุดค�าตอบ และ/หรือกระดาษค�าตอบส่งกรรมการแล้ว นักศึกษาจึงออกจากห้องสอบได้
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  ๘.๗.๒  ในกรณีท่ีนักศึกษายังเขียนต่อไปเมื่อหมดเวลาสอบแล้ว ให้กรรมการควบคุมห้องสอบบันทึก 
   ระยะเวลาส่วนเกนิบนหวัสมุดค�าตอบและ/หรอืกระดาษค�าตอบแจ้งให้อาจารย์ผูส้อนได้ทราบ  
   เพื่อพิจารณาถึงผลของการกระท�าของนักศึกษาผู้นั้นต่อไป
 ๘.๘ การเก็บสมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบ 
  ๘.๘.๑ กรรมการควบคมุห้องสอบ ต้องไม่อนญุาตให้นกัศกึษาน�าข้อสอบ สมดุค�าตอบและ/หรือกระดาษ 
   ค�าตอบที่ไม่ได้ใช้ออกจากห้องสอบ
  ๘.๘.๒ กรรมการควบคุมห้องสอบ ต้องเรียงสมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบ ตามล�าดับเลข 
   ที่สอบของนักศึกษาพร้อมข้อสอบหนึ่งชุด แล้วน�าบรรจุลงในซองรายวิชาให้เรียบร้อย ส่วน 
   สมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบที่ไม่ได้ใช้ รวมทั้งข้อสอบท้ังหมดให้บรรจุลงซองอ่ืน 
   ต่างหาก และให้น�าส่ง ณ หน่วยกลางที่รับส่งข้อสอบ พร้อมทั้งลงลายมือ ไว้เป็นหลักฐาน  
   และต้องให้เจ้าหน้าที่ผนึกซองสมุดค�าตอบและ/หรือกระดาษค�าตอบทันที
 ๘.๙  กรรมการควบคุมห้องสอบผู้ใดมีเหตุจ�าเป็น ไม่สามารถควบคุมการสอบได้ตามวันเวลาท่ีก�าหนด  
  ให้จดัหากรรมการควบคมุห้องสอบคนอืน่มาแทน โดยต้องเสนอให้ประธานกรรมการอ�านวยการสอบไล่ 
  หรอืกรรมการท่ีได้รบัมอบหมายพจิารณาอนมุติัก่อนก�าหนดการคมุสอบ หากเป็นเหตุสดุวสิยัไม่สามารถ 
  ขออนุมัติก่อนก�าหนดการควบคุมสอบ ให้แจ้งหน่วยงาน ที่ตนสังกัดทันทีที่สามารถท�าได้ และเสนอให ้
  ประธานกรรมการอ�านวยการสอบไล่ทราบต่อไป
 ๘.๑๐ กรรมการควบคุมห้องสอบผู้ใดละเลยหรือไม่ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้ถือว่าบกพร่องต่อหน้าท่ี  
  และอาจถูกพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี
ข้อ ๙.  การพิจารณาการกระท�าทุจริตของนักศึกษาในการสอบ
 ๙.๑  ข้อปฏิบัติส�าหรับกรรมการควบคุมห้องสอบ
  ๙.๑.๑  ในกรณทีีม่กีารส่งเสยีง แสดงสัญญาณ หรือการกระท�าใด ท่ีส่อเจตนาทุจริตในขณะท�าการสอบ  
   ให้กรรมการควบคมุ ห้องสอบพจิารณาว่ากล่าวตกัเตอืน หากยงัไม่เชือ่ฟัง ให้กรรมการควบคุม 
   ห้องสอบท�ารายงานตามแบบรายงานทุจริตการสอบของมหาวิทยาลัย โดยให้นักศึกษาผู้นั้น 
   ลงชื่อรับทราบไว้ เสนอต่อประธานกรรมการอ�านวยการสอบไล่
  ๙.๑.๒ ในกรณีท่ีมกีารกระท�าทจุรติ เช่น ส่ง แสดง เกบ็ น�าเข้ามาซ่ึงต�ารา  บนัทกึ เอกสาร เคร่ืองค�านวณ  
   อปุกรณ์ หรอืสิง่ของอืน่ใดทีม่สีตูร ข้อความ หรือสัญลักษณ์ ทีเ่กีย่วข้องกบัการสอบในรายวชิา 
   นั้น ซ่ึงผู้ออกข้อสอบมิได้อนุญาต โดยระบุไว้ในข้อสอบ หรือในกรณีที่นักศึกษาให้บุคคลอื่น 
   ช่วยท�าข้อสอบหรือเข้าห้องสอบแทน หรือเข้าสอบแทนบุคคลอื่น ให้กรรมการควบคุม 
