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มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๑๐/๑-๔ ถนนประชาชื่น ริมคลองประปา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
ภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐๐ ไร่ แวดล้อมด้วยธรรมชาติ สวยงามด้วยไม้ดอกและไม้ใบ
ประกอบด้วยอาคาร ๒๓ อาคาร เป็นอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ อาคารส�ำนักงาน อาคารวิทยาลัยนานาชาติจีน
ศูนย์อาหาร ศูนย์กฬี า ศูนย์วฒ
ั นธรรม หอพักส�ำหรับนักศึกษา มีสถานทีพ่ กั ผ่อนให้นกั ศึกษาเลือกใช้ ไม่วา่ จะเป็นใต้อาคาร
เรียน ศาลาธรรมธัช อุทยานลานธรรม ศาลาสนั่นคุณานุสรณ์ ลานสนมสุทธิพิทักษ์ ลานสัจจาเกตุทัต ศาลาไทยซอย ๑
และลานน�้ำพุซอย ๓ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีภูมิทัศน์สวยงาม เป็นสถานศึกษาที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะได้
ศึกษาหาความรู้ในสภาพแวดล้อมที่ดี
อาคารเรียน ทุกอาคารประกอบด้วยห้องเรียนหลายขนาด ขึน้ อยูก่ บั ลักษณะการเรียนการสอนของแต่ละวิชา มีตงั้ แต่ขนาด
เล็กส�ำหรับเรียน เป็นกลุม่ ย่อยกลุม่ ละ ๒๐-๔๐ ทีน่ งั่ ขนาดมาตรฐาน ๖๐-๘๐ ทีน่ งั่ และขนาดใหญ่ ๑๐๐-๑๒๐ ทีน่ งั่ ทุกห้องมี
เครื่องปรับอากาศ มีอุปกรณ์ระบบภาพจอ LCD คอมพิวเตอร์ และระบบเสียงทันสมัย เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอน
อาคารส�ำนักอธิการบดี เป็นอาคารบริหารทีเ่ ป็นศูนย์อำ� นวยการของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยห้องท�ำงานของอธิการบดี
และรองอธิการบดี ๔ ฝ่าย คือฝ่ายการเงินและบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจยั และฝ่ายพัฒนาธุรกิจ นอกจากนีย้ งั เป็นทีท่ ำ� การ
ของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ส�ำนักอธิการบดี ส�ำนักวิชาการ ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายการเงิน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายธุรการและยานพาหนะ ศูนย์นิเทศศาสตร์พัฒนาการแห่งภูมิภาคเอเซียและ
แปซิฟิก
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ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารเครือข่าย เป็นหน่วยงานกลาง ท�ำหน้าที่เป็นกลไก
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างระบบ
การบริหารจัดการเครือข่ายอ�ำนวยการให้มีการขับเคลื่อนเครือข่ายเป็นระบบ
อย่างต่อเนื่องและมีเอกภาพ โดยศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายและผู้มี
ส่วนเกีย่ วข้องกับมหาวิทยาลัย บริหาร จัดการประสาน อ�ำนวยการ ติดตามประเมิน
ผล และปรับปรุงให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ที่ได้จากการขับเคลื่อนเครือข่าย พัฒนา
ช่องทางการสร้างโอกาสทางธุรกิจขององค์กร และแสวงหาโอกาสเพิม่ มูลค่าให้ธรุ กิจ
ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานส�ำคัญด้านแหล่งข้อมูลของมหาวิทยาลัย
ที่ให้บริการและพัฒนางานด้านระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนงาน
ด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย บริการผู้ใช้ของมหาวิทยาลัยทุกกลุ่มและทุกคนให้
เข้าถึงข้อมูลของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย มาเป็นเครื่องมือและสื่อกลางการให้บริการ บริหารระบบงาน SLCM
(Student Life Cycle Management) รวมทั้งท�ำหน้าที่วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงานต่างๆ เชิงธุรกิจเพื่อให้เกิดกระบวนการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ห้องปฏิบตั กิ ารคณะการบัญชี ศูนย์ฝกึ ปฏิบตั ทิ างบัญชี คณะการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานจริงทันทีเมื่อจบการศึกษา โดยร่วมมือกับหน่วยงานวิชาชีพภายนอก
เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สมาคมส�ำนักงานบัญชีไทย เป็นต้น ในการฝึกอบรมให้
นักศึกษาเรียนรูก้ ารท�ำงานบัญชีจากเอกสารจริงทีเ่ กิดขึน้ ในธุรกิจ ไม่วา่ จะเป็นการจัด
ท�ำเอกสารทางธุรกิจ การออกแบบจัดท�ำแบบฟอร์ม เอกสารทางธุรกิจ การพัฒนา
ผังงานเอกสารและผังบัญชี การจัดท�ำเอกสารทางภาษีอากรตามที่กรมสรรพากร
ก�ำหนด ตลอดจนวิธีการน�ำส่งเอกสารให้หน่วยงานที่ก�ำกับดูแลองค์การธุรกิจ
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�ำข้อมูลทางบัญชีและรายงานการเงิน นักศึกษายังได้พัฒนาฝึกฝนการใช้
Microsoft Excel เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ อ� ำ นวยความสะดวกในงานสอบบั ญ ชี
(Computer Assisted Audit Tools : CAATs) รวมทั้งการใช้ซอฟต์แวร์สมัยใหม่
ในการจัดท�ำรายงานเพื่อผู้บริหาร เช่น Crystal Report เป็นต้น
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หน่วยงานบริการเพื่อการศึกษา
ศูนย์ทดสอบและเรียนรู้ Testing and Learning Center (TLC) ศูนย์ทดสอบ
และเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์ ให้บริการเพือ่ สนับสนุน การเรียนการสอน รวมทัง้ การ
ทดสอบภาษาอังกฤษ ทั้งในรูปของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบการทดสอบ
ด้วยคอมพิวเตอร์และสือ่ การเรียนรูท้ งั้ ทีเ่ ป็นระบบคอมพิวเตอร์และสิง่ พิมพ์ดงั ต่อไปนี้
๑. ให้บริการสื่อการเรียนรู้ภาษา ทั้งในรูปแบบของหนังสือ สิ่งพิมพ์ CD
DVD โปรแกรม และสื่อออนไลน์ต่างๆ
๒. ให้บริการสถานทีเ่ พือ่ ให้ผใู้ ช้บริการเรียนรูจ้ ากสือ่ การเรียนภาษา โดยมี
เจ้าหน้าทีแ่ ละผูเ้ ชีย่ วชาญให้บริการเพือ่ ความสะดวก ในการศึกษาและท�ำความเข้าใจ
การใช้บทเรียน
๓. ให้บริการจัดสอบ เพือ่ วัดความรูภ้ าษาอังกฤษแก่หน่วยงาน ทัง้ ภายนอก
และภายใน ผ่านข้อสอบที่หลากหลาย ได้แก่ DPU-TEP DPU-GET, New English
Discoveries Proficiency Test และ Speexx Quizzes โดยผู้สนใจสามารถขอ
ข้อมูลเพือ่ เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อสอบแต่ละประเภทได้จากศูนย์ทดสอบ
และเรียนรู้
๔. ให้บริการจัดอบรมการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เช่น Speexx
Program และ New English Discoveries
๕. ให้บริการสถานที่ในการจัดอบรมและสัมมนาที่ต้องใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ประกอบ
ศูนย์สนเทศและหอสมุด ให้บริการสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ บริการสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จัดหาหนังสือ ต�ำรา สื่อสิ่งพิมพ์ และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ได้ค้นคว้าหาความรู้โดยอิสระ
จัดท�ำฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ส�ำหรับให้บริการผู้เข้ามาใช้อย่างทั่วถึงและ
กว้างขวาง และเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา นอกจากนี้ยังได้สร้างเครือข่าย
พันธมิตรกับห้องสมุดภายนอก เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้และให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ ให้เป็นแหล่งค้นคว้าและพัฒนา
ความรู้อย่างแท้จริง
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ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย เช่นงานบริการสือ่ การเรียนการสอนทีพ่ ร้อมให้บริการ ด้วยอุปกรณ์
การเรียนการสอนที่ทันสมัยหลากหลายประเภท เพื่อให้ผู้สอนสามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริการถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบ
เครือข่ายงานบริการ Video on Demand และ IPTV บริการบันทึกเทปวีดิทัศน์
ผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน งานบริการฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้
ด้ า นเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา งานบริ ก ารการเรี ย นการสอนผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Learning) บริ ห ารจั ด การออกแบบและผลิ ต เว็ บ ไซต์ ข อง
มหาวิทยาลัย บริการฝึกอบรมผ่านระบบเครือข่าย DPU Online Training บริการ
ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน (DPULSS) และมีระบบบันทึกการสอน ที่จะช่วย
นักศึกษาให้สามารถติดตามและทบทวนการเรียนการสอนย้อนหลังได้
ศูนย์บริการนักศึกษา บริการน�ำระบบงานของหน่วยงานทีน่ กั ศึกษาจ�ำเป็นจะต้องใช้
บริการอย่างต่อเนือ่ ง มารวมไว้ ณ จุดเดียวกัน เพือ่ ลดขัน้ ตอนการให้บริการ และเพิม่
ความสะดวกรวดเร็ว ในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน บริการตอบค�ำถาม
แจ้ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารแก่ นั ก ศึ ก ษา ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาและค� ำ แนะน� ำ ในเรื่ อ งหลั ก สู ต ร
ตารางสอน ตารางสอบ การลงทะเบียน รับช�ำระเงินในบางรายการ รวมทั้งรวบรวม
ปัญหา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักศึกษา น�ำเสนอมหาวิทยาลัย
ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการท�ำงาน DPU Career Preparation Center
(Career Prep.) พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนจบการศึกษา โดยให้บริการ
ด้านต่างๆ ประกอบด้วยการฝึกอบรมด้านบุคลิกภาพและการสื่อสารที่ดี รวมถึง
การจัดการประเมินทักษะส�ำคัญ ๓ ด้าน คือภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และ
พื้นฐานด้านธุรกิจ
ศู น ย์ กี ฬ าและแผนกบริ ก ารกี ฬ า ให้ บ ริ ก ารและอ� ำ นวยความสะดวกในการ
ออกก�ำลังกาย การฝึกฝนทักษะการกีฬาและจัดกิจกรรมนันทนาการ เพือ่ สุขภาพและ
พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ของนักศึกษาและบุคลากร มีโรงยิมเนเซียมให้บริการ
ต่างๆ ดังนี้ ห้องออกก�ำลังกายมีอปุ กรณ์ครบชุด ห้องซาวน่าชายและหญิง ห้องส�ำหรับ
เต้นแอโรบิค ห้องลีลาศ ห้องโยคะ ห้องยูโด สนามเทเบิลเทนนิส สนามวอลเลย์บอล
สนามบาสเก็ตบอล สนามแบดมินตัน และลานอเนกประสงค์
ภายนอกอาคารมีศูนย์กีฬากลางแจ้ง ที่มีอุปกรณ์หลากหลายชนิดส�ำหรับ
การออกก�ำลังกาย มีสนามฟุตบอล สนามเทนนิส สนามเปตอง สระว่ายน�้ำ และ
คู่มือบัณฑิตศึกษา
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ลานอเนกประสงค์สำ� หรับจัดกิจกรรมของนักศึกษา พร้อมการให้บริการแก่สมาชิก
และให้บริการเช่าสนามกีฬาแก่องค์กรภายนอก
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์เพื่อ
ใช้เป็นห้องปฏิบัติการ สนับสนุนการเรียนการสอน และงานวิจัยของนักศึกษาและ
คณาจารย์ในทุกระดับชั้นปีของมหาวิทยาลัย โดยมีห้องปฏิบติการส�ำหรับการเรียน
การสอน 26 ห้อง และห้องปฏิบัติการทางอินเทอร์เน็ต 5 ห้อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ทันสมัย โดยรวมประมาณ 1,300 เครื่อง อีกทั้งมีการให้บริการด้านอื่นๆ เช่น
งานพิมพ์เอกสาร จองห้องปฏิบตั กิ ารออนไลน์ และรับลงทะเบียนการใช้ WiFi เป็นต้น
ส�ำนักวิชาการ ประสานงานด้านวิชาการกับองค์กรภายนอก และประสานงานด้าน
วิชาการกับคณะ สาขาวิชาและหน่วยงานอืน่ ๆ ของมหาวิทยาลัย จัดการดูแลการใช้
ห้องเรียน การจัดกลุม่ เรียน การจัดการและดูแลการสอบ การเปิดหลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุงหลักสูตร การรับส่งต้นฉบับข้อสอบและผลคะแนนสอบ การจัดพิมพ์ต�ำรา
การขอผลงานทางวิชาการ และดูแลโครงการพิเศษทางวิชาการ ที่ส�ำคัญของ
มหาวิทยาลัย
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา บริการนักศึกษาในเรือ่ งข้อมูลประวัตนิ กั ศึกษา การตรวจสอบ
วุฒกิ ารศึกษา การท�ำบัตรนักศึกษา การเทียบโอนหน่วยกิต การย้ายคณะ-สาขา-รอบ
เวลาเรียน การลงทะเบียนเรียนปกติและข้ามสถาบัน การขอถอนรายวิชา (W)
การลาพั ก การศึ ก ษา จั ด การสอบ ประกาศผลสอบ ตรวจสอบผลการเรี ย น
การออกเอกสารหนังสือรับรองทั่วไป หนังสือรับรองการจบ และเอกสารผลการ
ศึกษา (Transcript) การขึน้ ทะเบียน-รายงานตัวบัณฑิต การจัดท�ำปริญญาบัตร และ
งานบริการให้ค�ำแนะน�ำกรณีนักศึกษามีปัญหาตามค�ำร้องที่ยื่นขอ
ส�ำนักงานบัณฑิตศึกษา ส�ำนักงานบัณฑิตศึกษา เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงาน
ด้านวิชาการ และการด�ำเนินงานจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยประสาน
งานกับคณะวิชา และสาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาเพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านสอดคล้อง
กับนโยบายการพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คู่มือบัณฑิตศึกษา
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หน่วยงานส่งเสริมการศึกษา
ส�ำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ดูแลรับผิดชอบระบบงานประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย ทั้งระบบการประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระบบบริหารศึกษา
คุณภาพมาตรฐานสากล ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ ตลอดจนประสานงานดูแลเรือ่ งการจัดท�ำ
รายงานการประเมินตนเองของคณะ หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย เพือ่ ให้ขอ้ มูลต่างๆ
มีการน�ำเสนออย่างเป็นระบบสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และสนับสนุน
การด�ำเนินงานทุกด้านของมหาวิทยาลัย ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม
สถาบันวิจัยนโยบายและแผนอุดมศึกษา (สวนอ.) Research Institute for
Higher Education Policy and Planning (RIHEPP) เป็นหน่วยงานซึง่ มีฐานะ
เทียบเท่าคณะวิชา สังกัดสายงานรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ด�ำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การก�ำหนดนโยบายและแผนเพือ่ พัฒนาการอุดมศึกษา เป็นเครือข่ายการศึกษาวิจยั
เผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์กับประชาคมวิจัย ส่งเสริมและ
พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ รวมทั้งสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ได้ด�ำเนินการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ Institute for Social and Economic
Studies (ISES) เพือ่ มีสว่ นร่วมในการสร้างองค์ความรูเ้ กีย่ วกับสังคมและเศรษฐกิจ
ไทย โดยมุ่งสนับสนุนให้นักวิชาการไทยผลิตผลงานวิจัยทางวิชาการสู่สังคมมากยิ่ง
ขึ้น รวมไปถึงการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่ง
ถือเป็นแหล่งของการเกิดวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความ
รู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญงานวิจัยหลากหลายสาขาวิชา
สถาบันพัฒนาการศึกษาเศรษฐศาสตร์ Institute for Development of
Economic Education (IDEE) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เห็นความส�ำคัญเรื่อง
ของการมีความรู้ความเข้าใจทางด้านเศรษฐศาสตร์ ของเยาวชนและบุคคลทั่วไป
ซึ่งจะช่วยให้สามารถตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญๆในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างเหมาะสม
ตลอดจนเสริมสร้างความรู้แก่หลักสูตรปริญญาต่างๆ ในการน�ำเศรษฐศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง สถาบันพัฒนาการศึกษาเศรษฐศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อ
จุดประกายความสนใจ เรื่องการศึกษาเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย ส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ให้น�ำไปใช้ประโยชน์ในการด�ำเนินชีวิตได้
คู่มือบัณฑิตศึกษา
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางนิติศาสตร์ เพื่อเผยแพร่และพัฒนา ความรู้ทางด้าน
นิติศาสตร์ โดยจัดประชุม อบรม และสัมมนา และให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้านการท�ำวิจัยในสาขานิติศาสตร์ พร้อมศึกษาวิจัยและ
สนับสนุนงานวิจัยสาขานิติศาสตร์ ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่
น่าสนใจและน�ำเสนอสู่สาธารณชน รวมทั้งรวบรวมข้อมูล สถิติ เอกสารอ้างอิง และ
วิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าของอาจารย์และนักศึกษา
สถาบั น พั ฒ นานั ก วิ ช าชี พ บั ญ ชี (สพบ.) Institute for Professional
Accountant Development (IPAD) ตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะให้วทิ ยบริการ
แก่สังคม มุ่งเน้นการให้บริการที่ครอบคลุมวิชาชีพบัญชี ไม่ว่าจะเป็นด้านการบัญชี
การสอบบัญชี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเงิน และ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ให้แก่นักวิชาชีพบัญชี และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
หลักสูตรที่จัดโดยสถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี รวมถึงการอบรมพัฒนา
ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) การอบรมผู้ท�ำบัญชี ๒๗ ชั่วโมง การอบรมของ
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ๙ ชั่วโมง (TA) อีกทั้งยังมีการจัดหลักสูตรเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของนักวิชาชีพบัญชี เช่น การอบรมการวางแผนภาษีอากร
การอบรมด้านการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น นอกจากนี้การให้บริการของสถาบัน
พัฒนานักวิชาชีพบัญชี ยังครอบคลุมถึงการให้บริการจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
ตามความต้ อ งการขององค์ ก ารหรื อ หน่ ว ยงานต่ า งๆ และงานด้ า นที่ ป รึ ก ษา
(In-house Training and Consulting Services)
ศูนย์วิจัย ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลงานวิจัยและงบประมาณในการวิจัย ประสานงาน
ส่งเสริมการวิจัยของคณะวิชา บัณฑิตศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
จัดอบรมให้ความรู้ด้านการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย จัดท�ำโพล สร้างเครือข่าย
งานวิจัยกับสถาบันและชุมชนภายนอก
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน Learning and Teaching Innovation
Center (LTIC) ท�ำหน้าทีส่ ง่ เสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ดา้ นการเรียนการสอน
จัดการพัฒนาหลักสูตรและด�ำเนินการอบรมเกีย่ วกับเทคนิควิธสี อน เพือ่ ให้อาจารย์
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ให้ค�ำปรึกษาเรื่องการเรียนการสอนและการท�ำวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ตรวจเยี่ยมการสอน และจัดท�ำระบบการติดตามพัฒนาการสอนของอาจารย์เป็น
รายบุคคล ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์เพือ่ การรับรองคุณภาพการสอน ให้คำ� ปรึกษา
ในงานของ “ชุมชนอาจารย์ผู้สอนคุณภาพ”
คู่มือบัณฑิตศึกษา
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ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ International Affair Office
งานความร่วมมือต่างประเทศ มีหน้าที่รับรองแขกต่างประเทศ จัดประชุมเจรจา
ความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาและจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจกับสถาบัน
ต่างประเทศ สนับสนุนการแสวงหาพันธมิตรและสร้างเครือข่ายต่างประเทศ รวบรวม
ข้อมูลด้านกิจการต่างประเทศของมหาวิทยาลัย จัดท�ำรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย
และส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด�ำเนินการประสานงานเพือ่ ให้เกิดการ
แลกเปลีย่ นอาจารย์และนักศึกษา การวิจยั การจัดหลักสูตรร่วม และอืน่ ๆ ตามบันทึก
ความเข้าใจ
งานบริการนักศึกษานานาชาติ มีภารกิจให้บริการต่อวีซ่าแก่นักศึกษาต่างชาติ
ให้ค�ำปรึกษาและค�ำแนะน�ำด้านสังคม วัฒนธรรม และที่พักแก่นักศึกษาต่างชาติ
ให้ค�ำปรึกษานักศึกษาไทยที่จะไปทัศนศึกษาต่างประเทศ และนักศึกษาต่างชาติที่
จะทัศนศึกษาในประเทศไทย
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ DPU Business Incubator Center เป็นศูนย์อบรม
ปฏิบัติ โดยหวังให้มีสินค้าต้นแบบของมหาวิทยาลัย เป็นแนวทางให้เกิดการฝึกฝน
การผลิตผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการใหม่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เป็นรูปแบบของ
การสร้างผูป้ ระกอบการใหม่ทมี่ กี ารดูแลอย่างใกล้ชดิ และบริการให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำ
ในลักษณะของพีเ่ ลีย้ งทางธุรกิจ ทีจ่ ะคอยดูแลผูป้ ระกอบการใหม่ เพือ่ ช่วยเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ธรุ กิจทีอ่ ยูใ่ นระยะก่อตัง้ กิจการ ให้สามารถด�ำเนินกิจการได้อย่าง
ยัง่ ยืน โดยเน้นการให้คำ� ปรึกษานักศึกษา ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย และบุคคลทัว่ ไป
วิทยาลัยการประปา ตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของ ๖ องค์กรชั้นน�ำ คือมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค บริษัทจัดการและ
พัฒนาน�ำ้ ภาคตะวันออกจ�ำกัด (มหาชน) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กระทรวง
มหาดไทย และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อให้ความรู้ เพิ่มพูน
ทักษะ และเสริมสร้างบุคลากรในการบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนสร้างความรู้
ความช�ำนาญเฉพาะด้าน โดยได้รว่ มกันจัดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและหลักสูตร
ฝึ ก อบรม ร่ ว มสรรหาและแลกเปลี่ ย นวิ ท ยากรที่ มี ค วามรู ้ ค วามช� ำ นาญสู ง
เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์พัฒนางาน ตลอดจนเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา
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หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา
หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อเป็น
อนุสรณ์และเชิดชูเกียรติ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ หนึ่งในสองของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ ทั้งมุ่งหมายให้เป็นศูนย์รวม เรื่องราวส�ำคัญ ทั้งเรื่องราวชีวิตของ
ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ และเรื่องราวความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
ภายในพิพธิ ภัณฑ์จดั แสดงและน�ำเสนอเรือ่ งราวดังกล่าวผ่าน สือ่ ผสม ทัง้ ภาพ
วัสดุภัณฑ์ เอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างของพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็น ๒ ส่วน
มีทั้งหมด ๑๓ ห้อง มีชื่อห้องก�ำกับทุกห้องตามเรื่องราวที่น�ำเสนอและจัดแสดง
หอประวัตแิ ละพิพธิ ภัณฑ์ ตัง้ อยูท่ ชี่ นั้ ๗ อาคาร ๖ อาคาร ดร.ไสวสุทธิพทิ กั ษ์
อนุสรณ์ เปิดให้บริการทุกวันท�ำการของมหาวิทยาลัย ตัง้ แต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.
ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยตระหนักในภาระหน้าที่ของการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะ
วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ จึงจัดสร้าง เรือนไทยหมู่ ๓ หลังและเรือน
ดนตรี-นาฏศิลป์ เป็นสถานที่ส�ำหรับแสดงวิถีชีวิตแบบไทย เป็นที่อนุรักษ์ศิลปวัตถุ
เพือ่ ให้นกั ศึกษาส�ำนึกในคุณค่าของความเป็นไทย และยังเป็นศูนย์กลางให้นกั ศึกษา
และประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ได้ใช้ฝึกฝนดนตรีไทย ฝึกร้องเพลงไทยและร�ำไทย
รวมทัง้ ได้จดั กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับคณะวิชา ส�ำนักกิจการนักศึกษา และ
หน่วยงายภายนอก
ส�ำนักกิจการนักศึกษา มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ
จิตส�ำนึกสาธารณะ ส�ำนึกความเป็นพลเมือง และส่งเสริมการด�ำเนินชีวิตอย่าง
พอเพียง เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ในด้านการเรียนและ
การใช้ชีวิตในสังคม ตลอดจนเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งส�ำนักกิจการนักศึกษา
ยังเป็นศูนย์กลางของสวัสดิการและกิจกรรมหลายรูปแบบ ทีม่ งุ่ ส่งเสริมศักยภาพของ
นักศึกษาโดยมีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ ได้แก่ ฝ่ายทุนการศึกษา ศูนย์น�ำความรู้
สู่การปฏิบัติ ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาล ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม แผนกวินัย
และสวัสดิการนักศึกษา แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา แผนกกิจกรรมกีฬา
และแผนกบริการกีฬา
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โรงแรม DPU PLACE โรงแรมระดับ ๔ ดาว ของมหาวิทยาลัย เป็นอาคารฝึกปฏิบตั ิ
งานการโรงแรมของนักศึกษาคณะการท่องเที่ยว และการโรงแรม มีห้องฝึกปฏิบัติ
การงานสปาของนักศึกษาสาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม
เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้สมั ผัสและฝึกปฏิบตั งิ านทุกขัน้ ตอน มีบริการด้านห้องพัก
และจัดเลีย้ ง จัดประชุม สัมมนาแก่บคุ คลทัว่ ไป มีหอ้ งพัก ๒๕ ห้อง เป็นห้องธรรมดา
๒๒ ห้อง ห้องชุด ๒ ห้อง และห้องพักรวมขนาด ๔ เตียง ๑ ห้อง ทั้งมีสถานที่และ
รับจัดเลี้ยงหรือประชุมสัมมนา บรรยากาศดี หรูหรา ทันสมัย และสะดวกสบาย
ส�ำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย บริการให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำ
ทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดค่าตอบแทน ทั้งในทางแพ่งและอาญา
เป็นทีฝ่ กึ ปฏิบตั กิ ารวินจิ ฉัยปัญหาด�ำเนินการทางคดีขนั้ ต้น และเพิม่ พูนความช�ำนาญ
ทางกฎหมายในทางปฏิบัติให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
ศูนย์หนังสือซีเอ็ดบุคส์เซ็นเตอร์ จัดจ�ำหน่ายหนังสือ ต�ำราเรียน หนังสือเพิ่มพูน
ความรู้ สารคดี บันเทิงคดี อุปกรณ์การศึกษา เครื่องแบบนักศึกษา และของที่ระลึก
ของมหาวิทยาลัย โดยจ�ำหน่ายในราคาย่อมเยาเป็นพิเศษ เพื่อบริการนักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป
อาคารจอดรถ มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยในทรัพย์สินของนักศึกษา
ทีใ่ ช้รถยนต์เป็นพาหนะมาเรียน จึงได้จดั สร้าง อาคารจอดรถหลายชัน้ และกว้างขวาง
โดยไม่คิดค่าบริการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอดเวลา
ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยมีอาคารศูนย์อาหารขนาดใหญ่ เป็นอาคาร ๒ ชั้น ส�ำหรับ
บริการนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลภายนอก ชั้นล่าง
เปิดโล่ง มีอาหารหลากหลายชนิดจ�ำหน่ายในราคาย่อมเยา ชั้นบนเป็นห้องปรับ
อากาศ บริการทุกวันท�ำการ นอกจากนีย้ งั มีรา้ นอาหารบริการทีห่ อพักนักศึกษาและ
ที่วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียนอีกด้วย
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๗

โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ให้
เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๓๔(๒) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในการประชุมครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ มีมติให้ปรับปรุง
แก้ไขข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เป็นดังนี้
ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒. ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์วา่ ด้วยการศึกษาขัน้ ปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ขอ้ บังคับ
นี้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓. ในข้อบังคับนี้ เว้นแต่จะมีข้อความเป็นอย่างอื่น
		
“มหาวิทยาลัย”		 หมายความว่า
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
		
“อธิการบดี”		 หมายความว่า
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
		
“คณะวิชา”
		 หมายความว่า
คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่มีการเรียนการสอน
					
ระดับบัณฑิตศึกษา
		
“คณบดี”
		 หมายความว่า
คณบดีคณะวิชาหรือผู้บริหารหน่วยงานเทียบเท่าที่มี
					
การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
		
“ผู้อ�ำนวยการหลักสูตร” 		 หมายความว่า
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิตที่ท�ำหน้าที่รับผิดชอบ
					
บริหารงานประจ�ำของแต่ละหลักสูตร
		
“อาจารย์ประจ�ำ”		 หมายความว่า
อาจารย์ประจ�ำมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
		
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของแต่ละหลักสูตร
		
“หน่วยกิตสะสม”
หมายความว่า
จ�ำนวนหน่วยกิตทัง้ หมดรวมกันของทุกรายวิชาทีน่ กั ศึกษา
					
