ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๑
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๓๑ สภา
มหาวิทยาลัย จึงตราข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๑”
ข้อ ๒. ให้ใช้ ข้อบั งคับ นี้ ส าหรับ หลั กสู ต รชั้ นปริญญามหาบั ณ ฑิต และหลั กสู ต รชั้ นปริญญาดุษ ฎีบั ณ ฑิต ทุ ก
๑
สาขาวิชาที่จะเปิดใหม่ และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ และให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป ยกเว้น
๒.๑ นั ก ศึ ก ษาที่ ขึ้ น ทะเบี ย นและศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รเศรษฐศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (ศึ ก ษาเป็ น
ภาษาอังกฤษ) หลั กสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิ ต
(โครงการร่วมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ)
๒.๒ หลักสูตรที่มีลักษณะพิเศษ และจาเป็นต้องกาหนดข้อบังคับไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ ๓. ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ ๒ บรรดาความในข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรือประกาศอื่นใด ที่มีความกล่าวไว้ใน
ข้อบังคับนี้หรือที่ข้อบังคับนี้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือที่ขัดแย้งกับความในข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔. ในข้อบังคับนี้
“คณะ” หมายถึง คณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาชั้นปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิต
“คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะบัณฑิตวิทยาลัย ในกรณีที่จะให้มีความหมายถึงคณบดีในแต่ละคณะจะ
ระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อบังคับนั้นๆ
“ผู้ อานวยการบั ณ ฑิ ต ศึ กษา” หมายถึ ง ผู้ อ านวยการบั ณ ฑิ ต ศึกษาหรือ ผู้ อ านวยการโครงการ
บัณฑิตศึกษาพิเศษต่างๆ ในแต่ละคณะซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณบดีในแต่ละคณะ
“กรรมการบัณฑิตศึกษา” หมายถึง กรรมการบัณฑิตศึกษาของแต่ละคณะซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
คณบดีในแต่ละคณะ
ข้อ ๕. ระบบการศึกษา
๕.๑ มหาวิทยาลัยอานวยการศึกษา ด้วยวิธีประสานงานด้านวิชาการระหว่างคณะหรือภาควิชาต่างๆ
คณะใดหรือภาควิชาใดมี หน้าที่เกี่ยวกับวิชาการด้านใดก็จะอานวยการศึกษาในวิชาการด้านนั้นแก่นักศึกษาทุกคนทั้ง
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นักศึกษาต่างภาควิชาศึกษาร่วมกันในรายวิชาเดียวกัน
๑

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

-๒๒

๕.๒ การศึกษาในมหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาคหรือระบบไตรภาคตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของ
แต่ละคณะ
การศึกษาในระบบทวิภาค จะแบ่งเวลาศึกษาในปีหนึ่งๆ เป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็น
ภาคการศึกษาที่บังคับ คือ ภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลา ๑๖ สัปดาห์และอาจเปิดภาคฤดูร้อน
ได้ โดยใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ ภาคฤดูร้อน
เป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ
การศึกษาในระบบไตรภาค จะแบ่งเวลาการศึกษาในปีหนึ่งๆ เป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ โดยใน
ภาคการศึกษาหนึ่งๆ ใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๔ สัปดาห์
๕.๓ ในกรณี ที่ใช้วิธีศึกษาในห้องเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
ศึกษาทั้งหมดในแต่ละรายวิชา จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบไล่ในรายวิชานั้นเว้นแต่คณบดีในคณะนั้นๆ จะพิจารณาอนุมัติเป็นกรณี
พิเศษ
นักศึกษาผู้ใดมีเวลาศึกษาในรายวิชาใดไม่ครบตามที่กาหนดไว้ในวรรคแรก และมิได้รับอนุมัติ
จากคณบดีในคณะนั้นๆ เป็นกรณีพิเศษ ให้ถือว่าได้ระดับ F ในรายวิชานั้น
๕.๔ การศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต อาจจัดการเรียนการสอนใน
ภาคกลางวันหรือภาคค่า โดยจะต้องมีระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามที่กาหนดในข้อ ๕.๒ การศึกษาในภาคกลางวันต้อง
เป็นการศึกษาเต็มเวลา
๕.๕ หลักสูตรต่างๆ ที่จัดสอนในมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็นรายวิชา รายวิชาหนึ่งๆ กาหนดปริมาณ
การศึกษาเป็นจานวน “หน่วยกิต” และทาการสอนรายวิชาหนึ่งๆ ในเวลาหนึ่งภาคการศึกษา
คาว่า “หน่วยกิต” หมายถึง หน่วยที่แสดงปริมาณการศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยอานวยการให้แก่
นักศึกษาตามปกติ หนึ่งหน่วยกิต หมายถึง การบรรยาย ๑ ชั่วโมง หรือการปฏิบัติทดลองไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง หรือการ
ฝึกงานไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติ ส่วนการสอนแบบอื่นๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่คณะ
กาหนด
๕.๖ รายวิชาหนึ่งๆ ประกอบด้วยอักษรย่อของสาขาวิชา เลขรหัสประจารายวิชา ชื่อเต็มของรายวิชา
จานวนหน่วยกิตและสาระสาคัญที่จะสอนในรายวิชานั้น
มหาวิทยาลัยอาจกาหนดเงื่อนไขที่นักศึกษาจะศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่งก็ได้
๓
ข้อ ๖. หลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญามหาบัณฑิต
๖.๑ หลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญามหาบัณฑิต ต้องเป็นหลักสูตรที่มีหน่วยกิตการศึกษาไม่ต่ากว่า
๓๖ หน่วยกิต โดยอาจจัดการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ
๖.๑.๑ แผน ก เป็ น แผนการศึกษาที่ เน้ น การวิ จั ย โดยมี ก ารท าวิ ท ยานิ พ นธ์ การศึกษาตา ม
แผน ก มี ๒ แบบ คือ
แบบ ก๑ เป็ น หลั ก สู ต รที่ ท าเฉพาะวิ ท ยานิ พ นธ์ ซึ่ ง มี ค่ า เที ย บได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ๓๖
หน่วยกิต โดยอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้อง
มีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกาหนด
แบบ ก๒ เป็นหลักสูตรที่ทาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และ
ศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต โดยมีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต

๒

ข้อ ๕.๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้มีผลบังคับใช้กับ
นักศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญามหาบัณฑิต และหลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
๓
ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑

