
ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 

พ.ศ. 2540 (พรอมฉบับแกไขเพ่ิมเติม) 
------------------------------------ 

 
โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี   พ.ศ. 2540 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2531 สภามหาวิทยาลัย จึงตรา

ขอบังคับไวดังตอไปนี ้
ขอ 1.  ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี  พ.ศ. 2540”  
ขอ 2. ใหใชขอบังคับนี้แกนักศึกษาทุกคนตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรีของคณะตางๆ ต้ังแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป   

เวนแตในเร่ืองใดที่มีขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรีไวเปนการเฉพาะของแตละคน ก็ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของคณะนั้น ๆ  

ขอ 3. ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2514 พรอมท้ังฉบับแกไข
เพิ่มเติมทุกฉบับและใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ 4.  บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งหรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 
ขอ 5. ในขอบังคับนี้ 
“คณะ” ใหหมายความรวมถึงแผนกอิสระและหนวยงานของมหาวิทยาลัยท่ีจัดการศึกษาในระดับปริญญาตร ี
“คณบดี” ใหหมายความรวมถึงหัวหนาแผนกอิสระและหัวหนาหนวยงานของมหาวิทยาลัยท่ีจัดการศึกษาในระดับ

ปริญญาตร ี
“คณะกรรมการประจําคณะ” ใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการประจําแผนกอิสระ และคณะกรรมการประจํา

หนวยงานของมหาวิทยาลัยท่ีจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
“ภาควิชา” ใหหมายความรวมถึงสาขาวิชา 
“สถาบันอุดมศึกษา” ใหหมายความรวมถึง  สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองใหมีสถานะเทียบเทา

สถาบันอุดมศึกษา 
ขอ 6. ระบบการศึกษา 
 6.1   มหาวิทยาลัยอํานวยการศึกษาดวยวิธีประสานงานดานวิชาการระหวางคณะหรือภาควิชาตาง ๆ คณะใดหรือ

ภาควิชาใดมีหนาที่เก่ียวกับวิชาการดานใด ก็จะอํานวยการศึกษาในวิชาการดานนั้นแกนักศึกษาทุกคนทั้งมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยสงเสริมใหนักศึกษาตางคณะ / ภาควิชาศึกษารวมกันในรายวิชาเดียวกัน 
 6.2  การศึกษาในมหาวิทยาลัยใชระบบทวิภาค โดยแบงเวลาการศึกษาในปหนึ่ง ๆ เปนสองภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง

เปนภาคการศึกษาที่บังคับ คือ ภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มีระยะเวลาสิบหกสัปดาหและอาจเปดภาคฤดูรอนได โดย
ใชเวลาการศึกษาไมนอยกวาหกสัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติดวย 

 6.3  ภาควิชาตาง ๆ ท่ีจัดสอนในมหาวิทยาลัย แบงออกเปนรายวิชา รายวิชาหนึ่ง ๆ กําหนดปริมาณการศึกษาเปน
จํานวน “หนวยกิต” และทําการสอนรายวิชาหนึ่ง ๆ ในเวลาหนึ่งภาคการศึกษา 

 คําวา   “หนวยกิต”   หมายถึงหนวยท่ีแสดงปริมาณการศึกษา      ซึ่งมหาวิทยาลัยอํานวยใหแกนักศึกษา
ตามปกติ หนึ่งหนวยกิตหมายถึงการบรรยาย 1 ชั่วโมงหรือการปฏิบัติการหรือการปฏิบัติทดลองไมนอยกวา 2 ชั่วโมง  หรือการ
ฝกงานไมนอยกวา 3 ชั่วโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติ สวนการสอนแบบอื่น ๆ ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกําหนด 



 6.4  รายวิชาหนึ่ง ๆ ประกอบดวยอักษรยอของสาขาวิชา เลขรหัสประจํารายวิชาชื่อเต็มของรายวิชา จํานวน
หนวยกิตและสาระสําคัญที่จะสอนรายวิชานั้น ๆ  

 มหาวิทยาลัยอาจกําหนดเงื่อนไขที่นักศึกษาจะศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่งก็ได 
 6.5  ในกรณีท่ีใชวิธีศึกษาในชั้นเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมตํ่ากวารอยละเจ็ดสิบของเวลาศึกษาทั้งหมดใน

