ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
.....................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
อาศั ยอํ า นาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่ง พระราชบั ญ ญัติม หาวิท ยาลั ยธรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561
ให้ออกข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“คณะ”
ให้หมายความรวมถึงวิทยาลัย สถาบัน หรือส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นของมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
“คณบดี”
ให้หมายความรวมถึงผู้อํานวยการสถาบัน หรือหัวหน้าส่วน
งานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
“คณะกรรมการประจําคณะ” ให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการประจําวิทยาลัย สถาบัน
หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
“ผู้อํานวยการบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า ผู้อํานวยการบัณฑิตศึกษาหรือผู้อํานวยการ
โครงการบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละคณะ ซึ่งได้รับการแต่งตัง้ จากคณบดี
“กรรมการบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า กรรมการบัณฑิตศึกษาของแต่ละคณะซึ่งได้รับ
การแต่งตัง้ จากคณบดี
“การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรระดับปริญญาโท และหลักสูตรระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย

๒
“หลักสูตร”
หมายความว่า หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
“ภาคการศึกษา”
หมายความว่า ภาคการศึกษาในระบบทวิภาค หรือในระบบ
ไตรภาค แต่ไม่รวมภาคฤดูรอ้ น
“สถาบันอุดมศึกษาอื่น” หมายความว่า มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ได้รับ
การจัดตัง้ ตามกฎหมายของไทย หรือเป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของต่างประเทศ
“ข้อกําหนดหลักสูตร”
หมายความว่ า ข้ อ กํ า หนดหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึก ษาที่ ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการศึกษาของหลักสูตรตามที่ได้รับอนุมัตจิ ากสภามหาวิทยาลัย
“นายทะเบียน”
หมายความว่า ผูอ้ ํานวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
ข้ อ 5 ให้ อ ธิ ก ารบดี เ ป็ น ผู้ รั กษาการตามข้ อบั ง คั บ นี้ และให้ มี อํ า นาจออกประกาศของ
มหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัตติ ามข้อบังคับนี้ได้
หมวด ๑
ระบบการจัดการศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาประจําตัว
ข้อ ๖ มหาวิท ยาลัยจั ดการศึกษาด้ว ยหลั กการประสานงานด้า นวิชาการระหว่า งคณะ
คณะใดมีห น้า ที่จั ดการศึกษาในวิชาการด้านใดให้จัด การศึก ษาในวิชาการด้า นนั้นแก่นั กศึก ษาของ
มหาวิทยาลัยทุกคณะ คณะอื่นใดที่ไม่มหี น้าที่จัดการเรียนการสอนวิชานัน้ หากมีเหตุผลจําเป็นที่จะต้อง
จัดการสอนรายวิชานัน้ เอง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ข้อ ๗ การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมี 2 ระบบ ดังนี้
(๑) ระบบทวิภาคเป็นการจัดการศึกษาที่1ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการ
ศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ และอาจมีภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับต่อจากภาค
การศึกษาที่ ๒ ด้วยก็ได้
(๒) ระบบไตรภาคเป็นการจัดการศึกษาที่1ปีการศึกษามี 3 ภาคการศึกษา คือ ภาคการ
ศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ และภาคการศึกษาที่ ๓
การจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งอาจออกแบบวิธีการเรียนการสอนโดยแบ่งช่วงการศึกษา
ตามหัวข้อการศึกษาที่มปี ริมาณการเรียนรูเ้ ทียบเท่าระบบทวิภาคหรือระบบไตรภาคแล้วแต่กรณี
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาใดจะจั ด การศึ ก ษาในระบบตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น อํ า นาจของ
สภามหาวิทยาลัยเป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ
ข้อ ๘ ระบบทวิภาคในภาคการศึกษาให้มรี ะยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และในภาค
ฤดูร้อนให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัป ดาห์ แต่ให้เ พิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากั บ
ภาคการศึกษา
ระบบไตรภาคในภาคการศึ ก ษาให้ มี ร ะยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า 12 สั ป ดาห์ แ ละไม่ เ กิ น
14 สัปดาห์
ในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนอาจใช้ระยะเวลาศึกษาแตกต่างจากวรรคหนึ่งหรือวรรคสองก็ได้
แต่ตอ้ งมีปริมาณการศึกษาต่อ 1 หน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่าที่กําหนดไว้ในข้อ 10

๓
ข้อ 9 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอาจจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลาก็ได้
ทัง้ นี้ ตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดหลักสูตร
ข้อ 10 หน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรให้คํานวณตามปริมาณการศึกษาโดย 1 หน่วยกิต
เท่ากับปริมาณการศึกษาดังต่อไปนี้
(ก) ระบบทวิภาค
(๑) ในรายวิชาภาคทฤษฎีให้มีเวลาการบรรยายหรือการอภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่นอ้ ยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
(๒) ในรายวิชาภาคปฏิบัติให้มีเวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 2 ชั่ว โมงต่อสัป ดาห์
หรือไม่นอ้ ยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
(๓) การฝึกงานหรือ การฝึกภาคสนามให้มีเวลาฝึกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัป ดาห์
หรือไม่นอ้ ยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
(๔) การทํา โครงงานหรือ กิจ กรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไ ด้รั บมอบหมาย ให้มีเ วลา
ทําโครงงานหรือกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่นอ้ ยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
(๕) การทําวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ให้ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่
น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่นอ้ ยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
(ข) ระบบไตรภาค
(๑) ในรายวิชาภาคทฤษฎีให้มีเวลาการบรรยาย หรือการอภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่นอ้ ยกว่า 12 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
(๒) ในรายวิชาภาคปฏิบัติให้มีเวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 2 ชั่ว โมงต่อสัป ดาห์
หรือไม่นอ้ ยกว่า 24 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
(๓) การฝึ กงานหรื อการฝึกภาคสนามให้ มีเวลาฝึ กไม่น้ อยกว่า 3 ชั่ วโมงต่อสั ปดาห์
หรือไม่นอ้ ยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
(๔) การทํา โครงงานหรือ กิจ กรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไ ด้รั บมอบหมาย ให้มีเ วลา
ทําโครงงานหรือกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่นอ้ ยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
(๕) การทํ า วิท ยานิพ นธ์ สารนิพนธ์ หรือ การค้น คว้า อิสระ ให้ใ ช้เ วลาศึกษาค้นคว้า
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่นอ้ ยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ข้อ ๑1 การกําหนดจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระบบทวิภ าคต้องไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
หรือระบบไตรภาคต้องไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
(๒) หลักสูตรระดับปริญญาโทระบบทวิภาคต้องไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต หรือระบบไตร
ภาคต้องไม่นอ้ ยกว่า 45 หน่วยกิต
(๓) หลั กสูต รปริญ ญาเอกสํ าหรั บ ผู้สํ า เร็ จการศึกษาปริญญาโทต้องมีจํา นวนหน่ว ยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต

๔
(๔) หลักสูตรปริญญาเอกสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีต้องมีจํานวนหน่วยกิตรวม
ตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต
ข้อ ๑๒ การศึกษาระดับปริญญาโท จัดการศึกษาได้เป็น ๒ แผน
(ก) แผน ก
(๑) แบบ ก ๑ เป็นแผนการศึกษาที่ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ระบบทวิภาค
ต้อ งไม่ น้ อ ยกว่ า 36 หน่ ว ยกิ ต หรื อ ระบบไตรภาคต้ อ งไม่ น้อ ยกว่ า 45 หน่ ว ยกิ ต โดยคณะอาจ
กําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึน้ ก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิตแต่จะต้อง
มีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด
(๒) แบบ ก ๒ เป็นแผนการศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ระบบทวิภาคต้องไม่
น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชา (course work) อีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือระบบ
ไตรภาค ต้องทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชา (course
work) อีกไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
(ข) แผน ข เป็ นแผนการศึกษาที่เ น้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องทํา วิทยานิพ นธ์ร ะบบ
ทวิภ าค ต้องกําหนดให้มีการศึกษารายวิชาที่เป็นการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตแต่ไม่เกิน
6 หน่วยกิต หรือระบบไตรภาคต้องไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิตแต่ไม่เกิน 7 หน่วยกิต
ข้อ ๑3 การศึกษาระดับปริญญาเอก จัดการศึกษาได้เป็น ๒ แบบ
(ก) แบบ ๑ การศึกษาระดั บ ปริญ ญาเอกเป็ นแผนการศึกษาที่ เ น้นการวิจั ย ที่ก่อให้เ กิ ด
ความรู้ใหม่ โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ โดยคณะอาจกําหนดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรม
ทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิตแต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามข้อกําหนดหลักสูตร แบ่งเป็น
2 แบบ ดังนี้
(๑) แบบ ๑.๑ การศึกษาระดับปริญญาเอกสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
(๒) แบบ ๑.๒ การศึกษาระดับปริญญาเอกสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต
(ข) แบบ ๒ การศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยที่มีคุณภาพสูง
และก่อ ให้เ กิดความก้า วหน้า ทางวิชาการและวิชาชีพ และจั ดให้มีก ารศึก ษารายวิชาเพิ่ม แบ่ง เป็ น
2 แบบ ดังนี้
(๑) แบบ ๒.๑ การศึกษาระดับปริญญาเอกสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิตและศึกษารายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
(๒) แบบ ๒.๒ การศึกษาระดับปริญญาเอกสําหรับผูส้ ําเร็จระดับปริญญาตรี จะต้องทํา
วิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม (ก) และ (ข) ต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
ไม่แตกต่างกันในแต่ละแบบการศึกษา