-๓๖.๑.๒ แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์ แต่ต้อง
กาหนดให้มีการศึกษารายวิช าที่ เป็ นการค้นคว้า อิส ระไม่ น้อยกว่ า ๓ หน่ วยกิต แต่ ไม่ เกิน ๖ หน่ว ยกิต โดยมี จานวน
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
หากคณะจัดการศึกษาสาขาวิชาใดควบคู่กันทั้งสองแผนการศึกษา และนักศึกษามีความจาเป็นต้อง
เปลี่ยนแผนการศึกษาจาก แผน ก เป็น แผน ข หรือในทางกลับกัน ให้นักศึกษายื่นคาร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาและผู้อานวยการบัณฑิตศึกษา เพื่อขออนุมัติจากคณบดี
หลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต
๖.๒ หลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มีหน่วยกิต การศึกษาไม่ต่ากว่า ๔๘
หน่วยกิต ในกรณีที่เป็นผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญามหาบัณฑิต และไม่ต่ากว่า ๗๒ หน่วยกิต ในกรณีที่เป็นผู้เข้าศึกษาที่
สาเร็จปริญญาบัณฑิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ คือ
๖.๒.๑ แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
คณะอาจกาหนดให้ศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นโดยไม่นับหน่วยกิตให้ก็ได้ ดังนี้
แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘
หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาบัณฑิต จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๗๒
หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามข้อ ๖.๒.๑ แบบ ๑.๑ และ แบบ ๑.๒ จะต้องมีคุณภาพและ
มาตรฐานเดียวกัน
๖.๒.๒ แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาบัณฑิต จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามข้อ ๖.๒.๒ แบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ จะต้องมีคุณภาพและ
มาตรฐานเดียวกัน
ข้อ ๗. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญามหาบัณฑิต
๗.๑ นับแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา นักศึกษาชั้นปริญญามหาบัณฑิต จะต้องศึกษาให้สาเร็จตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ ดังนี้
๗.๑.๑ ในกรณีที่เป็นการศึกษาตามระบบทวิภาค นักศึกษาภาคกลางวันต้องศึกษาให้สาเร็จตาม
หลักสูตรภายในเวลาไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาภาคค่าต้องศึกษาให้สาเร็จตามหลักสูตรภายในเวลา
ไม่เกิน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ
๗.๑.๒ในกรณีที่เป็นการศึกษาตามระบบไตรภาค นักศึกษาภาคกลางวันต้องศึกษาให้สาเร็จตาม
หลักสูตรภายในเวลาไม่เกิน ๙ ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาภาคค่าต้องศึกษาให้สาเร็จตามหลักสูตรภายในเวลาไม่
เกิน ๑๖ ภาคการศึกษาปกติ
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต
๗.๒ นับแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา นักศึกษาชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องศึกษาให้สาเร็จตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ ดังนี้
๗.๒.๑ ในกรณีที่เป็นการศึกษาตามระบบทวิภาค

-๔(๑) นักศึกษาภาคกลางวันที่สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาบัณฑิตต้องศึกษาให้สาเร็จภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน ๑๖ ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาภาคค่าที่สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาบัณฑิตจะต้องศึกษาให้
สาเร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒๖ ภาคการศึกษาปกติ
(๒) นักศึกษาภาคกลางวันที่สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญามหาบัณฑิตต้องศึกษาให้สาเร็จ
ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาภาคค่าที่สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญามหาบัณฑิต จะต้อง
ศึกษาให้สาเร็จภายในเวลาไม่เกิน ๑๖ ภาคการศึกษาปกติ
๗.๒.๒ ในกรณีที่เป็นการศึกษาตามระบบไตรภาค
(๑) นักศึกษาภาคกลางวันที่สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาบัณฑิตต้องศึกษาให้สาเร็จภายใน
เวลาไม่เกิน ๑๘ ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาภาคค่าที่สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาบัณฑิต ต้องศึกษาให้สาเร็จ
ภายในเวลาไม่เกิน ๒๙ ภาคการศึกษาปกติ
(๒) นักศึกษาภาคกลางวันที่สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญามหาบัณฑิตต้องศึกษาให้สาเร็จ
ภายในเวลาไม่เกิน ๑๑ ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาภาคค่าที่สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญามหาบัณฑิต ต้องศึกษาให้
สาเร็จภายในเวลาไม่เกิน ๑๘ ภาคการศึกษาปกติ
๗.๓ หากนักศึกษาโอนจากภาคกลางวันไปยังภาคค่าหรือในทางกลับกัน ก็ให้คานวณระยะเวลาที่
ศึกษาไปแล้ว เป็นสัดส่วนกับระยะเวลาสูงสุดของภาคที่ศึกษาอยู่ก่อน และนาสัดส่วนนี้ไปใช้กับระยะเวลาสูงสุดของภาคที่
จะเข้าศึกษาใหม่
๗.๔ เมื่อครบระยะเวลาการศึกษา นักศึกษาผู้ใดมีผลการศึกษายังไม่ครบเงื่อนไขที่จะได้รับการเสนอ
ชื่อเพื่อรับปริญญา นักศึกษาผู้นนั้ จะต้องถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
หากนักศึกษาถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาตามความในวรรคแรกแล้ว หน่วยกิตที่ได้
สะสมไว้ทั้งหมดจะนามาใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไปอีกได้ไม่เกิน ๑ ใน ๔ ของจานวนหน่วยกิตราย
วิชาทัง้ หมด ทั้งนี้จะต้องสอบผ่านรายวิชานัน้ ๆ และได้ระดับวิชาดังกล่าวมาไม่ต่ากว่า B หรือเทียบเท่าและรายวิชาทีไ่ ด้รับ
การยกเว้นให้บันทึกอักษร ACC (Accreditation)
ข้อ ๘. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
๘.๑ ต้องไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงซึ่งจะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการศึกษา
๘.๒ ต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
๘.๓ ต้องไม่มีชื่อในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยนี้หรือในสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่น
ในประเทศ เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ
๘.๔ ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาดังต่อไปนี้
(๑) หากสมัครเข้าเป็นนักศึกษาชั้นปริญญามหาบัณฑิต ต้องสาเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
(๒) หากสมัครเข้าเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องสาเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตที่มี
ผลการเรียนดีเด่นในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรที่จะศึกษาต่อ หรือสาเร็จการศึกษาชั้นปริญญามหาบัณฑิตที่มีผลการ
เรียนดีจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
ข้อ ๙. การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา
๙.๑ จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้าให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๙.๒ การรับบุคคลเข้าศึกษาให้ใช้วิธีการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกโดยวิธีการอื่นๆ แทนการสอบ
คัดเลือกก็ได้ การสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่เห็นสมควรคณะอาจดาเนินการโดยวิธีการพิเศษอย่างอื่นโดยได้รับความเห็นชอบจาก
อธิการบดี
๙.๓ การรั บ บุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ อื่ น ที่ มิ ใ ช่ เ พื่ อ รั บ ปริ ญ ญา ให้ ค ณบดี คณะนั้ น ๆ
ดาเนินการได้ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรแล้วแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยและสานักทะเบียนและประมวลผลทราบ