ชั้นเรียนในแตละรายวิชาหรือไดทํางานในรายวิชานั้นจนเปนที่เพียงพอตามที่ผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิเขาสอบไลรายวิชานั้น เวน
แตไดรับอนุมัติจากคณบดีเปนกรณีพิเศษ   เม่ือคณบดีเห็นวาการศึกษาที่ไมครบกําหนดนั้นเนื่องมาจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้น
มิได 

 นักศึกษาที่มีเวลาศึกษารายวิชาใดไมครบตามที่กําหนดไวในวรรคแรกและมิไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเขาสอบไล
ในรายวิชานั้น ใหถือวาสอบตกในรายวิชานั้น 

 6.6  เม่ือไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในภาคการศึกษาปกติมาครบเจ็ดปการศึกษา นักศึกษาผูใดมีผลการศึกษายัง
ไมเพียงพอที่จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาตรีตามขอบังคับนี้  นักศึกษาผูนั้นจะตองถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 

ขอ 7. คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 
 7.1 ตองไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคขัดขวางตอการศึกษา 
 7.2  ตองไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 
 7.3  ตองไมมีชื่อในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นในประเทศไทย 
 7.4  ตองเปนผูมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

      (1) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษาชั้นสูงหรือ ประกาศนียบัตร  หรือเทียบเทา 
        (2)  สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
           (3)  สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยอ่ืน หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นในประเทศหรือ  
ตางประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
        (4)  มีคุณสมบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหเปนกรณีพิเศษ     

ขอ 8. การคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา 
การคัดเลือกผูสมัครเขาเปนนักศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา

ของทบวงมหาวิทยาลัย หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
สําหรับผูท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาไดเปนกรณีพิเศษ          สภามหาวิทยาลัยจะกําหนดใหยกเวนการคัดเลือก

ดังกลาวในวรรคแรก แตจะใหมีการสอบคุณวุฒิอยางอื่นแทนก็ได 
ขอ 9. การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 
 9.1  ผูท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษาไดจะมีสถานภาพเปนนักศึกษาเมื่อไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 
 9.2  ผูท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษาไดตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาดวยตนเอง  ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ี

กําหนด พรอมท้ังชําระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ  
 ผูท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษาไดจะตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาภายในสิบสี่วันนับจากวันเปดภาคการศึกษา เวน

แตจะมีเหตุจําเปนและไดรับอนุมัติจากอธิการบด ี
ขอ10. การจดทะเบียนศึกษารายวิชา 
 10.1   มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการจดทะเบียนศึกษารายวิชา สําหรับแตละภาคการศึกษาใหเสร็จสิ้นกอนวันเปด

ภาคการศึกษานั้น ๆ  
 10.2   ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร   มหาวิทยาลัยอาจจํากัดจํานวนนักศึกษาที่จดทะเบียนศึกษาในรายวิชาใดวิชา

หนึ่งก็ได 



 10.3   การประกาศเปดวิชาเพิ่มหรือปดรายวิชาใดที่มีนักศึกษาจดทะเบียนแลวจะตองกระทําภายในเจ็ดวันทําการ
แรกนับแตวันเปดภาคการศึกษาปกติ  หรือสี่วันทําการแรกนับจากวันเปดภาคฤดูรอน 

 10.4     การจดทะเบียนรายวิชา ซึ่งรวมทั้งการเพิ่ม-ถอนแลวใหกระทําไดตามเกณฑดังตอไปนี ้
 ในแตละภาคการศึกษาปกติ  นักศึกษาตองจดทะเบียนศึกษารายวิชาไมตํ่ากวา  9 หนวยกิต    และไมเกิน 19 

หนวยกิต ยกเวนนักศึกษาคณะทางสายวิทยาศาสตรและนักศึกษาตามหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตจะจดทะเบียนศึกษา
รายวิชาไดไมเกิน 22 หนวยกิต 

 การจดทะเบียนศึกษารายวิชาต่ํากวาจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในวรรคสองจะกระทําไดเฉพาะแตในกรณี
เจ็บปวยและไดรับอนุมัติจากคณบดี หรือในกรณีท่ีคาดวาจะเปนภาคสุดทายของการศึกษารายวิชาของนักศึกษาผูนั้นเทานั้น 

