ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษาโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน พ.ศ. ๒๕๔๓
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิตสองสถาบัน พ.ศ. ๒๕๔๓
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๑ สภา
มหาวิทยาลัยจึงตราข้อบังคับนี้ไว้ มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อบั ง คับ ฉบั บ นี้ เรีย กว่ า “ข้อบั ง คับ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ว่ า ด้ ว ยการศึกษาโครงการหลั กสู ต ร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน พ.ศ. ๒๕๔๓”
ข้อ ๒. ให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แก่นักศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๙ เป็นต้นไป๑
ข้อ ๓. บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔. นอกจากที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ในขณะที่นักศึกษาทาการศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้นา
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี มาบังคับใช้โดยอนุโลม และในขณะที่นักศึกษา
ทาการศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งน็อตติ้งแฮม ให้นาข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งน็อตติ้งแฮม มา
บังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๕. ในข้อบังคับนี้
“คณะ” หมายความว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“โครงการ” หมายความว่า โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน
“สองสถาบั น ” หมายความว่ า คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งน็อตติ้งแฮม สหราชอาณาจักร
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข้อ ๖. ระบบการศึกษา
๖.๑ การศึกษาตามหลักสูตรวิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ตสองสถาบัน จะใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙
ภาคการศึกษาปกติ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ระยะที่ ๑ ศึกษาวิชาพื้นฐานทั่วไป วิชาแกน และวิชาบังคับเฉพาะสาขา
(บางส่วน) ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามจานวนหน่วยกิตที่หลักสูตรกาหนดไว้ โดยใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า ๕
ภาคการศึ กษาปกติ ระยะที่ ๒ ศึกษาวิ ช าบั ง คับ เฉพาะ (บางส่ ว น) วิ ช าเลื อกและวิ ช าเลื อ กเสรี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แห่ ง
น็อตติ้งแฮม ตามจานวนหน่วยกิตที่หลักสูตรกาหนดไว้ โดยใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ
๖.๒ การย้ายเข้าศึกษาในคณะอื่นหรือหลักสูตรอื่นจะกระทามิได้
ข้อ ๗. การไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งน็อตติ้งแฮม
๗.๑ นักศึกษาจะไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยน็อตติ้งแฮมได้ จะต้องศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรระยะที่
๑ โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
@
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๗.๒ เมื่อนักศึกษาสอบไล่ได้ครบตามหลักสูตรระยะที่ ๑ แล้ว นักศึกษาจะจดทะเบียนศึกษารายวิชาที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกต่อไปไม่ได้ คณะต้องให้นักศึกษาไปศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งน็อตติ้ง
แฮมในภาคการศึกษาถัดไป เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากคณบดี แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ
ข้อ ๘. การเทียบโอนหน่วยกิต
๘.๑ ให้ถือว่าการศกึษาที่มหาวิทยาลัยแห่งน็อตติ้งแฮมตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรนี้ และให้มีการเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาที่ได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งน็อตติ้งแฮมมาเป็น
หน่วยกิตและรายวิชาของการศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๘.๒ ให้คณะกรรมการประจาคณะมีอานาจในการพิจารณาเทียบโอนหน่วยกิต
๑
๘.๓ ให้บันทึกอักษร ACC ในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนไว้ในใบรับรองคะแนน
ข้อ ๙. การพ้นสภาพนักศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการถูกถอนชื่อ
ออกจากทะเบียนนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้
๙.๑ ศึกษารายวิชาตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ครบถ้วนตามข้อกาหนดของหลักสูตร
และ/หรือได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๒.๐๐ ภายในระยะเวลา ๕ ปีการศึกษา
๙.๒ ถู กถอนชื่ อ ออกจากทะเบี ย นนั ก ศึก ษามหาวิ ท ยาลั ย แห่ง น็ อตติ้ ง แฮม ตามข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งน็อตติ้งแฮม
๙.๓ ไม่ ส ามารถเดิ น ทางไปศึกษาที่ คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย แห่ง น็ อตติ้ ง แฮมในภาค
การศึกษาถัดไปหลังจากศึกษารายวิชาครบหลักสูตร ระยะที่ ๑ และไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดีตามข้อ ๗.๒
ข้อ ๑๐. ให้อธิ การบดี รักษาการตามข้อบั ง คับ นี้ และให้มี อานาจออกประกาศหรือระเบี ย บเพื่ อปฏิบั ติ ต าม
ข้อบังคับได้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓
(ลงนาม) นริศ ชัยสูตร
(รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร)
อธิการบดี
ทาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย

๑

ข้อ ๘.๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๔
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้วยการศึกษาโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สองสถาบัน (ฉบับที่ ๒)
๒
พ.ศ. ๒๕๔๔

งานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา กองบริการการศึกษา/ จัดทา
โทร. ๐-๒๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๑๘๒๒-๑๘๒๔
๘ มีนาคม ๒๕๕๕

๒
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