ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๑ สภา
มหาวิทยาลัยจึงตราข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ชื่อข้อบังคับ
ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาแพทยศาสตร
บัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒. การใช้ข้อบังคับ
ให้ ใ ช้ บั ง คั บ นี้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ซึ่ ง ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษาตั้ ง แต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป ๑
บรรดาข้อความในข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรือประกาศอื่นใด ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้หรือ ที่ขัดหรือ
แย้งต่อข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
นอกจากที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้นาข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๔๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๓. บทนิยาม
ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“คณะ” หมายความว่า คณะแพทยศาสตร์
“หน่วยกิต” หมายความว่า หน่วยที่แสดงการศึกษาซึ่งคณะอานวยให้แก่นักศึกษาตามปกติ
“หนึ่งหน่วยกิต” หมายความว่า ระยะเวลาที่นักศึกษาจะต้องเรียนในห้องเรียน หรือนอกห้องเรียน
หรือการฝึ กปฏิบัติในคลินิก ในหอผู้ป่วย ภาคสนามหรือชุม ชน โดยวิ ธีการเรีย นการสอนทุกประเภทในระยะเวลา ๑
สัปดาห์ มีเวลารวมประมาณ ๓๐ - ๔๐ ชั่วโมง
ข้อ ๔. ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ดังนี้
๔.๑ การจัดการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มี ๒ ลักษณะคือ
(๑) วิชาศึกษาทั่วไป วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จัดการศึกษาตามระบบ
หน่วยกิต ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
(๒) วิชาที่จัดสอนของคณะ มีลักษณะบูรณาการของเนื้อหาวิชาหลายๆ วิชารวมกัน และจัดการ
เรียนการสอนเป็นหน่วยการเรียน (Block) โดยวิชาที่จัดสอนในคณะ เป็นการศึกษาที่ใช้ปัญหาเป็นหลักและชุมชนเป็นฐาน
๑

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
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๔.๒ การศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จะใช้ระยะเวลาสิบสองภาคการศึกษาปกติ โดย
แบ่งออกเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ ศึกษาทางด้านวิชาศึกษาทั่วไป วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิชา
เลือกเสรี ๓ หน่วยกิต ใช้เวลาในการศึกษาสองภาคการศึกษา ระยะที่ ๒ ศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิชาเลือก
เสรี ๔ หน่ วยกิต ใช้ เวลาใยการศึกษาสี่ ภาคการศึกษา ระยะที่ ๓ ศึกษาทางด้านคลินิ ก ใช้ เวลาในการศึกษาหกภาค
การศึกษา
สาหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕.๙ (๒) จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องศึกษาวิชาตามหลักสูตรระยะที่ ๑
และจะต้องศึกษาวิชาตามหลักสูตรระยะที่ ๒ และระยะที่ ๓ ให้ครบภายในสิบภาคการศึกษา
๔.๓ การศึกษาของคณะใช้ระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในปีหนึ่งๆ เป็นสองภาคการศึกษา
ปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่บังคับ คือ ภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษาอาจมีระยะเวลากี่สัปดาห์ก็ได้ แต่ต้องมี
ชั่วโมงการสอนในแต่ละรายวิชาครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์การคานวณชั่วโมงต่อหน่วยกิตตามความในข้อ ๓
การเปิดและการปิดภาคการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาให้เป็นไปตามที่คณะกาหนด
๔.๔ เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของคณะ ในภาคการศึกษาปกติครบสิบปีการศึกษา สาหรับผู้ที่มี
คุณสมบัติตามข้อ ๕.๙ (๒) หรือสิบสองปีการศึกษา สาหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕.๙ (๑) แล้วแต่กรณี หากนักศึกษาผู้ใด
มีผลการศึกษายังไม่เพียงพอที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาตามข้อบั งคับนี้ นักศึกษาผู้นั้นจะต้องถูกถอนชื่อออก
จากทะเบียนนักศึกษาและหน่วยกิตสะสมที่ได้ไว้ทั้งหมดจะนามาใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไปไม่ได้
ข้อ ๕. คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นนักศึกษา
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ตรงตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดของแต่ละโครงการรับเข้าศึกษา และมี
คุณสมบัติในทุกประการดังต่อไปนี้
๕.๑ มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรค อาการของโรคหรือพิการตามประกาศของทางราชการ
๕.๒ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพแพทย์ เหตุผล แรงจูงใจ และความตั้งใจในการเป็นแพทย์
๕.๓ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม การรักษาระเบียบวินัยและขนบธรรมเนียมประเพณี
๕.๔ เป็นผู้มีสุขภาพจิตและบุคลิกภาพที่ดี
๕.๕ มีความสนใจในสังคมและสิ่งแวดล้อม
๕.๖ มีความรู้รอบตัวและความสนใจใฝ่รู้
๕.๗ การกาหนดอายุของผู้มีสิทธิสมัครตามข้อ ๕.๙ (๑) และ ข้อ ๕.๙ (๒) เป็นไปตามเกณฑ์การ
คัดเลือก
๕.๘ มีประวัติความประพฤติและบุคลิกภาพดี และมีความตั้งใจที่จะเป็นแพทย์ปฏิบัติ งานเพื่อชุมชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน
๕.๙ มีคุณวุฒิการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) กลุ่มที่ ๑ รับผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
(๒) กลุ่มที่ ๒ รับอาจารย์พรีคลินิกที่มหาวิทยาลัยของรัฐส่งมาศึกษาเป็นกรณีพิเศษ โดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ
๕.๑๐ เป็นผู้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ยกเว้นคุณสมบัติตามมาตรา ๓๖ ก. (๒) มิให้นามาบังคับใช้
๕.๑๑ ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจาเป็นอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย
ข้อ ๖. การคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือวิธีอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ข้อ ๗. การทาสัญญาผูกพัน
การทาสัญญาผูกพัน ก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทาสัญญาเข้ารับราชการ หรือ
ทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว ตามระเบียบและเงื่อนไขของราชการ
ข้อ ๘. การจดทะเบียนศึกษารายวิชา
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๘.๑ การจดทะเบียนศึกษารายวิชาในหลักสูตรระยะที่ ๑ ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
ชั้นปริญญาตรี
๘.๒ การจดทะเบียนศึกษารายวิชาในหลักสูตรระยะที่ ๒ และระยะที่ ๓ ในแต่ละภาคการศึกษา
นักศึ กษาจะต้ องจดทะเบี ยนศึกษารายวิช าตามจ านวนหน่วยกิตที่ ปรากฏในแผนการศึกษาที่กาหนดขึ้นสาหรับ ชั้น ปี
นั้น ๆ
๘.๓ นักศึกษาต้องจดทะเบียนศึกษาและสอบผ่านรายวิชาตามหลักสูตรระยะที่ ๑ ทั้งหมดและมีค่า
ระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ แล้วจึงจดทะเบียนศึกษารายวิชาตามหลักสูตรระยะที่ ๒ ได้
๘.๔ นักศึกษาต้องจดทะเบียนศึกษาและสอบผ่านรายวิชาตามหลักสูตรระยะที่ ๒ ทั้งหมดและมีค่า
ระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ แล้วจึงจดทะเบียนศึกษารายวิชาตามหลักสูตรระยะที่ ๓ ได้
๘.๕ นักศึกษาที่กาลังศึกษารายวิชาตามหลักสูตรระยะที่ ๒ หรือระยะที่ ๓ และมีค่าระดับเฉลี่ยสะสม
ต่ากว่า ๒.๐๐ สามารถจดทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชาของหลักสูตรระยะที่ ๒ หรือระยะที่ ๓ ที่นักศึกษาสอบได้ระดับต่า
กว่า C+ ได้
ข้อ ๙. การวัดผลการศึกษา
ให้มีการวัดผลการศึกษาสาหรับรายวิชาตามหลักสูตรระยะที่ ๒ หรือระยะที่ ๓ ที่นักศึกษาจดทะเบียน
ในแต่ละภาคการศึกษาทันทีที่การศึกษารายวิชานั้น ๆ สิ้นสุดลง
ข้อ ๑๐. การสอบประมวลวิชาเวชศาสตร์
๑๐.๑ ประมวลวิชาเวชศาสตร์ ๑ : วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
ให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ที่ศึกษาทุกรายวิชาหลักของปีที่ ๓ ครบตามแผนกาหนดการของคณะ
เป็นผู้มีสิทธิสอบประมวลวิชาเวชศาสตร์ ๑
๑๐.๒ ประมวลวิชาเวชศาสตร์ ๒ : วิทยาศาสตร์คลินิก
ให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ ที่ศึกษาทุกรายวิชาหลักของปีที่ ๕ ครบตามแผนกาหนดการของคณะ
เป็นผู้มีสิทธิสอบประมวลวิชาเวชศาสตร์ ๒ ภาคทฤษฎี
ให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๖ ที่ศึกษาทุกรายวิชาหลักของปีที่ ๖ ครบตามแผนกาหนดการของคณะ
เป็นผู้มีสิทธิสอบประมวลวิชาเวชศาสตร์ ๒ ภาคปฏิบัติ
๑๐.๓ การประเมินผลการสอบประมวลวิชาด้านเวชศาสตร์ แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือระดับใช้ได้ (S) และ
ระดับยังใช้ไม่ได้ (U)
๑๐.๔ ให้คณะจัดสอบประมวลวิชาด้านเวชศาสตร์แต่ละประมวลวิชา ปีละไม่ต่ากว่า ๑ ครั้ง แต่ไม่เกิน
๓ ครั้ง
ข้อ ๑๑. สถานภาพทางวิชาการของนักศึกษา
สถานภาพทางวิชาการ นอกจากจะเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี แล้ว นักศึกษา
อาจถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาในกรณีต่อไปนี้
๑๑.๑ ศึกษารายวิชาตามหลักสูตรระยะที่ ๑ ไม่ครบถ้วนตามข้อกาหนดของหลักสูตรหรือได้ค่าระดับ
เฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๒.๐๐ ภายในระยะเวลาสี่ภาคการศึกษาปกติ
๑๑.๒ ศึกษารายวิชาตามหลักสูตรระยะที่ ๒ ไม่ครบถ้วนตามข้อกาหนดของหลักสูตรหรือได้ค่าระดับ
เฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๒.๐๐ ภายในระยะเวลาแปดภาคการศึกษานับแต่ภาคแรกที่เริ่มศึกษาหลักสูตรระยะที่ ๒
๑๑.๓ ศึกษารายวิชาตามหลักสูตรระยะที่ ๓ ไม่ครบถ้วนตามข้อกาหนดของหลักสูตรหรือได้ค่าระดับ
เฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๒.๐๐ ภายในระยะเวลาสิบสองภาคการศึกษานับแต่ภาคแรกที่เริ่มศึกษาหลักสูตรระยะที่ ๓
ข้อ ๑๒. การพ้นสภาพนักศึกษา
การพ้นสภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
กรณีนักศึกษามีปัญหาทางด้านพฤติกรรมและสุขภาพจิต จนอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึก ษาและการ
ประกอบวิ ช าชี พ ในอนาคต ให้ อ ธิ ก ารบดี โ ดยการเสนอของคณบดี แ ต่ ง ตั้ ง บุ ค คลจ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า ๓ คน เป็ น
คณะกรรมการพิจารณาพฤติกรรมและสุขภาพจิต เพื่อพิจารณาว่านักศึกษาดังกล่าวสมควรพ้นสภาพนักศึกษาหรือไม่ และ
เสนอต่ออธิการบดีอนุมัติต่อไป

-๔-

ข้อ ๑๓. การพ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ ๑๒ วรรคสอง
ในกรณีที่พ้นสภาพตามข้อ ๑๒ วรรคสอง ให้นักศึกษาผู้นั้นเปลี่ยนสภาพไป ดังกรณีต่อไปนี้
๑๓.๑ กรณี ที่ ศึ ก ษาผ่ า นน้ อ ยกว่ า ๑๒๐ หน่ ว ยกิ ต ให้ พ้ น สภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร
แพทยศาสตรบัณฑิต