 การจดทะเบียนศึกษารายวิชาสูงกวาจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในวรรคสองจะกระทําไดเฉพาะแตในกรณีท่ี
เปนนักศึกษาที่มีฐานะชั้นปท่ี 4 โดยไดรับอนุมัติจากคณบดี ท้ังนี้จะตองไมเกิน 22 หนวยกิต 

 สําหรับการศึกษาภาคฤดูรอน นักศึกษาอาจจดทะเบียนศึกษารายวิชาไดไมเกิน 6 หนวยกิต การจดทะเบียนศึกษา
ภาคฤดูรอนเกินกวา 6 หนวยกิต แตไมเกิน 9 หนวยกิตจะกระทําไดเฉพาะกรณีเปนนักศึกษาที่คาดวาจะจบการศึกษาไดในภาค
การศึกษานั้นและไดรับอนุมัติจากคณบด ี

 ไมวานักศึกษาจะจดทะเบียนในปการศึกษาใด การกําหนดจํานวนหนวยกิตในการจดทะเบียนดังกลาวขางตน ให
รวมถึงวิชาเสริมหลักสูตรพื้นฐานที่มหาวิทยาลัยไมนับหนวยกิตให โดยถือเสมือนวาวิชาเสริมหลักสูตรพื้นฐานมีหนวยกิตตาม
กําหนด     

 นักศึกษาที่อยูในสังกัดคณะใด จะตองจดทะเบียนรายวิชาในคณะที่ตนสังกัดไมนอยกวาก่ึงหนึ่งในทุกภาค
การศึกษา ยกเวนนักศึกษาที่อยูในภาวะรอพินิจ หรือนักศึกษาที่ไดศึกษาวิชาเอกครบถวนแลว หรือจะครบหลักสูตรในภาคการศึกษา
นั้น หรือเพราะเหตุอ่ืนซึ่งไดรับอนุมัติจากคณบดีเปนกรณีพิเศษ 

 10.5  นักศึกษาตองจดทะเบียนศึกษารายวิชาดวยตนเอง  ตามวัน  เวลาและสถานที่ท่ีกําหนดพรอมท้ังชําระเงิน
คาธรรมเนียมตามที่กําหนดไวในขอบังคับ ฯ   เวนแตจะมีเหตุจําเปนที่ไมอาจจดทะเบียนดวยตนเองได   อาจมอบหมายใหผูอ่ืนมา
จดทะเบียนแทนไดโดยไดรับอนุมัติจากคณบดีเปนกรณีพิเศษ 

 หากนักศึกษามีหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย จะตองชําระใหเสร็จสิ้นเสียกอนจึงจะมีสิทธิจดทะเบียนศึกษา
รายวิชาได เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมายเปนราย ๆ ไป 

 มหาวิทยาลัยจะไมอนุมัติใหนักศึกษาจดทะเบียนศึกษารายวิชาเม่ือพนกําหนดระยะเวลาสิบสี่วันนับแตวันเปด
ภาคการศึกษาปกติหรือสามวันนับแตวันเปดภาคฤดูรอน เวนแตจะมีเหตุจําเปนและไดรับอนุมัติจากคณบดี หรือกรณีนักศึกษาไม
สามารถจดทะเบียนศึกษารายวิชาภายในกําหนดเวลา   เนื่องจากอยูในระหวางไดรับทุนไปศึกษาตางประเทศ   ใหนักศึกษาผูนั้นมา
จดทะเบียนศึกษารายวิชาดวยตนเองภายในสี่สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกต ิ

 10.6  นักศึกษาแตละคนจะมีอาจารยท่ีปรึกษาเปนผูแนะนําการวางแผนการศึกษาและในการจดทะเบียนศึกษา
รายวิชาทุกคร้ังตองใหอาจารยท่ีปรึกษาลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

 10.7  นักศึกษาที่ไมจดทะเบียนศึกษารายวิชาตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไมวาจะเปนภาคการศึกษาปกติหรือ
ภาคฤดูรอน จะตองชําระคาธรรมเนียมการจดทะเบียนลาชาเปนรายวัน ท้ังนี้ไมนับวันหยุดราชการ 

 อัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียนลาชาตอวัน    ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยอัตรา  
คาธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตร ี