ได้ศึกษาในทุกภาคการศึกษา
		
“การค้นคว้าอิสระ”		 หมายความว่า
ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือรายงานที่มีลักษณะเป็น
					
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง		
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ข้อ ๔. เพื่อให้การด�ำเนินงานของคณะวิชาเป็นไปโดยเรียบร้อย คณะวิชาโดยการอนุมัติของอธิการบดี อาจออกประกาศ
ค�ำสั่งหรือระเบียบใด ๆ เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๕. ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
		
ในกรณีทมี่ ไิ ด้กำ� หนดไว้ในข้อบังคับนีห้ รือในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นให้คณบดีพจิ ารณาและเสนอความเห็นต่ออธิการบดี
เพื่อวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร

หมวดที่ ๑
ระบบการศึกษา

ข้อ ๖. ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาคและไตรภาค
		
๖.๑ การศึกษาแบบทวิภาค ๑ ปีการศึกษาประกอบด้วยภาคการศึกษาปกติ ๒ ภาค คือ ภาคต้นและภาคปลาย
มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาค ๑๕ สัปดาห์ และอาจรวมภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่งมีระยะเวลาเรียน ๘ สัปดาห์ โดยมีชั่วโมงเรียนของแต่ละ
รายวิชาเทียบเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
		
๖.๒ การศึกษาแบบไตรภาค ๑ ปีการศึกษา ประกอบด้วยภาคการศึกษาปกติ ๓ ภาค คือ ภาคต้น ภาคปลาย และ
ภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาค ๑๒ สัปดาห์
ข้อ ๗. นักศึกษาต้องศึกษาให้ส�ำเร็จตามหลักสูตรแต่ละหลักสูตร ภายในเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ข้อ ๘. การศึกษาส�ำหรับรายวิชาหนึ่ง ๆ ในระบบการศึกษาแบบทวิภาค อาจจัดการเรียนการสอน ๑๕ สัปดาห์ส�ำหรับ
ภาคการศึกษาปกติ หรือ ๘ สัปดาห์ส�ำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน หรือจัดการเรียนการสอนทีละรายวิชา (Block Course) ภายในเวลา
๕ – ๘ สัปดาห์ก็ได้
ข้อ ๙. ภาษาที่ใช้ในการศึกษารายวิชา อาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้ และนักศึกษาอาจเขียนวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ตามที่หลักสูตรก�ำหนดหรือโดยความเห็นชอบของผู้อ�ำนวยการหลักสูตรและ
ได้รับอนุมัติจากคณบดี

หมวดที่ ๒
ประเภทของนักศึกษา

ข้อ ๑๐. นักศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ นักศึกษาสามัญ นักศึกษาทดลองเรียน และนักศึกษา

สมทบ
		
ปริญญา

๑๐.๑ นักศึกษาสามัญ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตามหลักสูตรในหลักสูตรต่างๆ เพื่อรับ

คู่มือบัณฑิตศึกษา
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๑๐.๒ นักศึกษาทดลองเรียน หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าโดยให้ทดลองศึกษาในแต่ละหลักสูตร
			
นักศึกษาทดลองเรียนต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำว่า ๓.๐๐ รวมทั้งได้สัญลักษณ์ S ทุกรายวิชา
ที่ไม่นับหน่วยกิต เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษาที่เข้าศึกษาจึงจะเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้
			
ในกรณีที่นักศึกษาทดลองเรียนยังไม่อาจเปลี่ยนสภาพได้ตามวรรคสอง อาจได้รับอนุญาตให้ศึกษา
ต่อไปอีกหนึง่ ภาคการศึกษาปกติ ทัง้ นี้ เมือ่ สิน้ ภาคการศึกษาปกติทไี่ ด้รบั อนุญาตให้ศกึ ษาต่อไปแล้ว จะต้องมีหน่วยกิตทีล่ งทะเบียนเรียน
ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต ได้สัญลักษณ์ S ทุกรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๓.๐๐ จึงจะเปลี่ยนสภาพ
เป็นนักศึกษาสามัญได้
		
๑๐.๓ นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียนโดยไม่ขอรับปริญญา

หมวดที่ ๓
คุณสมบัติของผู้สมัครและวิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษา

ข้อ ๑๑. ผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาสามัญ นักศึกษาทดลองเรียน และนักศึกษาสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้
		
๑๑.๑ เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้ก�ำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร
ปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศทีไ่ ด้รบั การรับรองจากส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือส�ำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรณีที่เป็นผู้ก�ำลังศึกษาอยู่จะต้องส�ำเร็จการศึกษาจากสถาบันนั้นก่อนที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
		
๑๑.๒ ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
		
๑๑.๓ ไม่เป็นโรคเรือ้ น วัณโรค พิษสุราเรือ้ รัง ติดยาเสพติดให้โทษทีร่ า้ ยแรง หรือโรคทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
		
๑๑.๔ ไม่เคยได้รับโทษจ�ำคุกตามค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก ยกเว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษจ�ำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันสมัคร
		
๑๑.๕ ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก่อนเนื่องจากถูกลงโทษ
ทางวินัย
		
๑๑.๖ มีภูมิล�ำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้สะดวก
		
๑๑.๗ มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่แต่ละหลักสูตรก�ำหนดไว้
		
๑๑.๘ มีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติม ตามที่สภามหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ ๑๒. วิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษา อาจกระท�ำได้ดังนี้
		
๑๒.๑ สอบข้อเขียนและหรือตามวิธีการที่แต่ละหลักสูตรก�ำหนด
		
๑๒.๒ สอบสัมภาษณ์ด้านความพร้อมที่จะศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
		
๑๒.๓ ในกรณีของนักศึกษาสมทบ คณะวิชาอาจพิจารณารับเข้าเป็นนักศึกษาโดยวิธีการสอบคัดเลือก
การคัดเลือก การทดสอบความรู้ หรือโดยวิธีใดที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นสมควร และคณบดีให้ความเห็นชอบ
			
ในกรณีทเี่ ห็นสมควร คณะวิชาอาจด�ำเนินการโดยวิธกี ารพิเศษอย่างอืน่ ก็ได้ โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากอธิการบดี
คู่มือบัณฑิตศึกษา
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ข้อ ๑๓.
		
ข้อ ๑๔.
		
		

หมวดที่ ๔
สถานภาพนักศึกษา

ผู้สมัครเข้าศึกษา จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ต่อเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
ในการขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้ปฏิบัติตามวิธีการและตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
นักศึกษาสามัญ มี ๒ สถานภาพ คือ
๑๔.๑ นักศึกษาปกติ ได้แก่ นักศึกษาสามัญที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป
๑๔.๒ นักศึกษารอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาสามัญที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาปกติต�่ำกว่า ๓.๐๐

หมวดที่ ๕
การช�ำระค่าเล่าเรียน ค่าบ�ำรุง และค่าธรรมเนียม

ข้อ ๑๕. นักศึกษาต้องช�ำระค่าเล่าเรียน ค่าบ�ำรุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามอัตราและวิธีการที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
		
ส�ำหรับนักศึกษาใหม่ ให้ช�ำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าเล่าเรียน ค่าบ�ำรุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในวัน
ที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

หมวดที่ ๖
การลงทะเบียนเรียน

ข้อ ๑๖. ให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ตามที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร ตามระเบียบ
ปฏิบัติในการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๗. นักศึกษาที่เรียนแบบทวิภาค ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต�่ำกว่า ๖ หน่วยกิตและ
ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต นักศึกษาที่เรียนแบบไตรภาค จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต�่ำกว่า ๖ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต จ�ำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนดังกล่าว ให้นับรวม
ทั้งรายวิชาที่นับหน่วยกิตและรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
		
จ�ำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนตามวรรคแรก ไม่ใช้บังคับกับนักศึกษาที่ศึกษาครบทุกวิชาตามหลักสูตรแล้ว
แต่ยังมีวิชาที่สอบตกหรือท�ำคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่ก�ำหนดหรือเป็นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะเป็นภาค
การศึกษาสุดท้ายก่อนจะส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ ๑๘. การลงทะเบียนเรียนโดยมีจ�ำนวนหน่วยกิตมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ก�ำหนดไว้ในข้อ ๑๗ ต้องได้รับอนุมัติ
จากคณบดีโดยผ่านความเห็นชอบจากผู้อ�ำนวยการหลักสูตร
ข้อ ๑๙. การลงทะเบียนเรียนปกติจะกระท�ำได้กอ่ นวันเปิดภาคการศึกษาแต่ละภาค การลง ทะเบียนล่าช้าให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมลงทะเบียนล่าช้าตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ ๒๐. นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน เมื่อพ้นก�ำหนด ๑๔ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ ๗ วันนับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน จะหมดสิทธิในการลงทะเบียนเรียนส�ำหรับภาคการศึกษานั้น เว้นแต่มีความจ�ำเป็นพิเศษโดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณบดีและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
คู่มือบัณฑิตศึกษา
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หมวดที่ ๗
การขอเพิ่มหรือขอเพิกถอนรายวิชา

ข้อ ๒๑. การขอเพิ่มรายวิชา จะกระท�ำได้ภายใน ๑๔ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๗ วัน นับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน
ข้อ ๒๒. การขอเพิกถอนรายวิชา จะกระท�ำได้ดังนี้
		
๒๒.๑ ถ้าขอเพิกถอนรายวิชาภายใน ๑๔ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๗ วัน นับจากวัน
เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชาที่เพิกถอนจะไม่บันทึกในระเบียนแสดงผลการศึกษา และนักศึกษาจะได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน
		
๒๒.๒ นักศึกษาที่เรียนแบบทวิภาค ถ้าขอเพิกถอนรายวิชาเมื่อพ้นก�ำหนด ๑๔ วัน แต่ไม่เกิน ๑๔ สัปดาห์
นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือเมื่อพ้นก�ำหนด ๗ วัน แต่ไม่เกิน ๗ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาที่เรียน
แบบไตรภาค ถ้าขอเพิกถอนรายวิชาเมื่อพ้นก�ำหนด ๑๔ วัน แต่ไม่เกิน ๑๑ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา จะต้องได้รับความเห็น
ชอบจากผู้อ�ำนวยการหลักสูตร ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชานั้น และไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน
		
๒๒.๓ การขอเพิกถอนรายวิชาที่มิได้เป็นไปตามข้อ ๒๒.๒ จะกระท�ำมิได้เว้นแต่จะมีความจ�ำเป็นพิเศษ ทั้งนี้
จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูอ้ ำ� นวยการหลักสูตร และได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดี ในกรณีนนี้ กั ศึกษาจะได้รบั สัญลักษณ์ W ในรายวิชานัน้
และไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน
ข้อ ๒๓. การขอเพิ่มหรือขอเพิกถอนรายวิชา ต้องเป็นไปตามข้อ ๑๗ ด้วย
ข้อ ๒๔. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยประกาศปิดรายวิชา นักศึกษามีสิทธิขอเงินค่าหน่วยกิต รายวิชานั้นคืน

หมวดที่ ๘
การประเมินผลการศึกษา

ข้อ ๒๕. การประเมินผลการศึกษา อาจกระท�ำโดยการสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา การทดสอบระหว่างภาคการศึกษา
การท�ำรายงานจากการอ่านและค้นคว้าด้วยตนเอง การเขียนภาคนิพนธ์หรือสารนิพนธ์ การเข้าร่วมอภิปราย และหรือการประเมินผล
โดยลักษณะอื่น
ข้อ ๒๖. นักศึกษาที่จะมีสิทธิได้รับการประเมินผลการศึกษา จะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ในรายวิชานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน
ข้อ ๒๗. ในกรณีทมี่ เี หตุจำ� เป็นหรือเหตุสดุ วิสยั ไม่สามารถเข้าสอบได้ตามตารางทีก่ ำ� หนดให้นกั ศึกษาหรือผูแ้ ทนยืน่ ค�ำร้อง
ขอสอบนอกเวลาสอบปกติของการสอบในภาคการศึกษานัน้ ได้พร้อมหลักฐานต่ออาจารย์ผสู้ อนและผูอ้ ำ� นวยการหลักสูตร และให้อาจารย์
ผู้สอนและผู้อ�ำนวยการหลักสูตรวินิจฉัยขั้นต้นว่ามีเหตุผลสมควรหรือไม่ หากมีเหตุผลสมควรให้น�ำเรื่องขออนุมัติจากคณบดีภายใน ๑๐
วันนับตั้งแต่วันสอบที่ปรากฏตามตารางสอบ โดยเสียค่าธรรมเนียมการสอบตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๘. การประเมินผลการศึกษาเป็นดังนี้
		
๒๘.๑ การประเมินผลการศึกษาส�ำหรับรายวิชาที่น�ำไปคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมแบ่งเป็น ๘ ระดับโดยมีสัญลักษณ์
ดังต่อไปนี้

คู่มือบัณฑิตศึกษา
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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 ในรายวิชาใดที่เป็นวิชาบังคับหรือวิชาเอกหรือ
วิชาแกน จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ�้ำอีกจนกว่าจะได้ระดับตั้งแต่ C ขึ้นไป
		
ส�ำหรับนักศึกษาที่ศึกษารายวิชาและสอบได้ครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของหลักสูตร แต่ผลการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมต�่ำกว่า ๓.๐๐ จะต้องลงทะเบียนเรียนซ�้ำในรายวิชาที่ผลการศึกษาได้ระดับขั้น C+ หรือ C จนกว่าจะได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต�่ำกว่า ๓.๐๐ จึงจะถือว่าเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษา
		
ส�ำหรับวิชาเลือก หากนักศึกษาได้ผลการศึกษาต�ำ่ กว่า B นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ�ำ้ ในรายวิชานัน้ ได้ หรืออาจ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกอื่นก็ได้ โดยนักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนเกินกว่าจ�ำนวนหน่วยกิตที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรได้
		
ในการลงทะเบียนซ�้ำจะไม่น�ำหน่วยกิตมานับเพิ่มในหลักสูตร แต่คะแนนเฉลี่ยสะสมคิดจากทุกวิชาที่ลงทะเบียน
รวมทั้งวิชาที่ลงทะเบียนซ�้ำด้วย
		
๒๘.๒ การประเมินผลการศึกษาส�ำหรับรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต วิทยานิพนธ์ และการสอบประมวลความรอบรู้
แบ่งเป็น ๒ ระดับดังนี้ คือ
			
ระดับ S (Satisfactory) 		 หมายถึง
สอบได้
			
ระดับ U (Unsatisfactory) หมายถึง
สอบตก
			
ในกรณีของรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต ถ้านักศึกษาสอบได้ระดับ U ในรายวิชาใดจะต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นซ�้ำอีกจนกว่าจะได้ระดับ S
		