๕
ข้อ 14 คณะอาจกําหนดให้นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษาเพื่อทําหน้าที่
แนะนํา หรือให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการเรียน และการดําเนินการอื่นเพื่อดูแลความประพฤติ
และการติดตามผลการเรียนของนักศึกษา
หมวด 2
การเปลี่ยนแผนการศึกษา และการเปลีย่ นระดับการศึกษา
ข้อ 15 ในกรณีที่คณะจัดการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งสองแผนการ
ศึกษาควบคูก่ ัน นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนแผนการศึกษาโดยยื่นคําร้องพร้อมเหตุผลผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจําตัวนักศึกษาหรือผู้อํานวยการบัณฑิตศึกษาต่อคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยนักศึกษาที่ศึกษา
ในแผน ก ต้องยื่นคําร้องก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ และนักศึกษาที่ศึกษาในแผน ข ต้องยื่นคําร้องก่อน
การสอบการค้นคว้าอิสระ
ข้ อ 16 นั ก ศึ ก ษาที่ ศึก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทในสาขาวิ ช าใดอาจเปลี่ ย นไปศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันหรือนักศึกษาที่ศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาใดอาจเปลี่ยนไป
ศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันได้ ภายใต้เงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดหลักสูตรที่จะขอ
เปลี่ยนเข้าศึกษานัน้
การขอเปลี่ย นระดั บ การศึ กษาตามวรรคหนึ่ ง ให้ นัก ศึ กษายื่นคํ า ร้อ งต่อ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรที่จะขอเปลี่ยนเข้าศึกษาเพื่อเสนอความเห็นต่อคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยให้นับ
ระยะเวลาการศึกษาตัง้ แต่ขนึ้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมก่อนเปลี่ยนระดับการศึกษา
หมวด ๓
ระยะเวลาการศึกษา
ข้อ ๑7 ระยะเวลาที่ใช้ศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดหลักสูตร แต่ทั้งนี้
ในข้อกําหนดหลักสูตรต้องกําหนดไว้ไม่เกินระยะเวลาดังต่อไปนี้
(๑) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ไม่เกิน ๖ ภาคการศึกษา
(๒) หลักสู ตรระดับ ปริญ ญาโทที่จัดการศึก ษาในระบบทวิภ าคแบบเต็ม เวลาไม่เ กิน ๑๐
ภาคการศึกษา และแบบไม่เต็มเวลาไม่เกิน ๑๔ ภาคการศึกษา
(๓) หลั ก สู ต รระดั บ ปริญ ญาโทที่ จั ด การศึ ก ษาในระบบไตรภาคแบบเต็ ม เวลาไม่ เ กิ น
๑๕ ภาคการศึกษา และแบบไม่เต็มเวลาไม่เกิน ๒๑ ภาคการศึกษา
(๔) หลักสูตรระดับปริญญาเอกสําหรับ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่เ กิน ๑๒
ภาคการศึกษา
(๕) หลักสูตรระดับปริญญาเอกสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ไม่เกิน ๑๖
ภาคการศึกษา

๖
ข้อ 18 ในกรณีที่นักศึกษาโอนจากหลักสูตรเต็มเวลาไปยังหลักสูตรไม่เต็มเวลาหรือโอน
จากหลั ก สู ต รไม่ เ ต็ม เวลาไปยั ง หลั ก สู ต รเต็ ม เวลา ให้นั บ เวลาการศึก ษาในหลั ก สู ต รเดิม เป็ นเวลา
การศึก ษาของหลั ก สู ต รที่ โ อนเข้ า ศึ ก ษาด้ ว ย โดยการคิ ด ระยะเวลาศึ ก ษาที่ ใ ช้ ศึ ก ษาตามข้อ ๑7
ให้คํานวณระยะเวลาที่ศึกษาให้คิดเป็นสัดส่วนเวลาของหลักสูตรเดิม กับระยะเวลาสูงสุดของภาคที่
ศึกษาอยูก่ อ่ น และนําสัดส่วนนี้ไปใช้กับระยะเวลาสูงสุดของภาคที่จะเข้าศึกษาใหม่
ข้อ ๑9 นักศึกษาที่ศึกษาระดับปริญญาเอกที่ศึกษาครบตามโครงสร้างหลักสูตรและสอบ
ผ่านวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้วแต่จําเป็นต้องรอการตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ
ระดับ นานาชาติ นักศึกษาอาจขอขยายระยะเวลาการศึกษาตามข้อ ๑7 เพื่อรอผลการตอบรับการ
ตีพิมพ์ต่อไปได้ โดยยื่นคําร้องต่อคณบดีเพื่อรายงานเสนอความเห็นต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ในการขอขยายระยะเวลาในวรรคหนึ่ง นั กศึกษาต้องมีห ลั กฐานการส่งผลงานวิจัยเพื่อ
ตีพิม พ์ประกอบคําขอและต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ได้รับ อนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลาการศึกษาด้วย
ข้อ 20 นักศึกษาที่ใช้เวลาศึกษาเกินกว่าระยะเวลาตามข้อ 17 และไม่ได้รับการขยายเวลา
ตามข้อ ๑9 ต้องถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
หมวด 4
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 2๑ การคั ดเลือ กเข้า เป็นนั กศึกษาในหลั กสู ตรวิชาใดให้เ ป็นไปตามหลัก เกณฑ์การ
คัดเลือกเข้าศึกษาที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดหลักสูตรวิชานัน้
หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
นอกจากการคัดเลือกตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว คณะอาจรับบุคคลเข้าศึกษาโดย
วิธกี ารอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี
ข้อ 22 นักศึกษาต้องมีคุณสมบัตทิ ั่วไปและไม่มลี ักษณะต้องห้าม ดังนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาขัน้ ต่ําตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดหลักสูตร
(๒) ไม่เป็นผูป้ ว่ ยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา
(๓) ไม่เป็นผูป้ ระพฤติผดิ ศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
(๔) ต้องไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นเพราะมีความผิด
ทางวินัย ภายในระยะเวลา ๑๐ ปี ก่อนการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
นอกจากคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้อ งห้ า มตามวรรคหนึ่ ง ผู้ซ่ึ ง จะเข้า ศึก ษาในหลั ก สู ต ร
การศึกษาใด ต้องมีคุณสมบัตเิ ฉพาะตามข้อกําหนดหลักสูตรที่เข้าศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาด้วย

๗
ข้อ 23 การกําหนดคุณสมบัตติ าม ข้อ 22 (๑) ในข้อกําหนดหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อ 24 นัก ศึ กษาที่ อยู่ร ะหว่า งศึก ษาในหลั ก สูต รของมหาวิท ยาลั ย จะเข้า ศึกษาในอี ก
หลั ก สู ต รของมหาวิท ยาลั ย มิไ ด้ เว้น แต่ การศึก ษาในหลั ก สู ตรเดิม จะไม่เ ป็ นอุ ป สรรคต่อ การศึกษา
ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา อธิการบดีอาจอนุมัติให้เข้าศึกษาได้อกี หลักสูตรหนึ่ง
หมวด 5
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ข้อ 25 ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่นายทะเบียนกําหนด ภายใน 14 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจําเป็น
นายทะเบียนอาจอนุญาตผ่อนผันการขึ้นทะเบียนได้ แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษา
แรก
ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบสําคัญแสดงวุฒิ
การศึกษาต่อคณะในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถนําส่งได้นายทะเบียนอาจ
ผ่อ นผั น ให้ นํ า มาส่ง ในภายหลั ง แต่ ต้ อ งไม่ เ กิ น ภาคการศึ ก ษาที่ ๑ ของปี ก ารศึ ก ษาแรก หากพ้ น
กําหนดเวลาที่ผอ่ นผันให้แล้วยังไม่อาจนําส่งได้ให้นายทะเบียนเพิกถอนการขึน้ ทะเบียนการเป็นนักศึกษา
ข้อ 2๖ ผูท้ ี่ขนึ้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมี
เหตุ ผ ลและความจํ า เป็ น ให้ นั ก ศึ ก ษายื่ น คํ า ร้ อ งพร้ อ มแสดงเหตุ ผ ลต่ อ คณบดี เ พื่ อ ขออนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการประจําคณะ
การขอย้ า ยหลั ก สู ต รจะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจํ า คณะของ
หลักสูตรที่จะขอย้ายไปศึกษา และให้นับระยะเวลาการศึกษาตัง้ แต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย
เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษา
ในหลักสูตรเดิมด้วย
ข้อ 2๗ หากมีการตรวจพบว่าผูซ้ ึ่งได้ขนึ้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มคี ุณสมบัตหิ รือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ 22 หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียน
เสนอต่ออธิการบดีเพิกถอนการขึน้ ทะเบียนการเป็นนักศึกษาผูน้ นั้
หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฏขึ้นกับผู้ที่สําเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดีเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพิกถอนปริญญาบัตรของผูน้ นั้

๘
หมวด 6
การลงทะเบียนเรียน
ข้อ 2๘ มหาวิท ยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนศึกษารายวิชาและวิทยานิพนธ์ สําหรั บ
แต่ละภาคการศึกษาให้เสร็จก่อนวันเปิดภาคการศึกษานัน้
ในกรณีที่มีเหตุผลสมควร คณบดีอาจออกประกาศคณะงดการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
หรือจํากัดจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งก็ได้
การงดการสอนในรายวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนไว้แล้ว ต้องกระทําภายใน 7 วันนับแต่
วันเปิดภาคการศึกษา หรือ 4 วันนับแต่วันเปิดภาคฤดูรอ้ น
ข้อ 2๙ การลงทะเบียนเรียนในวิชาต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตร โดยอาจมี
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนสําหรับการลงทะเบียนบางรายวิชาในกรณีมีเหตุจําเป็นอันสมควร มีข้อยกเว้น
ได้ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ให้นักศึกษาดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิการบดีกําหนดโดยออกเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัย
หากนักศึกษามีหนี้สินใดๆ กับ มหาวิทยาลัย จะต้องชําระให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะมีสิทธิ
ลงทะเบียนเรียนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัตจิ ากอธิการบดี
ภายหลังจากนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว นักศึกษาต้องดําเนินการตรวจสอบผลการ
ลงทะเบียนของตนเองด้วยภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่ทันกําหนดการตามวรรคหนึ่งอาจขอลงทะเบียนเรียน
ล่าช้าได้ภายใน ๑๔ วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา หรือ ๗ วัน นับแต่วันเปิดภาคฤดูรอ้ น
การลงทะเบียนเรียนล่าช้าต้องชําระเบี้ยปรับเป็นรายวันในอัตราตามประกาศมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา เว้นแต่กรณีที่มิใช่ความผิดของนักศึกษา นักศึกษาอาจยื่นคําร้อง
ต่อคณบดีเพื่อเสนออธิการบดีอนุมัติให้ยกเว้นเบีย้ ปรับการลงทะเบียนล่าช้า
ข้อ ๓๐ นักศึก ษาหลั กสูตรแบบเต็ม เวลาให้ลงทะเบีย นเรียน ในแต่ละภาคการศึกษาได้
ไม่ต่ํากว่า 6 หน่วยกิตและไม่เกิน 15 หน่วยกิต หรือในแต่ละภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ยกเว้น
วิชาฝึกภาคปฏิบัติให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
นักศึกษาหลักสูตรแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่ต่ํากว่า
3 หน่วยกิตและไม่เกิน 12 หน่วยกิต หรือในแต่ละภาคฤดูรอ้ นได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต เว้นแต่ได้รับอนุมัติ
จากคณบดี เ ป็ น กรณี พิ เ ศษอาจลงทะเบี ย นเรี ย นเกิ น กว่ า 3 หน่ ว ยกิ ต แต่ ต้อ งไม่ เ กิ น 6 หน่ว ยกิ ต
ก็ได้
การนับจํานวนหน่วยกิตตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้อยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) มิให้นับจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาได้รับการยกเว้นโดยผ่านการทดสอบ
การวัดผล หรือการเทียบโอนรายวิชา
(๒) จํานวนหน่วยกิตที่จะลงทะเบียนเรียนได้สูงสุด ให้นับหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตร
วิท ยานิพ นธ์ สารนิพ นธ์ การค้นคว้าอิสระ ฝึกภาคปฏิบั ติ ตลอดจนรายวิชาเสริม หลักสู ตรพื้นฐาน