 10.8  ในภาคการศึกษาปกติใด  หากนักศึกษาไมจดทะเบียนศึกษารายวิชาดวยเหตุใด ๆ  ก็ตามจะตองขอลาพัก
การศึกษาสําหรับภาคการศึกษานั้น    โดยยื่นคํารองเปนหนังสือขออนุมัติตอคณบดี      และจะตองชําระคาธรรมเนียมการรักษา
สถานภาพนักศึกษาภายในสามสิบวันนับแตวันเปดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 



 10.9  อธิการบดีอาจอนุมัติใหนักศึกษาที่ถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษาตามขอ   10.8   กลับเขาเปนนักศึกษา
ใหมไดเม่ือมีเหตุผลอันสมควร โดยใหถือวาระหวางเวลาตั้งแตถูกถอนชื่อจนถึงเวลาที่ไดรับอนุมัติกลับเขาเปนนักศึกษาเปน
ระยะเวลาลาพักการศึกษา ในกรณีเชนนี้นักศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ท่ี
คางชําระดวย 

 อธิการบดีไมอาจอนุมัติใหกลับเขาเปนนักศึกษาอีกตามวรรคแรก เม่ือพนกําหนดเวลาสองปนับจากวันที่นักศึกษา
ผูนั้นถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา 

 10.10  ในกรณีท่ีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษา หรือมีขอตกลงเฉพาะราย หรือกรณีท่ี
นักศึกษาไดรับความเห็นชอบจากคณบดีคณะท่ีตนสังกัด      อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติใหนักศึกษาจดทะเบียนศึกษารายวิชาที่
เปดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแทนการจดทะเบียนศึกษารายวิชาตามขอ  10.4  ท้ังหมดหรือบางสวนก็ได   

 10.11  ในกรณีท่ีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษา หรือมีขอตกลงเฉพาะราย  หรือกรณี
ท่ีนักศึกษาไดรับความเห็นชอบจากคณบดีคณะที่รับผิดชอบสอนรายวิชานั้น ๆ อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติใหนักศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นจดทะเบียนศึกษารายวิชา ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรได ท้ังนี้  โดยตองชําระคาธรรมเนียมจด
ทะเบียนศึกษารายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 10.12  ใหอธิการบดีมีอํานาจพิจารณาเรื่องการจดทะเบียนศึกษารายวิชา ซึ่งเกินกวาเง่ือนไขที่กําหนดไวใน
ขอบังคับนี้ เฉพาะกรณีท่ีมีเหตุอันควร อันเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

ขอ 11. การเพิ่มและการถอนรายวิชา 
 11.1  การขอเพิ่มรายวิชาจะกระทําไดภายในสิบสี่วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายในเจ็ดวันแรกของภาค

ฤดูรอน โดยไดรับอนุมัติจากผูสอนและอาจารยท่ีปรึกษา 
 การขอเพิ่มรายวิชาเม่ือพนระยะเวลาตามวรรคแรกจะกระทํามิได เวนแตมีเหตุผลสมควรและไดรับอนุมัติจาก

คณบด ี
 11.2    การขอถอนรายวิชาตองไดรับอนุมัติจากอาจารยท่ีปรึกษา และใหปฏิบัติดังตอไปนี ้
        ( 1 )  กรณีท่ีนักศึกษาขอถอนรายวิชาภายในสิบสี่วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายในเจ็ดวันแรกของ

ภาคฤดูรอนใหลบรายวิชาที่ถอนนั้นออกจากระเบียน 
        ( 2 )  กรณีท่ีนักศึกษาขอถอนรายวิชาเม่ือพนกําหนดเวลาตาม   ( 1 )   แตยังอยูภายในสิบสัปดาหแรกของ

ภาคการศึกษาปกติหรือยังอยูภายในสี่สัปดาหแรกของภาคฤดูรอน ใหบันทึกอักษร  W สําหรับรายวิชาที่ถอนนั้นในระเบียน 
           ( 3 )  การถอนรายวิชาเม่ือพนกําหนดเวลาตาม    ( 2 ) จะกระทํามิไดเวนแตจะมีเหตุผลอันสมควรและ