-๕๙.๔ คณะอาจกาหนดให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาไปศึกษารายวิชาบางวิชาเพิ่มเติมซึ่งถือเป็น
วิชาเสริมหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิตให้ก็ได้
ข้อ ๑๐. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
๑๐.๑ ผู้ที่ ม หาวิ ทยาลั ยประกาศว่ า มี สิท ธิ เข้า ศึกษาได้ จะมี ส ถานภาพเป็น นั กศึกษาก็ ต่ อเมื่ อได้ ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
๑๐.๒ ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเอง ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กาหนด
พร้อมทั้งชาระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ
๑๐.๓ ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายใน ๑๔ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา เว้น
แต่จะมีเหตุจาเป็นและได้รับอนุมัติจากคณบดีเป็นกรณีพิเศษ
๔
๑๐.๔ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดสาขาวิชาใดแล้ว จะย้ายสาขาวิชามิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและ
ความจาเป็น ให้นักศึกษายื่นคาร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้อานวยการบัณฑิตศึกษาเพื่อขออนุมัติจาก
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ทั้งนี้ การขอย้ายสาขาวิชาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาที่จะขอย้ายไปศึกษาและให้
นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ภาคที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในสาขาวิชาเดิม
ข้อ ๑๑. การลงทะเบียนศึกษารายวิชาและวิทยานิพนธ์
๑๑.๑ มหาวิ ท ยาลั ย จะจั ด ให้มี การลงทะเบี ย นศึก ษารายวิ ช าและวิ ท ยานิ พ นธ์ ส าหรั บ แต่ ล ะภาค
การศึกษาให้เสร็จก่อนวันเปิดภาคการศึกษานั้น รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๑๑.๒ ในกรณีที่มีเหตุสมควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอน ในรายวิ ชาใดวิชาหนึ่งหรือจากัด
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้
การงดการสอนในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไปบ้างแล้ว จะต้องกระทาใน ๗ วันแรกนับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ ๔ วันแรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน
๑๑.๓ ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาภาคกลางวัน ต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชาและ/หรือ
วิทยานิพนธ์ไม่ต่ากว่า ๖ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต นักศึกษาภาคค่าต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชา และ/หรือ
วิทยานิพนธ์ ไม่ต่ากว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
ในภาคฤดูร้อน นักศึกษาภาคกลางวัน สามารถลงทะเบียนศึกษารายวิชาและ/หรือวิทยานิพนธ์
ได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต ยกเว้นวิชาฝึกภาคปฏิบัติสามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต นักศึกษาภาคค่าลงทะเบียน
ศึกษารายวิชาและ/หรือวิทยานิพนธ์ได้ไม่เกิน ๓ หน่วยกิต เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณบดี คณะนั้นๆเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้
จะต้องไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
การกาหนดจานวนหน่วยกิตสูงสุดในการลงทะเบียนที่กล่าวข้างต้น ให้รวมถึงจานวนหน่วยกิ ต
วิทยานิพนธ์ หรือฝึกภาคปฏิบัติ หรือรายวิชาเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยไม่นับหน่วยกิตให้ด้วย โดยถือเสมือนว่าวิชา
เสริมหลักสูตรมีหน่วยกิตตามกาหนด
ในกรณีที่นักศึกษาสอบผ่านข้อเขียนทั้งหมดแล้ว นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือ
ฝึกภาคปฏิบัติ ตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตรได้ทั้งหมด
การลงทะเบียนศึกษารายวิชาต่ากว่าที่กาหนดไว้จะกระทาได้ในกรณีเจ็บป่วยและได้รับอนุมัติ
จากคณบดีเป็นกรณีพิเศษ หรือกรณีที่เป็นภาคสุดท้ายของการศึกษารายวิชาของนักศึกษาผู้นั้นเท่านั้น
๑๑.๔ นั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะคนจะมี อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเป็ น ผู้ แ นะน าและช่ ว ยวางแผนการศึ ก ษา การ
ลงทะเบียนศึกษาและการสอบประมวลวิชาทุกครั้ง จะต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบและลงนามไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

๔

ข้อ ๑๐.๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

-๖๑๑.๕ นักศึกษาต้ องลงทะเบียนด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด พร้อมทั้ งชาระเงิน
ค่าธรรมเนียม ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ เว้นแต่จะมีเหตุจาเป็นที่ไม่อาจลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ให้มอบหมายผู้อื่นมา
ลงทะเบียนได้ โดยทาหนังสือมอบอานาจและมอบบัตรประจาตัวนักศึกษามากับผู้รับมอบอานาจด้วย
มหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนศึกษาเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลา ๑๔ วันนับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ ๗ วันนับแต่วันเปิดภาคฤดูร้อน เว้นแต่จะมีเหตุจาเป็นและได้รับอนุมัติจากคณบดีเป็น
กรณีพิเศษ
๑๑.๖ ในการลงทะเบียนศึกษารายวิชา หากนักศึกษาเขี ยนรหัสวิชา และ/หรือชื่อวิชาผิด โดยมิได้
เจตนาและประสงค์จะแก้ไขการลงทะเบียนดังกล่าว ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอแก้ไขผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้อานวยการ
บัณฑิตศึกษาเพื่อขออนุมัติจากคณบดี
๑๑.๗ นั ก ศึก ษาที่ ไ ม่ ล งทะเบี ย นศึ กษารายวิ ช าตามวั น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กาหนดไว้ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น ภาค
การศึกษาปกติหรือภาคฤดูร้อน จะต้องชาระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนล่าช้าเป็นรายวัน ทั้งนี้ไม่นับวันหยุดราชการ เว้น
แต่จะมีเหตุจาเป็นและได้รับอนุมัติจากคณบดีเป็นกรณีพิเศษ
อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนล่าช้าต่อวัน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๑๑.๘ ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนศึกษาด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะต้องขอ
ลาพักการศึกษาสาหรับภาคการศึกษานั้น โดยทาหนังสือผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้อานวยการบัณฑิตศึกษาเพื่อขออนุมัติต่อ
คณบดี และนักศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
มิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษาโดยทันที
๑๑.๙ อธิการบดีโดยการเสนอของคณบดี อาจอนุมัติให้นักศึกษาที่ถูกพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตาม
ข้อ ๑๑.๘ กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้เมื่อมีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษานั้นเป็น
ระยะเวลาลาพั ก การศึก ษา ในกรณี เช่ น นี้ นั กศึ กษาจะต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มเสมื อ นเป็ น ผู้ ล าพั กการศึ กษา รวมทั้ ง
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ค้างชาระด้วย
การอนุ มัติ ให้กลับ เข้าเป็ นนั กศึกษาอีกตามวรรคแรก เมื่อพ้น กาหนดเวลา ๑ ปีนั บจากวัน ที่
นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจะกระทามิได้
๑๑.๑๐ การลาพักการศึกษาตามนัยข้อ ๑๑.๘ และ ๑๑.๙ รวมทั้งการลาไปต่างประเทศ ไม่ถือเป็นเหตุ
ให้ได้รับการยกเว้นจากกาหนดเวลาที่นักศึกษาจะต้องเรียนให้สาเร็จตามข้อ ๗
๑๑.๑๑ ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ ๑๑.๓ เมื่อนักศึกษาที่ศึกษาตามแผนการศึกษาแบบมีวิทยานิพนธ์ ได้
หน่วยกิตสะสมของรายวิชาและวิทยานิพนธ์ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว แต่ยังทาวิทยานิพนธ์ไม่เสร็จ
หรือเมื่อนักศึกษาได้หน่วยกิตสะสมของรายวิชาครบถ้วนตามหลั กสูตรแล้ว แต่ยังลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ไม่ได้ เพราะยัง
สอบประมวลวิชาไม่ผ่าน นักศึกษาเหล่านี้ต้องทาหนังสือผ่านผู้อานวยการบัณฑิตศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา และ
ชาระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ที่ไม่มีการลงทะเบียนจนกว่าจะสอบไล่วิทยานิพนธ์แล้ว
เสร็จ
๑๑.๑๒ ในกรณีที่มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะราย
หรือกรณีที่นักศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณบดีคณะที่ตนสังกัด อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียน
ศึกษารายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแทนการลงทะเบียนศึกษารายวิชาตามข้อ ๑๑.๓ ทั้งหมดหรือบางส่วนได้
๑๑.๑๓ ในกรณีที่มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะราย
หรือกรณีที่นักศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณบดีคณะที่รับผิดชอบสอนรายวิชานั้นๆ อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้
นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ลงทะเบียนศึกษารายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ ทั้งนี้ โดยต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนศึกษารายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด เว้นแต่จะมีข้อตกลงเป็นอย่างอื่นและได้รับความ
เห็นชอบจากอธิการบดี
๑๑.๑๔ ให้อธิการบดีมีอานาจพิจารณาเรื่องการลงทะเบียนศึกษารายวิชา ซึ่งเกินกว่าเงื่อนไขที่กาหนด
ไว้ในข้อบังคับนี้ เฉพาะกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อันเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

