ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาเอก โครงการร่วมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๔๐
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันบัณฑิตพั ฒนบริหารศาสตร์ ได้ตกลง
ร่วมมือกันจัดตั้งโครงการร่วมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการผลิตบุคลากร ซึ่ง
พร้อมด้วยคุณสมบัติทั้งด้านวิชาการและคุณธรรม ตลอดจนสนับสนุนการวิจัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อสนองความต้องการทาง
วิชาการและวิชาชีพทั้ งในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อให้การบริหารการศึกษาของโครงการร่วมผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ที่ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย ตลอดจนลักษณะพิเศษของการดาเนินการโครงการตามข้อตกลงการบริหาร
โครงการร่ว มผลิต บัณ ฑิต ระดับ ปริญญาเอก สาขาวิ ชาบริหารธุ รกิจ ระหว่ างมหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๑ สภา
มหาวิทยาลัย จึงตราข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาเอก โครงการร่วม
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๔๐”
ข้อ ๒. ให้ใช้ข้อบังคับนี้แก่ นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนตามหลักสูตร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๓๕ เป็นต้นไป๑
ข้อ ๓. บรรดาข้อบังคับ ระเบี ยบ คาสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือ ที่ขัดแย้งต่อ
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔. ในข้อบังคับนี้
“โครงการ” หมายถึง โครงการร่ว มผลิ ต บั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริญ ญาเอกสาขาวิช าบริหารธุ รกิจ ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“ผู้อานวยการโครงการ” หมายถึง ผู้อานวยการโครงการร่วมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“สถาบันในโครงการ” หมายถึง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรต์
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษา โครงการร่วมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่
สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“หลักสูตร” หมายถึง หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐

-๒ข้อ ๕. ระบบการศึกษา
๕.๑ การศึกษาตามหลักสูตรในข้อบังคับนี้ ใช้ระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาศึกษาในปีหนึ่งๆ เป็นสอง
ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาสิบหกสัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้
โดยใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าแปดสัปดาห์แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ ภาค
ฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ
๕.๒ การศึกษาในหลักสูตร แบ่งออกเป็นรายวิชา รายวิช่ต่างๆ กาหนดปริมาณการศึกษาเป็นจานวน
“หน่วยกิต” และทาการสอนรายวิชาหนึ่งๆในเวลาหนึ่งภาคการศึกษา
ข้อ ๖. หลักสูตรการศึกษา
๖.๑ หลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจเป็นหลักสูตรที่มีการศึกษารายวิชา
และทาวิทยานิพนธ์ตามจานวนหน่วยกิตและเงื่อนไขต่างๆ ที่กาหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร
๖.๒ การสอน การศึกษา การสอบ และการทาวิทยานิพนธ์ ให้ทาเป็นภาษาอังกฤษ
๒
ข้อ ๗. ระยะเวลาการศึกษา
นับแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของโครงการ นักศึกษาจะต้องศึกษาให้สาเร็จตามหลักสูตร ภายใน
เวลาไม่เกินห้าปีการศึกษา มิฉะนั้นจะต้องพ้นจากสภาพนักศึกษา
ในกรณีที่มีความจาเป็นที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีโดยการเสนอของคณบดีอาจอนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลาการศึกษาได้ไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา
ข้อ ๘. การรับและการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา
๘.๑ การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของโครงการ
๘.๒ ผู้ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาจะต้ อ งยื่ น ใบสมั ค รพร้ อ มทั้ ง หลั ก ฐานต่ า งๆ ตามที่ โ ครงการและภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
๘.๓ ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตในสาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
พาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสถิติหรือสาขาวิชาอื่น ตามที่กรรมการบริหารงาน
โครงการเห็นสมควรจากสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
หรือสภามหาวิทยาลัยหรือสภาแห่งสถาบันการศึกษานั้นๆ โดยได้รับค่าเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญามหาบัณฑิตอย่างน้อย
๓.๒๕ จากระบบค่าระดับสูงสุด ๔ หรือเทียบเท่า
๘.๔ ผู้ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาต้ อ งไม่ มี ชื่ อ ในทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษาของ สถาบั น ในโครงการ หรื อ ใน
สถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศ
ข้อ ๙. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
๙.๑ ผู้ที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้แล้ว จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
แล้ว
๙.๒ ผู้ที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้แล้ว ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่กาหนด พร้อมทั้งชาระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ
ผู้ที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้แล้ว แต่ไม่อาจขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันที่กาหนด จะต้อง
แจ้งเหตุขัดข้องให้โครงการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสิบสี่วันนับจากวันที่กาหนดไว้มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
ผู้ที่ ส อบคัดเลื อกเข้า ศึกษาได้ แล้ ว และได้ แจ้ งเหตุ ขัด ข้องดั ง กล่ าวในวรรคสองแล้ว ต้ องขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในสิบสี่วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ เว้นแต่จะมีเหตุจาเป็น
และได้รับอนุมัติจากคณบดีเป็นกรณีพิเศษ