ไดรับอนุมัติจากคณบดี ในกรณีเชนวานี้ใหบันทึกอักษร  W  สําหรับรายวิชาที่ถอนนั้นในระเบียน 
 11.3  นักศึกษาจะขอถอนรายวิชาจนเหลือจํานวนหนวยกิตต่ํากวาเกาหนวยกิตในการศึกษาภาคการศึกษาปกติ

ไมไดเวนแตมีเหตุผลอันสมควรและไดรับอนุมัติจากคณบดี ท้ังนี้ใหนับหนวยกิตของรายวิชาที่จดทะเบียนในมหาวิทยาลัยอ่ืนที่ไดรับ
อนุมัติตามขอ  10.10  รวมเขาในหนวยกิตดังกลาวดวย 

 11.4  ใหอธิการบดีมีอํานาจพิจารณาเรื่องการเพิ่มและถอนรายวิชาซึ่งเกินกวาเง่ือนไขที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ 
เฉพาะกรณีท่ีมีเหตุอันควร  เนื่องมาจากการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

ขอ 12. การวัดผลการศึกษา 
 12.1  มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการวัดผลการศึกษาสําหรับรายวิชาที่นักศึกษาจดทะเบียนไวในภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ  
 การวัดผลการศึกษาอาจกระทําไดระหวางภาคการศึกษา ดวยวิธีรายงานจากหนังสือท่ีกําหนดใหอาน งานที่แบง

กันทําเปนหมูคณะการทดสอบระหวางภาค การเขียนสารนิพนธประจํารายวิชาหรืออ่ืน ๆ และเม่ือสิ้นภาคการศึกษาจะมีการสอบไล
สําหรับแตละรายวิชาที่ศึกษาในภาคนั้น  

 รายวิชาใดที่ไมมีการสอบไลเม่ือสิ้นภาคการศึกษา คณบดีจะประกาศใหทราบ 



 ในบางกรณี มหาวิทยาลัยอาจใชวิธีทดสอบเทียบความรูแทนการวัดผลการศึกษาตามความในวรรคแรกก็ได 
12.2  การวัดผลการศึกษาแบงเปน  8 ระดับ  มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิตดังนี้ 

 
 

ระดับ A B+ B C+ C D+ D F 
คาระดับ 4.00 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0 

 
 

 รายวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับไมวาคาระดับใดตามวรรคแรกและไมวาจะเปนรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก ใหนํามา
คํานวณคาระดับเฉลี่ยสําหรับภาคและคาระดับเฉลี่ยสะสมทุกคร้ังไป 
 ในกรณีท่ีนักศึกษาจดทะเบียนศึกษารายวิชาภาคฤดูรอน ใหถือวาผลการศึกษาฤดูรอนเปนสวนหนึ่งของผลการศึกษาใน
ภาคสอง     และใหนําคาระดับของทุกรายวิชาที่ศึกษาไปคํานวณคาระดับเฉลี่ยสําหรับภาครวมกับคาระดับของรายวิชาที่ศึกษาใน
ภาคสองและใหถือวาเปนคาระดับเฉล่ียสําหรับภาคสอง    อยางไรก็ดี   หากนักศึกษาถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจาก
ผลการศึกษาในภาคสอง   ใหการจดทะเบียนศึกษารายวิชาในภาคฤดูรอนนั้นเปนอันใชบังคับมิได 
  12.3  ในบางกรณีแตละหลักสูตรอาจกําหนดใหวัดผลการศึกษาบางรายวิชาเปน    2  ระดับ  คือ  ระดับใชได  ( S )  
และระดับยังใชไมได  ( U ) 
 ระดับใชได   ( S )  และระดับยังใชไมได  ( U )      ไมมีคาระดับและหนวยกิตที่ได จะไมนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ย 
  12.4 การใชวิธีทดสอบเทียบความรูแทนการวัดผลการศึกษา ตามปกติมหาวิทยาลัยอาจยกเวนใหนักศึกษาไมตอง
ศึกษาบางรายวิชาโดยนักศึกษาอาจไดหนวยกิตสําหรับรายวิชาดังกลาว ในกรณีไดหนวยกิตใหบันทึกอักษร  ACC ( Accreditation ) 
ไวในระเบียน  แตในกรณีไมไดหนวยกิตใหบันทึกอักษร  EXE (Exempted) ไวในระเบียน  อักษร ACC และ  EXE ดังกลาวไมมีคา
ระดับและหนวยกิตที่ไดไมใหนําไปคํานวณคาระดับเฉลี่ย 
  12.5 ในกรณีท่ีการวัดผลการศึกษากระทําไดไมสมบูรณในรายวิชาใดโดยไมใชความผิดของนักศึกษาใหบันทึก
อักษร  I       ไวในระเบียนแทนการวัดผลการศึกษาเปนการชั่วคราวแตท้ังนี้ตองเปนไปตามเงื่อนไขตอไปนี้ 
  ก.  สารนิพนธยังไมเสร็จ ท้ังนี้ตองเปนสารนิพนธสําหรับรายวิชาระดับ  400  ขึ้นไป และตองเปนสารนิพนธใน
ภาคการศึกษาปกติมิใชภาคฤดูรอน 
  ข.  การฝกงานภาคสนามตามหลักสูตรยังไมครบถวน  ท้ังนี้  ตองเปนการฝกงานในภาคปกติเทานั้น แตถาเปน
การฝกงานในภาคฤดูรอนจะตองเปนการฝกงานที่มิอาจกระทําไดในภาคการศึกษาปกติ 
 กรณีตอไปนี้ไมใหมีการบันทึกอักษร  I 