๙
ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดให้ ศึ ก ษาโดยไม่นั บ หน่ ว ยกิ ต รายวิ ช าเสริ ม ความรู้ โ ดยไม่ วั ด ผลการศึ ก ษา
วิชาภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขการรับปริญญาและข้อกําหนดของหลักสูตร และรายวิชาที่ลงทะเบียน
ในสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ได้รับอนุมัตติ ามข้อ 3๖ ด้วย
(3) จํา นวนหน่ว ยกิ ตที่จ ะลงทะเบีย นเรีย นได้ต่ํ า สุ ดมิ ใ ห้ นั บ หน่ว ยกิต ของรายวิ ชาเสริ ม
หลักสูตรพื้นฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต รายวิชาเสริมความรู้โดยไม่วัดผล
การศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการรับปริญญาและข้อกําหนดของหลักสูตร
ข้ อ 3๑ นั ก ศึก ษาอาจลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าน้ อ ยกว่ า จํ า นวนตามข้ อ ๓๐ ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษาจนเหลือจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรน้อยกว่าจํานวนตามข้อ ๓๐
(๒) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัตเิ หตุรา้ ยแรงและจําเป็นต้องใช้เวลาเพื่อการรักษาพยาบาลหรือ
ฟื้นฟูรา่ งกาย โดยได้รับอนุมัตจิ ากคณบดี
ข้อ 3๒ ในกรณีที่นักศึกษาสอบผ่านข้อเขียนทั้งหมดแล้ว นักศึกษาสามารถลงทะเบีย น
วิทยานิพนธ์หรือฝึกภาคปฏิบัตติ ามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตรได้ทงั้ หมด
ข้ อ 3๓ นั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต และระดั บ ปริ ญ ญาโทที่ ศึ ก ษา
ในรายวิชาที่เป็นรายวิชาบังคับของหลักสูตร ได้อักษรไม่ต่ํากว่า C หรือ S จะลงทะเบียนในรายวิชานั้น
อีกไม่ได้ เว้นแต่ขอ้ กําหนดหลักสูตรกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
นั ก ศึ ก ษาได้ อั ก ษรต่ํ า กว่ า C หรือ U ในรายวิ ช าที่ เ ป็ น รายวิ ช าบั ง คั บ ของหลั ก สู ต ร
ให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นได้อีกหนึ่งครั้ง หากในการลงทะเบียนเรียนครัง้ หลังยังได้อักษรต่ํากว่า
C หรือ U อีก ต้องถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
นักศึกษาที่ได้อักษรต่ํากว่า C หรือ U ในรายวิชาเลือกของหลักสูตร ให้ลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นซ้ําอีกจนกว่าจะได้อักษร C ขึ้นไป หรือ S หรืออาจลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอื่นที่เป็น
รายวิชาเลือกของหลักสูตรแทนก็ได้
ข้อ 3๔ นักศึกษาในหลั กสูตรระดับ ปริญญาเอกที่ศึกษาในรายวิชาที่เป็ นรายวิชาบัง คั บ
ของหลักสูตร ได้อักษรไม่ต่ํากว่า B หรือ S จะลงทะเบียนในรายวิชานั้นอีกไม่ได้ เว้นแต่ข้อกําหนด
หลักสูตรกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
นัก ศึก ษาได้อัก ษรต่ํา กว่า B หรือ U ในรายวิชาที่เ ป็ นรายวิชาบั ง คั บ ของหลั กสู ตร
ให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นได้อีกเพียง 1 ครั้ง หากในการลงทะเบียนเรียนครั้งหลังยังได้อักษร
ต่ํากว่า B หรือ U อีก ต้องถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
นักศึกษาที่ได้อักษรต่ํากว่า B หรือ U ในรายวิชาเลือกของหลักสูตร ให้ลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นซ้ําอีกจนกว่าจะได้อักษร B ขึ้นไป หรือ S หรืออาจลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอื่นที่เป็น
รายวิชาเลือกของหลักสูตรแทนก็ได้
ข้อ 3๕ นักศึกษาผู้ใดไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดและไม่ได้ขอลาพักการศึกษา
ตามข้อ ๘๖ ให้ถอนชื่อนักศึกษาผูน้ นั้ ออกจากทะเบียนนักศึกษา

๑๐
ข้ อ 3๖ อธิก ารบดีโ ดยข้ อ เสนอของคณบดีอ าจอนุ มั ติใ ห้ นัก ศึ ก ษาไปลงทะเบี ย นเรีย น
ในรายวิชาที่สถาบัน อุด มศึก ษาอื่น เปิดสอนโดยถือว่า เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของ
นักศึกษาผูน้ นั้ ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) มหาวิ ท ยาลั ย มี ข้ อ ตกลงในโครงการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษากั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ที่นักศึกษาไปศึกษา
(๒) นั กศึ กษามี ข้ อตกลงรั บ ทุ น เพื่ อไปศึ ก ษาในสถาบั น อุ ดมศึ กษาอื่ น จากส่ ว นราชการ
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคประชาชน หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากําไร
(๓) นักศึกษามีความประสงค์จะไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ข้อ 3๗ ในกรณีที่ม หาวิท ยาลัยมีข้อ ตกลงในโครงการแลกเปลี่ยนนั กศึกษากั บสถาบั น
อุดมศึกษาอื่น หรือมีขอ้ ตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นที่มีวัตถุประสงค์ให้มหาวิทยาลัย
หรือคณะรับบุคคลเข้าศึกษาในรายวิชาของมหาวิทยาลัยหรือคณะ อธิการบดีอาจอนุมัติให้ผู้ซึ่งมิได้เป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของมหาวิทยาลัยก็ได้
ผู้ที่ล งทะเบีย นเรีย นรายวิช าของมหาวิ ท ยาลั ยตามวรรคหนึ่ ง ต้อ งชํ าระค่ าธรรมเนีย ม
ในอัตราตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้ อ 3๘ ให้อ ธิ ก ารบดี มี อํ า นาจพิ จ ารณาเรื่อ งการลงทะเบีย นเรี ย นซึ่ ง เกิน กว่ า เงื่ อ นไข
ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ เฉพาะกรณีที่มเี หตุอันเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
หมวด 7
การเพิ่มและการถอนรายวิชา
ข้อ 3๙ การขอเพิ่มรายวิชาภายหลังจากที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้กระทําได้ภายใน 14
วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเปิดภาคฤดูรอ้ น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลอัน
สมควรคณบดีอาจอนุมัติให้เพิ่มรายวิชาเมื่อพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกิน 14 วันก่อนวัน
ปิดภาคการศึกษาหรือภาคฤดูรอ้ นแล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ต้องมีเวลาเรียนครบตามที่กําหนดไว้ในข้อ 8๑
การขอเพิ่มรายวิชาตามวรรคหนึ่งต้องได้รับอนุมัตจิ ากอาจารย์ผสู้ อนในรายวิชานัน้ ก่อน
ข้อ ๔๐ การขอถอนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วให้กระทําได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การขอถอนรายวิชาภายใน 14 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา หรือภายใน 7 วันนับ
แต่วันเปิดภาคฤดูรอ้ น เพื่อการนี้ให้ลบรายวิชานัน้ ออก
(๒) การขอถอนรายวิชาเมื่อพ้นกําหนดเวลาตาม (๑) แต่ไม่เกิน 10 สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาหรือ 4 สัปดาห์แรกของภาคฤดูรอ้ น เพื่อการนี้ให้บันทึกอักษร W สําหรับรายวิชานัน้
(๓) การขอถอนรายวิ ช าเมื่ อ พ้ น กํ า หนดเวลาตาม (๒) แต่ไ ม่เ กิ น 14 วั น ก่ อนปิ ด ภาค
การศึกษาหรือภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ จะกระทําได้เมื่อมีเหตุผลความจําเป็น โดยได้รับอนุมัติจากอาจารย์
ผูส้ อนและคณบดี เพื่อการนี้ให้บันทึกอักษร W สําหรับรายวิชานัน้