-๗ข้อ ๑๒. การเพิ่มและการถอนรายวิชา
๑๒.๑ การขอเพิ่มรายวิชาจะกระทาได้ภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๗ วัน
แรกของภาคฤดูร้อน โดยได้รับอนุมัติจากผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
๑๒.๒ การขอถอนรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา และให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) กรณีที่นักศึกษาขอถอนรายวิชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๗
วันแรกของภาคฤดูร้อน ให้ลบรายวิชาที่ถอนนั้นออกจากระเบียน
(๒) กรณีที่นักศึกษาขอถอนรายวิชาเมื่อพ้นกาหนดเวลาตาม (๑) แต่ยังอยู่ภายใน ๑๐ สัปดาห์
แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๔ สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน ให้บันทึกอักษร W สาหรับรายวิชาที่ถอนนั้นใน
ระเบียน
(๓) กรณีถอนรายวิชาเมื่อพ้นกาหนดเวลาตาม (๒) จะกระทามิได้เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควร
และได้รับอนุมัติจากคณบดี ถ้าคณบดีอนุมัติแล้วให้บันทึกอักษร W สาหรับรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ถอน
๑๒.๓ นักศึกษาจะขอถอนรายวิชา จนเหลือจานวนหน่วยกิตต่ากว่า ๖ หน่วยกิต ในการศึกษาภาค
กลางวัน และต่ากว่า ๓ หน่วยกิตในการศึกษาภาคค่าไม่ได้ เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควรและได้รับอนุมัติจากคณบดี
๑๒.๔ ให้อธิการบดีมีอานาจพิจารณาเรื่องการเพิ่มและการถอนรายวิชา ซึ่งเกินกว่าเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ในข้อบังคับนี้ เฉพาะกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อันเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๓. การวัดผลการศึกษา
๑๓.๑ มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการวัดผลการศึกษาส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้ในภาค
การศึกษาหนึ่งๆ ตามที่คณะและอาจารย์ผู้สอนเห็นสมควร
๑๓.๒ การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็น ๙ ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิต ดังต่อไปนี้
ระดับ
ค่าระดับ

A
๔.๐๐

A๓.๖๗

B+
๓.๓๓

B
๓.๐๐

B๒.๖๗

C+
๒.๓๓

C
๒.๐๐

D
๑.๐๐

F
๐

๑๓.๓ การวัดผลการศึกษาสาหรับรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตให้แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับ P (ผ่าน)
และระดับ N (ไม่ผ่าน) โดยไม่มีค่าระดับ
ในกรณีที่นักศึกษาต้องศึกษาวิชาเสริมหลักสูตรตามความในข้อ ๙.๔ ถ้านักศึกษาผู้นั้นสอบได้
ตั้งแต่ระดับ C ให้ถือว่าสอบได้ระดับ P ถ้าได้ต่ากว่าระดับ C ให้ถือว่าได้ระดับ N ในวิชานั้นๆ
๑๓.๔ ในบางกรณี หลักสูตรอาจกาหนดให้วัดผลการศึกษาสาหรับ รายวิชาที่คิดหน่ วยกิตให้เป็ น ๒
ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้) หน่วยกิตที่ได้จะไม่นามาคานวณค่าระดับเฉลี่ย
๑๓.๕ ในกรณี ที่ ค ณะไม่ ต้ อ งการให้ ค่ า ระดั บ ส าหรั บ การวั ด ผลรายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาไปศึ ก ษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งในและต่างประเทศ ให้บันทึกอักษร ACC (Accreditation) ไว้ในระเบียนสาหรับรายวิชาที่ได้ค่า
ระดับไม่ต่ากว่า B หรือเทียบเท่า
๑๓.๖ ในกรณีที่การวัดผลกระทาได้ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่มีการเขียนรายงานหรือมีการเขียนรายงาน
ประกอบวิชานั้นๆ หรือการฝึกงานภาคสนามหรือวิทยานิพนธ์ โดยมิใช่ความผิดของนักศึกษา ให้บันทึกอักษร I ไว้ใน
ระเบียนเป็นการชั่วคราวแทนการวัดผล
กรณีต่อไปนี้ไม่ให้มีการบันทึกอักษร I
ก. การขาดสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ข. การส่งรายงานประจาภาคล่าช้ากว่ากาหนด
ในกรณีที่นักศึกษาได้อักษร I ในรายวิชาใดยกเว้นวิทยานิพนธ์จะต้องมีการวัดผลการศึกษาใน
รายวิชานั้นภายใน ๘๐ วันนับแต่วันปิดภาคการศึกษา หากไม่สามารถวัดผลการศึกษาอย่างสมบูรณ์ได้ ให้อาจารย์ผู้สอน
กาหนดระดับการวัดผลการศึกษารายวิชานั้นจากคะแนนสอบ และ/หรือคะแนนจากการวัดผลการศึกษาโดยวิธีอื่นตามข้อ
๑๓.๑ เท่าที่มีอยู่ โดยถือว่าคะแนนของรายงานการค้นคว้าหรือสารนิพนธ์หรือการฝึกภาคสนามที่ยังขาดอยู่เป็นศูนย์