๒

ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาเอก โครงการร่วมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (ฉบับ ที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

-๓ข้อ ๑๐. การจดทะเบียนศึกษารายวิชา
๑๐.๑ มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการจดทะเบียนศึกษารายวิชา สาหรับแต่ละภาคการศึกษาให้เสร็จ สิ้น
ก่อนวันเปิดภาคการศึกษานั้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๑๐.๒ ในกรณีที่มีเหตุสมควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศปิดรายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือจากัดจานวนนักศึกษา
ที่จดทะเบียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งก็ได้
การประกาศปิดรายวิชาที่นักศึกษาจดทะเบียนไปบ้างแล้วจะต้องกระทาภายในเจ็ดวันแรกนับแต่
วันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสี่วันแรกนับแต่วันเปิดภาคฤดูร้อน
๑๐.๓ ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชาไม่ต่ากว่า ๖ หน่วยกิต และ
ไม่เกินภาคละ ๑๕ หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะจดทะเบียนศึกษารายวิชาได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต แต่ความข้อนี้
ไม่ให้ใช้บังคับในกรณีที่นักศึกษาจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์อย่างเดียว
การนับจานวนหน่วยกิตขั้นสูงในการจดทะเบียนศึกษารายวิชาตามที่กาหนดในวรรคแรก ให้รวม
หน่ ว ยกิ ต ของรายวิ ช าเสริ ม หลั ก สู ต รที่ ไ ม่ นั บ เป็ น หน่ ว ยกิ ต ในหลั ก สู ต รด้ ว ย ทั้ ง นี้ โ ดยให้ ถื อ ว่ า วิ ช าเสริ ม หลั ก สู ต รมี
หน่วยกิตตามกาหนด แต่ไม่ให้นับหน่วยกิตของวิชาเสริมหลักสูตรในการคานวณจานวนหน่วยกิตต่าสุดที่นักศึกษาต้องจด
ทะเบียน
การจดทะเบียนศึกษารายวิชาต่ากว่าจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในวรรคแรกจะกระทาได้เฉพาะ
ในกรณีเจ็บป่วยและได้รับอนุมัติจากคณบดี หรือในกรณีที่คาดว่าจะเป็นภาคสุดท้าย ของการศึกษารายวิชาของนักศึกษา
ผู้นั้นเท่านั้น
๑๐.๔ นักศึกษาแต่ละคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็ นผู้แนะนาการวางแผนการศึกษาจนกว่านักศึกษา
ผู้นั้นจะมีอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ์แล้ว การจดทะเบียนศึกษารายวิชาและการสอบวัดคุณสมบั ติ ทุกครั้งต้องให้
อาจารย์ที่ปรึกษาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
๑๐.๕ นักศึกษาต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชาด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด ในกรณีมี
เหตุจาเป็นไม่อาจจดทะเบียนด้วยตนเองได้จะมอบหมายให้ผู้อื่นมาจดทะเบียนแทนก็ได้โดยยื่นคาร้องเป็นหนังสือและขอ
อนุมัติจากคณบดีผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้อานวยการโครงการตามลาดับ มหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติให้นักศึกษาจด
ทะเบียนศึกษารายวิชาเมื่อพ้นกาหนดเวลาสิบสี่วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือเจ็ดวัน นับแต่วันเปิดภาคฤดูร้อน
เว้นแต่จะมีเหตุจาเป็นและได้รับอนุมัติจากคณบดี
๑๐.๖ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ม าจดทะเบี ย นศึ ก ษารายวิ ช า ตามวั น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนดจะต้ อ งช าระ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนล่าช้าเป็นรายวัน ทั้งนี้ไม่นับวันหยุดราชการ
อัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนล่าช้าต่อวัน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๐.๗ ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ จดทะเบียนศึกษาด้วยเหตุใดก็ตามจะต้องขอลาพัก
การศึกษาสาหรับภาคการศึกษานั้น โดยยื่นคาร้องเป็นหนังสือขออนุมัติต่อคณบดีและจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการรักษา
สถานภาพนักศึกษาภายในสามสิบวัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะต้องพ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษา
๑๐.๘ อธิ การบดี อาจอนุมั ติให้นักศึกษาที่ พ้ นสภาพการเป็น นั กศึกษา ตามข้อ ๑๐.๗ กลั บเข้าเป็ น
นักศึกษาใหม่ได้เมื่อมีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือว่าระหว่างเวลาตั้งแต่ถูกถอนชื่อจนถึงเวลาที่ ได้รับอนุมัติให้กลับเข้าเป็น
นักศึกษาเป็นระยะเวลาลาพักการศึกษา ในกรณีเช่นว่านี้ นักศึกษาจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ค้างชาระด้วย
๑๐.๙ เมื่อนักศึกษาได้หน่วยกิตสะสมของรายวิชาครบตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกาหนดให้ทาวิทยานิพนธ์
ได้แล้ว นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ในทุกภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน ภาคละไม่ต่ากว่า ๖ หน่วยกิต และไม่
เกิน ๑๕ หน่วยกิต เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณบดีเป็นกรณีพิเศษ
นักศึกษาที่ ได้จดทะเบียนทาวิ ทยานิพนธ์ มีหน่วยกิต ครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว แต่ยังท า
วิทยานิพ นธ์ไ ม่แล้วเสร็จ จะต้ องชาระค่า ธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จ
การศึกษา