๒๘.๓ ผลการศึกษาอาจแสดงด้วยสัญลักษณ์อื่น ๆได้ดังต่อไปนี้
		 สัญลักษณ์				
ความหมาย
			
I (Incomplete)				
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
			
W (Withdraw with Permission)
การเพิกถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ
			
AU (Audit)				
ร่วมฟัง
			
P (In Progress)				
การท�ำวิทยานิพนธ์ยังไม่สิ้นสุด
ข้อ ๒๙. หลักเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาด้วยสัญลักษณ์ I ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๓๐. การศึกษาโดยไม่มีการประเมินผล
			
ในกรณีจ�ำเป็น นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นการเสริมความรู้โดยไม่ต้องการประเมิน
ผลในรายวิชานั้นก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและได้รับอนุมัติจากผู้อ�ำนวยการหลักสูตร โดยช�ำระค่าธรรมเนียม
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
			
การศึกษาโดยไม่มีการประเมินผลตามวรรคหนึ่งให้บันทึกสัญลักษณ์ AU ส�ำหรับรายวิชานั้นไว้ในระเบียน
แสดงผลศึกษาโดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม และนักศึกษาจะต้องเข้าฟังค�ำบรรยายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่น ๆ ในวิชานั้น ไม่ต�่ำกว่า
ร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด

หมวดที่ ๙
วิทยานิพนธ์

ข้อ ๓๑. การท�ำวิทยานิพนธ์
		
๓๑.๑ นักศึกษาจะลงทะเบียนท�ำวิทยานิพนธ์ได้ต่อเมื่อมีหน่วยกิตสะสมตามหลักเกณฑ์ที่แต่ละหลักสูตรก�ำหนด
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๓.๐๐ และต้องสอบผ่านในรายวิชาที่หลักสูตรก�ำหนด
		
๓๑.๒ ให้นักศึกษาท�ำวิทยานิพนธ์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
		
๓๑.๓ ให้ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณบดีแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
แต่ละคน และให้อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่แนะน�ำการเขียนวิทยานิพนธ์
		
๓๑.๔ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ การประเมินหน่วยกิตวิทยานิพนธ์และการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๒. การสอบวิทยานิพนธ์
		
๓๒.๑ ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตามค�ำแนะน�ำของผู้อ�ำนวยการหลักสูตร คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ประจ�ำและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
		
๓๒.๒ นักศึกษาต้องเสนอวิทยานิพนธ์พร้อมบทคัดย่อที่ได้รับความเห็นชอบขั้นสุดท้ายจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และได้รับการตรวจรูปแบบว่าถูกต้องแล้วต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ก่อนวันนัดสอบอย่างน้อย ๒ สัปดาห์
		
๓๒.๓ การสอบวิทยานิพนธ์ จะผ่านได้โดยความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
		
๓๒.๔ ในกรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านในครั้งแรก ให้มีสิทธิสอบได้อีกหนึ่งครั้งภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ก�ำหนด
		
๓๒.๕ ในการสอบวิทยานิพนธ์ หากคณะกรรมการสอบเห็นควรให้แก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์เล็กน้อยให้ถือว่า
การประเมินผลนั้นผ่านโดยมีเงื่อนไข และนักศึกษาจะต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ก�ำหนด
		
๓๒.๖ เมื่อได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครบตามที่หลักสูตรก�ำหนด และสอบผ่านวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว จะได้
ผลการศึกษาเป็น S การประเมินผลวิทยานิพนธ์มี ๓ ระดับคือ
			
ดีมาก (Excellent)
			
ดี (Good)
			
ผ่าน (Pass)
คู่มือบัณฑิตศึกษา
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หมวดที่ ๑๐
การค้นคว้าอิสระ

ข้อ ๓๓. นักศึกษาที่จะมีสิทธิลงทะเบียนท�ำการค้นคว้าอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่หลักสูตรก�ำหนด
ข้อ ๓๔. รูปแบบและการประเมินผลการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่แต่ละหลักสูตรก�ำหนด ทั้งนี้
โดยความเห็นชอบของคณบดี

หมวดที่ ๑๑
การสอบประมวลความรอบรู้

ข้อ ๓๕. การสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination) ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและหรือ
การสอบปากเปล่าให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในหลักสูตร โดยจัดให้มีการสอบประมวลความรอบรู้อย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง
ข้อ ๓๖. นักศึกษามีสิทธิสอบประมวลความรอบรู้ เมื่อมีคุณสมบัติครบตามที่หลักสูตรก�ำหนด โดยให้ผู้มีสิทธิสอบด�ำเนิน
การสมัครสอบข้อเขียนและหรือสอบปากเปล่าตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ ๓๗. ในกรณีที่หลักสูตรก�ำหนดให้มีทั้งการสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่า นักศึกษามีสิทธิขอสมัครสอบปากเปล่า
ได้ต่อเมื่อสอบข้อเขียนผ่านแล้ว
ข้อ ๓๘. ในกรณีที่มีการสอบปากเปล่า ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่า ตามค�ำแนะน�ำของผู้อ�ำนวยการ
หลักสูตร
		
คณะกรรมการสอบปากเปล่ามีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่า ๓ คน ซึง่ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ�ำและผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก
ข้อ ๓๙. ในการสอบข้อเขียนหรือสอบปากเปล่า นักศึกษาต้องสอบให้ผ่านภายใน ๓ ครั้ง

หมวดที่ ๑๒
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ ๔๐. นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
		
๔๐.๑ ได้รับอนุมัติปริญญา
		
๔๐.๒ ลาออกโดยได้รับอนุมัติแล้ว
		
๔๐.๓ สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาปกติภาคใดภาคหนึ่ง ต�่ำกว่า ๒.๕๐ ยกเว้นนักศึกษาปกติ
ซึ่งเข้าศึกษาเป็นปีแรกให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมจากผลการศึกษาภาคการศึกษาปกติรวมสองภาค รวมทั้งภาคฤดูร้อนถ้าลงทะเบียนเรียน
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ต�่ำกว่า ๒.๕๐
		
๔๐.๔ เป็นนักศึกษารอพินิจ ๒ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้ยกเว้นกรณีนักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพัก
การศึกษา
		
๔๐.๕ เป็นนักศึกษาทดลองเรียนซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้
		
๔๐.๖ ไม่สามารถส�ำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา ๕ ปี
		
๔๐.๗ สอบประมวลความรอบรู้หรือสอบวิทยานิพนธ์ไม่ผ่านตามที่ก�ำหนดในข้อบังคับนี้
		
๔๐.๘ ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ และไม่ได้ปฏิบัติตามหมวดที่ ๑๗ ของข้อบังคับนี้
คู่มือบัณฑิตศึกษา
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๔๐.๙ เป็นนักศึกษาใหม่ทลี่ งทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกและไม่เข้าสอบ ทุกรายวิชาทีล่ งทะเบียนเรียน
๔๐.๑๐ ขาดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
๔๐.๑๑ ถูกลงโทษทางวินัยให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

หมวดที่ ๑๓
การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตภายในมหาวิทยาลัย

ข้อ ๔๑. การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตทีไ่ ด้ศกึ ษามาแล้วในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและ
มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
		
๔๑.๑ รายวิชาที่ขอเทียบและโอนหน่วยกิตจะต้องมีเนื้อหาเหมือนหรือคล้ายคลึงกับรายวิชาในหลักสูตรที่ก�ำลัง
ศึกษาอยู่ และมีจ�ำนวนหน่วยกิตที่เท่ากันหรือมากกว่าในระดับที่สามารถทดแทนกันได้ โดยมีผลการศึกษาไม่ต�่ำกว่า B หรือ S หรือ
เทียบเท่า
		
๔๑.๒ การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตตามข้อ ๔๑.๑ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรที่จะรับโอน
		
๔๑.๓ รายวิชาที่เทียบโอนจะน�ำมาค�ำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสม

หมวดที่ ๑๔
การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาอื่น

ข้อ ๔๒. การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตที่ได้ศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

หมวดที่ ๑๕
การเรียนข้ามสถาบัน

ข้อ ๔๓. ในกรณีจ�ำเป็น นักศึกษาอาจขออนุมัติจากคณบดีให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่จัดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ซึ่งส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองหลักสูตร และน�ำผลการศึกษามาเทียบและโอนหน่วยกิตได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ ๔๔. มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอืน่ ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ โดยให้
ลงทะเบียนเรียนบางวิชา เพื่อน�ำหน่วยกิตและผลการศึกษา ไปเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันที่ตนศึกษาอยู่ได้ ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ มหาวิทยาลัยก�ำหนด
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หมวดที่ ๑๖
การให้พักการศึกษา

ข้อ ๔๕. นักศึกษาอาจถูกสัง่ ให้พกั การศึกษาตามข้อบังคับว่าด้วยวินยั นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในกรณีนใี้ ห้ถอื ว่านักศึกษา
ผู้นั้นไม่ได้รับค่าระดับหรือจ�ำนวนหน่วยกิตใด ๆ ในภาคการศึกษาที่ถูกสั่งให้พักการศึกษา
ข้อ ๔๖. กรณีนักศึกษาถูกลงโทษให้พักการศึกษาด้วยเหตุทุจริตในการสอบไล่ ให้ถือว่าได้ค่าระดับ F ในรายวิชาที่ทุจริต
ในการสอบไล่นั้น และอาจได้รับโทษอื่น ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย การสอบไล่ของนักศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต
ข้อ ๔๗. ในกรณีที่มีค�ำสั่งของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาพักการศึกษาภายหลังวันลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียน
รายวิชาทั้งหมดเป็นโมฆะ ในกรณีนี้มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้เต็มจ�ำนวน
ข้อ ๔๘. นักศึกษาที่ถูกสั่งให้พักการศึกษา ภายหลังพ้นก�ำหนดโทษและประสงค์จะกลับเข้าศึกษาใหม่ต้องยื่นค�ำร้อง
ต่อคณบดีก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน และจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ซึ่งอธิการบดีมอบหมาย และต้อง
ช�ำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติที่ถูกสั่งให้พักการศึกษา

หมวดที่ ๑๗
การลาพักการศึกษา

ข้อ ๔๙. ในกรณีนกั ศึกษามีกจิ ธุระจ�ำเป็น จะขอลาพักการศึกษาได้ โดยต้องยืน่ ค�ำร้องขอลาพักการศึกษาต่อคณบดีภายใน
เวลาไม่เกิน ๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาคเรียนที่ขอลาพักการศึกษา
ข้อ ๕๐. หากพ้นก�ำหนดตามข้อ ๔๙ แล้ว นักศึกษาอาจขอลาพักการศึกษาได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
		
๕๐.๑ ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
		
๕๐.๒ มีความจ�ำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศโดยมีเหตุอันสมควร
		
๕๐.๓ เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค�ำสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของ
ทางราชการหรือเอกชน
		
๕๐.๔ มีเหตุสุดวิสัย
ข้อ ๕๑. คณบดีมีอ�ำนาจอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกินสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน แต่ทั้งนี้เมื่อรวมเวลา
การพักการศึกษาทั้งหมดต้องไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ
ข้อ ๕๒. ในกรณีทนี่ กั ศึกษาได้รบั อนุมตั ใิ ห้ลาพักการศึกษา ให้นบั ระยะเวลาทีล่ ารวมอยูใ่ นระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเว้น
กรณีที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๕๐.๑
ข้อ ๕๓. นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องช�ำระค่ารักษาสถานภาพ การเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ
ที่ขอลาพักการศึกษา
ข้อ ๕๔. นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาประสงค์จะกลับเข้าศึกษาใหม่ ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีก่อนวันเปิด
ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน หากพ้นก�ำหนดดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ซึ่งอธิการบดีมอบหมาย
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หมวดที่ ๑๘
การขอคืนสภาพนักศึกษา

ข้อ ๕๕. นักศึกษาทีพ่ น้ สภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๔๐.๒ ข้อ ๔๐.๘ และข้อ ๔๐.๙ อาจขอคืนสภาพนักศึกษาได้ภายใน
เวลา ๒ ปี นับจากวันที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา โดยคิดระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษารวมอยู่ในระยะเวลาของการศึกษาด้วย

หมวดที่ ๑๙
การส�ำเร็จการศึกษาและรับปริญญา

ข้อ ๕๖. นักศึกษาจะถือว่าเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
		
๕๖.๑ สอบได้ครบถ้วนตามหลักสูตร โดยมีหน่วยกิตสะสมตามที่แต่ละหลักสูตรก�ำหนด
		
๕๖.๒ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๓.๐๐
		
๕๖.๓ สอบผ่านวิทยานิพนธ์ หรือสอบผ่านประมวลความรอบรู้ ในกรณีที่ท�ำวิทยานิพนธ์ ผลงานวิทยานิพนธ์จะ
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด�ำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือ เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
		
๕๖.๔ สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ ๕๗. นักศึกษาจะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต้อง
		
๕๗.๑ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๕๖
		
๕๗.๒ ไม่มีภาระหนี้สินต่อมหาวิทยาลัย
		
๕๗.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามระเบียบและวินัยที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๕๘. ในระหว่างที่ยังไม่มีการออกประกาศ ค�ำสั่ง หรือระเบียบใด ๆ เพื่ออนุมัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ให้ใช้ประกาศ
ค�ำสัง่ หรือระเบียบทีอ่ อกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การศึกษาขัน้ ปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๑, ๒๕๔๘, ๒๕๔๙
และ ๒๕๕๖ ไปก่อนเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
								 ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ว่าด้วยการสอบไล่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๙
โดยทีเ่ ห็นเป็นการสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการสอบไล่ของนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาพุทธศักราช ๒๕๔๙
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พุทธศักราช ๒๕๒๘ จึงให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการสอบไล่ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิต พุทธศักราช ๒๕๔๙
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการการสอบไล่ของนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๙”
ข้อ ๒. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓. บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือบันทึกที่ขัดหรือแย้ง หรือที่เหมือนกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับ
นี้แทน
ข้อ ๔. ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๕. ค�ำว่า “ระดับบัณฑิตศึกษา” ให้หมายรวมถึง การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต
และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ข้อ ๖. การอ�ำนวยการและควบคุมการสอบไล่
๖.๑ ในกรณีทเี่ ป็นการสอบของวิชาทีม่ กี ารเรียนการสอนแบบปกติ การแต่งตัง้ คณะกรรมการอ�ำนวยการสอบไล่
		
