ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการและ
การจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื่อให้การควบคุมและกากับดูแลการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการและข้ามสถาบันอุดมศึกษาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานด้าน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๑๐.๑๐
ข้อ ๑๐.๑๒ และข้อ ๒๔ อธิการบดีโดยมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่
๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ และ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ จึงเห็นควรกาหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจด
ทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการและการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ดังต่อไปนี้
๑. เวลามีผลใช้บังคับ
ให้ประกาศนี้มีผลใช้บังคับกับการจดทะเบียนศึกษารายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่
๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป ๑
๒. บทนิยาม
ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“คณะ” หมายความรวมถึง วิทยาลัย สานัก สถาบัน หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน ทั้งที่มีสถานะเป็นส่วนราชการ หรือจัดตั้งโดย สภามหาวิทยาลัย
“คณบดี ” หมายความรวมถึง ผู้ อานวยการส านั ก สถาบั น หรือหน่ วยงานที่เรีย กชื่ ออย่ างอื่น ที่มี ฐานะ
เที ย บเท่ า คณะ ซึ่ ง มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการจั ด การเรี ย นการสอน ทั้ ง ที่ มี ส ถานะเป็ น ส่ ว นราชการ หรื อ จั ด ตั้ ง โดยสภา
มหาวิทยาลัย
“การจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการ” หมายความว่า การจดทะเบียนศึกษารายวิชาที่ เปิดสอน
ในโครงการอื่นภายในมหาวิทยาลัย
“การจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบัน” หมายความว่า การจดทะเบียนศึกษารายวิชาที่เปิดสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่น
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรั บรองให้มีสถานะเทียบเท่า
สถาบันอุดมศึกษา
๓

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

-๒๓. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการ
ในกรณีมีเหตุผลพิเศษหรือความจาเป็นอันสมควร นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีตามข้อเสนอแนะของ
คณบดีคณะที่ตนสังกัดและคณบดีคณะที่เกี่ยวข้อง อาจจดทะเบียนศึกษารายวิชาบังคับ วิชาเลือก และวิชาเลือกเสรี ข้าม
โครงการได้ภายใต้เงื่อนไขที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้
กรณีการจดทะเบียนศึกษารายวิชาที่เป็นวิชาบังคับ จะกระทาได้ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
(๑) นักศึกษาที่ประสงค์จะจดทะเบียนตามวรรคแรกต้องเป็นนักศึกษาที่อยู่ในฐานะชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร
และคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ
(๒) รายวิชาที่ประสงค์จะจดทะเบียนศึกษาต้องเป็นรายวิชาที่นักศึกษาเคยจดทะเบียนเรียนที่คณะต้นสังกัด
แล้ว แต่ยังสอบไม่ผ่านตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือเป็นวิชาพื้นความรู้/วิชาบังคับก่อนของวิชาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร
(๓) รายวิชาที่ประสงค์จะจดทะเบียนศึกษาต้องเป็นรายวิชาที่คณะต้นสังกัดไม่เปิดสอน หรือมีเวลาเรียนทับ
ซ้อนกับวิชาอื่น
(๔) รายวิชาที่ประสงค์จะจดทะเบียนศึกษาต้องมีเนื้อหาเทียบเคียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา ซึ่ง
กาหนดไว้ในหลักสูตร/สาขาวิชาของคณะต้นสังกัด
กรณีการจดทะเบียนศึกษารายวิชาที่ เป็นวิชาเลือก และวิชาเลือกเสรี นักศึกษามีสิทธิจดทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน
จานวนหน่วยกิตตามที่คณะกาหนดไว้ในหลักสูตร
ในการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะของคณบดี หรือการอนุมัติของอธิการบดี ให้คานึงถึงเหตุผลและความจาเป็น
ของนักศึกษา สภาพแวดล้อมการศึกษาอาทิเช่น ความเหมาะสมของรายวิชาที่ขอจดทะเบียน ระบบการศึกษาของ
โครงการ ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน ระยะเวลาเปิด/ปิดภาค ประกอบด้วย
๔. ขั้นตอนและกาหนดเวลาการยื่นคาร้องจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการ
ให้นักศึกษายื่นคาร้องแสดงความจานงขอจดทะเบียนเรียนข้ามโครงการที่คณะต้นสังกัด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔
สัปดาห์ ก่อนการลงทะเบียนภาคการศึกษาปกติ หรือ ๒ สัปดาห์ก่อนการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน เว้นเสียแต่มีเหตุผล
พิเศษหรือความจาเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้
เมื่ อได้ รับ คาร้อง ให้คณบดี ต้ นสั ง กัด พิ จ ารณาให้ความเห็น และจั ด ส่ ง คาร้องต่ อไปยั ง คณบดีที่ เกี่ย วข้องเพื่ อ
พิจารณาเสนอความเห็นต่ออธิการบดีต่อไป
ในกรณีที่ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการตามวรรคแรก ให้นักศึกษาชาระค่าหน่วยกิตตามอัตราของโครงการที่จัดการ
เรียนการสอนรายวิชาที่ได้รับอนุมัติ