-๔ข้อ ๑๑. การเพิ่มและการถอนรายวิชา
๑๑.๑ การขอเพิ่มรายวิชาจะกระทาได้ภายในสิบสี่วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในเจ็ดวัน
แรกของภาคฤดูร้อน โดยได้รับอนุมัติจากผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
๑๑.๒ การขอถอนรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) กรณีที่นักศึกษาขอถอนรายวิชาภายในสิบสี่วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในเจ็ด
วันแรกของภาคฤดูร้อนให้ลบรายวิชาที่ถอนนั้นออกจากระเบียน
(๒) กรณีที่นักศึกษาขอถอนรายวิชาเมื่อพ้นกาหนดเวลาตาม (๑) แต่ยังอยู่ภายในสิบสัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสี่สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน ให้บันทึกอักษร W สาหรับรายวิชาที่ถอนนั้นในระเบียน
(๓) การถอนรายวิชาเมื่อพ้นกาหนดเวลาตาม (๒) จะกระทามิได้เว้นแต่มีเหตุผลสมควร และ
ได้รับอนุมัติจากคณบดี ถ้าคณบดีอนุมัติแล้วให้บันทึกอักษร W สาหรับรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ถอน
ข้อ ๑๒. การวัดผลการศึกษา
๑๒.๑ การวัดผลการศึกษาอาจกระทาได้โดยการสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา หรือทดสอบระหว่างภาค
การศึกษา หรือทารายงานจากการอ่านและการค้นคว้าเอง หรือเขียนสารนิพนธ์ หรือเข้าร่วมอภิปรายในชั้นเรียน หรือทุก
กรณีที่กล่าวมาข้างต้นรวมกัน
๑๒.๒ การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็น ๙ ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิต ดังนี้
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