ให้เป็นไปตามที่ มหาวิทยาลัยก�ำหนด ส่วนการจัดการเรียนการสอนทีละรายวิชา (Block Course)
		
ให้ อ ธิ ก ารบดี แ ต่ ง ตั้ ง คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เป็ น ประธานกรรมการอ� ำ นวยการสอบไล่ และ
		
ผู้อ�ำนวยการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนทีละรายวิชาเป็นกรรมการ
๖.๒ ให้ประธานกรรมการอ�ำนวยการสอบไล่ แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท�ำงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
		
ด้านต่างๆ เพื่อควบคุม และด�ำเนินการสอบไล่ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และให้มีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่
		
คณะกรรมการอ�ำนวยการสอบไล่มอบหมาย
๖.๓ ให้สาขาวิชา น�ำต้นฉบับข้อสอบส่งให้คณะกรรมการวิชาการประจ�ำสาขาวิชาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
		
และน�ำต้นฉบับข้อสอบที่ผ่านความเห็นชอบแล้วส่งให้แผนกประเมินผลการศึกษา ส�ำนักวิชาการ
		
จากนั้นฝ่ายทะเบียนและประมวลผลเบิกต้นฉบับข้อสอบไปด�ำเนินการต่อไป
๖.๔ ในกรณีที่มีนักศึกษาฝ่าฝืนข้อบังคับว่าด้วยการสอบไล่ ประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการสอบไล่
		
หรือกรรมการผู้ได้รับมอบหมาย มีอ�ำนาจสั่งหรือด�ำเนินการมิให้นักศึกษาผู้นั้นเข้าห้องสอบหรือให้
		
นักศึกษาผู้นั้นออกจากห้องสอบได้ตามที่เห็นควร
คู่มือบัณฑิตศึกษา
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๖.๕ อาจารย์ผู้ตรวจข้อสอบต้องน�ำส่งผลการศึกษา ให้คณะกรรมการวิชาการประจ�ำสาขาวิชาพิจารณา
		
จากนั้นให้สาขาวิชาส่งให้แผนกประเมินผลการศึกษาส�ำนักวิชาการ เสนอขออนุมัติรองอธิการบดี
		
ฝ่ายวิชาการหรือผู้ที่ประธานอ�ำนวยการสอบไล่มอบหมาย เมื่ออนุมัติแล้ว จึงให้ฝ่ายทะเบียนและ
		
ประมวลผล ประกาศผลสอบให้นักศึกษาทราบและด�ำเนินการบันทึกผลสอบต่อไป
ข้อ ๗. ข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบไล่
๗.๑ นักศึกษาต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดไว้ ผู้ไม่ปฏิบัติดังกล่าว
		
ถือว่าขาดสอบ
๗.๒ นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา ให้กรรมการควบคุมห้องสอบตรวจทุกครัง้ ทีเ่ ข้าสอบ มิฉะนัน้
		
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
			
ในกรณีบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาช�ำรุดหรือหมดอายุ กรรมการควบคุมห้องสอบอาจผ่อนผัน
		
ให้นักศึกษาผู้นั้น เข้าสอบไล่ในวิชานั้นได้ โดยเก็บบัตรประจ�ำตัวนักศึกษานั้นไว้ แล้วน�ำไปมอบให้
		
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล เพื่อให้นักศึกษาท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาใหม่
			
ในกรณีที่นักศึกษาลืมบัตรประจ�ำตัว ให้นักศึกษาไปท�ำบัตรประจ�ำตัวที่ฝ่ายทะเบียนและ		
		
ประมวลผล แล้วน�ำบัตรประจ�ำตัวมามอบให้กรรมการควบคุมห้องสอบ เพื่อด�ำเนินการสอบต่อไป
๗.๓ นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๗.๔ นักศึกษาผู้ใดสอบแทนกัน ถือว่าประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรง จะถูกลงโทษขั้นสูงสุด ตามที่ได้ระบุ
		
ไว้ในข้อ ๙.๒ และในกรณีที่ให้บุคคลภายนอกเข้าสอบแทน บุคคลผู้นั้นอาจถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
๗.๕ นักศึกษาต้องจัดหาอุปกรณ์เครื่องเขียนที่จ�ำเป็นเกี่ยวกับการสอบมาเองไม่อนุญาตให้ยืมสิ่งของทุกชนิด
		
จากนักศึกษาผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ
๗.๖ ห้ามนักศึกษาน�ำต�ำรา บันทึก เอกสาร เครือ่ งค�ำนวณ หรือสิง่ ของอืน่ ใดทีม่ สี ตู ร ข้อความ หรือสัญลักษณ์
		
ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอบเข้าห้องสอบ เว้นแต่ผู้ที่ออกข้อสอบไล่ในวิชานั้นได้อนุญาตไว้ โดยระบุ
		
ไว้ในค�ำชี้แจงของข้อสอบ
๗.๗ ห้ามนักศึกษาน�ำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
๗.๘ นักศึกษาต้องเข้าห้องสอบทันทีเมื่อมีสัญญาณให้เข้าห้องสอบ หากนักศึกษาผู้ใดเข้าห้องสอบก่อนมี		
		
สัญญาณเข้าสอบจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบไล่วิชานั้น
			
ในกรณีที่นักศึกษามาถึงห้องสอบสายเกินกว่า ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๗.๙ ในการสอบ นักศึกษาต้องใช้สมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบทีม่ หาวิทยาลัยจัดให้โดยเฉพาะเท่านัน้
๗.๑๐ นักศึกษาต้องนั่งตามเลขที่นั่งสอบที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดไว้ และห้ามเคลื่อนย้ายเก้าอี้ออกจากแถว
		
ที่จัดไว้ให้
๗.๑๑ เมื่อเข้าห้องสอบแล้ว นักศึกษาต้องลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบที่ได้จัดไว้ มิฉะนั้นจะถือว่า
		
ขาดสอบ
๗.๑๒ ระหว่างการสอบ หากนักศึกษาสงสัยหรือต้องการสิ่งใด ให้แจ้งแก่กรรมการควบคุมห้องสอบ และ
		
ห้ามนักศึกษาพูดหรือติดต่อกันหรือก่อการรบกวนแก่ผู้อื่น
คู่มือบัณฑิตศึกษา
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๗.๑๓ นักศึกษาต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อความที่แจ้งไว้ในข้อสอบ หรือที่กรรมการควบคุมห้องสอบแจ้ง
		
ให้ทราบ หากไม่ปฏิบัติตาม ผู้ตรวจข้อสอบอาจไม่ตรวจข้อสอบนั้นๆก็ได้
๗.๑๔ เมื่อหมดเวลาสอบตามก�ำหนด ห้ามนักศึกษาเขียนค�ำตอบต่อไปอีก และต้องรีบส่งสมุดค�ำตอบและ/
		
หรือกระดาษค�ำตอบให้กรรมการควบคุมห้องสอบทันที สมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบทีส่ ง่ แล้ว
		
จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อความใดอีกมิได้
๗.๑๕ นักศึกษาจะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อการสอบผ่านไปแล้ว ๔๕ นาที นับแต่มีสัญญาณเริ่มการสอบ
		
และจะต้องรอจนกว่ากรรมการควบคุมห้องสอบได้เก็บสมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบและข้อสอบ
		
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การออกจากห้องสอบชั่วคราวจะต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการควบคุมห้องสอบ
		
ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการควบคุมห้องสอบ
๗.๑๖ เมื่อนักศึกษาได้ส่งสมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบแก่กรรมการควบคุมห้องสอบเรียบร้อยแล้ว
		
นักศึกษาต้องออกไปให้พ้นบริเวณเขตสอบไล่ทันทีห้ามส่งเสียงหรือท�ำการรบกวนผู้ที่ก�ำลังสอบอยู่
		
หรือให้อาณัติสัญญาณเกี่ยวกับวิชาที่ตนสอบ ซึ่งอาจท�ำให้ผู้อื่นที่อยู่ในห้องสอบได้รับประโยชน์
ข้อ ๘. ข้อปฏิบัติของกรรมการควบคุมห้องสอบ
๘.๑ แต่ละห้องต้องมีกรรมการควบคุมห้องสอบ อย่างน้อยห้องละหนึ่งคน
๘.๒ การปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมห้องสอบ
		
๘.๒.๑ กรรมการควบคุมห้องสอบจะต้องไปรับข้อสอบก่อนเวลาเข้าสอบ ๓๐ นาที พร้อมลงลายมือชือ่
			
รับซองข้อสอบ สมุดค�ำตอบ กระดาษค�ำตอบ เอกสาร และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวกับการสอบ
		
๘.๒.๒ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องไปถึงห้องสอบก่อนเวลาเริ่มสอบอย่างน้อย ๑๐ นาที เพื่อ
			
แจกข้อสอบ สมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบ โดยวางกระดาษข้อสอบคว�่ำหน้า
			
ทับด้วยสมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบให้เรียบร้อย ก่อนมีสัญญาณเริ่มการสอบ
				
กรรมการควบคุมห้องสอบต้องลงลายมือชื่อก�ำกับ ในสมุดค�ำตอบทุกเล่มและ/หรือ
			
กระดาษค�ำตอบทุกชุด ก่อนแจกสมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบ
		
๘.๒.๓ กรรมการควบคุมห้องสอบไม่มอี ำ� นาจอนุญาตให้นกั ศึกษาน�ำต�ำรา บันทึก เอกสาร เครือ่ งค�ำนวณ
			
อุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใดที่มีสูตร ข้อความ หรือสัญลักษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอบ เข้าห้อง
			
สอบ เว้นแต่ผู้ที่ออกข้อสอบไล่ในวิชานั้นได้อนุญาตไว้ ซึ่งระบุในค�ำชี้แจงของข้อสอบ
		
๘.๒.๔ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องเก็บข้อสอบ สมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบจาก
			
ที่นั่งสอบที่ขาดสอบ หลังจากการสอบผ่านไปแล้ว ๓๐ นาที
		
๘.๒.๕ ให้กรรมการควบคุมห้องสอบประสานงานกัน และตรวจตราความเรียบร้อยในการสอบ
			
โดยสม�่ำเสมอ
				
ในกรณีกรรมการควบคุมห้องสอบ มีเหตุจำ� เป็นต้องออกจากห้องสอบเป็นการชัว่ คราว
			
ให้แจ้งแก่กรรมการควบคุมห้องสอบผู้อื่นที่ประจ�ำห้องสอบนั้นทราบก่อนออกจากห้องสอบ
		
๘.๒.๖ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องไม่ส่งเสียงรบกวน อ่านหนังสือ ใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
			
หรือน�ำงานอื่นเข้าไปท�ำในขณะควบคุมการสอบ
คู่มือบัณฑิตศึกษา
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๘.๓ การควบคุมการเข้าห้องสอบและการออกจากห้องสอบของนักศึกษา
		
๘.๓.๑ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องดูแลนักศึกษาทุกคนให้เข้าห้องสอบภายใน ๑๐ นาที นับแต่มี
			
สัญญาณเข้าสอบ
				
ในกรณีนักศึกษามาถึงห้องสอบสายกว่า ๓๐ นาที กรรมการผู้ควบคุมห้องสอบไม่มี
			
อ�ำนาจอนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องสอบ
		
๘.๓.๒ กรรมการควบคุมห้องสอบจะอนุญาตให้ผเู้ ข้าสอบออกจากห้องสอบได้ตอ่ เมือ่ การสอบได้ผา่ น
			
ไปแล้วเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๔๕ นาที นับแต่มีสัญญาณเข้าสอบ
				
ในกรณีทนี่ กั ศึกษามีความจ�ำเป็นต้องออกจากห้องสอบชัว่ คราว ให้อยูใ่ นดุลพินจิ ของ
			
กรรมการควบคุมห้องสอบ ทีจ่ ะพิจารณาอนุญาตหรือไม่ และถ้าอนุญาตต้องมีกรรมการควบคุม
			
ห้องสอบนั้นคอยดูแลด้วย ทั้งนี้จะต้องมีกรรมการอยู่ควบคุมห้องสอบอย่างน้อยหนึ่งคน
		
๘.๓.๓ กรรมการควบคุมห้องสอบ ต้องดูแลมิให้ผู้ซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสอบอยู่ใกล้บริเวณ
			
ห้องสอบ
๘.๔ การตรวจรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบ
		
๘.๔.๑ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องตรวจบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ ถ้าไม่มีบัตร
			
ประจ�ำตัวนักศึกษาไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
		
๘.๔.๒ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องให้นักศึกษาลงลายมือชื่อ ในบัญชีรายชื่อที่จัดไว้เป็นหลักฐาน
			
การเข้าสอบ พร้อมทั้งตรวจบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาอีกครั้งหนึ่ง
				
ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีรายชื่อที่จัดไว้ให้ในห้องสอบนั้น ต้องมีแบบแสดงการเพิ่มชื่อ
			
เข้าสอบจากการตรวจสอบของฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มามอบให้กรรมการควบคุม
			
ห้องสอบเพื่ออนุญาตให้เข้าสอบ
		
๘.๔.๓ เมื่อการสอบผ่านพ้นไปแล้ว ๔๕ นาที ให้กรรมการควบคุมห้องสอบกรอกข้อมูลในใบรายงาน
			
ผลการควบคุมการสอบไล่ ให้ครบถ้วน เพือ่ เป็นการรายงานผลการสอบประจ�ำวันต่อประธาน
			
กรรมการอ�ำนวยการสอบไล่
๘.๕ ห้ามกรรมการควบคุมห้องสอบ อธิบาย ชี้แจง หรือสันนิษฐานเกี่ยวกับข้อสงสัยของนักศึกษาใน
		
เรื่องข้อสอบ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลจะ
		
ด�ำเนินการแจ้งไปให้ทราบ
๘.๖ ให้กรรมการควบคุมห้องสอบ แจกสมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบ แก่นักศึกษาที่มีความจ�ำเป็น
		
ต้องขอเพิ่มได้เพียง ครั้งละ ๑ เล่ม หรือ ๑ แผ่น แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกรรมการควบคุม
		
ห้องสอบลงสมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบที่ขอเพิ่มนั้น
๘.๗ การสิ้ดสุดเวลาสอบ
		
๘.๗.๑ เมือ่ หมดเวลาสอบแล้ว กรรมการควบคุมห้องสอบ สัง่ ให้นกั ศึกษาทุกคนหยุดเขียน และนักศึกษา
			
น�ำสมุดค�ำตอบ และ/หรือกระดาษค�ำตอบส่งกรรมการแล้ว นักศึกษาจึงออกจากห้องสอบได้
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๘.๗.๒ ในกรณีที่นักศึกษายังเขียนต่อไปเมื่อหมดเวลาสอบแล้ว ให้กรรมการควบคุมห้องสอบบันทึก
			