   ห้องสอบท�ารายงานตามแบบรายงานทุจริตการสอบของมหาวิทยาลัย โดยให้นักศึกษาผู้นั้น 
   ลงชื่อรับทราบไว้ พร้อมทั้งแนบหลักฐานการทุจริต เสนอต่อประธานกรรมการอ�านวยการ  
   สอบไล่
  ๙.๑.๓ ในกรณีที่นักศึกษาผู้กระท�าทุจริต ตามข้อ ๙.๑.๑ หรือ ๙.๑.๒ ไม่ยอมลงลายมื่อชื่อรับทราบ 
   ในรายงาน ให้ท�ารายงาน บันทึกพฤติกรรมของนักศึกษาที่ไม่ยอมลงลายมือชื่อไว้ด้วย  
   เพื่อประกอบการพิจารณาลงโทษ
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 ๙.๒  การลงโทษนักศึกษาที่กระท�าการทุจริตในการสอบไล่ ให้มีการลงโทษตามล�าดับขั้นดังนี้
  ๙.๒.๑ การกระท�าทุจริตในการสอบไล่ครั้งที่ ๑ ให้ลงโทษอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
   (๑) ปรับตกในวิชาที่ทุจริต
   (๒) ปรับตกทุกวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น
   (๓) ปรับตกทุกวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น และพักการศึกษาอีก ๑ ภาคการศึกษา 
   (๔) ปรับตกทุกวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น และพักการศึกษาอีก ๒ ภาคการศึกษา 
    การพิจารณาว่า ควรลงโทษในระดับใดที่ก�าหนดไว้ข้างต้น ให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของ 
   คณะกรรมการกิจการนักศึกษา และน�าเสนอผลการพิจารณาต่ออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดี 
   มอบหมายเพื่อพิจารณาต่อไป
  ๙.๒.๒  การกระท�าทุจริตในการสอบไล่ครั้งที่ ๒ ให้พ้นสภาพความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๐.  ผลการสอบไล่
 ๑๐.๑ มหาวิทยาลัยจะประกาศแจ้งผลการสอบไล่ให้นักศึกษาทราบ ภายในระยะเวลาอันควร และเป็นหน้าที ่
  ของนักศึกษาที่จะเก็บรักษาเอกสารแจ้งผลการสอบนั้นไว้
 ๑๐.๒ ผลการสอบท่ีมหาวิทยาลัยแจ้งไปแล้วนั้น หากนักศึกษาผู้ใดสงสัยผลการสอบไล่ของตน และต้องการ 
  จะให้มหาวิทยาลัย ตรวจสอบความถูกต้อง ให้ยื่นค�าร้องแสดงความจ�านงขอตรวจสอบ พร้อมแสดง 
  เหตผุลให้ชดัเจนในข้อสงสยัต่ออธกิารบดี หรอืผูท้ีอ่ธกิารบดีมอบหมาย และอธกิารบดีหรอืผูท้ีอ่ธกิารบดี 
  มอบหมายอาจพิจารณาให้มีการตรวจสอบหรือไม่ก็ได้
 ๑๐.๓ การยื่นค�าร้องขอให้ตรวจสอบข้อ ๑๐.๒ ต้องยื่นภายในก�าหนดเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่มหาวิทยาลัย 
  ประกาศผลการสอบไล่วิชานั้นๆ หากพ้นก�าหนดนั้นแล้ว ถือว่าหมดสิทธิ์ที่จะขอให้มีการตรวจสอบ
ข้อ ๑๑.  การสอบกลางภาค การสอบย่อยใดๆระหว่างภาคการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนทีละรายวิชา  
 (Block Course) ให้ใช้ข้อบังคับนี้โดยอนุโลม
ข้อ ๑๒. การยกเว้นหรอืการผ่อนผนัการปฏบิติัตามข้อบงัคบันี ้จะกระท�าได้เมือ่มเีหตสุมควรหรือจ�าเป็น โดยได้รบัอนมัุต ิ
 จากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