-๘เมื่อพ้นกาหนดเวลาในวรรคก่อนแล้ว อาจารย์ผู้สอนยังไม่ส่งระดับการวัดผลการศึกษา ให้คณะ
นั้นๆ พิจารณากาหนดระดับการวัดผลการศึกษารายวิชานั้นและส่งให้มหาวิทยาลัยโดยมิชักช้า แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๙๐ วัน
นับตั้งแต่วันปิดภาคการศึกษา
ในกรณีที่คณะไม่ปฏิบัติตามความในวรรคก่อน ให้สานักทะเบียนและประมวลผลรายงานคณบดี
และให้คณบดีดาเนินการหาข้อเท็จจริงภายใน ๑๕ วัน แล้วเสนอให้อธิการบดีพิจารณา หากอธิการบดีพิจารณาแล้วเห็นว่า
ผู้สอนมีความผิดจริงและผู้สอนเป็นอาจารย์ประจาให้ลงโทษทางวินัยแก่อาจารย์ผู้นั้น หากผู้สอนเป็นอาจารย์พิเศษให้
พิจารณางดเชิญอาจารย์ผู้นั้นมาสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกต่อไป
๑๓.๗ การนับหน่วยกิตที่ได้ให้นับรวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชา ที่นักศึกษาได้ค่าระดับ S หรือระดับ
ไม่ต่ากว่า C สาหรับการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญามหาบัณฑิต หรือไม่ต่ากว่า B สาหรับการศึกษาตามหลักสูตรชั้น
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต รายวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับ D หรือ F สาหรับการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญามหาบัณฑิต หรือ
ได้ค่าระดับต่ากว่า B สาหรับการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก
ให้นามาคานวณค่าระดับเฉลี่ยสาหรับภาคการศึกษานั้นและค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป
๑๓.๘ นักศึกษาที่ได้ระดับ U ระดับ D หรือระดับ F สาหรับการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญา
มหาบัณฑิต หรือระดับต่ากว่า B สาหรับการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในรายวิชาใดที่เป็นวิชาบังคับใน
หลักสูตร จะลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นได้อีกเพียง ๑ ครั้ง และครั้งหลังนี้จะต้องได้ระดับ S หรือ ระดับไม่ต่ากว่า C
สาหรับการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญามหาบัณฑิต หรือได้ระดับ S หรือ ระดับไม่ต่ากว่า B สาหรับการศึกษาตาม
หลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิ ช าที่ ไ ด้ ค่ า ระดั บ ตามความในวรรคแรกนั้ น หากเป็ น รายวิ ช าเลื อ ก นั ก ศึ ก ษาอาจจะ
ลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
นักศึกษาที่ได้ค่าระดับไม่ต่ากว่า C สาหรับการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญามหาบัณฑิต หรือ
ได้ค่าระดับไม่ต่ากว่า B สาหรับการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในรายวิชาใดไม่มีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้า
ในรายวิชานั้นอีก เว้นแต่หลักสูตรจะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
๑๓.๙ การวั ด ผลการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาทุ ก รายวิ ช าทุ ก ครั้ ง จะบั น ทึ ก ไว้ ใ นระเบี ย น ยกเว้ น วิ ช า
ภาษาต่างประเทศซึ่งจะบันทึกเมื่อนักศึกษาสอบอยู่ในระดับ P (ผ่าน) หรือเมื่อการสอบครั้งนั้นเป็นการสอบครั้งสุดท้ายของ
นักศึกษาเท่านั้น
๑๓.๑๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยจะคานวณค่าระดับเฉลี่ยของรายวิชาที่นักศึกษาแต่
ละคนได้ลงทะเบียนไว้สาหรับภาคการศึกษานั้น เรียกว่า “ค่าระดับเฉลี่ยสาหรับภาค” และคานวณค่าระดับเฉลี่ยสาหรับ
ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา นับตั้งแต่เริ่มสถานภาพนักศึกษาจนถึงภาคการศึกษานั้น เรียกว่า “ค่าระดับเฉลี่ยสะสม”
๑๓.๑๑ ในการคานวณค่าระดับเฉลี่ยสะสม ให้คูณค่าระดับของทุ กรายวิชาที่ ลงทะเบีย นตั้งแต่เริ่ม
สถานภาพนักศึกษาด้วยหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา แล้วหารผลรวมด้วยหน่วยกิตทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้นั้น
ในการหารเมื่อได้ทศนิยมสองตาแหน่งแล้ว ถ้าปรากฏว่าทศนิยมตาแหน่งที่สามเป็นจานวนตั้งแต่
ห้าขึ้นไป ก็ให้ปัดเศษขึ้นมา
๑๓.๑๒ ในกรณีที่นักศึกษาขาดสอบรายวิชาใดโดยมีเหตุสุดวิสัย ให้นักศึกษาหรือผู้แทนยื่นคาร้องพร้อม
หลักฐานต่ออาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้อานวยการบัณฑิตศึกษา และให้อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้อานวยการบัณฑิตศึกษาวินิจฉัยขั้นต้นว่ามีเหตุผลสมควรหรือไม่ หากมีเหตุผลสมควรให้นาเรื่องขออนุมัติคณบดีภายใน
๑๐ วัน นับตั้งแต่วันสอบที่ปรากฏตามตารางสอบ เพื่อขออนุมัติให้บันทึกอักษร W สาหรับรายวิชานั้น ถ้าคณบดีไม่อนุมัติ
ให้ถือว่าส่วนที่ขาดสอบนั้นได้คะแนนเป็นศูนย์ และให้อาจารย์ผู้สอนให้ระดับตามคะแนนระหว่างภาค
ในกรณีที่นักศึกษาทาเรื่องขออนุมัติคณบดี เมื่อพ้นระยะเวลาตามวรรคแรก ถ้าคณบดีเห็นว่ามี
เหตุผลอันสมควรอนุมัติ ให้คณบดีทาความเห็นประกอบคาขอของนักศึกษาเสนอต่ออธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็น
กรณีพิเศษ
ข้อ ๑๔. การศึกษาโดยไม่วัดผลการศึกษา