-๓๕. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบัน
ในกรณีมีเหตุผลพิเศษหรือความจาเป็นอันสมควร นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีตามข้อ เสนอแนะของ
คณบดีคณะที่ตนสังกัด อาจจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบันได้ภายใต้เงื่อนไขในข้อนี้
สถาบันที่นักศึกษาประสงค์จะจดทะเบียนศึกษารายวิชา ต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐประเภทจากัดจานวน
รับนักศึกษาที่อยู่ในบันทึกข้อตกลงการโอนย้ายหน่วยกิตระหว่า งมหาวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๘ จานวน ๗ แห่ง คือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชีย งใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาไปจดทะเบียน
ศึกษารายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการเทียบเคียงกันได้กับหลักสูตร/สาขาวิชาของ
คณะก็ได้ โดยขอให้คณะแจ้งชื่ อสถาบันอุดมศึกษาให้มหาวิทยาลัยทราบ แต่ต้องมิใช่สถาบันอุดมศึกษาประเภทไม่จากัด
จานวนรับนักศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
กรณีการจดทะเบียนศึกษารายวิชาที่เป็นวิชาบังคับ ให้นาความในข้อ ๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
กรณีการจดทะเบียนศึกษารายวิชาที่เป็นวิชาเลือก และวิชาเลือกเสรี นักศึกษามีสิทธิจดทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน
จานวนหน่วยกิตตามที่คณะกาหนดไว้ในหลักสูตร และต้องมีเนื้อหาเทียบเคียงได้ไม่น้อยกว่า สามในสี่กับรายวิชาใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ในการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะของคณบดี หรือการอนุมัติของอธิการบดี ให้คานึงถึงเหตุผลและความจาเป็น
ของนักศึกษา สภาพแวดล้อมการศึกษาอาทิเช่น ความเหมาะสมของรายวิชาที่ขอจดทะเบียน ระบบการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาที่จะไปจดทะเบียนศึกษา ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน ระยะเวลาเปิด/ปิดภาค รวมตลอดถึงการไม่มี
ผลกระทบต่อการศึกษารายวิชาของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
๖. ขั้นตอนและกาหนดเวลาการยื่นคาร้องจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบัน
ให้นักศึกษายื่นคาร้องแสดงความจานงขอจดทะเบียนเรียนข้ามสถาบันที่คณะต้นสังกัด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔
สัปดาห์ ก่อนการลงทะเบียนภาคการศึกษาปกติ หรือ ๒ สัปดาห์ก่อนการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน เว้นเสียแต่มีเหตุผล
พิเศษหรือความจาเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้
เมื่อได้รับคาร้อง ให้คณบดีต้นสังกัดพิจารณาให้ความเห็นและนาเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาต่อไป
ในกรณีที่ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการตามวรรคก่อน ให้อธิการบดีมีหนังสือแจ้งไปยังสถาบัน อุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดาเนินการต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
(ลงนาม) สุรพล นิตไิ กรพจน์
(ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์)
อธิการบดี

-๔-

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