                     ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

     
        (ดร.อรัญ  ธรรมโน)
             อุปนายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
                                            ปฏิบัติการแทนนายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ว่าด้วยระเบียบวินัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช 2548

 โดยทีเ่หน็เป็นการสมควรออกข้อบงัคบัมหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑิตย์  ว่าด้วยระเบยีบวนัิยนกัศกึษาระดับบัณฑติ
ศึกษาพุทธศักราช ๒๕๔๘
 ฉะนั้น อาศัยอ�านาจตามความในข้อ ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พุทธศักราช ๒๕๒๘ จึงให ้
ออกข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ ว่าด้วยระเบยีบวนิยันกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พทุธศักราช ๒๕๔๘ ดงัต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยระเบียบวินัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 พุทธศักราช ๒๕๔๘”
ข้อ ๒. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓. บรรดาระเบยีบ ข้อบงัคบั ประกาศ ค�าสัง่ หรือบันทกึทีข่ดัแย้ง หรือทีเ่หมอืนกบัข้อบงัคบันี ้ให้ใช้ข้อบงัคบันีแ้ทน
ข้อ ๔. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๕. นักศึกษาต้องประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ดังนี้
  ๕.๑  ต้องปฏิบัติตามค�าสั่ง หรือค�าตักเตือนของผู้บริหาร หรือคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
  ๕.๒  ไม่แสดงกิริยา วาจา ให้เห็นว่าไม่แสดงความเคารพต่อผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
  ๕.๓  ไม่ทะเลาะวิวาทหรือใช้ก�าลังท�าร้ายร่างกาย ระหว่างนักศึกษา หรือกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
    หรือบุคคลภายนอกในบริเวณมหาวิทยาลัย
  ๕.๔  ไม่ท�าลายหรือท�าให้เสียหายด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
  ๕.๕  ไม่กระท�าการหรือแสดงพฤติกรรมใดๆ อันส่อไปในทางทุจริตในการสอบ
  ๕.๖  ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ค�าสั่ง ประกาศ บันทึกของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๖. นักศึกษาจะต้องแต่งกายสุภาพ ในกรณีที่มาติดต่อ หรือเข้าชั้นเรียน หรือเข้าสอบในมหาวิทยาลัย
ข้อ ๗. นักศึกษากระท�าผิดระเบียบวินัย อาจถูกพิจารณาลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง 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�านาจลงโทษนักศึกษาที่กระท�าผิด  
    ระเบียบวินัย ตามข้อ ๗.๑ และ ๗.๒ ได้
  ๘.๒  การลงโทษ ตามข้อ ๗.๓ และ ๗.๔ ให้ผู้อ�านวยการบัณฑิตศึกษาพิจารณาและน�าเสนอคณะกรรมการ 
    บณัฑติศกึษาของสาขาทีน่กัศกึษาผู้กระท�าผิดสังกดัอยู ่พิจารณาในเบือ้งต้น แล้วน�าเสนอคณบดีบณัฑิต 
    วิทยาลัยเพื่อพิจารณาน�าเสนออธิการบดี
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  ๘.๓  การลงโทษตามข้อ ๘.๒ จะต้องท�าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยลงนามโดยอธิการบดี
ข้อ ๙. หากนักศึกษาคนใดกระท�าความผิดร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยมีอ�านาจให้พ้นสภาพนักศึกษา 
 ของมหาวิทยาลัย
  ๙.๑  กระท�าความผดิฐานประทุษร้ายต่ออาจารย์ บคุลากร หรือบคุคลอืน่ หรอืท�าลายทรพัย์สนิของมหาวทิยาลยั 
    หรือของบุคคลอื่น
  ๙.๒  กระท�าความผิดด้านชู้สาวอันเป็นที่เสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัย
  ๙.๓  ถูกศาลพิพากษาลงโทษจ�าคุก ในความผิดซึ่งไม่ใช่ความผิดฐานประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  ๙.๔  ปลอมแปลงเอกสารทางการของมหาวิทยาลัยหรือของบุคคลอื่น
  ๙.๕  คัดหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของบุคคลอื่นโดยมิได้อ้างอิง
  ๙.๖  รับท�าผลงานทางวิชาการให้กับบุคคลอื่น หรือจ้างวานบุคคลอื่นท�าผลงานวิชาการให้ โดยงานวิชาการ 
   ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน อันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๐. นักศึกษาผู้ใดถูกให้พ้นสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตามข้อ ๗. หากประสงค์จะขอคืนสภาพนักศึกษา  
 ให้ยื่นค�าร้องต่ออธิการบดี การยื่นค�าร้องขอคืนสภาพนักศึกษาตามข้อนี้ จะกระท�าได้ต่อเมื่อพ้นก�าหนดเวลา 
 ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับแต่วันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และการพิจารณาให้ 
 คืนสภาพนักศึกษาได้หรือไม่ ให้เป็นอ�านาจของอธิการบดี
ข้อ ๑๑. การยกเว้นไม่ใช้ข้อบังคับนี้ข้อใดข้อหนึ่ง ยกเว้นข้อ ๙. หรือการผ่อนผันวิธีปฏิบัติจากที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับนี้  
 จะกระท�าได้เมื่อมีเหตุผลสมควรหรือจ�าเป็น โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