-๙๑๔.๑ ในกรณีจาเป็นนักศึกษาจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นการเสริมความรู้โดยมิต้องมี
การวัดผลในรายวิชานั้นก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้อานวยการโครงการหรือผู้อานวยการบัณฑิตศึกษา โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน และต้องชาระค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เมื่ อนั ก ศึก ษาได้ ล งทะเบี ย นศึก ษารายวิ ช าใดโดยไม่ วั ด ผลการศึ ก ษาแล้ ว การเปลี่ ย น การ
ลงทะเบียนศึกษาวิชานั้นเป็นการศึกษาโดยวัดผลจะกระทามิได้ เมื่อพ้นกาหนด ๑๔ วันแรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ปกติหรือ ๗ วันแรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน
การศึกษาโดยไม่วัดผลการศึกษานี้ ให้บันทึกอักษร AUD (Audit) สาหรับรายวิชานั้นไว้ใน
ระเบียน ทั้งนี้นักศึกษาผู้นั้นจะต้องได้เข้าฟังคาบรรยายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นๆ ในชั้นเรียนเป็นเวลาไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๖๐ ของเวลาทั้งหมด
๑๔.๒ จานวนหน่วยกิตสูงสุด ที่นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนศึกษาได้ในแต่ละภาคการศึกษา ตามข้อ
๑๑.๓ นั้น ให้นับรายวิชาที่ลงทะเบียนศึกษาโดยไม่วัดผลการศึกษารวมเข้าไปด้วย แต่จะไม่นับรวมเข้าในจานวนหน่วยกิต
ต่าสุดที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
๑๔.๓ หน่วยกิตของรายวิชาที่มีการบันทึกอักษร AUD ดังกล่าวไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม
นักศึกษาผู้ใดได้ลงทะเบียนศึกษารายวิชาใดโดยไม่วัดผลการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนศึกษา
รายวิชานั้นซ้าเพื่อเป็นการวัดผลการศึกษาในภายหลังมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีการย้ายคณะหรือเปลี่ยนภาควิชา และ
รายวิชานั้นเป็นวิชาที่กาหนดให้มีการศึกษาและวัดผลในหลักสูตรของคณะหรือภาควิชานั้น
ข้อ ๑๕. สถานภาพทางวิชาการ
๑๕.๑ มหาวิทยาลัยจะนาผลการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน มาคานวณค่าระดับเฉลี่ยสะสม เพื่อ
พิจารณาสถานภาพทางวิชาการทุกภาคการศึกษา รวมทั้งภาคฤดูร้อน
นักศึกษาผู้ใดได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๓.๐๐ ในภาคการศึกษาใด นักศึกษาผู้นั้นจะอยู่ใน
ภาวะรอพินิจ (Probation) ในภาคการศึกษาถัดไป
๑๕.๒ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจ หากนักศึกษาได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๒.๗๐
นักศึกษาผู้นั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบี ยนนักศึกษา หากค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๗๐ ก็ให้อยู่ในภาวะรอพินิจ
(Probation) ต่อไปอีกหนึ่งภาคการศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่สอง หากค่าระดับเฉลี่ยสะสม
ยังคงต่ากว่า ๓.๐๐ นักศึกษาผู้นั้นจะถูกถอนชื่อ (Dismissed) ออกจากทะเบียนนักศึกษา
๕
ข้อ ๑๖. การเทียบและการโอนหน่วยกิต
๑๖.๑ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะ อาจขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยเทียบรายวิชาที่นักศึกษา
เคยศึกษามาแล้วในระดับบัณฑิตศึกษากับรายวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของแต่ละคณะ โดยนักศึกษาไม่ต้องศึกษา
รายวิชานี้อีก โดยมีข้อกาหนด ดังนี้
๑๖.๑.๑ เทียบได้เฉพาะหน่วยกิตรายวิชา (course work) โดยไม่นับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ และ
เทียบได้ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของจานวนหน่วยกิตรายวิชาทั้งหมด ยกเว้นการเทียบวิชาระหว่างหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับหลักสูตรปริญญาโทที่มีเนื้อหาต่อยอดกัน และศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปี สามารถ
เทียบได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของจานวนหน่วยกิตรายวิชาทั้งหมด
๑๖.๑.๒ การเทียบรายวิชาตามข้อ ๑๖.๑.๑ จะกระทาได้ในกรณีที่นักศึกษาได้ค่าระดับไม่ต่ากว่า
B หรือเทียบเท่าในรายวิชานั้นๆ โดยวิชาที่ได้รับการเทียบจะได้รับการบันทึกอักษร ACC
๑๖.๒ หากนักศึกษามีความจ าเป็ นต้องศึกษารายวิ ชา ที่มิไ ด้เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
คณบดีในคณะที่นักศึกษาสังกัด อาจจะอนุมัติให้นักศึกษาไปลงทะเบียนศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่นได้ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของ
หน่วยกิตรายวิชาทั้งหมด

๕

ข้อ ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

-๑๐การบัณทึกผลการศึ กษาสาหรับรายวิชาที่โอนหน่วยกิตตามความในวรรคก่อนให้คณะเป็นผู้
พิจารณาว่าจะให้บันทึกอัก ษร ACC หรือให้นาผลการศึกษาทุกรายวิชามาคานวณค่าระดับเฉลี่ยสะสม ทั้งนี้แต่ละคณะ
จะต้องใช้ระบบการวัดผลและการบันทึกอักษรเป็นระบบเดียวกันทั้งคณะ
การจะเทียบหรือโอนหน่วยกิตโดยบันทึกอักษร ACC นั้น จะต้องเป็นรายวิชาที่นักศึกษาได้ค่า
ระดับไม่ต่ากว่า B หรือเทียบเท่า
๑๖.๓ การเทียบรายวิชาตามข้อ ๑๖.๑ และการโอนหน่วยกิตตามข้อ ๑๖.๒ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน
ร้อยละ ๒๕ หรือร้อยละ ๔๐ ของจานวนหน่วยกิตรายวิชาทั้งหมด
ข้อ ๑๗. การสอบประมวลวิชา (Comprehensive Examination)
๑๗.๑ การสอบประมวลวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัย และหลักสูตรของแต่ละคณะ
๑๗.๒ คณะจะเปิดสอบประมวลวิชาไม่เกินปีการศึกษาละ ๓ ครั้ง โดยคณะจะแต่งตั้งกรรมการขึ้นสอบ
ผลการสอบประมวลวิชาจะได้ P (ผ่าน) หรือ N (ไม่ผ่าน)
๑๗.๓ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขในหลักสูตรที่จะสอบประมวลวิชาได้จะต้องยืน่ ความจานง
ต่อคณะเพื่อขอสอบประมวลวิชา
๑๗.๔ ในหลักสูตรสาขาวิชาใดที่กาหนดให้มีการสอบประมวลวิชา นักศึกษาต้องสอบประมวลวิชาให้ได้
ระดับ P (ผ่าน) ภายใน ๓ ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่ อออกจากทะเบียนนักศึกษาและผลการสอบทุกครั้งจะบันทึกไว้ใน
ระเบียน
ข้อ ๑๘. การสอบภาษาต่างประเทศ
๑๘.๑ นักศึกษาต้องสอบภาษาต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งภาษา ตามหลักสูตรที่คณะกาหนดล่วงหน้าไว้
โดยสอบให้ได้ระดับ (P ผ่าน) ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ ยกเว้นหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศนี้ไม่นับหน่วยกิตให้ เว้นแต่หลักสูตรจะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
การสอบภาษาต่างประเทศตามหลักสูตรชั้นปริญญามหาบัณฑิต
๑๘.๒ หลั กเกณฑ์ การสอบภาษาต่ า งประเทศตามหลักสู ต รชั้ น ปริญ ญามหาบั ณ ฑิ ต ให้เป็ น ไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสอบภาษาต่างประเทศสาหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
หากคะแนนภาษาต่างประเทศในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาของนักศึกษาผู้ใดอยู่ในระดับสูงจนเป็นที่
พอใจของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก
การสอบภาษาต่างประเทศตามหลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต
๑๘.๓ นักศึกษาตามหลักสูต รชั้ นปริญญาดุ ษฎีบัณฑิ ต อาจขอสอบภาษาต่า งประเทศได้ ตั้ง แต่ ภาค
การศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
๑๘.๔ มหาวิทยาลัย จะดาเนินการจัดสอบภาษาต่างประเทศตามหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต โดย
แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาเพื่อ
ดาเนินการและควบคุมการสอบให้ได้มาตรฐาน
ข้อ ๑๙. การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
๑๙.๑ นักศึกษาชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขในหลักสูตรที่จะสอบวัดคุณสมบัติ
จะต้องยื่นความจานงต่อคณะเพื่อขอสอบวัดคุณสมบัติ
๑๙.๒ การสอบวัดคุณสมบัติจะประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่า หลักเกณฑ์การสอบ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัยและหลักสูตรของแต่ละคณะ
๑๙.๓ นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ภายใน ๓ ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออก
จากทะเบียนนักศึกษาและผลการสอบทุกครั้งจะบันทึกไว้ในระเบียน
ข้อ ๒๐. การทาวิทยานิพนธ์