ระยะเวลาส่วนเกินบนหัวสมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบแจ้งให้อาจารย์ผสู้ อนได้ทราบ
			
เพื่อพิจารณาถึงผลของการกระท�ำของนักศึกษาผู้นั้นต่อไป
๘.๘ การเก็บสมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบ
		
๘.๘.๑ กรรมการควบคุมห้องสอบ ต้องไม่อนุญาตให้นกั ศึกษาน�ำข้อสอบ สมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษ
			
ค�ำตอบที่ไม่ได้ใช้ออกจากห้องสอบ
		
๘.๘.๒ กรรมการควบคุมห้องสอบ ต้องเรียงสมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบ ตามล�ำดับเลข
			
ที่สอบของนักศึกษาพร้อมข้อสอบหนึ่งชุด แล้วน�ำบรรจุลงในซองรายวิชาให้เรียบร้อย ส่วน
			
สมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบที่ไม่ได้ใช้ รวมทั้งข้อสอบทั้งหมดให้บรรจุลงซองอื่น
			
ต่างหาก และให้น�ำส่ง ณ หน่วยกลางที่รับส่งข้อสอบ พร้อมทั้งลงลายมือ ไว้เป็นหลักฐาน
			
และต้องให้เจ้าหน้าที่ผนึกซองสมุดค�ำตอบและ/หรือกระดาษค�ำตอบทันที
๘.๙ กรรมการควบคุมห้องสอบผู้ใดมีเหตุจ�ำเป็น ไม่สามารถควบคุมการสอบได้ตามวันเวลาที่ก�ำหนด
		
ให้จดั หากรรมการควบคุมห้องสอบคนอืน่ มาแทน โดยต้องเสนอให้ประธานกรรมการอ�ำนวยการสอบไล่
		
หรือกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายพิจารณาอนุมตั กิ อ่ นก�ำหนดการคุมสอบ หากเป็นเหตุสดุ วิสยั ไม่สามารถ
		
ขออนุมัติก่อนก�ำหนดการควบคุมสอบ ให้แจ้งหน่วยงาน ที่ตนสังกัดทันทีที่สามารถท�ำได้ และเสนอให้
		
ประธานกรรมการอ�ำนวยการสอบไล่ทราบต่อไป
๘.๑๐ กรรมการควบคุมห้องสอบผู้ใดละเลยหรือไม่ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่
		
และอาจถูกพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี
ข้อ ๙. การพิจารณาการกระท�ำทุจริตของนักศึกษาในการสอบ
๙.๑ ข้อปฏิบัติส�ำหรับกรรมการควบคุมห้องสอบ
		
๙.๑.๑ ในกรณีทมี่ กี ารส่งเสียง แสดงสัญญาณ หรือการกระท�ำใด ทีส่ อ่ เจตนาทุจริตในขณะท�ำการสอบ
			
ให้กรรมการควบคุม ห้องสอบพิจารณาว่ากล่าวตักเตือน หากยังไม่เชือ่ ฟัง ให้กรรมการควบคุม
			
ห้องสอบท�ำรายงานตามแบบรายงานทุจริตการสอบของมหาวิทยาลัย โดยให้นักศึกษาผู้นั้น
			
ลงชื่อรับทราบไว้ เสนอต่อประธานกรรมการอ�ำนวยการสอบไล่
		
๙.๑.๒ ในกรณีทมี่ กี ารกระท�ำทุจริต เช่น ส่ง แสดง เก็บ น�ำเข้ามาซึง่ ต�ำรา บันทึก เอกสาร เครือ่ งค�ำนวณ
			
อุปกรณ์ หรือสิง่ ของอืน่ ใดทีม่ สี ตู ร ข้อความ หรือสัญลักษณ์ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสอบในรายวิชา
			
นั้น ซึ่งผู้ออกข้อสอบมิได้อนุญาต โดยระบุไว้ในข้อสอบ หรือในกรณีที่นักศึกษาให้บุคคลอื่น
			
ช่วยท�ำข้อสอบหรือเข้าห้องสอบแทน หรือเข้าสอบแทนบุคคลอื่น ให้กรรมการควบคุม
			
ห้องสอบท�ำรายงานตามแบบรายงานทุจริตการสอบของมหาวิทยาลัย โดยให้นักศึกษาผู้นั้น
			
ลงชื่อรับทราบไว้ พร้อมทั้งแนบหลักฐานการทุจริต เสนอต่อประธานกรรมการอ�ำนวยการ
			
สอบไล่
		
๙.๑.๓ ในกรณีที่นักศึกษาผู้กระท�ำทุจริต ตามข้อ ๙.๑.๑ หรือ ๙.๑.๒ ไม่ยอมลงลายมื่อชื่อรับทราบ
			
ในรายงาน ให้ท�ำรายงาน บันทึกพฤติกรรมของนักศึกษาที่ไม่ยอมลงลายมือชื่อไว้ด้วย
			
เพื่อประกอบการพิจารณาลงโทษ
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๙.๒ การลงโทษนักศึกษาที่กระท�ำการทุจริตในการสอบไล่ ให้มีการลงโทษตามล�ำดับขั้นดังนี้
		
๙.๒.๑ การกระท�ำทุจริตในการสอบไล่ครั้งที่ ๑ ให้ลงโทษอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
			
(๑) ปรับตกในวิชาที่ทุจริต
			
(๒) ปรับตกทุกวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น
			
(๓) ปรับตกทุกวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น และพักการศึกษาอีก ๑ ภาคการศึกษา
			
(๔) ปรับตกทุกวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น และพักการศึกษาอีก ๒ ภาคการศึกษา
				
การพิจารณาว่า ควรลงโทษในระดับใดที่ก�ำหนดไว้ข้างต้น ให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของ
			
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา และน�ำเสนอผลการพิจารณาต่ออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดี
			
มอบหมายเพื่อพิจารณาต่อไป
		
๙.๒.๒ การกระท�ำทุจริตในการสอบไล่ครั้งที่ ๒ ให้พ้นสภาพความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๐. ผลการสอบไล่
๑๐.๑ มหาวิทยาลัยจะประกาศแจ้งผลการสอบไล่ให้นักศึกษาทราบ ภายในระยะเวลาอันควร และเป็นหน้าที่
		
ของนักศึกษาที่จะเก็บรักษาเอกสารแจ้งผลการสอบนั้นไว้
๑๐.๒ ผลการสอบที่มหาวิทยาลัยแจ้งไปแล้วนั้น หากนักศึกษาผู้ใดสงสัยผลการสอบไล่ของตน และต้องการ
		
จะให้มหาวิทยาลัย ตรวจสอบความถูกต้อง ให้ยื่นค�ำร้องแสดงความจ�ำนงขอตรวจสอบ พร้อมแสดง
		
เหตุผลให้ชดั เจนในข้อสงสัยต่ออธิการบดี หรือผูท้ อี่ ธิการบดีมอบหมาย และอธิการบดีหรือผูท้ อี่ ธิการบดี
		
มอบหมายอาจพิจารณาให้มีการตรวจสอบหรือไม่ก็ได้
๑๐.๓ การยื่นค�ำร้องขอให้ตรวจสอบข้อ ๑๐.๒ ต้องยื่นภายในก�ำหนดเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่มหาวิทยาลัย
		
ประกาศผลการสอบไล่วิชานั้นๆ หากพ้นก�ำหนดนั้นแล้ว ถือว่าหมดสิทธิ์ที่จะขอให้มีการตรวจสอบ
ข้อ ๑๑. การสอบกลางภาค การสอบย่อยใดๆระหว่างภาคการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนทีละรายวิชา
(Block Course) ให้ใช้ข้อบังคับนี้โดยอนุโลม
ข้อ ๑๒. การยกเว้นหรือการผ่อนผันการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับนี้ จะกระท�ำได้เมือ่ มีเหตุสมควรหรือจ�ำเป็น โดยได้รบั อนุมตั ิ
จากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
			

			

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

					
								
(ดร.อรัญ ธรรมโน)
						
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
		
ปฏิบัติการแทนนายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ว่าด้วยระเบียบวินัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๘
โดยทีเ่ ห็นเป็นการสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยระเบียบวินยั นักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาพุทธศักราช ๒๕๔๘
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พุทธศักราช ๒๕๒๘ จึงให้
ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยระเบียบวินยั นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๘ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยระเบียบวินัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พุทธศักราช ๒๕๔๘”
ข้อ ๒. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓. บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสัง่ หรือบันทึกทีข่ ดั แย้ง หรือทีเ่ หมือนกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ขอ้ บังคับนีแ้ ทน
ข้อ ๔. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๕. นักศึกษาต้องประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ดังนี้
		 ๕.๑ ต้องปฏิบัติตามค�ำสั่ง หรือค�ำตักเตือนของผู้บริหาร หรือคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
		 ๕.๒ ไม่แสดงกิริยา วาจา ให้เห็นว่าไม่แสดงความเคารพต่อผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
		 ๕.๓ ไม่ทะเลาะวิวาทหรือใช้ก�ำลังท�ำร้ายร่างกาย ระหว่างนักศึกษา หรือกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
				 หรือบุคคลภายนอกในบริเวณมหาวิทยาลัย
		 ๕.๔ ไม่ท�ำลายหรือท�ำให้เสียหายด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
		 ๕.๕ ไม่กระท�ำการหรือแสดงพฤติกรรมใดๆ อันส่อไปในทางทุจริตในการสอบ
		 ๕.๖ ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง ประกาศ บันทึกของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๖. นักศึกษาจะต้องแต่งกายสุภาพ ในกรณีที่มาติดต่อ หรือเข้าชั้นเรียน หรือเข้าสอบในมหาวิทยาลัย
ข้อ ๗. นักศึกษากระท�ำผิดระเบียบวินัย อาจถูกพิจารณาลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
		 ๗.๑ ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
		 ๗.๒ ภาคทัณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษร
		 ๗.๓ พักการศึกษา ๑ ภาคการศึกษา หรือ ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน
		 ๗.๔ พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘. อ�ำนาจและขั้นตอนการลงโทษ
		 ๘.๑ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจ�ำและอาจารย์พิเศษ มีอ�ำนาจลงโทษนักศึกษาที่กระท�ำผิด
				 ระเบียบวินัย ตามข้อ ๗.๑ และ ๗.๒ ได้
		 ๘.๒ การลงโทษ ตามข้อ ๗.๓ และ ๗.๔ ให้ผู้อ�ำนวยการบัณฑิตศึกษาพิจารณาและน�ำเสนอคณะกรรมการ
				 บัณฑิตศึกษาของสาขาที่นักศึกษาผู้กระท�ำผิดสังกัดอยู่ พิจารณาในเบื้องต้น แล้วน�ำเสนอคณบดี
				 บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาน�ำเสนออธิการบดี
คู่มือบัณฑิตศึกษา
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		 ๘.๓ การลงโทษตามข้อ ๘.๒ จะต้องท�ำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยลงนามโดยอธิการบดี
ข้อ ๙. หากนักศึกษาคนใดกระท�ำความผิดร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยมีอ�ำนาจให้พ้นสภาพนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
		 ๙.๑ กระท�ำความผิดฐานประทุษร้ายต่ออาจารย์ บุคลากร หรือบุคคลอืน่ หรือท�ำลายทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย
				 หรือของบุคคลอื่น
		 ๙.๒ กระท�ำความผิดด้านชู้สาวอันเป็นที่เสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัย
		 ๙.๓ ถูกศาลพิพากษาลงโทษจ�ำคุก ในความผิดซึ่งไม่ใช่ความผิดฐานประมาทหรือความผิดลหุโทษ
		 ๙.๔ ปลอมแปลงเอกสารทางการของมหาวิทยาลัยหรือของบุคคลอื่น
		 ๙.๕ คัดหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของบุคคลอื่นโดยมิได้อ้างอิง
		 ๙.๖ รับท�ำผลงานทางวิชาการให้กับบุคคลอื่น หรือจ้างวานบุคคลอื่นท�ำผลงานวิชาการให้ โดยงานวิชาการ
			 ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน อันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๐. นักศึกษาผู้ใดถูกให้พ้นสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตามข้อ ๗. หากประสงค์จะขอคืนสภาพนักศึกษา
ให้ยื่นค�ำร้องต่ออธิการบดี การยื่นค�ำร้องขอคืนสภาพนักศึกษาตามข้อนี้ จะกระท�ำได้ต่อเมื่อพ้นก�ำหนดเวลา
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับแต่วันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และการพิจารณาให้
คืนสภาพนักศึกษาได้หรือไม่ ให้เป็นอ�ำนาจของอธิการบดี
ข้อ ๑๑. การยกเว้นไม่ใช้ข้อบังคับนี้ข้อใดข้อหนึ่ง ยกเว้นข้อ ๙. หรือการผ่อนผันวิธีปฏิบัติจากที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
จะกระท�ำได้เมื่อมีเหตุผลสมควรหรือจ�ำเป็น โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
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ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ ๐๑๐๑/๐๙๐๑
เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาด้วยสัญลักษณ์ I
เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามข้อ ๓๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญา
มหาบัณฑิต พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งระบุไว้ว่า หลักเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาด้วยสัญลักษณ์ I ให้เป็นไปตามประกาศของ
บัณฑิตวิทยาลัย
ฉะนั้น เพื่อให้แนวทางการประเมินผลการศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้อง ชัดเจน จึงให้ก�ำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษาด้วยสัญลักษณ์ I ดังต่อไปนี้
๑. การให้สัญลักษณ์ I จะกระท�ำได้ในกรณีต่อไปนี้
๑.๑ นักศึกษาป่วยระหว่างการสอบ เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบไล่ในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้
				
ในกรณีนี้ให้นักศึกษายื่นค�ำร้องถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านความเห็นของอาจารย์ผู้สอน
		
และผู้อ�ำนวยการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา พร้อมใบรับรองแพทย์ ภายใน ๑ สัปดาห์นับจากวันที่เริ่มป่วย
		
และให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาค�ำร้องตามที่เห็นสมควรเป็นรายๆ ไป
๑.๒ นักศึกษามีเหตุจ�ำเป็นอันเป็นเรื่องสุดวิสัยในระหว่างก�ำหนดสอบไล่ เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบ
		
บางรายวิชาหรือทั้งหมดได้
				
ในกรณีนี้ให้นักศึกษายื่นค�ำร้องถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านความเห็นของอาจารย์ผู้สอน
		
และผู้อ�ำนวยการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาในทันทีที่กระท�ำได้ และให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
		