๑๑
การขอถอนรายวิชาจนเหลือหน่วยกิตของภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนนั้นน้อยกว่า
จํานวนหน่วยกิตต่ําสุดตามข้อ ๓๐ จะกระทํามิได้ เว้นแต่มีเหตุผลความจําเป็นและได้รับ อนุมัติจาก
คณบดี
ข้อ 4๑ ให้อธิการบดีมีอํานาจพิจารณาเรื่องการเพิ่มและถอนรายวิชาซึ่งเกินกว่าเงื่อนไข
ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ เฉพาะกรณีที่มเี หตุอันเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
หมวด 8
การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต และการเทียบโอนความรู้
ข้อ 4๒ นัก ศึกษาที่ศึกษาในมหาวิท ยาลั ย หรือสถาบั นอุดมศึกษาอื่น อาจขอเทียบโอน
รายวิ ช าและหน่ ว ยกิ ต ที่มี เ นื้ อ หาของรายวิ ช าเที ย บเท่า และมี เ กณฑ์ ก ารประเมิ น ผลหรื อ วั ด ผลได้
มาตรฐานเทียบเท่ากับรายวิชาในหลักสูตรที่ศกึ ษาอยู่ได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า 1 ปีการศึกษา
(2) ให้เทียบโอนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร เว้นแต่ในกรณี
นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทต่อยอดจากการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยในสาขาวิชาเดียวกัน ให้เทียบโอนรายวิชาของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตได้ไม่เกิน
ร้อยละ ๔๐ ของจํานวนหน่วยกิตรายวิชาทัง้ หมด
(3) รายวิชาที่ จะขอเทีย บโอน ต้อ งมิใ ช่ร ายวิชาในหลั กสูต รที่นัก ศึกษาผู้นั้น ถู กถอนชื่ อ
จากทะเบียนนักศึกษา ยกเว้นกรณีนักศึกษาระดั บปริญ ญาโทและระดั บปริญ ญาเอกพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาของมหาวิท ยาลัยเพราะพ้น กําหนดเวลาศึกษาตามข้อบังคับ นี้หรือตามข้อกํา หนดของ
หลักสูตร แต่ได้ศกึ ษารายวิชา (course work) ครบตามข้อกําหนดของหลักสูตรแต่ยังไม่ครบเงื่อนไขที่จะ
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา
(4) รายวิชาที่จะขอเทียบโอนต้องศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปีนับจากปีที่ลงทะเบียนเรียนจนถึง
วันที่ข อเทียบโอนรายวิชาและหน่ว ยกิต ยกเว้นกรณีนั กศึกษาของมหาวิท ยาลัยที่ก ลั บเข้า มาศึกษา
ในหลักสูตรเดิม
(5) รายวิชาที่จะขอเทียบโอนต้องมีผลการศึกษาระดับ B ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ยกเว้นกรณี
ของนักศึกษาซึ่งไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ในโครงการความร่วมมือผลิตบัณฑิต
ร่วมกัน หรือโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการให้เทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตตามผลการศึกษาที่ได้
(6) รายวิชาที่จะขอเทียบโอนต้องเป็นรายวิชาที่เรียนในระดับบัณฑิตศึกษา และเทียบได้
เฉพาะหน่วยกิตรายวิชา (course work) เท่านัน้
นอกจากหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
คณะอาจกําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และรายละเอียดการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตที่แตกต่างจาก
ความในวรรคหนึ่งก็ได้ โดยทําเป็นประกาศคณะและรายงานให้อธิการบดีเพื่อทราบ
ข้อ 4๓ ให้คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ
การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตตามหมวดนี้

๑๒
ข้ อ 4๔ ให้ บั น ทึก ผลการศึ ก ษาในรายวิ ช าที่ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ ใ ห้ เ ที ย บโอนรายวิ ชาและ
หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
(๑) สําหรับกรณีนักศึกษาที่ไปศึกษาตามโครงการความร่วมมือผลิตบัณฑิตร่วมกัน หรือ
โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ หรือไปศึกษาด้วยตนเองโดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี ให้บันทึกผล
การศึกษาตามที่ไ ด้ หรือในรายวิชาที่มีผลการศึกษาได้อั กษร B ขึ้น ไปอาจบันทึกอักษร ACC ก็ไ ด้
ตามหลักเกณฑ์ที่คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะกําหนดโดยทําเป็นประกาศ
คณะ
(๒) สําหรับกรณีนักศึกษาอื่นนอกจาก (๑) ให้บันทึกอักษร ACC
ข้อ 4๕ การเทียบโอนความรูแ้ ละการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธ ยาศั ย การศึกษาตามหลั กสู ตรหรือการอบรมเฉพาะด้า น อาจทํ าได้ตามหลั กเกณฑ์แ ละวิธีการ
ที่คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะกําหนดโดยทําเป็นประกาศคณะ และให้
บันทึกอักษร ACC ในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนความรูน้ นั้
คณะอาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งโดยจัดให้มกี ารทดสอบข้อเขียนหรือสอบภาคปฏิบัตกิ ็ได้
หมวด 9
การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาต่างประเทศ
ข้อ 4๖ การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) การสอบประมวลความรู้อาจทําได้โดยการสอบข้อเขียน หรือสอบปากเปล่า หรือทั้ง
สองอย่าง ทัง้ นี้ ตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดหลักสูตร
(๒) นักศึกษาต้องมีคุณสมบัตทิ ี่จะเข้าสอบประมวลความรู้ตามข้อกําหนดหลักสูตร และยื่น
ความจํานงต่อคณะเพื่อขอสอบ
(๓) การจัดสอบประมวลความรู้ให้กระทําได้ไม่เกินปีการศึกษาละ ๓ ครัง้
(๔) ให้ มี คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ที่ คณบดีแ ต่ง ตั้ ง มีห น้า ที่ดํ า เนิ น การสอบ
ประมวลความรูแ้ ละกําหนดผลการสอบประมวลความรู้
(๕) ผลการสอบให้ได้อักษร P (ผ่าน) หรือ N (ไม่ผา่ น)
(๖) นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ภายในจํานวนไม่เกิน 3 ครั้ง
เว้ น แต่ ข้ อ กํ า หนดหลั ก สู ต รกํ า หนดไว้ น้ อ ยกว่า 3 ครั้ ง ให้ เ ป็ น ไปตามข้อ กํ า หนดของหลั ก สู ต รนั้ น
ทั้งนี้ หากไม่สามารถสอบผ่า นได้ต้องถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนัก ศึกษาและผลการสอบทุ กครั้ง
ต้องบันทึกไว้ในใบแสดงผลการศึกษา
ข้อ 4๗ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สําหรับนักศึกษาระดับปริญญา
เอก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) การสอบต้องกระทําโดยการสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่า ตามหลักเกณฑ์การสอบ
ที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดของหลักสูตร

๑๓
(๒) นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติที่จะเข้าสอบวัดคุณสมบัติตามข้อกําหนดหลักสูตร และยื่น
ความจํานงต่อคณะเพื่อขอสอบ
(3) นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ภายในจํานวนไม่เกิน 3 ครั้ง
เว้ น แต่ ข้ อ กํ า หนดหลั ก สู ต รกํ า หนดไว้ น้ อ ยกว่า 3 ครั้ ง ให้ เ ป็ น ไปตามข้อ กํ า หนดของหลั ก สู ต รนั้ น
ทัง้ นี้ หากไม่สามารถสอบผ่านได้ต้องถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาและผลการสอบทุกครั้งต้อง
บันทึกไว้ในใบแสดงผลการศึกษา
ข้อ 4๘ ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกต้องได้
อักษร P (ผ่าน) ในความรู้ด้านภาษาต่างประเทศที่กําหนดไว้ในหลักสูตร จากกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษาในรายวิชาภาษาต่างประเทศตามที่หลักสูตรกําหนดจนได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ตาม
หลักเกณฑ์ที่อธิการบดีกําหนดโดยทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
(๒) ยื่น ผลการสอบภาษาต่ า งประเทศตามหลั ก เกณฑ์ ที่ อ ธิก ารบดีกํ า หนดโดยทํ า เป็ น
ประกาศมหาวิทยาลัย
(๓) เป็นนักศึกษาผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ใช้ภาษาทางการเป็นภาษาเดียวกับภาษาที่กําหนดไว้
ในข้อกําหนดหลักสูตร
(4) เป็ น นั กศึก ษาที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากหลั ก สู ตรที่ ส อนโดยใช้ ภ าษาเดีย วกั บ ภาษาที่
หลักสูตรกําหนดให้สอบผ่านก่อนการสําเร็จการศึกษา ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สําเร็จ
การศึกษาถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา
หมวด 10
การทําและการสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ
ข้อ 4๙ นัก ศึก ษาตามหลักสู ตรระดั บปริญ ญาโท แผน ก ๑ ตามข้อ 12 (1) สามารถ
ลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์ได้ตงั้ แต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
นักศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ๒ ตามข้อ 12 (๒) จะลงทะเบียนทํา
วิทยานิพนธ์ได้เมื่อมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึก ษา หรือมีห น่ว ยกิตสะสมไม่น้อ ยกว่า ๑๒
หน่ว ยกิ ต โดยได้ ร ะดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมไม่ ต่ํา กว่า ๓.๐๐ และมีคุ ณ สมบั ติ ครบตามเงื่อ นไขของ
หลักสูตร
(๒) ในกรณีที่หลักสูตรกําหนดให้มีการสอบประมวลความรู้ นักศึกษาต้องสอบประมวล
ความรู้ให้ได้ระดับ P (ผ่าน)
ข้ อ ๕๐ นั ก ศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รระดั บ ปริญ ญาเอกแบบ ๑ ตามข้ อ 1๓ (ก) สามารถ
ลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์ได้ตงั้ แต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