                    ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

            (ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต)
                                         นายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา  
เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียน 
และโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับบัณฑิตไว้ ดังนี้
 ๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต
  ๑.๑  ต้องเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  ๑.๒  ต้องเป็น หรือเคยเป็นนักศึกษาของสถาบันระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
   ในหลักสูตรที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ�านาจตามกฎหมายรับรอง
  ๑.๓  ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี
  ๑.๔  ต้องไม่เป็นผูพ้้นสภาพการเป็นนกัศกึษา หรอืถกูไล่ออกจากสถาบนัอดุมศกึษาใดมาก่อน เนือ่งจาก 
   ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
  ๑.๕  ต้องไม่เป็นผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเดิม เนื่องจากผลการศึกษาต�่ากว่า 
   เกณฑ์การประเมินผลการศึกษา คือได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๓.๐๐
  ๑.๖  ต้องสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมทั้งยื่นความจ�านงขอเทียบ 
   วชิาเรยีน และโอนหน่วยกิตโดยแนบหลักฐานใบแสดงผลการศกึษา (Transcript) และค�าอธบิาย 
   รายวิชาของสถาบันเดิมที่จะขอน�ามาเทียบ
  ๑.๗  ต้องสอบคัดเลือกได้ในสาขาวิชาที่ต้องการขอเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิตตามวิธี
   ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ก�าหนด
 ๒. หลักเกณฑ์การขอเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต
  ๒.๑  เป็นรายวชิา หรอืกลุม่รายวชิาในหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา หรอืเทยีบเท่าทีท่บวงมหาวทิยาลัย  
   หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ�านาจตามกฎหมายรับรอง
  ๒.๒  เป็นรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา หรือ 
   กลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
  ๒.๓   เป็นรายวชิา หรอืกลุม่รายวชิาท่ีสอบไล่ได้ไม่ต�า่กว่าระดับคะแนนตัวอกัษร B หรือแต้มระดับคะแนน  
   ๓.๐๐ หรือเทียบเท่า หรือระดับคะแนนตัวอักษร S
  ๒.๔  การเทียบรายวิชาเรียน  และโอนหน่วยกิตกระท�าได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ�านวนหน่วยกิตรวม 
   ของหลักสูตรที่รับโอน
  ๒.๕  รายวิชาเทียบโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น จะไม่น�ามาค�านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ 0101/0103

เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ 
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับบัณฑิตศึกษา
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  ๒.๖   การเทียบโอนให้กระท�าได้เพียง ๑ ครั้งต่อ ๑ หลักสูตร และจะต้องด�าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 
   ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  ๒.๗   ในกรณีที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เปิดหลักสูตรใหม่ นักศึกษาจะเทียบโอนเข้าศึกษาได้
   ไม่เกนิกว่าชัน้ปี และภาคการศึกษาทีม่หาวทิยาลยัได้รบัอนญุาตให้มนีกัศกึษาเรยีนอยูต่ามหลกัสตูร 
   ที่ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยแล้ว
  ๒.๘   นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
   และลงทะเทยีนเรยีนรายวชิา หรอืวทิยานพินธ์ตามหลกัสตูรทีเ่ข้าศกึษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
 ๓.  อัตราค่าธรรมเนียม
  ค่าธรรมเนียมในการด�าเนินการเพื่อเทียบโอนผลการเรียน และหน่วยกิตเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท

  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

        ประกาศ ณ วันที่ ๓  มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖

            (ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม  วีสกุล)
          อธิการบดี
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 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา 
เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้  
และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ เพ่ือเข้าศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับบัณฑิตศึกษาไว้ ดังนี้
 ๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนความรู้
  ๑.๑  ต้องเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  ๑.๒  ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี
  ๑.๓  ต้องสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมทั้งยื่นความจ�านงขอ 
   เทียบโอนความรู้จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษา 
   ในระบบโดยระบุรายวิชาที่จะขอเทียบ
  ๑.๔  ต้องสอบคดัเลือกได้ในสาขาวชิาทีต้่องการขอเทยีบโอนความรูต้ามวธิทีีม่หาวทิยาลยัธรุกิจบณัฑติย์ 
   ก�าหนด
 ๒. หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้ และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษา 
ตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ
  ๒.๑  การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาตามหลักสูตรของสาขาวิชาที่นักศึกษาแจ้งความจ�านง 
   ขอเทียบ
  ๒.๒  วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชาให้ใช้วิธีการทดสอบความรู้ โดยให ้
   สาขาวิชาเป็นผู้ก�าหนด
  ๒.๓  ผลการประเมินต้องเทียบได้ ไม่ต�่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแต้มระดับคะแนน ๓.๐๐   
   จึงจะให้จ�านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนนตัวอักษร โดยให้บันทึก “CE”  
   (credit from exam) และไม่มีการน�ามาคิดคะแนนผลการเรียน หรือค�านวณแต้มระดับ 
   คะแนนเฉลี่ยสะสม
  ๒.๔  การเทียบรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให้หน่วยกิตได้ 
   รวมกันไม่เกินหนึ่งในสามของจ�านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ขอเทียบ

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ 0101/0104

เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้ และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ
และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับบัณฑิตศึกษา
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  ๒.๕  การเทียบโอนให้กระท�าได้เทียบ ๑ ครั้ง ต่อ ๑ หลักสูตร และจะต้องกระท�าให้เสร็จสิ้นภายใน 
   ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  ๒.๖  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เปิดหลักสูตรใหม่ นักศึกษาจะเทียบโอนเข้าศึกษาได้ไม่เกิน 
   กว่าชั้นปี และภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตร 
   ที่ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยแล้ว
  ๒.๗  นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา และ 
   ลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
 ๓.  อัตราค่าธรรมเนียม
  ๓.๑  ค่าธรรมเนียมในการด�าเนินการ เพื่อการเทียบโอนความรู ้ และการให้หน่วยกิต เป็นเงิน  
   ๑,๐๐๐ บาท
  ๓.๒  ค่าทดสอบเพื่อการเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชา ก�าหนดวิชาละ ๑,๐๐๐ บาท

  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

        ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖

          (ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม  วีสกุล)
               อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ 0101/0301 

เรื่อง  การลงทะเบียนและการประเมินผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
 