-๑๑๒๐.๑ นักศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญามหาบัณฑิตแบบ ก (๑) ตามข้อ ๖.๑.๑ และนักศึกษาตาม
หลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ ตามข้อ ๖.๒.๑ สามารถจะลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก
ที่เข้าศึกษา
๒๐.๒ นักศึกษาตามหลักสูตรชั้น ปริญญามหาบัณฑิตแบบ ก (๒) ตามข้อ ๖.๑.๑ และหลักสูตรชั้ น
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๒ ตามข้อ ๖.๒.๒ จะลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ได้เมื่อมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติหรือมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วย
กิต โดยได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
(๒) ในกรณีที่หลักสูตรกาหนดให้มีการสอบประมวลวิชา นักศึกษาต้องสอบประมวลวิชาให้ได้
ระดับ P (ผ่าน)
(๓) สาหรับนักศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติให้
ได้ระดับ P (ผ่าน)
การสอบวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรชั้นปริญญามหาบัณฑิต
๒๐.๓ ให้ ค ณบดี แ ต่ ล ะคณะแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปริ ญ ญา
มหาบัณฑิต ให้มีหน้าที่แนะนาการเขียนวิทยานิพนธ์
เมื่อนักศึกษาจัดทาเค้าโครงวิทยานิพนธ์เสร็จแล้ว ให้คณบดีในแต่ละคณะแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบเค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ อ ย่ า งน้ อย ๓ คน ซึ่ ง จะต้ องประกอบด้ ว ยอาจารย์ ที่ ป รึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ์ อาจารย์ ป ระจ า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างน้อย ๑ คน เพื่อร่วมกันสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เห็นว่านักศึกษาพร้อมที่จะเสนอวิทยานิพนธ์ ให้คณบดี คณะ
นั้นๆ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์จากบุคคลในวรรคก่อน
การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตามความในวรรคก่อน
จะกระทาได้เฉพาะกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็น
การสอบวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต
๒๐.๔ ให้คณบดีแต่ล ะคณะแต่ง ตั้ง อาจารย์ ที่ป รึกษาวิ ทยานิ พนธ์ส าหรับ นักศึกษาชั้ นปริญ ญาดุษ ฎี
บัณฑิต ให้มีหน้าที่แนะนาการเขียนวิทยานิพนธ์
เมื่อนักศึกษาจัดทาเค้าโครงวิทยานิพนธ์เสร็จแล้ว ให้ คณบดีในแต่ละคณะแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบเค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ อ ย่ า งน้ อย ๕ คน ซึ่ ง จะต้ องประกอบด้ ว ยอาจารย์ ที่ ป รึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ์ อาจารย์ ป ระจ า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ์ เห็นว่านักศึกษาพร้อมที่จะเสนอวิทยานิพนธ์ ให้คณบดีคณะ
นั้นๆ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์จากบุคคลในวรรคก่อน
การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตามความในวรรคก่อน
จะกระทาได้เฉพาะกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็น
๒๐.๕ การสอบวิทยานิพนธ์ จะต้องมีกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ครบทุกคนจึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผล
สมบูรณ์ ถ้ากรรมการไม่ครบ ให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่มีความจาเป็นอาจเปลี่ยนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ใหม่
หรือแต่งตั้งเพิ่มเติมได้
๒๐.๖ นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์และโครงร่ างวิทยานิพนธ์ต่อคณะตามหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนที่กาหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์
๒๐.๗ รูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่ บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดไว้ในหนังสือคู่มือการพิมพ์
วิทยานิพนธ์
๒๐.๘ การวัดผลวิทยานิพนธ์ให้ได้ค่าระดับ S (ใช้ได้) หรือ U (ใช้ไม่ได้) โดยวิทยานิพนธ์ที่ได้รับระดับ S
จะต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จากกรรมการสอบ/คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ในภาคที่จดทะเบียนวิทยานิพนธ์ไว้แต่ยังเขียนวิทยานิพนธ์ไม่เสร็จหรือยังไม่ได้สอบวิทยานิพนธ์
ให้บันทึกอักษร I ไว้ในระเบียน