ก. การขาดสอบไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
ข. การสงรายงานประจําภาคลาชากวากําหนด 
ในกรณีท่ีนักศึกษาไดอักษร  I     ในรายวิชาใด      จะตองมีการวัดผลการศึกษาในรายวิชานั้นภายในแปดสิบวัน   นับแตวัน

ปดภาคการศึกษาหากไมสามารถวัดผลการศึกษาอยางสมบูรณไดใหผูสอนกําหนดระดับการวัดผลการศึกษารายวิชานั้นจากคะแนน
สอบ และ/หรือคะแนนจากการวัดผลการศึกษาโดยวิธีอ่ืนตามขอ 12.1 เทาที่มีอยู โดยถือวาคะแนนของรายงานการคนควาหรือสาร
นิพนธหรือการฝกภาคสนามที่ยังขาดอยูนั้นเปนศูนย 

     
เม่ือพนกําหนดเวลาในวรรคสามแลว ผูสอนยังไมสงระดับการวัดผลการศึกษาใหคณะ/แผนกอิสระพิจารณากําหนดระดับ

วัดผลการศึกษารายวิชานั้นสงใหมหาวิทยาลัยโดยมิชักชา แตท้ังนี้ตองไมเกินเกาสิบวัน นับแตวันปดภาคการศึกษา 
ในกรณีท่ีคณะไมปฏิบัติตามในวรรคกอน ใหบันทึกอักษร  W   ไวในระเบียนสําหรับรายวิชาดังกลาว 



12.6  นักศึกษาที่ไดคาระดับตั้งแต  1.0  ขึ้นไป หรือสอบไดระดับใชได  (S)  ในรายวิชาใดไมมีสิทธิจดทะเบียน
ศึกษารายวิชานั้นอีกเวนแตจะเปนรายวิชาซึ่งตามหลักสูตรกําหนดไวเปนอยางอื่น 

12.7 รายวิชาที่ไดระดับ  F  หรือระดับยังใชไมได  (U)     นั้นหากเปนรายวิชาบังคับในหลักสูตร   นักศึกษาตอง
จดทะเบียนศึกษารายวิชานั้นจนกวาจะไดตามที่หลักสูตรกําหนดไว 

รายวิชาที่ไดระดับ F หรือระดับยังใชไมได (U)  นั้น หากเปนรายวิชาเลือกในหลักสูตร นักศึกษาอาจจดทะเบียน
ศึกษาซ้ําในรายวิชานั้น หรืออาจจดทะเบียนศึกษารายวิชาอื่นแทนก็ได 

12.8  การนับจํานวนหนวยกิตที่ไดใหนับเฉพาะหนวยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาไดระดับตั้งแต D  ขึ้นไป  ระดับ
ใชได  (S)  หรือระดับ ACC เทานั้น 

ในกรณีท่ีนักศึกษาตองศึกษารายวิชาใดซ้ําหรือแทนกันตามหลักสูตรที่กําหนดไว ใหนับจํานวนหนวยกิตของ
รายวิชานั้นไดเพียงคร้ังเดียว 