๑๒.๓ การวัดผลการศึกษาสาหรับ วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต ให้แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับ P (สอบผ่าน)
และระดับ N (สอบไม่ผ่าน) โดยไม่มีค่าระดับ
๑๒.๔ ในกรณีที่หลักสูตรกาหนดให้วัดผลการศึกษาสาหรับรายวิชาที่คิดหน่วยกิตให้เป็น ๒ ระดับ คือ
ระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้) หน่วยกิตที่ได้จะไม่นามาคานวณค่าระดับเฉลี่ยสะสม
๑๒.๕ ในกรณี ที่ ก ารวั ด ผลกระท าได้ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ ใ น รายวิ ช าที่ มี ก ารเขี ย นรายงานการค้ น คว้ า
สารนิพนธ์ การฝึกงานภาคสนามหรือวิทยานิพนธ์ โดยมิใช่ความผิดของนักศึกษาให้บันทึกอักษร I ไว้ในระเบียนเป็นการ
ชั่วคราวแทนการวัดผล
ในกรณีที่นักศึกษาได้อักษร I ในรายวิชาใด ยกเว้นวิทยานิพนธ์จะต้องมีการวัดผลในรายวิชานั้น
ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันปิดภาคการศึกษา หากไม่สามารถวัดผลอย่างสมบูรณ์ได้ ให้อาจารย์ผู้สอนกาหนดระดับการ
วัดผลรายวิชานั้นจากคะแนนสอบ และ/หรือคะแนนจากการวัดผลโดยวิธีอื่นตามข้อ ๑๒.๑ เท่าที่มีอยู่
เมื่อพ้นกาหนดเวลาในวรรคก่อนแล้ว ผู้สอนยังไม่ส่งระดับการวัดผลให้ โครงการพิจารณากาหนด
ระดับการวัดผลการศึกษารายวิชานั้นส่งให้มหาวิทยาลัยโดยมิชักช้า
๑๒.๖ การนับจานวนหน่วยกิตที่ได้ ให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาได้ระดับ S หรือระดับ
ไม่ต่ากว่า C เท่านั้น
การคานวณค่าระดับเฉลี่ยสาหรับภาคการศึกษาและค่าระดับเฉลี่ยสะสมรายวิชาตามข้อ ๑๒.๒
ให้นาค่าระดับที่นักศึกษาได้ทุกรายวิชามาคานวณด้วย
๑๒.๗ นักศึกษาที่ได้ระดับ U หรือระดับต่ากว่า C ในรายวิชาใดที่เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรต้องจด
ทะเบียนศึกษาในรายวิชานั้นซ้า
นักศึกษาที่ได้ระดับ U หรือระดับต่ากว่า C ในรายวิชาใดที่เป็นวิชาเลือก จะจดทะเบียนศึกษา
รายวิชานั้นซ้าอีก หรือจดทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
นักศึกษาที่ได้ศึกษารายวิชาใดและสอบได้ระดับไม่ต่ากว่า C ไม่มีสิทธิจดทะเบียนศึกษารายวิชา
นั้นซ้าอีก เว้นแต่หลักสูตรจะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
๑๒.๘ ให้บันทึกการวัดผลการศึกษาของนักศึกษาทุกรายวิชาทุกครั้งไว้ในระเบียน