 เพื่อให้การลงทะเบียนและการประเมินผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๑ จึงก�าหนดวิธี
การลงทะเบียนและประเมินผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีจ�านวน ๓๖ หน่วยกิต ดังนี้
 ๑. ให้นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ในช่วงเวลาการลงทะเบียนรายวิชาตามก�าหนดในปฏิทินการศึกษา  
ตามขั้นตอนการท�าวิทยานิพนธ์ ดังนี้
  ขั้นตอนที่ ๑ การจัดท�าและสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์  ลงทะเบียน   ๖ หน่วยกิต
  ขั้นตอนที่ ๒ การจัดท�าและสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  ลงทะเบียน   ๖ หน่วยกิต
  ขั้นตอนที่ ๓ การสัมมนาวิทยานิพนธ์   ลงทะเบียน ๑๒ หน่วยกิต
  ขั้นตอนที่ ๔ การสอบวิทยานิพนธ์ (ปิดเล่ม)   ลงทะเบียน ๑๒ หน่วยกิต
  โดยนกัศกึษาจะต้องด�าเนนิการจดัท�าและสอบวทิยานพินธ์ในแต่ละขัน้ตอนให้แล้วเสรจ็ภายในภาคการศึกษา 
ที่ลงทะเบียน การประเมินผลการศึกษาจะได้ระดับ S หรือ U หรือ I  กรณีคณะกรรมการดุษฎีบัณฑิตหรือคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์เห็นว่าสามารถแก้ไขได้ และหากได้ผลการศึกษา U นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ในขั้นตอน
นั้นใหม่
 ๒. กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสอบแต่ละขั้นตอนในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน นักศึกษาจะต้องรายงานความ
ก้าวหน้าการท�าวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการดุษฎีบัณฑิตหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามแบบฟอร์มที่
บณัฑติวทิยาลยัก�าหนด การประเมนิผลการศกึษาจะได้ I หรือ U หากนกัศกึษาได้รับผลการศกึษาเป็น I นกัศกึษาจะต้อง
ด�าเนินการแก้ไข I ให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาถัดไป  มิฉะนั้นผลสอบจะเปลี่ยนเป็น U  ยกเว้น กรณีสุดวิสัยอัน 
ไม่ได้เป็นเหตุมาจากนักศึกษา จะต้องเสนอขออนุมัติขยายเวลาจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
 ๓. กรณีนักศึกษาลงทะเบียนทุกขั้นตอนในภาคการศึกษาเดียวกัน นักศึกษาจะต้องจัดท�าและสอบวิทยานิพนธ์
ขั้นตอนที่ ๑ ในภาคที่ลงทะเบียน  ส่วนขั้นตอนที่ ๒  ที่ ๓  และที่ ๔  จะต้องสอบในภาคการศึกษาถัดไปตามล�าดับ  
หากไม่สามารถสอบในภาคการศึกษานั้นๆ ได้ให้ด�าเนินการตามข้อที่ ๒
  ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

       ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

                (รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ)
         อธิการบดี
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ขั้นตอนการท�าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

     ขั้นตอน/กิจกรรม 
แบบฟอร์ม

ที่ใช้
วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ

๑. อนุมัติหัวข้อ บศอ.๐๑ ๑.๑ นกัศกึษาเสนอชือ่เรือ่งวทิยานพินธ์พร้อม
แนวความคิดเบื้องต้นที่หลักสูตร

๑.๒ ผู้อ�านวยการหลักสูตรบันทึกความเห็น 
เบื้องต ้น และเสนอคณบดีพิจารณาให  ้
ความเห็น 

๑.๓ คณะกรรมการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
พิจารณาอนุมัติหัวข้อ

นักศึกษา

ผู้อ�านวยการหลักสูตร
คณบดี

คณะกรรมการหลักสูตร-
ดุษฎีบัณฑิต

๒. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา บศอ.๐๒ ๒.๑ นักศึกษาเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)

๒.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษา
ร่วม(ถ้ามี)ลงนามรับรอง

๒.๓ ผู้อ�านวยการหลักสูตรบันทึกความเห็น
และเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ

 นักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)

ผู้อ�านวยการหลักสูตร
คณบดี

๓. สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ บศอ.๐๓ ๓.๑ นักศึกษาน�าเค้าโครงวิทยานิพนธ์เสนอ
อาจารย์ท่ีปรกึษาให้ความเหน็ เพือ่ให้หลักสูตร
จัดสอบ

๓.๒ ผู้อ�านวยการหลักสูตรพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการสอบเสนอผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลกัสตูรดษุฎบัีณฑติและเสนอ
คณบดีพิจารณาอนุมัติ

๓.๓ เลขานุการหลักสูตรก�าหนด วัน เวลา 
และสถานที่สอบ

นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้อ�านวยการหลักสูตร
คณะกรรมการหลักสูตร-
ดุษฎีบัณฑิต
คณบดี

เลขานุการหลักสูตร
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     ขั้นตอน/กิจกรรม 
แบบฟอร์ม