๑๔
นัก ศึ ก ษาตามหลั กสู ต รระดั บ ปริ ญ ญาเอกแบบ ๒ ตามข้ อ 1๓ (ข) จะลงทะเบีย นทํ า
วิทยานิพนธ์ได้เมื่อมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษามาแล้ว ไม่น้อ ยกว่า ๒ ภาคการศึกษา หรือ มีห น่ว ยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒
หน่ว ยกิ ต โดยได้ ร ะดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมไม่ ต่ํา กว่า ๓.๐๐ และมีคุ ณ สมบั ติ ครบตามเงื่อ นไขของ
หลักสูตร
(2) สอบวัดคุณสมบัติให้ได้ระดับ P (ผ่าน)
ข้อ 5๑ กรณีที่นักศึกษาได้หน่วยกิตสะสมของรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว แต่ยัง
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระไม่ได้ เพราะยังมีคุณสมบัติไม่ครบตาม ข้อ ๔๙
และ ข้อ ๕๐ นักศึกษาผูน้ ั้นต้องรักษาสถานภาพนักศึกษา และชําระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพ
นักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ไม่มกี ารลงทะเบียน
การรักษาสถานภาพให้นักศึกษาทําเป็นหนังสือยื่นต่อคณะ
ข้อ 5๒ การสอบวิทยานิพนธ์ ให้คณบดีแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อทําหน้าที่
แนะนําการเขียนวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษา
เมื่อนักศึกษาจัดทําเค้าโครงวิทยานิพนธ์เสร็จแล้ว ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้า
โครงวิท ยานิพ นธ์ อย่างน้อย ๓ คน ในกรณีที่เ ป็นหลั กสู ตรระดั บปริญญาโท และอย่างน้อย ๕ คน
ในกรณีที่เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ที่เป็นอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันสอบเค้า
โครงวิทยานิพนธ์โดยมีคุณสมบัตเิ ป็นไปตามเกณฑ์ของสกอ.
เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เห็นว่านักศึกษาพร้อมที่จะเสนอวิทยานิพนธ์ ให้คณบดี
แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์จากบุคคลในวรรคก่อน
การแต่ง ตั้ง กรรมการเพิ่ม เติม หรือ เปลี่ย นแปลงกรรมการสอบวิท ยานิพนธ์ต ามความ
ในวรรคก่อนจะกระทําได้เฉพาะกรณีที่มเี หตุผลและความจําเป็น
ข้อ 5๓ คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้อ 5๔ การสอบวิทยานิพนธ์ จะต้องมีกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ครบทุกคนจึงจะถือว่า
การสอบนัน้ มีผลสมบูรณ์ ถ้ากรรมการไม่ครบให้เลื่อนการสอบออกไป
ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นคณบดีอาจมีคําสั่งเปลี่ยนกรรมการสอบวิท ยานิพนธ์ใหม่
หรือแต่งตัง้ เพิ่มเติมก็ได้
ข้อ 5๕ การวัดผลวิท ยานิพนธ์ให้แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U
(ใช้ไม่ได้) โดยวิทยานิพนธ์ที่ได้รับระดับ S จะต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ข้อ 5๖ นักศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ข ตามข้อ 12 (ข) จะลงทะเบียนทํา
สารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระได้เมื่อศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาหรือมีหน่วยกิตสะสม
ไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ หน่วยกิต โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ และมีคุณสมบัติครบตามที่
กําหนดไว้ในหลักสูตร

๑๕
ข้อ 5๗ การสอบสารนิพนธ์ หรือการสอบค้นคว้าอิสระ ให้คณบดีแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
สารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ เพื่อทําหน้าที่แนะนําการเขียนสารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระให้แก่
นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระและคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์หรือ
การค้ น คว้ า อิ ส ระ ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้อ ๕๘ เมื่อนักศึกษาจัดทําเค้าโครงสารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเสร็จแล้ว ให้คณบดี
แต่ง ตั้ง คณะกรรมการสอบเค้า โครงสารนิพ นธ์ หรือการค้นคว้า อิสระ อย่า งน้อย 2 คน ซึ่ง จะต้อง
ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระที่เป็นอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัย
หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อร่วมกันสอบเค้าโครงสารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระโดยมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์ของสกอ.
เมื่ออาจารย์ที่ป รึกษาสารนิพ นธ์ห รือการค้นคว้า อิสระเห็ นว่า นัก ศึกษาพร้อมที่จ ะเสนอ
สารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
จากบุคคลในวรรคก่อน
การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสารนิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระตามความในวรรคก่อนจะกระทําได้เฉพาะกรณีที่มเี หตุผลและความจําเป็น
ข้อ 5๙ การสอบสารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ จะต้องมีกรรมการสอบสารนิพนธ์ หรือ
การค้นคว้าอิสระครบทุกคนจึงจะถือว่าการสอบนัน้ มีผลสมบูรณ์ ถ้ากรรมการไม่ครบให้เลื่อนการสอบ
ออกไป
ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นคณะอาจมีคําสั่งเปลี่ยนกรรมการสอบสารนิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระใหม่หรือแต่งตัง้ เพิ่มเติมก็ได้
ข้อ ๖๐ การวัดผลสารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดหลักสูตร
ข้อ ๖๑ หลั กเกณฑ์และวิธีการสอบ เค้า โครงวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้า
อิสระ ให้เป็นไปตามที่อธิการบดีกําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 6๒ การจัดทําวิท ยานิพนธ์ สารนิพ นธ์ และการค้นคว้าอิสระ ให้เ ป็นไปตามแบบที่
อธิการบดีโดยข้อเสนอของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้ อ 6๓ เมื่อ นั กศึ ก ษาได้ล งทะเบีย นวิ ท ยานิพ นธ์ สารนิ พ นธ์ หรื อ การค้น คว้า อิ ส ระให้
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ สารนิพ นธ์ หรื อ การค้น คว้ า อิ ส ระ ประเมิ น ความก้า วหน้ า การทํ า
วิท ยานิพ นธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้า อิสระ ของนั กศึก ษาได้ตามที่เห็ นสมควร และเมื่อสิ้น ภาค
การศึกษาให้รายงานและส่งผลการประเมินความก้าวหน้าให้คณบดี เพื่อจัดส่งให้สํานักงานทะเบียน
นักศึกษาบันทึกผลไว้ในใบแสดงผลการศึกษาเป็นรายภาคการศึกษา
ในกรณีที่มีเหตุผลจําเป็นเพื่อประโยชน์ต่อการทําวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้า
อิส ระของนั ก ศึ ก ษา คณบดี อ าจแต่ ง ตั้ง ผู้ ทํ า หน้ า ที่ ป ระเมิ น ร่ ว มกั บ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิพ นธ์
สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระด้วยก็ได้

๑๖
หลักเกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้า
อิส ระให้เ ป็ น ไปตามประกาศของแต่ ละคณะหรือ ประกาศของมหาวิท ยาลั ย ทั้ง นี้ ต้อ งประกาศให้
นักศึกษาทราบล่วงหน้า
ข้อ 6๔ ผลการประเมิน ความก้าวหน้าการทําวิท ยานิพ นธ์ สารนิพนธ์ หรือ การค้นคว้า
อิสระ ให้ประเมินด้วยอักษรอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(๑) “NP” (No Progress) หมายถึง ไม่มีความก้าวหน้า จํานวนหน่วยกิตที่ได้ มีค่าเป็น 0
(ศูนย์)
(๒) “U” (Unsatisfactory) หมายถึง นั ก ศึก ษาได้ รั บ หน่ ว ยกิ ตครบตามจํา นวนหน่ว ยกิ ต
ที่กําหนดในหลักสูตร แต่ผลการสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ คือ “ใช้ไม่ได้”
(๓) “F” (Failure) หมายถึง นักศึกษาได้รับ หน่ว ยกิตครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กํา หนด
ในหลักสูตรที่มเี กณฑ์การประเมินเป็นค่าระดับคะแนน แต่ผลการสอบสารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
คือ “สอบตก”
(๔) “SP” (Satisfactory and Progress) หมายถึง มีความก้าวหน้า โดยระบุจํานวนหน่วยกิต
ของนักศึกษาแต่ละคนตามความก้าวหน้าของผลงานในแต่ละภาคการศึกษา แต่ไม่เกินจํานวนหน่วยกิต
ที่ลงทะเบียน
(๕) “S” (Satisfactory) หมายถึง นักศึกษาได้รับหน่วยกิตครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนด
ในหลักสูตร และผลการสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ คือ “ใช้ได้”
ข้อ 6๕ นักศึกษาที่ได้รับผลการประเมินความก้าวหน้าเป็นอักษร NP ติดต่อกัน 2 ครั้ง
ในการลงทะเบียนครัง้ ต่อไปจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการสอบ
ในกรณีที่มีก ารลาพั ก การศึ กษาในภาคการศึก ษาต่อ จากภาคการศึก ษาที่ ไ ด้อัก ษร NP
และในภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา ยังได้อักษร NP อีก ให้ถือว่าเป็นการได้
อักษร NP 2 ครัง้ ติดต่อกัน
ข้ อ 6๖ ในกรณี ที่ ผ ลการประเมิ น ผลความก้ า วหน้ า ของนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ อั ก ษร NP
ให้ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(๑) ในกรณีที่ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือ
การค้นคว้าอิสระ หรือคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ให้อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระพิจารณาตรวจสอบหาสาเหตุและแจ้งให้นักศึกษา
ทราบ
(๒) ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระแล้ว ให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาตรวจสอบหาสาเหตุและแจ้งให้นักศึกษาทราบ
(๓) ในกรณีที่มีก ารแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้า
อิสระแล้ว ให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาตรวจสอบหาสาเหตุและแจ้งให้นักศึกษาทราบ
ในกรณีที่การได้อักษร NP เกิดจากความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในหัวข้อเรื่องของ
นักศึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษา หรือไม่ตรงกับประเด็นตามความสนใจหรือความถนัดของนักศึกษา