12.9  ในกรณีท่ีนักศึกษาจดทะเบียนรายวิชาที่ไดระบุไววาเปนรายวิชาที่เทียบเทากัน ซึ่งหลักสูตรไมอาจอนุญาต
ใหศึกษาซ้ํา ใหนับหนวยกิตและคาระดับของรายวิชาที่ไดกอนเทานั้นเปนหนวยกิตสะสมและคาระดับเฉล่ียสะสม เวนแตหลักสูตร
จะกําหนดใหเปนพื้นฐานความรูของรายวิชาอื่น ๆ ในระดับสูงขึ้นไป ในกรณีเชนนี้ใหบันทึกอักษร ACK  (Acknowledge)   ไวเปน
การชั่วคราว และยังไมนับหนวยกิตใหจนกวาจะศึกษารายวิชาในระดับสูงขึ้นไป จึงจะเปลี่ยนอักษร ACK ใหเปนคาระดับตามขอ 
12.2  และนับหนวยกิตใหดวย 

12.10  เม่ือสิ้นภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ        มหาวิทยาลัยจะคํานวณคาระดับเฉลี่ยของรายวิชาที่นักศึกษาแตละคนได
จดทะเบียนไวสําหรับภาคการศึกษานั้น   เรียกวา   คาระดับเฉลี่ยสําหรับภาค    และคํานวณคาระดับเฉล่ียสําหรับทุกรายวิชาทุกภาค
การศึกษา   ต้ังแตเร่ิมสภานภาพนักศึกษาจนถึงภาคการศึกษานั้นเรียกวา คาระดับเฉลี่ยสะสม 

12.11  ในการคํานวณคาระดับเฉล่ียสําหรับภาค      ใหคูณคาระดับของแตละรายวิชาดวยหนวยกิตของรายวิชา
นั้น แลวหารผลรวมดวยหนวยกิตทั้งหมดที่จดทะเบียนในภาคการศึกษานั้น 

ในการคํานวณคาระดับเฉลี่ยสะสม    ใหคูณคาระดับของรายวิชาที่จดทะเบียน     ต้ังแตเร่ิมสถานภาพนักศึกษา
ดวยหนวยกิตของแตละรายวิชา แลวหารผลรวมดวยหนวยกิตทั้งหมดที่จดทะเบียนไวนั้น 

ในการหารเมื่อไดทศนิยมสองตําแหนงแลว   ถาปรากฏวาทศนิยมตําแหนงที่สามเปนจํานวนตั้งแตหาขึ้นไป ก็ให
ปดเศษขึ้นมา 

12.12  ในกรณีท่ีนักศึกษาขาดสอบรายวิชาใด     โดยมีเหตุสุดวิสัย      ใหนักศึกษาหรือผูแทนยื่นคํารองพรอม
หลักฐานตอผูสอนและอาจารยท่ีปรึกษา ใหผูสอนและอาจารยท่ีปรึกษาวินิจฉัยขั้นตนวามีเหตุผลอันสมควรหรือไม  หากมีเหตุผลอัน
สมควรใหนําเร่ืองขออนุมัติตอคณบดีภายในสิบวันนับแตวันสอบที่ปรากฏตามตารางสอบ เพื่อขออนุมัติใหบันทึกอักษร   W   หรือ
ใหมีการวัดผลการศึกษาสําหรับรายวิชานั้นตามขอเสนอของผูสอนถาคณบดีไมอนุมัติใหถือวาสวนที่ขาดสอบนั้นไดคะแนนเปนศูนย    
แตถาไดมีการวัดผลการศึกษาในรายวิชานั้นมาบางแลวในระหวางภาคการศึกษา ใหวัดระดับตามคะแนนเทาที่มี   