ค�ำร้องตามที่เห็นสมควรเป็นรายๆไป
๑.๓ นักศึกษามีความจ�ำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ เพือ่ ปฏิบตั ภิ ารกิจตามค�ำสัง่ ของหน่วยงานทีต่ นสังกัด
		
ในระหว่างก�ำหนดการสอบไล่
				
ในกรณีนี้ให้นักศึกษายื่นค�ำร้องถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านความเห็นของอาจารย์ผู้สอน
		
และผู้อ�ำนวยการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา พร้อมใบรับรองของหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด ล่วงหน้า
		
อย่างน้อย ๑๕ วัน และให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาตามที่เห็นสมควร
๑.๔ นักศึกษาท�ำงานที่เป็นส่วนประกอบของการศึกษาในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
		
และอาจารย์ผู้สอนโดยความเห็นชอบของผู้อ�ำนวยการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเห็นสมควรให้รอผล
		
การศึกษา ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนจะต้องแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับผล
		
การศึกษาของนักศึกษาอื่นที่ลงทะเบียนรายวิชานั้น
				
นอกเหนือจากกรณีตามข้อ ๑.๑ ถึงข้อ ๑.๔ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อ�ำนวยการบัณฑิตศึกษา
		
สาขาวิชาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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๒. การเปลี่ยนสัญลักษณ์ I จะกระท�ำได้ในกรณีต่อไปนี้
๒.๑ นักศึกษาในข้อ ๑.๑ ข้อ ๑.๒  และ ๑.๓ จะต้องเข้าสอบตามกระบวนการจัดสอบของบัณฑิตวิทยาลัย
		
ที่ก�ำหนดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันประกาศผลสอบของแต่ละสาขาในวิชานั้นๆ
๒.๒ นักศึกษาในข้อ ๑.๔ จะต้องส่งง านที่เป็นส่วนประกอบของการศึกษาในรายวิชาที่ได้รับสัญลักษณ์ I
		
ภายในระยะเวลาที่อาจารย์ผู้สอนก�ำหนด ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับจากวันประกาศผลสอบของแต่ละ
		
สาขาในวิชานั้นๆและประเมินผล มหาวิทยาลัยจะให้สัญลักษณ์ได้ไม่เกิน B
๒.๓ การประเมินผลในรายวิชาที่นักศึ กษาได้รับสัญลักษณ์ I จะต้องท�ำการประเมินและส่งแบบขอแก้ไข
		
ผลการสอบเพื่อเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นสัญลักษณ์อื่นภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่สอบพิเศษวิชานั้นๆ
		
ยกเว้นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติเป็นกรณีพิเศษ โดยความเห็นชอบของผู้อ�ำนวยการบัณฑิตศึกษา
		
สาขาวิชา
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
			

			

			

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘

									
(รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ)
							
				
อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ ๐๑๐๑/๐๓๐๒
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาโท
ตามที่มหาวิทยาลัยมีประกาศที่ ๐๑๐๑/๐๖๑๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๙๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท แล้วนั้น
บัดนี้ ได้มีการก�ำหนดคุณสมบัติการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น จึงอาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๔
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้ยกเลิกประกาศ
ดังกล่าวข้างต้น และก�ำหนดให้นกั ศึกษาทีม่ คี ณ
ุ สมบัตอิ ย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนีเ้ ป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตติ ามข้อบังคับดังกล่าว
ข้อ ๕๖.๔
๑. ผู้ที่มีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา อยู่ในเกณฑ์ได้รับการยกเว้น
		 ไม่ต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐาน ภาษาอังกฤษตามข้อก�ำหนดของสาขาวิชา
๒. นักศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษตามข้อก�ำหนดของสาขาวิชา
๓. นักศึกษาที่มีผลการสอบ TOEFL ตั้งแต่ ๕๐๐ หรือมีผลการสอบแบบใช้คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ ๑๗๓
		 หรือได้ผลการสอบ IELTS ตั้งแต่ระดับ ๕.๐ ขึ้นไป หรือได้ผลการสอน TOEIC ตั้งแต่ ๖๐๐ ขึ้นไป
๔. นักศึกษาที่สอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาโดยได้ผลการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน
		 ตามที่สาขาวิชาก�ำหนด
๕. กรณีที่นักศึกษาทดสอบภาษาอังกฤษตามข้อ ๔ แล้ว สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของสาขาวิชาให้
		 นักศึกษาลงทะเบียนเรียน วิชา LA ๕๐๑ English for Graduate Study และต้องสอบผ่านวิชาดังกล่าว
		 ตามเกณฑ์มาตรฐานที่สาขาวิชาก�ำหนด
ให้ใช้ประกาศนี้ส�ำหรับนักศึกษาที่ใช้เลขรหัสน�ำหน้า ๔๙ เป็นต้นไป

			

		

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

		

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

			

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๒

			
(ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม วีสกุล)
			
อธิการบดี

คู่มือบัณฑิตศึกษา
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ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ ๐๑๐๑/๑๐๑๑
เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามข้อ ๔๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญามหา
บัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งระบุเกี่ยวกับ “การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตที่ได้ศึกษามาแล้วในมหาวิทยาลัย”
ฉะนั้น เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติเป็นไปด้วยความถูกต้อง ชัดเจน จึงให้ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเทียบ
รายวิชาและโอนหน่วยกิตที่ได้ศึกษามาแล้วในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ดังต่อไปนี้
๑. นักศึกษาที่มีสิทธิโอนรายวิชาตามข้อ ๔๑ จะต้องเป็นผู้หมดสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากครบอายุ
		 การเป็นนักศึกษาหรือคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
๒. หากวิ ช าที่ ข อเที ย บโอนมี จ� ำ นวนหน่ ว ยกิ ต น้ อ ยกว่ า วิ ช าของหลั ก สู ต ร อาจน� ำ วิ ช าที่ มี เ นื้ อ หาเหมื อ น
		 หรือคล้ายคลึงมารวมกันเพื่อให้ได้จ�ำนวนหน่วยกิตเท่ากันหรือมากกว่าวิชาที่เทียบโอน
๓. ในกรณีวิชาที่ขอเทียบโอนได้ลงทะเบียนเรียนซ�้ำหลายครั้ง ให้เลือกโอนผลการศึกษาที่ดีที่สุด
๔. เมื่อเทียบโอนแล้วจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่รับโอนอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา
๕. วิชาการค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ไม่สามารถเทียบโอนได้ แต่อาจใช้หัวข้อเดิมได้กรณียัง
		 ไม่มีการสอบเปิดเล่ม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
					

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

					
						

คู่มือบัณฑิตศึกษา

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ)
			
อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ ๐๑๐๑/๐๕๐๕
เรื่อง การเปลี่ยนวิชาเอกในหลักสูตรเดียวกันและโอนผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อให้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเอกในหลักสูตรเดียวกันและการโอนผล
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปด้วยความเหมาะสม จึงให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ ๐๑๐๑/๐๕๒๓
ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เรื่อง การเปลี่ยนสาขาวิชาเอกในหลักสูตรเดียวกันและการโอนผลการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา และให้ใช้ระเบียบนี้แทน โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเปลี่ยนวิชาเอก ดังนี้
๑. วิชาเอกตามประกาศนี้ ให้หมายถึง วิชาที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นในความหมายเดียวกัน เช่น หมวดวิชา
		 กลุ่มวิชา แขนงวิชาหรือสาขาวิชาเอก
๒. การเปลี่ยนวิชาเอก จะกระท�ำได้ต่อเมื่อเป็นการเปลี่ยนวิชาเอกในหลักสูตรเดียวกัน
๓. นั ก ศึ ก ษาต้ อ งศึ ก ษาในวิ ช าเอกเดิ ม มาแล้ ว ไม่ น ้ อ ยกว่ า ๑ ภาคการศึ ก ษาปกติ และไม่ เ กิ น ๕
		 ภาคการศึ ก ษาปกติ โดยได้ ห น่ ว ยกิ ต สะสมไม่ น ้ อ ยกว่ า ๖ หน่ ว ยกิ ต และได้ ค ะแนนเฉลี่ ย สะสม
		 ไม่ต�่ำกว่า ๓.๐๐
๔. นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับในวิชาเอกที่ต้องการเปลี่ยนใหม่ อย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยมี
		 จ�ำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาบังคับนั้นไม่ต�่ำกว่า ๓.๐๐
		 จึงจะขอเปลี่ยนวิชาเอกได้
๕. นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนวิชาเอก ต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์
		 ดังกล่าว แล้วเสนอให้ผู้อ�ำนวยการบัณฑิตศึกษาพิจารณาขีดความสามารถในการรับนักศึกษาของวิชาเอก
		 ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ก่อนจะน�ำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
								

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙

								
							

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ)
อธิการบดี

คู่มือบัณฑิตศึกษา
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ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ ๐๑๐๑/๐๑๐๓
เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียน
และโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับบัณฑิตไว้ ดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต
		
๑.๑ ต้องเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
		
๑.๒ ต้องเป็น หรือเคยเป็นนักศึกษาของสถาบันระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
			 ในหลักสูตรที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ�ำนาจตามกฎหมายรับรอง
		
๑.๓ ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี
		
๑.๔ ต้องไม่เป็นผูพ้ น้ สภาพการเป็นนักศึกษา หรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก่อน เนือ่ งจาก
			 ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
		
๑.๕ ต้องไม่เป็นผูพ้ น้ สภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเดิม เนือ่ งจากผลการศึกษาต�ำ่ กว่า
			 เกณฑ์การประเมินผลการศึกษา คือได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๓.๐๐
		
๑.๖ ต้องสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมทัง้ ยืน่ ความจ�ำนงขอเทียบ
			 วิชาเรียน และโอนหน่วยกิตโดยแนบหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และค�ำอธิบาย
			 รายวิชาของสถาบันเดิมที่จะขอน�ำมาเทียบ
		
๑.๗ ต้องสอบคัดเลือกได้ในสาขาวิชาที่ต้องการขอเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิตตามวิธี
			 ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ก�ำหนด
๒. หลักเกณฑ์การขอเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต
		
๒.๑ เป็นรายวิชา หรือกลุม่ รายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าทีท่ บวงมหาวิทยาลัย
			 หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ�ำนาจตามกฎหมายรับรอง
		
๒.๒ เป็นรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา หรือ
			 กลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
		
๒.๓ เป็นรายวิชา หรือกลุม่ รายวิชาทีส่ อบไล่ได้ไม่ตำ�่ กว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแต้มระดับคะแนน
			 ๓.๐๐ หรือเทียบเท่า หรือระดับคะแนนตัวอักษร S
		
๒.๔ การเทียบรายวิชาเรียน และโอนหน่วยกิตกระท�ำได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ�ำนวนหน่วยกิตรวม
			 ของหลักสูตรที่รับโอน
		
๒.๕ รายวิชาเทียบโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น จะไม่น�ำมาค�ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
คู่มือบัณฑิตศึกษา
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๒.๖ การเทียบโอนให้กระท�ำได้เพียง ๑ ครั้งต่อ ๑ หลักสูตร และจะต้องด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
			 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
		
๒.๗ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เปิดหลักสูตรใหม่ นักศึกษาจะเทียบโอนเข้าศึกษาได้
			 ไม่เกินกว่าชัน้ ปี และภาคการศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยได้รบั อนุญาตให้มนี กั ศึกษาเรียนอยูต่ ามหลักสูตร
			 ที่ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยแล้ว
		
๒.๘ นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
			 และลงทะเทียนเรียนรายวิชา หรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรทีเ่ ข้าศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๓. อัตราค่าธรรมเนียม
		
ค่าธรรมเนียมในการด�ำเนินการเพื่อเทียบโอนผลการเรียน และหน่วยกิตเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
								

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖

								
(ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม วีสกุล)
										
อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ ๐๑๐๑/๐๑๐๔
เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้ และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ
และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้
และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ เพื่อเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับบัณฑิตศึกษาไว้ ดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนความรู้
		
๑.๑ ต้องเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
		
๑.๒ ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี
		
๑.๓ ต้องสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมทั้งยื่นความจ�ำนงขอ
			 เทียบโอนความรู้จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษา
			 ในระบบโดยระบุรายวิชาที่จะขอเทียบ
		
๑.๔ ต้องสอบคัดเลือกได้ในสาขาวิชาทีต่ อ้ งการขอเทียบโอนความรูต้ ามวิธที มี่ หาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
			 ก�ำหนด
๒. หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้ และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ
		
๒.๑ การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาตามหลักสูตรของสาขาวิชาที่นักศึกษาแจ้งความจ�ำนง
			 ขอเทียบ
		
๒.๒ วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชาให้ใช้วิธีการทดสอบความรู้ โดยให้
			 สาขาวิชาเป็นผู้ก�ำหนด
		
๒.๓ ผลการประเมินต้องเทียบได้ ไม่ต�่ำกว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแต้มระดับคะแนน ๓.๐๐
			 จึงจะให้จ�ำนวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนนตัวอักษร โดยให้บันทึก “CE”
			 (credit from exam) และไม่มีการน�ำมาคิดคะแนนผลการเรียน หรือค�ำนวณแต้มระดับ
			 คะแนนเฉลี่ยสะสม
		
๒.๔ การเทียบรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให้หน่วยกิตได้
			 รวมกันไม่เกินหนึ่งในสามของจ�ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ขอเทียบ
		
๒.๕ การเทียบโอนให้กระท�ำได้เทียบ ๑ ครั้ง ต่อ ๑ หลักสูตร และจะต้องกระท�ำให้เสร็จสิ้นภายใน
			 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คู่มือบัณฑิตศึกษา
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๒.๖ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เปิดหลักสูตรใหม่ นักศึกษาจะเทียบโอนเข้าศึกษาได้ไม่เกิน
			 กว่าชั้นปี และภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตร
			 ที่ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยแล้ว
		
๒.๗ นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา และ
			 ลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๓. อัตราค่าธรรมเนียม
		
๓.๑ ค่าธรรมเนียมในการด�ำเนินการ เพื่อการเทียบโอนความรู้ และการให้หน่วยกิต เป็นเงิน
			 ๑,๐๐๐ บาท
		
๓.๒ ค่าทดสอบเพื่อการเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชา ก�ำหนดวิชาละ ๑,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
								

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖

								
(ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม วีสกุล)
									
อธิการบดี
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ขั้นตอนการท�ำวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์/งานค้นคว้าอิสระ
ระดับปริญญาโท
ขั้นตอน/กิจกรรม
๑. อนุมัติหัวข้อ