๑๗
คณบดี โ ดยข้ อ เสนอของนั ก ศึ ก ษา อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ คณะกรรมการสอบเค้ า โครง
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระ หรือผูอ้ ํานวยการบัณฑิตศึกษาอาจพิจารณาแก้ไขโดยวิธกี ารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) เปลี่ยนหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
(๒) เปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
(๓) ยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือ
การค้นคว้าอิสระ หรือคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
ข้ อ 6๗ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ ผลการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ สารนิ พ นธ์ หรื อ การค้ น คว้ า อิ ส ระ
เป็นอักษร U หรือ F ต้องถูกถอนชื่อ (Dismissed) ออกจากทะเบียนนักศึกษา
ข้อ 6๘ นัก ศึกษาที่สอบวิท ยานิพ นธ์ สารนิพ นธ์ หรือการค้นคว้า อิสระผ่า น ไม่ว่า จะมี
เงื่อนไขแก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการสอบหรือไม่ก็ตาม และเป็นนักศึกษาที่ได้หน่วยกิตครบ
ตามข้อกําหนดหลักสูตร ต้องส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ให้คณะภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไป โดยระยะเวลา
การศึกษารวมต้องไม่เกินระยะเวลาตลอดหลักสูตรที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ
หมวด ๑1
อักษรแสดงผลการศึกษา
ข้อ ๖๙ ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา แบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้
(๑) ผลการศึ ก ษารายวิ ชาที่มี ค่ า ระดั บ และนํ า มาคํ า นวณระดั บ คะแนนเฉลี่ ย มี อั ก ษร
ความหมาย และค่าระดับดังนี้
อักษร
ความหมาย
ความหมายภาษาอังกฤษ ค่าระดับ
A
ผลการประเมินขัน้ ชัน้ เลิศ
Excellent
4.00
Aผลการประเมินค่อนข้างชัน้ เลิศ Almost Excellent
๓.๖๗
B+
ผลการประเมินขัน้ ดีมาก
Very Good
๓.๓๓
B
ผลการประเมินขัน้ ดี
Good
3.00
Bผลการประเมินค่อนข้างขัน้ ดี
Fairly Good
๒.๖๗
C+
ผลการประเมินขัน้ ดีพอใช้
Almost Good
๒.๓๓
C
ผลการประเมินขัน้ พอใช้
Fair
2.00
D
ผลการประเมินขัน้ อ่อน
Poor
1.00
F
ผลการประเมินขัน้ ตก
Failed
0
(๒) ผลการศึ ก ษาที่ ไ ม่มี ค่า ระดั บ และไม่นํ า มาคํ า นวณระดั บ คะแนนเฉลี่ ย มีอั กษรและ
ความหมาย ดังนี้
อักษร
ความหมาย
ความหมายภาษาอังกฤษ
P
ผ่าน
Pass
N
ไม่ผา่ น
Not Pass

๑๘
อักษร
S
U
ACC

I
W
AUD

ความหมาย
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ได้ รั บ ยกเว้ น รายวิ ช าโดยผ่ า นการทดสอบเที ย บ
ความรู้หรือใช้ผลการสอบในรายวิชาที่นับหน่วยกิต
หรือได้รับการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต
การวัดผลไม่สมบูรณ์
การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ
การศึกษาโดยไม่วัดผลการศึกษา

ความหมายภาษาอังกฤษ
Satisfactory
Unsatisfactory
Accreditation

Incomplete
Withdraw
Audit

ข้อ ๗๐ อักษร P หรือ N ให้ใช้ได้ในรายวิชาของหลักสูตรที่กําหนดให้มผี ลการศึกษาสําหรับ
รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
ผลการศึกษาระดับผ่าน ให้ใช้อักษร P และระดับไม่ผา่ น ให้ใช้อักษร N
ในกรณีที่นักศึกษาต้องศึกษาวิชาเสริมหลักสูตร ถ้านักศึกษาผู้นั้นสอบได้ตั้งแต่ระดับ C ให้
ถือว่าสอบได้ระดับ P ถ้าได้ต่ํากว่าระดับ C ให้ถอื ว่าได้ระดับ N ในวิชานัน้
ข้อ ๗๑ การวัดผลการศึกษาของนักศึกษาทุกรายวิชาทุกครัง้ ต้องบันทึกไว้ในระเบียนเว้น
แต่วชิ าภาษาต่างประเทศซึ่งจะบันทึกเมื่อนักศึกษาสอบได้ระดับ P (ผ่าน) หรือเมื่อการสอบครั้งนั้นเป็น
การสอบครัง้ สุดท้ายของนักศึกษาเท่านัน้
ข้อ ๗๒ อักษร S หรือ U ให้ใช้ได้ในรายวิชาของหลักสูตรที่นับหน่วยกิตและกําหนดให้มีผล
การศึกษาเป็นระดับใช้ได้ หรือระดับใช้ไม่ได้
ผลการศึกษาระดับใช้ได้ ให้ใช้อักษร S และระดับใช้ไม่ได้ ให้ใช้อักษร U
ข้อ ๗๓ อักษร ACC ให้ใช้ในรายวิชาที่ให้นักศึกษาสามารถนําผลการทดสอบเทียบความรู้
หรือคะแนนการทดสอบอื่นมาใช้แทนการศึกษาในรายวิชานั้นได้ หรือได้รับการเทียบโอนรายวิชาและ
หน่วยกิต
อักษร ACC ให้ใช้ในรายวิชาที่นํามานับหน่วยกิต
ข้อ ๗๔ อักษร I ให้ใช้กับรายวิชาที่การวัดผลการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และเป็นการบันทึก
ไว้เป็นการชั่วคราว
นักศึกษาที่ได้อักษร I ในรายวิชาใด ให้อาจารย์ผู้สอนดําเนินการวัดผลในรายวิชานั้นให้แล้ว
เสร็จภายใน 80 วันนับแต่วันปิดภาคการศึกษา แต่หากไม่สามารถดําเนินการวัดผลได้ทันโดยที่ไม่ใช่
ความผิดของอาจารย์ผู้สอน ให้อาจารย์ผู้สอนกําหนดผลการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้นจากคะแนนสอบ
หรือคะแนนการวัดผลการศึกษาโดยวิธกี ารอื่นเท่าที่นักศึกษาผูน้ นั้ มีอยู่
เมื่อ พ้ น 90 วั น นั บ แต่ วั น ปิด ภาคการศึก ษา หากยั ง ไม่ มีก ารดํ า เนิ นการตามวรรคสอง
ให้บันทึกอักษร W

๑๙
ข้อ ๗๕ อักษร W ให้ใช้ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ในรายวิชาที่นักศึกษาได้อักษร I และอาจารย์ผสู้ อนยังไม่ได้กําหนดผลการศึกษาภายใน
90 วันนับแต่วันปิดภาคการศึกษา
(๒) ในรายวิชาทีน่ ักศึกษาขาดสอบโดยมีเหตุผลอันสมควร และได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือ
อธิการบดีแล้วแต่กรณี
(๓) ได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาตามข้อ ๔๐ (๒) และ ๔๐ (๓)
(๔) ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๘๘ (๒) และ 8๘ (๓)
ในกรณีตาม (๒) นักศึกษาต้องยื่นคําร้องขออนุมัติเพื่อบันทึกอักษร W ต่อคณบดีผ่าน
อาจารย์ผสู้ อนภายใน 10 วันนับแต่วันสอบ หากยื่นคําร้องเมื่อพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวและคณบดีเห็น
ว่ามีเหตุผลอันสมควรให้รายงานเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๗๖ อักษร AUD กระทําได้ในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อการเสริมความรู้
โดยไม่ต้อ งมีก ารวัด ผล และมีเ วลาเรีย นในรายวิ ชานั้นตามเกณฑ์ที่กํ า หนดไว้ ใ นข้อ ๘๑ หรือ ตาม
ข้อกําหนดของหลักสูตรและรายวิชา
นัก ศึก ษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อเสริมความรู้ต้องได้รับ อนุญ าตจากผู้อํา นวยการ
โครงการหรือผู้อํ า นวยการบั ณ ฑิต ศึกษาและอาจารย์ผู้ส อน และชํ า ระค่า ธรรมเนีย มตามประกาศ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
เมื่อ ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเพื่อการเสริม ความรู้โ ดยไม่ต้อ งมีการวัด ผลแล้ว จะขอ
เปลี่ยนแปลงเป็นการลงทะเบียนเรียนเพื่อวัดผลการศึกษาได้ภายใน 14 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา
หรือ 7 วันนั บแต่วัน เปิดภาคฤดูร้อนโดยต้องได้รับ อนุ มัติจากคณบดี เมื่อพ้นกํ า หนดเวลานี้แล้ว จะ
กระทํามิได้
ห้ามมิให้ลงทะเบียนเรียนเพื่อวัดผลการศึกษาในรายวิชาที่ได้อักษร AUD แล้วซ้ําอีก เว้นแต่
กรณีการย้ายหลักสูตรและรายวิชานัน้ เป็นรายวิชาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่ยา้ ยเข้า
ข้ อ ๗๗ การนั บ จํ า นวนหน่ ว ยกิ ต สะสมสํ า หรั บ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รระดั บ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโทให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาได้ระดับ S
หรือระดับไม่ต่ํากว่า C เท่านัน้
รายวิชาที่นักศึกษาได้ระดับต่ํากว่า C ไม่วา่ จะเป็นรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก ให้นํามา
คํานวณค่าระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานัน้ และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครัง้ ไป
ข้อ ๗๘ การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมสําหรับการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก
ให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาได้ระดับ S หรือระดับไม่ต่ํากว่า B เท่านัน้
รายวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับต่ํากว่า B ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือกให้
นํามาคํานวณค่าระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานัน้ และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครัง้ ไป
ข้อ ๗๙ ในกรณีที่นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาใดซ้ําหรือแทนกันตามข้อกําหนดหลักสูตรให้
นับจํานวนหน่วยกิตของรายวิชานัน้ ได้เพียงครัง้ เดียว