ที่ใช้
วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ

๔. อนุมัติเค้าโครง   
 วิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข

บศอ.๐๔ ๔.๑ นักศึกษาเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ท่ี
ได้แก้ไขตามความเห็นคณะกรรมการสอบต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็น

๔.๒ ผู้อ�านวยการหลักสูตรให้ความเห็น และ
เสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ

นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้อ�านวยการหลักสูตร
คณบดี  

๕. สัมนาวิทยานิพนธ์ บศอ.๐๓ ๕.๑ นักศึกษาน�างานวิทยานิพนธ์เสนอ
อาจารย์ท่ีปรกึษาให้ความเหน็ เพือ่ให้หลักสูตร
จัดสอบ

๕.๒ ผู้อ�านวยการหลักสูตรพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการสอบเสนอผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลกัสตูรดษุฎบัีณฑติและเสนอ
คณบดีพิจารณาอนุมัติ

๕.๓ เลขานุการหลักสูตรก�าหนด วัน เวลา 
และสถานที่สอบ

นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้อ�านวยการหลักสูตร
คณะกรรมการหลักสูตร-
ดุษฎีบัณฑิต
คณบดี

เลขานุการหลักสูตร

๖. สัมนาวิทยานิพนธ์

   ฉบับแก้ไข

บศอ.๐๔ ๖.๑ นกัศกึษาเสนองานวทิยานพินธ์ทีไ่ด้แก้ไข
ตามความเห็นคณะกรรมการสอบหลังจาก
สัมนาวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
ให้ความเห็น

๖.๒ ผู้อ�านวยการหลักสูตรให้ความเห็น และ
เสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ

นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้อ�านวยการหลักสูตร
คณบดี
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     ขั้นตอน/กิจกรรม 
แบบฟอร์ม

ที่ใช้
วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ

๗. สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ บศอ.๐๓ ๗.๑ นักศึกษาเสนองานวิทยานิพนธ์ต ่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบเพื่อให้
หลักสูตรจัดสอบ

๗.๒ ผู้อ�านวยการหลักสูตรพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการสอบเสนอผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลกัสตูรดษุฎบีณัฑติกรณแีต่ง
ตั้งกรรมการเพื่มและเสนอคณบดีพิจารณา
อนุมัติ

๗.๓ เลขานกุารหลกัสตูรก�าหนดวนั เวลาและ
สถานที่สอบ

นักศึกษา

ผู้อ�านวยการหลักสูตร
คณะกรรมการหลักสูตร-
ดุษฎีบัณฑิต
คณบดี

เลขานุการหลักสูตร

๘. วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ บศอ.๐๕ ๘.๑ นักศึกษาแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามความ
เหน็ของคณะกรรมการ เมือ่แก้ไขเสรจ็แล้วให้ 
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับรองและส่งเล่ม
ที่ส�านักงานบัณฑิตศึกษาเพื่อส่งศูนย์สนเทศ
และหอสมุดตรวจรูปแบบ

๘.๒ เมือ่แก้ไขรูปแบบถูกต้องแล้ว นกัศึกษาส่ง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ท่ีส�านักงานบัณฑิต
ศึกษาพร้อมหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่
บทความจากวิทยานิพนธ์ได้แก่หนังสือตอบ
รบัการลงบทความในวารสารหรอืถ่ายปกหน้า
ของวารสารและหน้าที่ลงบทความมาแสดง”

นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ส�านักงาน-
บัณฑิตศึกษา
ศูนย์สนเทศและหอสมุด

นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ส�านักงาน-
บัณฑิตศึกษา
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     ขั้นตอน/กิจกรรม 
แบบฟอร์ม

ที่ใช้
วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ

๙. การส่งเล่ม
   วิทยานิพนธ์(ปกแข็ง)

- นักศึกษาน�าเล ่มวิทยานิพนธ ์ปกแข็ง 
สีแดงเลือดหมูจ�านวน ๑ เล่ม พร้อมส�าเนา
วิทยานิพนธ์ในรูปแบบของไฟล์ข ้อมูล  
โดยให้แปลงเป็นไฟล์ PDF และ WORD 
บันทึกลงแผ่น CDR จ�านวน ๓ แผ่น ส่งที่
ส�านักงานบัณฑิตศึกษา 