แบบฟอร์ม
วิธีปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
ที่ใช้
บศท.๐๑ ๑.๑ นักศึกษาเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/ นักศึกษา
ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์/งานค้นคว้าอิส ระ
พร้อมแนวความคิดเบื้องต้นที่หลักสูตร
๑.๒ ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรบันทึกความเห็น ผู้อ�ำนวยการหลักสูตร
เบื้องต้นและเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ คณบดี

๒. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

บศท.๐๒

๒.๑ นักศึกษาเสนอรายชื่ออาจารย์
นักศึกษา
ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม(ถ้ามี)
และอาจารย์ผู้ช่วยที่ปรึกษา (ถ้ามี)
๒.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์
ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)และอาจารย์ผู้ช่วย
ที่ปรึกษา (ถ้ามี) ลงนามรับรอง

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
อาจารย์ผู้ช่วยที่ปรึกษา
(ถ้ามี)
๒.๓ ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรบันทึกความเห็น ผู้อ�ำนวยการหลักสูตร
และเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ
คณบดี
๓. สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
สอบภาคนิพนธ์/
สารนิพนธ์/
งานค้นคว้าอิสระ

บศท.๐๓

๓.๑ นั ก ศึ ก ษาน� ำ เค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ / นักศึกษา
ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์/งานค้นคว้าอิส ระ อาจารย์ที่ปรึกษา
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็น เพื่อให้
หลักสูตรจัดสอบ
๓.๒ ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรพิจารณาแต่งตั้ง ผู้อ�ำนวยการหลักสูตร
กรรมการสอบและเสนอคณบดี พิ จ ารณา คณบดี
อนุมัติ
๓.๓ เลขานุการหลักสูตรก�ำหนด วัน เวลา เลขานุการหลักสูตร
และสถานที่สอบ

คู่มือบัณฑิตศึกษา
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ขั้นตอน/กิจกรรม
๔. อนุมัติเค้าโครง			
วิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข

แบบฟอร์ม
วิธีปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
ที่ใช้
บศท.๐๔ ๔.๑ นักศึกษาเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษา
ที่ได้แก้ไขตามความเห็นคณะกรรมการสอบ อาจารย์ที่ปรึกษา
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็น
๔.๒ ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรให้ความเห็น และ ผู้อ�ำนวยการหลักสูตร
เสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ
คณบดี

๕. ประเมินความก้าวหน้า
การท�ำวิทยานิพนธ์

๖. สอบปิดเล่มวิทยานิพนธ์

แบบประเมิน ๕.๑ นักศึกษาเสนอความก้าวหน้าการท�ำ นักศึกษา
ความก้าวหน้า วิ ท ยานิ พ นธ์ ต ่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาตามที่ อาจารย์ที่ปรึกษา
หลักสูตรก�ำหนด

บศท.๐๓

๕.๒ ผู้อ�ำนวยการหลักสูตร บันทึกความเห็น
เบื้องต้น และเสนอคณบดีอนุมัติ
๖.๑ นักศึกษาเสนอวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบเพื่อให้หลักสูตร
จัดสอบ

ผู้อ�ำนวยการหลักสูตร
คณบดี
นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

๖.๒ ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรพิจารณาแต่งตั้ง ผู้อ�ำนวยการหลักสูตร
กรรมการสอบและเสนอคณบดี พิ จ ารณา คณบดี
อนุมัติ
๖.๓ เลขานุการหลักสูตรก�ำหนดวัน เวลาและ เลขานุการหลักสูตร
สถานที่สอบ
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ขั้นตอน/กิจกรรม
๗. วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/
สารนิพนธ์/งานค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์

๘. การส่งเล่มวิทยานิพนธ์
(ปกแข็ง)

แบบฟอร์ม
ที่ใช้
บศท.๐๕

-

วิธีปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

๗.๑ นักศึกษาแก้ไขวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/
สารนิพนธ์/งานค้นคว้าอิสระตามความเห็น
ของคณะกรรมการ เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับรองและส่งเล่มที่
ส�ำนักงานบัณฑิตศึกษาเพื่อตรวจรูปแบบ

นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
เจ้ า หน้ า ที่ ส� ำ นั ก งานบั ณ ฑิ ต
ศึกษา

๗.๒ เมื่อแก้ไขรูปแบบถูกต้องแล้ว นักศึกษา
ส่ ง วิ ท ยานิ พ นธ์ / ภาคนิ พ นธ์ / สารนิ พ นธ์ /
งานค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ที่ส�ำนักงาน
บัณฑิตศึกษาส�ำหรับวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
หลั ก สู ต รการจั ด การทางวิ ศ วกรรมและ
หลักสูตรวิทยาการชะลอวัยและฟืน้ ฟูสขุ ภาพ
ให้ส่งหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ
จากวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ได้แก่หนังสือ
ตอบรั บ การลงบทความในวารสารหรื อ
ถ่ า ยปกหน้ า ของวารสารและหน้ า ที่ ล ง
บทความมาแสดง
นักศึกษาน�ำเล่มวิทยานิพนธ์ปกแข็งสีน�้ำตาล
จ�ำนวน ๑ เล่ม พร้อมส�ำเนาวิทยานิพนธ์
ในรูปแบบของไฟล์ข้อมูล โดยให้แปลงเป็น
ไฟล์ PDF และ WORD บันทึกลงแผ่น CDR
จ�ำนวน ๓ แผ่น ส่งที่ส�ำนักงานบัณฑิตศึกษา

นักศึกษา
เจ้ า หน้ า ที่ ส� ำ นั ก งานบั ณ ฑิ ต
ศึกษา

*บางหลักสูตรจะขอวิทยานิพนธ์(ปกแข็ง)เพิม่
ขอให้นักศึกษาประสานกับหลักสูตรโดยตรง
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นักศึกษา

อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบ�ำรุง และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาโท (หลักสูตรภาษาไทย)
๑. หมวดค่าเล่าเรียน
		 ๑.๑ วิชาบรรยาย
		 ๑.๒ วิทยานิพนธ์
		 ๑.๓ วิชาเสริมพื้นฐาน

หน่วยกิตละ
หน่วยกิตละ
หน่วยกิตละ

๒. หมวดค่าบ�ำรุงปกติ
		 เหมาจ่าย

ปีละ

๓. หมวดค่าบ�ำรุงพิเศษ
		 ๓.๑ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
๔.
		
		
		
		
		
		

หมวดค่าธรรมเนียมปกติ
๔.๑ ค่าสมัครสอบเข้า
๔.๒ ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
๔.๓ ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้
หรือสอบวิทยานิพนธ์
๔.๔ ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา
๔.๕ ค่าธรรมเนียมการขอสอบนอกเวลาสอบปกติ

๕.
		
		
		
		
		
		
		

หมวดค่าธรรมเนียมพิเศษ
๕.๑ ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่นักศึกษา
๕.๒ ค่าท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา
๕.๓ ค่าเอกสารลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมโอนเงิน
ทางธนาคาร
๕.๔ ค่าธรรมเนียมย้ายคณะหรือสาขาวิชา
๕.๕ ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา
๕.๖ ค่าลงทะเบียนเรียนช้ากว่าก�ำหนด
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๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๕๐๐

บาท
บาท
บาท

๑๕,๐๐๐

บาท

วิชาละ

๑,๒๐๐

บาท

ครั้งละ
ครั้งละ
ครั้งละ

๕๐๐
๕๐๐
๑,๕๐๐

บาท
บาท
บาท

ครั้งละ
วิชาละ

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

บาท
บาท

ปีละ
๓๐๐
ครั้งละ
๒๐๐
ภาคการศึกษาละ ๑๐๐

บาท
บาท
บาท

ครั้งละ
๕๐๐
ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐
วันละ
๑๐๐

บาท
บาท
บาท
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		 ๕.๗ ค่าส่งหนังสือคืนห้องสมุดเกินก�ำหนด
			 ๕.๗.๑ หนังสือส�ำรอง
วันละ
			 ๕.๗.๒ หนังสือทั่วไป
วันละ
๖. หมวดอื่นๆ
		 ๖.๑ ค่าใบแสดงผลการศึกษา (ภาษาไทย)
ฉบับละ
		 ๖.๒ ค่าใบแสดงผลการศึกษา (ภาษาต่างประเทศ)
ฉบับละ
		 ๖.๓ ค่าออกใบรับรอง (ภาษาไทย)
ฉบับละ
		 ๖.๔ ค่าออกใบรับรอง (ภาษาต่างประเทศ)
ฉบับละ
		 ๖.๕ ค่าประกันของเสียหาย (คืนให้เมื่อพ้นสภาพนักศึกษา) 		

๕๐
๒๕

บาท
บาท

๒๐
๕๐
๑๐
๕๐
๕๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๗. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ค่าเล่าเรียน ค่าบ�ำรุง และ
		 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
		 ๗.๑ กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (แพทย์)
ภาคเรียนละ ๙๐,๐๐๐
บาท
			 เหมาจ่าย
		 ๗.๒ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ เหมาจ่าย ภาคเรียนละ ๖๐,๐๐๐
บาท
		 ๗.๓ วิชาปรับพื้นฐาน
วิชาละ
๔,๕๐๐
บาท
๘. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
		 ค่าเล่าเรียน ค่าบ�ำรุง และค่าธรรมเนียมการศึกษา เหมาจ่ายภาคเรียนละ ๔๒,๐๐๐ บาท
๙. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ
		 ค่าเล่าเรียน ค่าบ�ำรุง และค่าธรรมเนียมการศึกษา เหมาจ่ายภาคเรียนละ ๕๐,๐๐๐ บาท
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ทุนการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
ชั้นปีที่ ๒

ทุนการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต มีทั้งทุนส�ำหรับผู้ที่เข้าเป็นนักศึกษาใหม่และทุนส�ำหรับนักศึกษา

ทุนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาใหม่
ประเภทของทุน
		
		
		
		
		
		

๑. ทุนส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
๒. ทุนส�ำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน
๓. ทุนข้าราชการในราชส�ำนัก
๔. ทุนเรียนดี
๕. ทุนนักกีฬาดีเด่น
๖. ทุนศิลปินและสื่อมวลชน

จ�ำนวนเงินทุน
มหาวิทยาลัยจะจ่ายให้เฉพาะค่าหน่วยกิต โดยอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษา
ทั้งนี้ จ�ำนวนเงินทุนไม่รวมถึงค่าบ�ำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่นักศึกษาต้องช�ำระตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้รับทุน

๑. คุณสมบัติทั่วไป
		
ก. เป็นผู้มีความประพฤติดี
		
		
ข. มีคณ
ุ สมบัตติ ามระเบียบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญามหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
		
ธุรกิจบัณฑิตย์
		
ค. ในปีที่ขอรับทุนการศึกษา จะต้องไม่ได้รับทุนอื่นใดของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
๒. คุณสมบัติเฉพาะจ�ำแนกตามประเภทของทุน
		
๒.๑ ทุนส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
			
ก. ต้องเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๒.๗๕
			
ข. ขณะศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๓.๐๐
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๒.๒ ทุนส�ำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชน
			
ก. ต้องเป็นผูส้ ำ� เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการ
				 การอุดมศึกษารับรอง
			
ข. เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชนต่างๆ โดยท�ำงานในหน่วยงานนั้นๆ
				 มาไม่ต�่ำกว่า ๑ ปี และมีหนังสือรับรองของหน่วยงานต้นสังกัด
			
ค. ขณะศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๓.๐๐
		
๒.๓ ทุนข้าราชการในราชส�ำนัก
			
ก. ต้องส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
				 การอุดมศึกษารับรอง
			
ข. เป็นข้าราชการในราชส�ำนัก
			
ค. ขณะศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๓.๐๐
		
๒.๔ ทุนเรียนดี
			
ก. ต้องเป็นผูส้ ำ� เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการ
				 การอุดมศึกษารับรอง โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๓.๐๐
			
ข. ขณะศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๓.๕๐
		
๒.๕ ทุนนักกีฬาดีเด่น
			
ก. ต้องส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
				 การอุดมศึกษารับรอง
			
ข. เป็นหรือเคยเป็นนักกีฬาระดับชาติ โดยมีใบรับรองผลการแข่งขันประกอบการพิจารณา
			
ค. ขณะศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๓.๐๐
		
๒.๖ ทุนศิลปินและสื่อมวลชน
			
ก. ต้องส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
				 การอุดมศึกษารับรอง
			
ข. เป็นศิลปินและสื่อมวลชนที่มีผลงานดีเด่น
			
ค. ขณะศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๓.๐๐
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การสมัครขอรับทุน
ผู้ประสงค์ขอรับทุนทุกประเภท ยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาตามแบบที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดพร้อมกับ
การยื่นใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ โดยแนบหลักฐานต่อไปนี้
		
๑. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ�ำนวน ๑ รูป
		
๒. ส�ำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
		
๓. ส�ำเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ๑ ฉบับ
		
๔. ส�ำเนาการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
		
๕. หนังสือรับรองการท�ำงาน
		
๖. หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ทปี่ รึกษาในสาขาวิชาทีส่ ำ� เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
		
หรือผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
		
๗. หนังสือรับรองคุณสมบัติเฉพาะตามประเภทของทุน
การพ้นสภาพผู้ได้รับทุน
ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาทุกประเภทจะพ้นสภาพผู้ได้รับทุนในกรณีต่อไปนี้
		
๑. ขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ทุนแต่ละประเภทก�ำหนด
		
๒. ไม่สามารถศึกษาให้ส�ำเร็จการศึกษาได้ภายในก�ำหนด ๓ ปี
		
๓. ประพฤติตนไม่เหมาะสมที่จะได้รับทุนต่อไป
การตรวจสอบและการคัดเลือกผู้ได้รับทุน
การตรวจสอบและการคัดเลือกผู้ได้รับทุน ให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

ทุนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒

ประเภทของทุนและคุณสมบัติผู้รับทุน
๑. ทุนนักศึกษาผู้ช่วยอาจารย์
		
(๑) เป็นนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป
		
(๒) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๓.๒๕
		
(๓) มีความขยันหมั่นเพียร และมีบุคลิกภาพเหมาะสมที่จะเป็นผู้ช่วยงานด้านวิชาการของอาจารย์ใน
			 มหาวิทยาลัย และสามารถปฏิบัติงานภายในกรอบระเบียบของมหาวิทยาลัย
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๒. ทุนนักศึกษาผู้ช่วยนักวิจัย
		
(๑) เป็นนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป
		
(๒) สามารถช่วยงานนักวิจัยได้เต็มเวลา
		
(๓) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๓.๒๕
๓. ทุนส�ำหรับการท�ำวิทยานิพนธ์
		
(๑) เป็นนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป
			 ซึ่งเลือกศึกษาตามแผน ก. (ท�ำวิทยานิพนธ์)
		
(๒) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๓.๒๕ และสอบผ่านเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว
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