๒๐
หมวด ๑2
การวัดผลการศึกษา
ข้อ ๘๐ มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการวัดผลการศึกษาสําหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนไว้ในภาคการศึกษาหรือภาคฤดูรอ้ น
การวัดผลการศึกษาอาจกระทําได้ระหว่างภาคด้วยวิธี รายงานจากหนังสือที่กําหนดให้อ่าน
งานที่แบ่งกันทําเป็นหมู่คณะ การทดสอบระหว่างภาค การเขียนรายงานประจํารายวิชาหรืออื่นๆ และ
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาจะมีการสอบไล่สําหรับแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาคนั้น หากไม่มกี ารสอบไล่เมื่อ
สิน้ ภาคการศึกษาจะต้องมีการวัดผลตามวิธกี ารที่อาจารย์ผสู้ อนกําหนด
ในบางกรณี มหาวิทยาลัยอาจใช้วธิ ที ดสอบเทียบความรูแ้ ทนการวัดผลการศึกษาตามความ
ในวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ ๘๑ นักศึกษาที่มีเวลาเรียนตลอดภาคการศึกษาในรายวิชาใดไม่ถึงร้อยละ 70 ของ
เวลาเรียนในรายวิชานั้นทั้งหมดหรือตามที่กําหนดไว้ในรายวิชาหรือข้อกําหนดหลักสูตร ไม่มีสิทธิเข้า
สอบไล่ ใ นรายวิชานั้ น เว้น แต่มี เ หตุ ผลความจํ า เป็น อั นมิใ ช่ความผิดของนั กศึก ษาผู้นั้น คณบดีอ าจ
อนุญาตให้เข้าสอบไล่ได้เป็นกรณีพเิ ศษ
การนั บ เวลาเรีย นตามวรรคหนึ่ง ให้ นับ การเรี ย นในรายวิ ชานั้น ทั้ ง การเรี ย นภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม และการทําโครงงาน
หมวด ๑3
การคํานวณคะแนนเฉลี่ย
ข้อ ๘๒ ให้คํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษาและภาคฤดูร้อนเมื่อสิ้นภาค
โดยคํานวณตามวิธกี ารดังต่อไปนี้
(๑) ให้นําค่าระดับคะแนนของรายวิชาที่ได้คูณด้วยจํานวนหน่วยกิตของรายวิชานัน้
(๒) ให้นําผลการคํานวณตาม (๑) ของทุกรายวิชามารวมกัน
(๓) ให้นําผลการคํานวณตาม (๒) มาหารด้วยจํานวนหน่วยกิตทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียน
ในภาคนัน้
(๔) ผลการคํานวณตาม (๓) เป็นคะแนนเฉลี่ยสําหรับภาคนัน้
ข้อ ๘๓ การคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คํานวณตามวิธกี ารดังต่อไปนี้
(๑) ให้ นํ า ค่ า ระดั บ คะแนนของรายวิ ช าที่ ไ ด้ คู ณ ด้ ว ยจํ า นวนหน่ ว ยกิ ต ของรายวิ ช าที่
ลงทะเบียนไว้ทงั้ หมดทุกภาคการศึกษา
(๒) ให้นําผลการคํานวณตาม (๑) ของทุกรายวิชามารวมกัน
(๓) ให้นําผลการคํานวณตาม (๒) มาหารด้วยจํานวนหน่วยกิตทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนไว้
ทุกภาคการศึกษาและภาคฤดูรอ้ น
(๔) ผลการคํานวณตาม (๓) เป็นคะแนนเฉลี่ยสะสม

๒๑
ข้อ ๘๔ ในการคํานวณตามข้อ ๘๒ (๔) หรือ ข้อ ๘๓ (๔) หากได้ท ศนิยมตําแหน่งที่ 3
เป็นจํานวนตัง้ แต่ 5 ขึน้ ไปให้ปัดเศษขึน้ ไป
หมวด ๑4
สถานภาพทางวิชาการ
ข้อ ๘๕ สถานภาพทางวิชาการของนักศึกษาให้พิจารณาจากผลการคํานวณคะแนนเฉลี่ย
สะสมของนักศึกษา เมื่อสิน้ ภาคการศึกษาและภาคฤดูรอ้ นที่เรียน ดังนี้
(๑) นักศึกษาที่มคี ะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึน้ ไปมีสถานภาพทางวิชาการปกติ (Normal)
(๒) นักศึกษาที่มคี ะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 3.00 มีสถานภาพทางวิชาการเตือน (Warning)
(๓) นักศึกษาซึ่งอยู่ในสถานภาพทางวิชาการเตือน และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๒.๗0
ในภาคถัดมา ต้องถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา (Dismissed)
(4) นักศึกษาซึ่งอยู่ในสถานภาพทางวิชาการเตือน และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 3.00
แต่สูงกว่า 2.70 ในภาคถัดมา ให้มสี ถานภาพทางวิชาการภาวะรอพินจิ (Probation)
(5) นักศึกษาซึ่งอยู่ในสถานภาพทางวิชาการภาวะรอพินจิ ตาม (4) ในภาคที่ผ่านมา และมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๓.๐๐ ในภาคถัดมา ต้องถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา (Dismissed)
หมวด ๑5
การลาพักการศึกษา
ข้อ ๘๖ นักศึกษาอาจขอลาพักการศึกษาได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจําการ
(๒) ได้รับทุนเพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัตงิ านเพิ่มพูนความรูค้ วามสามารถ
(๓) เจ็ บ ป่ว ยหรื อ ประสบอุ บั ติ เ หตุ ร้ า ยแรงจนจํ า เป็ น ต้ อ งพั ก การศึ ก ษาเพื่ อ การรั ก ษา
พยาบาลหรือฟื้นฟูรา่ งกายตามใบรับรองแพทย์
(4) ในกรณีที่มเี หตุผลอันสมควรอื่น
การลาพักการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้นักศึกษายื่นคําร้องต่อคณบดีและให้คณบดีเป็นผู้
พิจารณาอนุมัติ เว้นแต่การลาพักการศึกษาเกินกว่า 2 ภาคการศึกษาติดต่อกันต้องได้รับการอนุมัติ
จากอธิการบดี
ข้อ ๘๗ กรณีนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนให้ยื่นคําร้องขอลาพักการศึกษาต่อคณบดีภายใน
30 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา
ข้ อ ๘๘ ในกรณีที่นั กศึก ษาลงทะเบีย นเรีย นไว้แ ล้ ว ได้รั บ อนุมั ติใ ห้ ลาพั กการศึก ษาให้
ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่นักศึกษาขอลาพักภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาหรือภายใน 7 วัน
แรกของภาคฤดูรอ้ น ให้ลบรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วออก

๒๒
(๒) ในกรณีที่นักศึกษาขอลาพักเมื่อพ้นกําหนดเวลาตาม (๑) แต่ยังไม่เกิน 10 สัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาหรือ 4 สัป ดาห์แรกของภาคฤดูร้อ น ให้บันทึกอั กษร W สําหรับ รายวิชาที่ไ ด้
ลงทะเบียนเรียนไว้
(๓) ในกรณีที่นักศึกษาขอลาพักเมื่อพ้นกําหนดเวลา ตาม (๒) แต่ก่อนวันปิดภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 14 วัน จะกระทําได้เมื่อมีเหตุผลอันสมควร และต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี ให้บันทึก
อักษร W สําหรับรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้
ข้อ ๘๙ นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียนหรือการลาพักการศึกษาก่อน
วันเปิดภาคการศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพ ตามประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้ อ ๙๐ คณะจะต้อ งแจ้ง รายชื่อ นั ก ศึก ษาที่ไ ด้รั บ อนุ มัติ ให้ล าพั กให้ สํา นัก งานทะเบีย น
นักศึกษาทราบโดยเร็วที่สุด
ข้อ 9๑ ให้นับรวมเวลาในระหว่างการลาพักการศึกษา เป็นระยะเวลาศึกษาตามข้อ ๑7
ด้วย
หมวด ๑6
การถูกลงโทษให้พักการศึกษา
ข้อ 9๒ นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยให้พักการศึกษาในระหว่างภาคการศึกษา ให้ลบ
รายวิชาที่นักศึกษาผูน้ นั้ ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาออก และให้บันทึกคําว่า
ถูกสั่งพักการศึกษา (Suspended) และเปลี่ยนเป็นลาพักการศึกษา (Leave) เมื่อสําเร็จการศึกษา
หากนักศึกษาถูกลงโทษให้พกั การศึกษา ด้วยเหตุทุจริตในการสอบไล่ให้ถอื ว่าได้คา่ ระดับ F
ในรายวิชาที่ทุจริตในการสอบไล่นนั้
นั ก ศึ ก ษาที่ ถู ก ลงโทษทางวิ นั ย ให้ พั ก การศึ ก ษาในภาคการศึ ก ษาถั ด ไปต้ อ งชํ า ระ
ค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพ ในภาคการศึกษาที่ถูกลงโทษนัน้ ด้วย
ข้อ 9๓ คณะจะต้องแจ้ง รายชื่อนั กศึกษาที่ถูกสั่ง ให้พั กการศึก ษาให้สํานั กงานทะเบีย น
นักศึกษาทราบโดยเร็วที่สุด
ข้ อ 9๔ ให้นับรวมเวลาในระหว่างที่ถูกลงโทษให้พักการศึกษาเป็ นระยะเวลาศึกษาตาม
ข้อ ๑7 ด้วย
หมวด ๑7
การลาออก
ข้อ 9๕ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกให้ยื่นคําร้องต่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา
หรือ ผูอ้ ํานวยการบัณฑิตศึกษาแล้วเสนอต่อคณบดีแล้วแต่กรณี
เมื่อคณบดีอนุมัตแิ ล้วให้มผี ลนับแต่วันที่นักศึกษายื่นคําร้องตามวรรคหนึ่ง
ข้อ 9๖ เมื่อการลาออกมีผลแล้ว ให้บันทึกอักษร W ในรายวิชาที่ยังไม่มีการประกาศผล
การศึกษา

๒๓
หมวด 18
การสําเร็จการศึกษาและการอนุมัตปิ ริญญา
ข้อ 9๗ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาและจะได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้มี
ความประพฤติดเี หมาะสมกับศักดิ์ศรีแห่งปริญญาของมหาวิทยาลัย และมีคุณสมบัตดิ ังต่อไปนี้
ก. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
(1) ต้องศึกษาครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
(2) ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐
(3) ได้ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่คณะและหลักสูตรกําหนด
(4) ชําระหนีส้ นิ ทัง้ หมดต่อมหาวิทยาลัยครบถ้วนแล้ว
ข. หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑
(๑) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
ที่คณะแต่งตัง้ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผสู้ นใจเข้ารับฟังได้
(๒) ต้องได้ระดับ P ในการสอบภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์เดียวกับที่กําหนดใน
ข้อ 4๘ ทุกกรณี
(๓) ต้องได้ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ และนําส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
(๔) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตอ้ งได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อ ยได้รับ การยอมรับ ให้ตีพิม พ์ในวารสารระดั บ ชาติห รือระดับ นานาชาติที่มีคุณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ
(๕) ได้ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่คณะและหลักสูตรกําหนด
(๖) ชําระหนีส้ นิ ทัง้ หมดต่อมหาวิทยาลัยครบถ้วนแล้ว
ค. หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒
(๑) ต้องศึกษารายวิชาครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
(๒) ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐
(๓) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) (ถ้ามี)
(4) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
คณะแต่งตัง้ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผสู้ นใจเข้ารับฟังได้
(๕) ต้องได้ระดับ P ในการสอบภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์เดียวกับที่กําหนดในข้อ
48 ทุกกรณี
(๖) ต้องได้ระดับ S ในการสอบวิทยานิพ นธ์ และนํา ส่ง วิทยานิพนธ์ฉบับ สมบูร ณ์
ตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ

๒๔
(๗) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่าง
น้อ ยได้รับ การยอมรับ ให้ตีพิม พ์ในวารสารระดั บ ชาติห รือระดับ นานาชาติที่มีคุณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ได้รับการตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
(๘) ได้ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่คณะและหลักสูตรกําหนด
(๙) ชําระหนีส้ นิ ทัง้ หมดต่อ มหาวิทยาลัยครบถ้วนแล้ว
ง. หลักสูตรปริญญาโท แผน ข
(๑) ต้องศึกษารายวิชาครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
(๒) ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐
(๓) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
(4) เสนอสารนิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่คณะแต่งตัง้ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผสู้ นใจเข้ารับฟังได้
(๕) ต้ อ งได้ ร ะดั บ P ในการสอบภาษาต่ า งประเทศตามเกณฑ์ เ ดี ย วกั บ ที่ กํ า หนด
ในข้อ 4๘ ทุกกรณี
(6) นํ า ส่ ง สารนิ พ นธ์ ห รื อ รายงานการค้ น คว้ า อิ ส ระฉบั บ สมบู ร ณ์ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
(7) สารนิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์หรือรายงาน
การค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สบื ค้นได้
(8) ได้ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่คณะและหลักสูตรกําหนด
(9) ชําระหนีส้ นิ ทัง้ หมดต่อ มหาวิทยาลัยครบถ้วนแล้ว
จ. หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑
(๑) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
(2) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
ที่คณะแต่งตัง้ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผสู้ นใจเข้ารับฟังได้
(๓) ต้อ งได้ร ะดั บ P ในการสอบภาษาต่า งประเทศตามเกณฑ์เ ดียวกั บ ที่กํา หนด
ในข้อ 4๘ ทุกกรณี
(๔) ต้องได้ร ะดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ และนํ าส่ง วิทยานิพ นธ์ฉบับ สมบูร ณ์
ตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
(๕) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรม
การการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ การเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง

๒๕
(๖) ได้ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่คณะและหลักสูตรกําหนด
(๗) ชําระหนีส้ นิ ทัง้ หมดต่อ มหาวิทยาลัยครบถ้วนแล้ว
ฉ. หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๒
(๑) ต้องศึกษารายวิชาครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
(๒) ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐
(๓) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
(4) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
ที่คณะแต่งตัง้ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผสู้ นใจเข้ารับฟังได้
(๕) ต้อ งได้ร ะดั บ P ในการสอบภาษาต่า งประเทศตามเกณฑ์เ ดียวกั บ ที่กํา หนด
ในข้อ 4๘ ทุกกรณี
(๖) ต้องได้ระดับ S ในการสอบวิทยานิพ นธ์ และนํา ส่ง วิทยานิพนธ์ฉบับ สมบูร ณ์
ตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
(๗) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรม
การการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ
(๘) ได้ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่คณะและหลักสูตรกําหนด
(๙) ชําระหนีส้ นิ ทัง้ หมดต่อ มหาวิทยาลัยครบถ้วนแล้ว
หมวด 19
การเสนอชือ่ และการอนุมตั ปิ ริญญา
ข้อ 9๘ ให้นักศึกษาซึ่งคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคที่ลงทะเบียนเรียนทําหนังสือ
ยื่นต่อมหาวิทยาลัยภายใน 14 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเปิดภาคฤดู
ร้อน เพื่อขอสําเร็จการศึกษาและให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ปิ ริญญาเมื่อสิน้ ภาค
ข้อ 9๙ ให้นายทะเบียนตรวจสอบและจัดทํารายชื่อนักศึกษาซึ่งศึกษาครบรายวิชาตาม
หลักสูตรและมีคุณสมบัตติ ามข้อ 9๗ ที่ได้ยื่นหนังสือตามข้อ 9๘ ไว้ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัตปิ ริญญาในสาขาวิชาที่ศกึ ษาสําเร็จตามหลักสูตร

๒๖
หมวด ๒0
ค่าธรรมเนียมและการขอคืนค่าธรรมเนียม
ข้อ ๑๐๐ นักศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าบริการ และเบี้ยปรับ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ ๑๐๑ มหาวิทยาลัยอาจคืนค่าธรรมเนียมที่นักศึกษาชําระให้แก่มหาวิทยาลัยไว้แล้ว
ในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้
(๑) นักศึกษาลาออกหรือลาพักการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาให้มีสิทธิขอคืนได้เต็ม
จํานวนที่ชําระไว้
(๒) นักศึกษาลาออกหรือลาพักการศึกษา ภายใน 14 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา ให้มี
สิทธิขอคืนได้กึ่งหนึ่ง
(๓) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเพราะมหาวิทยาลัยปิดรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้
ให้มีสิทธิขอคืนค่าธรรมเนียมรายวิชาและค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์การศึกษาในรายวิชานั้นได้เต็ม
จํานวน เว้นแต่กรณีเป็นการชําระค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายไม่อาจขอคืนค่าธรรมเนียมในรายวิชา
ที่ปดิ ได้
(๔) นัก ศึ ก ษาขอถอนรายวิช าที่ไ ด้ลงทะเบียนเรี ยนไว้ภ ายใน 14 วั นนั บ แต่วั นเปิด ภาค
การศึกษา หรือ 7 วันนับแต่วันเปิดภาคฤดูรอ้ น ให้มสี ทิ ธิขอคืนค่าธรรมเนียมรายวิชาและค่าธรรมเนียม
การใช้อุปกรณ์การศึกษาในรายวิชานัน้ ได้กึ่งหนึ่ง เว้นแต่กรณีเป็นการชําระค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย
ไม่อาจขอคืนค่าธรรมเนียมในรายวิชาที่ถอนได้
(๕) นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาให้พักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป แต่ได้
ลงทะเบียนเรียนและชําระค่าธรรมเนียมต่างๆ ในภาคการศึกษาที่ถูกลงโทษไว้แล้ว ให้มีสิทธิขอคืนได้
เต็มจํานวนที่ชําระไว้
นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอคืนเงินค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งต้องยื่นคําร้องต่อคณะ
ภายใน 30 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาหรือภาคฤดูรอ้ น
หมวด ๒1
การพ้นสภาพนักศึกษาและการขอกลับเข้าศึกษา
ข้อ 10๒ นักศึกษาต้องพ้นสภาพนักศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาและได้รับปริญญา
(๒) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 22
(๓) ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
(๔) พ้นกําหนดเวลาศึกษาตามข้อบังคับนีห้ รือตามข้อกําหนดหลักสูตร
(๕) ลาออกจากการเป็นนักศึกษา
(๖) ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงถึงขัน้ ไล่ออกจากการเป็นนักศึกษา
(๗) ตาย

๒๗
ข้อ 10๓ นักศึกษาซึ่งพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเพราะถูกถอนชื่อตาม ข้อ 3๕ ไปแล้วไม่
เกินกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ถอนชื่อ อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาผูน้ นั้ กลับเข้า
ศึกษาในหลักสูตรเดิมได้
ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าในระหว่างที่ถูกถอน
ชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเป็นช่วงเวลาลาพักการศึกษา เพื่อการนี้ ให้นักศึกษาดําเนินการชําระ
ค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ค้างชําระ สําหรับภาคการศึกษาที่ถือเป็น
การลาพักการศึกษานัน้ ด้วย
ข้อ 10๔ นักศึกษาซึ่งพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเพราะลาออกจากการเป็นนักศึกษาไป
แล้วไม่เกิน 1 ภาคการศึกษานับแต่วันลาออก อธิการบดีอาจอนุมัติให้นัก ศึกษาผู้นั้นกลับเข้าศึกษา
ในหลักสูตรเดิมได้
ให้นําความในข้อ 10๓ วรรคสองมาใช้กับกรณีตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
ข้อ 10๕ ให้นับ รวมเวลาในช่วงเวลาลาพักการศึกษาตามข้อ 10๓ และข้อ 10๔ เป็ น
ระยะเวลาศึกษาตามข้อ ๑7 ด้วย
หมวด ๒2
การยกเว้นใช้ข้อบังคับ
ข้อ 10๖ ในกรณีการปฏิบัตติ ามข้อบังคับนีท้ ําให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่นักศึกษาคนหนึ่ง
คนใด อันเนื่องมาจากเหตุที่มหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบ สภามหาวิทยาลัยโดยข้อเสนอของอธิการบดี
อาจกําหนดให้ปฏิบัติแตกต่างจากที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตามสมควรแก่
นักศึกษาผูน้ นั้ เป็นการเฉพาะรายก็ได้
ข้อ 10๗ ในกรณีที่มีข้อบัง คับมหาวิทยาลัยหรือข้อกําหนดหลักสูตรกําหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธจี ัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไว้เป็นการเฉพาะของคณะหรือหลักสูตร ให้ใช้ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยหรือข้อกําหนดหลักสูตรที่กําหนดไว้เป็นการเฉพาะนัน้ ก่อนแต่หากไม่มกี ําหนดเรื่องใดไว้ให้
ใช้ขอ้ บังคับนี้
บทเฉพาะกาล
ข้อ 10๘ นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๑
ให้ใช้ข้อบัง คับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕53 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. ๒๕๕9 ต่อไปจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา
ข้อ 10๙ ให้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ มีผลบังคับใช้
ต่อไปจนกว่าจะมีขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยในเรื่องเดียวกันขึน้ มาใหม่ ดังต่อไปนี้
(1) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ว ยการศึ กษาชั้น บั ณฑิ ต ศึก ษา หลัก สู ต ร
นานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. 2556