-๕๑๒.๙ ในกรณีที่นักศึกษาขาดสอบรายวิชาใดโดยมีเหตุผลอันสมควร ให้นักศึกษาหรือผู้แทนยื่นคาร้อง
พร้อมหลักฐานต่อคณบดี ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้อานวยการโครงการตามลาดับ ภายในสิบวันนับแต่วันสอบที่ปรากฏ
ตามตารางสอบ เพื่อขออนุมัติให้บันทึกอักษร W สาหรับรายวิชานั้น ถ้าคณบดีไม่อนุมัติให้ถือว่าได้คะแนนเป็นศูนย์สาหรับ
การสอบครั้งนั้น แต่ถ้าได้มีการวัดผลการศึกษาในรายวิชานั้นมาบ้างแล้วในระหว่างภาคการศึกษาให้วัดระดับตามคะแนน
เท่าที่มี
ข้อ ๑๓. การศึกษาโดยไม่วัดผล
๑๓.๑ นักศึกษาอาจจะจดทะเบียนศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่ง เป็นการเสริมความรู้ไม่ต้องมีการวัดผลใน
รายวิ ช านั้ น ก็ ไ ด้ แต่ ต้ อ งได้ รั บ ค าแนะน าจากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา ผู้ ส อน และได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณบดี ทั้ ง ต้ อ งช าระ
ค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
การศึกษาโดยไม่วัดผลนี้ หากนักศึกษาผู้นั้นได้เข้าฟังคาบรรยายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นๆ
ในชั้นเรียนเป็นเวลาไม่ต่ากว่าร้อยละแปดสิบ ของเวลาการศึกษาทั้งหมด ให้บันทึกอักษร AUD สาหรับรายวิชาไว้ใน
ระเบียน
๑๓.๒ ให้นับหน่วยกิตของรายวิชาที่จดทะเบียนศึกษาโดยไม่วัดผลรวมเข้าไปในจานวนหน่วยกิตขั้น
สูงสุดที่นักศึกษามีสิทธิจดทะเบียนศึกษาได้ในแต่ละภาคการศึกษา ตามข้อ ๑๐.๓ ด้วย แต่ไม่ให้นับรวมเข้าไปในจานวน
หน่วยกิตขั้นต่าสุดที่นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษา
๑๓.๓ หน่ ว ยกิ ต ของรายวิ ช าที่ มี ก ารบั น ทึ ก อั ก ษร AUD
ไม่ นั บ เป็ น หน่ ว ยกิ ต สะสม
ข้อ ๑๔. สถานภาพทางวิชาการของนักศึกษา
๑๔.๑ ให้นาผลการศึกษาของนักศึกษามาคานวณค่าระดั บเฉลี่ยสะสมเพื่อพิจารณาสถานภาพทาง
วิชาการของนักศึกษาทุกภาคการศึกษารวมทั้งภาคฤดูร้อนด้วย
๑๔.๒ นักศึกษาที่ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๓.๐๐ ในภาคการศึกษาใดให้อยู่ในภาวะรอพินิจในภาค
การศึกษาถัดไป
๑๔.๓ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจ ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) นักศึกษาที่ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๒.๗๐ จะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
(๒) นักศึกษาที่ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๗๐ ให้อยู่ในภาวะรอพินิจต่อไปอีกหนึ่งภาค
การศึกษา
(๓) เมื่ออยูใ่ นภาวะรอพินิจติดต่อกันสองภาคการศึกษาแล้วนักศึกษาที่ยังได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม
ต่ากว่า ๓.๐๐ จะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
ข้อ ๑๕. การโอนย้ายระหว่างสถาบัน
การโอนย้ายระหว่างสถาบันในโครงการจะกระทาได้ในกรณีที่เป็นการโอนย้ าย เพื่อไปลงทะเบียนทา
วิทยานิพนธ์ในสถาบันที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สังกัดอยู่ โดยนักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาทีไ่ ด้รบั
จากสถาบันเดิมมาทั้งหมด เพื่อขอรับปริญญาจากสถาบันที่ขอย้ายไปได้ ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีของสถาบัน
ต้นสังกัดเดิมและสถาบันที่ขอย้ายไป
ข้อ ๑๖. การสอบวัดคุณสมบัติและการสอบประมวลวิชาเฉพาะสาขา
๑๖.๑ โครงการจะจัดให้มีการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวลวิชา
เฉพาะสาขา (Comprehensive Examination) อย่ างน้อยปีการศึกษาละหนึ่ งครั้ง โดยแต่ละครั้งให้คณบดีแ ต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบ
๑๖.๒ การวัดผลการสอบให้แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับ P (สอบผ่าน) และระดับ N (สอบไม่ผ่าน) โดย
ไม่มีค่าระดับ
๑๖.๓ ให้นักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติ และ/หรือสอบประมวลวิชาเฉพาะสาขาให้ได้ภายใต้เงื่อนไขและ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษา

-๖๑๖.๔ นักศึกษามีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติและสอบประมวลวิชาเฉพาะสาขาได้อย่างละไม่เกิน ๒ ครั้ง
หากการสอบครั้งหลังยังไม่ได้ระดับ P ให้ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
ข้อ ๑๗. การทาวิทยานิพนธ์
๑๗.๑ นักศึกษาจะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ
และต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ และสอบประมวลวิชาเฉพาะ
สาขาได้ระดับ P แล้ว
๑๗.๒ เมื่อนักศึกษาจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์แล้ว ให้คณบดีแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
สาหรับนักศึกษาผู้นั้น เพื่อให้มีหน้าที่แนะนาการทาวิทยานิพนธ์
๑๗.๓ นักศึกษาจะต้องผ่านการอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ภายในเวลา ๒ ปีการศึกษาหลังจากการสอบ
ผ่านประมวลวิชาเฉพาะสาขา มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
๑๗.๔ การวัดผลวิทยานิพนธ์ให้แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้)
๑๗.๕ ในภาคการศึกษาที่นักศึกษาจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ไ ว้แต่ยังเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ไม่แล้วเสร็จ
หรือยังไม่ได้สอบวิทยานิพนธ์แล้วแต่กรณีให้บันทึกอักษร I ไว้ในระเบียน
๑๗.๖ การทาวิทยานิพนธ์ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๘. ค่าธรรมเนียม
นักศึกษาจะต้องชาระค่าธรรมเนียมตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๙. การคืนค่าธรรมเนียม
๑๙.๑ นักศึกษาที่ขอถอนรายวิชาเนื่องจากมหาวิทยาลัยปิดสอนรายวิชานั้นมีสิทธิขอคืนค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียนศึกษารายวิชาและค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์การศึกษาได้เต็มจานวน
๑๙.๒ นักศึกษาที่ขอถอนรายวิชาภายในสิบสี่วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในเจ็ดวันแรก
ของภาคฤดูร้อน มีสิทธิขอคืนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนศึกษารายวิชาและค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์การศึกษาได้กึ่ง
หนึ่ง
๑๙.๓ นักศึกษาที่ขอถอนรายวิชาเมื่อพ้นกาหนดเวลาตาม ๑๙.๒ ไม่มีสิทธิขอคืนค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียนศึกษารายวิชาและค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์การศึกษา
๑๙.๔ นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาตามข้อ ๒๐.๒ ไม่มีสิทธิขอคืนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนศึกษา
รายวิชาและค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์การศึกษา แต่ไม่ต้องชาระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาค
การศึกษานั้น
๑๙.๕ นักศึกษาจะต้องยื่นคาร้องขอคืนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนศึกษารายวิชาและค่าธรรมเนียม
การใช้อุปกรณ์การศึกษาภายในสามสิบวัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ข้อ ๒๐. การลาพักการศึกษา
๒๐.๑ กรณีมีเหตุผลอันสมควร นักศึกษาอาจยื่นคาร้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ ภาค
ใดภาคหนึ่งต่อคณบดีผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้อานวยการโครงการ
นักศึกษาจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาสาหรับภาคการศึกษาที่ได้รับ
อนุมัติให้ลาพัก
๒๐.๒ การลาพักการศึกษาในระหว่างภาคการศึกษา ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) กรณีที่นักศึกษาขอลาพักการศึกษาภายในระยะเวลาสิบสี่วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือ
ภายในเจ็ดวันแรกของภาคฤดูร้อนให้ลบรายวิชาที่จดทะเบียนศึกษาไว้ทั้งหมดออกจากระเบียน
(๒) กรณีที่นักศึกษาขอลาพักการศึกษา เมื่อพ้นกาหนดเวลาตาม (๑) แต่ยังอยู่ภายในสิบสัปดาห์
แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือยังอยู่ภายในสี่สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน ให้บันทึกอักษร W สาหรับรายวิชาที่จด
ทะเบียนศึกษาในภาคการศึกษานั้นทุกวิชาไว้ในระเบียน