๑๓.๒ กรณีที่ศึกษาผ่านมากกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของคณะได้ ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจาคณะ
ข้อ ๑๔. การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา
นอกจากจะเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึ กษาชั้นปริญญาตรีแล้ว นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอ
ชื่อเพื่อรับปริญญาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ให้ครบตามข้อกาหนดหลักสูตร ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
สอบประมวลรายวิชาได้ระดับ S และได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองภาคการศึกษา สาหรับผู้ที่ต้อง
ศึกษารายวิชาระยะที่ ๑ หรือสิบภาคการศึกษา สาหรับผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องศึกษารายวิชาระยะที่ ๑
ข้อ ๑๕. การได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม
นักศึกษาจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาตรีเกีย รนิยม ต้องมีผลการศึกษาดังต่อไปนี้ครบถ้ว น
ทุกประการ คือ
๑๕.๑ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ให้แก่นักศึกษาที่
(๑) ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรภายในเวลาห้าปีการศึกษา สาหรับผู้ที่ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องศึกษารายวิชาตามหลักสูตรระยะที่ ๑ หรือศึกษารายวิชาต่างๆ ครบหลักสูตรภายในหกปี การศึกษา สาหรับ
ผู้ที่ต้องศึกษารายวิชาตามหลักสูตรระยะที่ ๑
(๒) ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมสาหรับทุกรายวิชาไม่ต่ากว่า ๓.๕๐
(๓) ไม่เคยได้ระดับยังใช้ไม่ได้ (U) หรือต่ากว่าระดับพอใช้ (C) ในรายวิชาใด และ
(๔) ไม่เคยศึกษาซ้าในรายวิชาใด
๑๕.๒ เกียรตินิยมอันดับสอง ให้แก่นักศึกษาที่
(๑) ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรภายในเวลาห้าปีการศึกษา สาหรับผู้ที่ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องศึกษาวิชาตามหลักสูตรระยะที่ ๑ หรือศึกษารายวิชาต่างๆ ครบหลักสูตรภายในหกปีการศึกษา สาหรั บผู้ที่
ต้องศึกษารายวิชาตามหลักสูตรระยะที่ ๑
(๒) ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมสาหรับทุกรายวิชาไม่ต่ากว่า ๓.๕๐
(๓) ไม่เคยได้ระดับตก (F) หรือระดับยังใช้ไม่ได้ (U) ในรายวิชาใด และ
(๔) ไม่เคยศึกษาซ้าในรายวิชาใด
หรือให้แก่นักศึกษาที่
(๑) ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรภายในเวลาห้าปีการศึกษา สาหรับผู้ที่ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องศึกษาวิชาตามหลักสูตรระยะที่ ๑ หรือศึกษารายวิชาต่างๆ ครบหลักสูตรภายในหกปีการศึกษา สาหรับผู้ที่
ต้องศึกษารายวิชาตามหลักสูตรระยะที่ ๑
(๒) ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมสาหรับทุกรายวิชาไม่ต่ากว่า ๓.๒๕
(๓) ไม่เคยได้ระดับยังใช้ไม่ได้ (U) หรือต่ากว่าระดับพอใช้ (C) ในรายวิชาใด และ
(๔) ไม่เคยศึกษาซ้าในรายวิชาใด
ระยะเวลาการศึกษาตามความในวรรคแรกนั้น ไม่ให้นับระยะเวลาที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือ
มีเหตุจาเป็นอย่างอื่นที่อธิการบดีเห็นสมควร
ข้อ ๑๖. ผู้รักษาการตามข้อบังคับ
ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับ และให้มีอานาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ได้

-๕-

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
(ลงนาม) สุเมธ ตันติเวชกุล
(ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัย
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