*บางหลักสูตรจะขอวิทยานิพนธ์(ปกแข็ง)
เพิ่ม ขอให้นักศึกษาประสานกับหลักสูตร
โดยตรง

หมายเหตุ : การลงทะเบียนและการประเมินผลงานการศึกษาวิทยานิพน์ระดับปริญญาเอกให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ ที่๐๑๐๑/๐๓๐๑ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เร่ืองการลงทะเบียนและการประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาเอก
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อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบ�ารุง และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรภาษาไทย)  

 ๑. หมวดค่าเล่าเรียน  
  ๑.๑ วิทยานิพนธ์      
   ๑.๑.๑ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต   หน่วยกิตละ   ๑๐,๐๐๐   บาท
   ๑.๑.๒ หลักสูตรอื่นๆที่ไม่อยู่ในข้อ ๑.๑.๑  หน่วยกิตละ   ๖,๐๐๐   บาท
  ๑.๒ วิชาเสริมพื้นฐาน หน่วยกิตละ   ๓,๐๐๐   บาท
  ๑.๓ วิชาบรรยาย   หน่วยกิตละ   ๑๐,๐๐๐   บาท
  ๑.๔ วิชาสัมมนา  หน่วยกิตละ   ๖,๐๐๐   บาท
 ๒. หมวดค่าบ�ารุงปกติ  
  เหมาจ่าย   ปีละ   ๑๕,๐๐๐  บาท

 ๓. หมวดค่าธรรมเนียมปกติ 
  ๓.๑  ค่าใบสมัครและคู่มือนักศึกษา   ชุดละ   ๕๐๐   บาท
  ๓.๒  ค่าสมัครสอบภาษาอังกฤษ   ครั้งละ   ๒,๐๐๐   บาท
  ๓.๓  ค่าสมัครสอบข้อเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์   ครั้งละ   ๓,๐๐๐   บาท
  ๓.๔  ค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ์   ครั้งละ   ๓,๐๐๐   บาท
  ๓.๕  ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   ครั้งละ   ๕๐๐   บาท
  ๓.๖  ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา   ครั้งละ   ๑,๐๐๐   บาท

 ๔.  หมวดค่าธรรมเนียมพิเศษ 
  ๔.๑  ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่นักศึกษา  ปีละ   ๓๐๐   บาท
  ๔.๒  ค่าท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา   ครั้งละ   ๑๐๐   บาท
  ๔.๓  ค่าเอกสารลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมโอนเงิน  ภาคการศึกษาละ  ๑๐๐   บาท
        ทางธนาคาร
  ๔.๔  ค่าธรรมเนียมย้ายคณะหรือสาขาวิชา   ครั้งละ   ๕๐๐   บาท
  ๔.๕  ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา
   ๔.๕.๑ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ภาคการศึกษาละ ๕,๐๐๐   บาท
   ๔.๕.๑ หลักสูตรอื่นๆที่ไม่อยู่ในข้อ ๔.๕.๑  ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐   บาท
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  ๔.๖  ค่าลงทะเบียนเรียนช้ากว่าก�าหนด   วันละ   ๑๐๐   บาท
  ๔.๗  ค่าส่งหนังสือคืนห้องสมุดเกินก�าหนด  
   ๔.๗.๑  หนังสือส�ารอง   วันละ   ๕๐   บาท
   ๔.๗.๒  หนังสือทั่วไป   วันละ   ๒๕   บาท
 ๕.  หมวดอื่นๆ
  ๕.๑  ค่าใบแสดงผลการศึกษา (ภาษาไทย)   ฉบับละ   ๒๐   บาท
  ๕.๒  ค่าใบแสดงผลการศึกษา (ภาษาต่างประเทศ)   ฉบับละ   ๕๐   บาท
  ๕.๓  ค่าออกใบรับรอง  (ภาษาไทย)    ฉบับละ   ๑๐   บาท
  ๕.๔  ค่าออกใบรับรอง (ภาษาต่างประเทศ)   ฉบับละ   ๕๐   บาท
  ๕.๕  ค่าประกันของเสียหาย (คืนให้เมื่อพ้นสภาพนักศึกษา)    ๕๐๐   บาท