-๗(๓) การลาพักการศึกษาเมื่อพ้นกาหนดเวลาตาม (๒) จะกระทามิได้เว้นแต่จะมีเห็นผลอันสมควร
และได้รับอนุมัติจากคณบดี ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้อานวยการโครงการ ในกรณีเช่นว่านี้ให้บันทึกอักษร W สาหรับ
รายวิชาที่จดทะเบียนศึกษาในภาคการศึกษานั้นทุกวิชาในระเบียน
๒๐.๓ การลาพักการศึกษาติดต่อกันเกินกว่าสองภาคการศึกษาปกติจะกระทามิได้ เว้นแต่ จะมีเหตุผล
อันสมควร และได้รับอนุมัติจากคณบดีแล้ว
๒๐.๔ นักศึกษาที่ถูกลงโทษให้พักการศึกษาตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษาในภาคการศึกษาใด ให้
ลบรายวิชาที่ได้จดทะเบียนศึกษาไว้ในภาคการศึกษานั้นออกจากระเบียน และให้คืน เงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
ศึกษารายวิชาเต็มจานวน แต่นักศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา
นักศึกษาที่ถูกลงโทษให้พักการศึกษาด้วยเหตุทุจริตในการสอบไล่รายวิชาใดให้ถือว่าสอบไล่รายวิชา
นั้นได้ระดับ F
๒๐.๕ การลาพักการศึกษาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ไม่อาจถือเป็นเหตุขยายระยะเวลาการศึกษาตามความใน
ข้อ ๗.
ข้อ ๒๑. เงื่อนไขการรับปริญญา
๒๑.๑ นักศึกษาที่ประสงค์จะขออนุมัติปริญญาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาใดให้ยื่นแจ้งความประสงค์เช่นว่า
นั้นเป็นหนังสือต่อมหาวิทยาลัยภายในสามสิบวันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษานั้น นักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขออนุมัติ
ปริญญาเมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาถัดไป
๒๑.๒ มหาวิทยาลัยจะเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อได้ตรวจสอบ
แล้วปรากฏว่าเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) นักศึกษาศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆตามที่หลักสูตร
กาหนดไว้ครบถ้วน
(๒) นักศึกษาได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
(๓) นักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติและสอบประมวลวิชาเฉพาะสาขาได้ระดับ P
(๔) นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ได้ระดับ S และได้นาวิทยานิพนธ์ที่ได้จัดทาขึ้นตามระเบียบที่
มหาวิทยาลัยกาหนดมามอบให้โครงการแล้ว
(๕) นักศึกษาไม่มีหนี้ที่ต้องชาระต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๒.บทเฉพาะกาล สาหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนก่อนปีการศกึษา ๒๕๔๐ จะต้องผ่านการอนุมัติเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ภายในสามปีการศึกษา หลังจากสอบผ่านประมวลวิชาเฉพาะสาขามิฉะนั้นจะถูกถอนชื่ออกจากทะเบียน
นักศึกษา
ข้อ ๒๓.ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับได้ ในกรณีมี
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดหรืออนุมัติ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐
(ลงนาม) นงเยาว์ ชัยเสรี
(ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี)
นายกสภามหาวิทยาลัย

-๘ข้อบังคับหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาเอก โครงการร่วมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
๓
บริหารธุรกิจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

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

๓

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