-๑๒๒๐.๙ ลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ์เป็นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข้อ ๒๑. การพักการศึกษา
๒๑.๑ ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร นักศึกษาอาจยื่นคาร้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ
ใดภาคหนึ่งได้โดยได้รับอนุมัติจากคณบดี ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้อานวยการบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพสาหรับภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้
ลาพักการศึกษา
๒๑.๒ การลาพักการศึกษาในระหว่างภาคการศึกษา ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) กรณีที่นักศึกษาขอลาพักภายในระยะเวลา ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายใน
๗ วันแรกของภาคฤดูร้อน ให้ลบรายวิชาที่ลงทะเบียนศึกษาไว้ทั้งหมดออกจากระเบียน
(๒) กรณีที่นักศึกษาขอลาพักการศึกษา เมื่อพ้นกาหนดเวลาตาม (๑) แต่ยังอยู่ภายใน ๑๐
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือยังอยู่ภายใน ๔ สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน ให้บันทึกอักษร W สาหรับรายวิชา
ที่ลงทะเบียนศึกษาในภาคนั้นทุกวิชาไว้ในระเบียน
(๓) การลาพักการศึกษาเมื่อพ้นกาหนดเวลาตาม (๒) จะกระทาได้ในกรณีที่มีความจาเป็นอัน
มิอาจคาดหมายได้ นักศึกษาหรือผู้แทนจะต้องยื่นคาร้องพร้อมหลักฐานต่อคณบดีผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้อานวยการ
บัณฑิตศึกษา หากคณบดีพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุจาเป็นจริงก็ให้เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
เมื่ออธิการบดีอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้แล้ว ให้บันทึกอักษร W ไว้ในระเบียนของนักศึกษา
๒๑.๓ การลาพักการศึกษาติดต่อกันเกินกว่าสองภาคการศึกษาปกติจะกระทามิได้ เว้นแต่ มีเหตุผลอัน
สมควร และได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ไม่นับภาคฤดูร้อน
๒๑.๔ นักศึกษาที่ถูกลงโทษให้พักการศึกษา ตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษาในภาคการศึกษาใด ให้
บันทึกโทษนั้นไว้ในระเบียน ซึ่งจะปรากฏในใบแจ้งผลการศึกษาด้วย ในกรณีนี้ให้ถือว่านั กศึกษาผู้นั้นไม่ได้รับค่าระดับหรือ
จานวนหน่วยกิตใดๆ ในภาคการศึกษานั้น
หากนักศึกษาถูกลงโทษให้พักการศึกษา ด้วยเหตุทุจริตในการสอบไล่ให้ถือว่าได้ค่าระดับ F ใน
รายวิชาที่ทุจริตในการสอบไล่นั้น
ในกรณี ที่ ไ ด้ มี ก ารประกาศค าสั่ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ นั ก ศึ ก ษาพั ก กา รศึ ก ษาภายหลั ง วั น
ลงทะเบียนศึกษารายวิชาของภาคถัดไป ให้ถือว่าการลงทะเบียนวิชาทั้งหมดเป็นโมฆะ ในกรณีนี้มหาวิทยาลัยจะคืนเงิน
ค่าลงทะเบียนศึกษารายวิชาให้เต็มจานวน แต่นักศึกษาต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพ
๒๑.๕ การลาพักการศึกษาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ การถูกให้พักการศึกษาและการกลับเข้าศึกษาใหม่ ไม่เป็น
เหตุให้ขยายระยะเวลาที่นักศึกษาต้องศึกษาให้สาเร็จ ตามหลักสูตรตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๗
ข้อ ๒๒. ค่าธรรมเนียม
นักศึกษา จะต้องชาระค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๒๓.การขอคืนค่าธรรมเนียม
๒๓.๑ นักศึกษาที่ขอถอนรายวิชา เนื่องจากมหาวิทยาลัย ประกาศงดการสอนรายวิชานั้น หรือเพราะ
ผลกระทบจากการประกาศเปลี่ยนแปลงการสอนรายวิชาหนึ่ง ที่มีต่อการลงทะเบียนศึกษารายวิชาอื่น มีสิทธิขอคืน
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนศึกษารายวิชาและค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์การศึกษาได้เต็มจานวน
๒๓.๒ นักศึกษาที่ขอถอนรายวิชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายใน ๗ วันแรกของ
ภาคฤดูร้อน มีสิทธิขอคืนค่าธรรมเนียมลงทะเบียนศึกษารายวิชาและค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์การศึกษาได้ครึ่งหนึ่ง
๒๓.๓ นั ก ศึก ษาที่ ข อถอนรายวิ ช าเมื่ อพ้ น กาหนดเวลาตาม ๒๓.๒ ไม่ มี สิ ท ธิ ข อคืน ค่ า ธรรมเนี ย ม
ลงทะเบียนรายวิชาและค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์การศึกษา

-๑๓๒๓.๔ นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาตามข้อ ๒๑.๒ ไม่มีสิทธิขอคืนค่าธรรมเนียมลงทะเบียนรายวิชาและ
ค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์การศึกษา แต่ไม่ต้องชาระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น
๒๓.๕ นักศึกษาจะต้องยื่นคาขอคืนค่าธรรมเนียมลงทะเบียนรายวิชาและค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์
การศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ข้อ ๒๔. การพ้นสภาพนักศึกษา
การพ้นสภาพนักศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
๒๔.๑ ตาย
๒๔.๒ ลาออก นักศึกษาผู้ใดประสงค์จะลาออกจากสถานภาพนักศึกษา ให้ยื่นคาร้องแสดงเหตุผลต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้อานวยการบัณฑิตศึกษา เพื่อเสนอให้คณบดีพิจารณาอนุมัติต่อไป
๒๔.๓ ขาดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
๒๔.๔ ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ในกรณีต่างๆ ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ ๒๕. เงื่อนไขการรับปริญญา
๖
๒๕.๑ มหาวิทยาลัยจะเสนอชื่อนักศึกษาผู้นั้นขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย หลังจากที่
มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบเงื่อนไขดังต่อไปนี้โดยครบถ้วนแล้ว คือ
๒๕.๑.๑ ได้ศึกษาวิชาต่างๆครบตามหลักสูตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าที่หลักสูตรได้
กาหนดไว้
๒๕.๑.๒ ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๒๕.๑.๓ ได้ค่าระดับ Pในการสอบประมวลวิชา (ถ้ามี)
๒๕.๑.๔ ได้ระดับ Pในการสอบภาษาต่างประเทศตามหลักสูตร (ยกเว้นหลั กสูตรที่สอนเป็น
ภาษาต่างประเทศ)
๒๕.๑.๕ ได้ระดับ Pในการสอบวัดคุณสมบัติสาหรับการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎี
บัณฑิต
๒๕.๑.๖ ได้ระดับ S .นการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) และนาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่พิมพ์
เย็บเล่มเรียบร้อยแล้วพร้อมกับบันทึกวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (full text) ลงในสื่อบันทึกประเภทแผ่น CD ให้มหาวิทยาลัย
๒๕.๑.๗ มีการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยไปกว่าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
ก) หลั ก สู ต รชั้ น ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต แผน ก แผนการศึ ก ษาที่ เ น้ น วิ จั ย โดยมี ก ารท า
วิทยานิพนธ์
ผลงานวิท ยานิพ นธ์ จะต้องได้รับ การตี พิม พ์ หรือด าเนิน การให้ผลงานหรือส่ว นหนึ่ง ของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(Proceeding)
ข) หลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ผลงานวิท ยานิพ นธ์ จะต้องได้รับ การตี พิม พ์ หรือด าเนิน การให้ผลงานหรือส่ว นหนึ่ง ของ
ผลงานได้รับ การยอมรับ ให้ตี พิมพ์ ในวารสารหรือสิ่งพิ มพ์ท างวิ ชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่น กรอง (Peer
Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
๒๕.๑.๘ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่คณะและหลักสูตรกาหนด
๒๕.๑.๙ ชาระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๒๕.๒ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาภาคหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อรับปริญญาในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย

๖

ข้อ ๒๕.๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐

-๑๔สาหรับภาคการศึกษาที่คาดว่าจะเป็นภาคสุดท้ายที่จะสาเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาทาหนังสือ
ยื่นต่อมหาวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา เพื่อขอให้มหาวิทยาลัยเสนอชื่อนักศึกษาและขออนุมัติ
ปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย เมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษานั้น ผู้ที่มิได้ยื่นหนังสือดังกล่ าวอาจจะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อ
ในภาคการศึกษาถัดไปก็ได้
ข้อ ๒๖. ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้และเพื่อการนี้ให้มีอานาจออกระเบียบและประกาศได้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
(ลงนาม) นงเยาว์ ชัยเสรี
(ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี)
นายกสภามหาวิทยาลัย

-๑๕๗

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๐
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑

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

๗

ประกาศ ณ พ.ศ. ๒๕๔๕
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
๙
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๐
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
๘