ในกรณีท่ีนักศึกษาทําเร่ืองขออนุมัติคณบดีเม่ือพนระยะเวลาตามวรรคแรก ถาคณบดีเห็นวามีเหตุผลอันสมควร
อนุมัติ ใหคณบดีทําความเห็นประกอบคําขอของนักศึกษา  เสนอตออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติเปนกรณีพิเศษ 
 ขอ  13. การศึกษาโดยไมวัดผลการศึกษา 
 นักศึกษาอาจจดทะเบียนศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อเปนการเสริมความรูโดยไมตองมีการวัดผลการศึกษาในรายวิชานั้นก็
ได แตตองไดรับคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาและไดรับอนุญาตจากผูสอน ท้ังนี้ตองชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
 เม่ือนักศึกษาไดจดทะเบียนศึกษารายวิชาใด    โดยไมวัดผลการศึกษาแลว   การเปลี่ยนการจดทะเบียนศึกษาวิชานั้นเปน
การศึกษาโดยวัดผลจะกระทํามิได เม่ือพนกําหนดสิบสี่วันแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติหรือเจ็ดวันแรกนับจากวันเปดภาค
ฤดูรอน 



 การศึกษาโดยไมวัดผลการศึกษานี้ หากนักศึกษาผูนั้นไดเขาฟงคําบรรยายและมีสวนรวมในกิจกรรมอื่นๆ  ใหบันทึกอักษร 
AUD (Audit)  สําหรับรายวิชานั้นไวในระเบียนเม่ือไดมีเวลาศึกษาครบตามขอ   6.5 
 จํานวนหนวยกิตสูงสุดที่นักศึกษามีสิทธิจดทะเบียนศึกษาได ในแตละภาคการศึกษา   ตามขอ 10.4    นั้นใหนับรายวิชาที่
จดทะเบียนโดยไมตองวัดผลการศึกษารวมเขาไปดวย  แตจะไมนับรวมเขาในจํานวนหนวยกิตที่ตํ่าสุดที่นักศึกษาจะตองจดทะเบียน
ศึกษาในแตละภาคการศึกษา 
 หนวยกิตของรายวิชาที่มีการบันทึกอักษร  AUD ดังกลาวไมนับรวมเปนหนวยกิตสะสม 
 นักศึกษาผูใดไดจดทะเบียนศึกษารายวิชาใดโดยไมวัดผลการศึกษาแลวจะจดทะเบียนศึกษารายวิชานั้นซ้ําเพื่อเปนการ
วัดผลการศึกษาในภายหลังมิได  เวนแตในกรณีท่ีมีการยายคณะหรือเปลี่ยนภาควิชา และรายวิชานั้นเปนวิชาที่กําหนดใหมีการศึกษา
และวัดผลในหลักสูตรของคณะหรือภาควิชานั้น 
 ขอ 14. สถานภาพทางวิชาการของนักศึกษา 
  14.1  มหาวิทยาลัยจะนําผลการศึกษาของนักศึกษาแตละคนมาคํานวณคาระดับเฉลี่ยสะสมเพื่อพิจารณา
สถานภาพทางวิชาการของนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษานั้น ๆ ไมตํ่ากวา 
2.00    มิฉะนั้นจะไดรับการเตือน  (Warning 1  หรือ  Warning 2)  หรืออยูในภาวะรอพินิจ  (Probation)      ในตนภาคการศึกษา
ถัดไปหรือถูกถอนชื่อ  (Dismissed)   ออกจากทะเบียนนักศึกษาแลวแตกรณี 
  14.2   ในภาคการศึกษาแรกที่ไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย       นักศึกษาผูใดไดคาระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษา
นั้นต่ํากวา  1.50     จะไดรับการเตือนพิเศษ  (Warning)    จากมหาวิทยาลัยซึ่งไมนับเปนการเตือนตามขอ  14.1  
  14.3 นักศึกษาตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นสองภาคการศึกษาแรก   ท่ีไดศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่งไมนับ
รวมภาคฤดูรอนไมตํ่ากวา 1.50  มิฉะนั้นจะตองถูกถอนชื่อ  (Dismissed) ออกจากทะเบียนนักศึกษา 
  14.4  หากนักศึกษาไดรับการเตือนสองภาคการศึกษาติดตอกันและยังไดคาระดับเฉล่ียสะสมตํ่ากวา  2.00  อยู    
นักศึกษาผูนั้นจะอยูในภาวะรอพินิจ (Probation)   ในภาคการศึกษาถัดไปและใหบันทึกภาวะรอพินิจ   (Probation)  ไวในระเบียน 
  14.5  ในภาคการศึกษาที่อยูในภาวะรอพินิจ  (Probation)   หากนักศึกษายังไดคาระดับเฉลี่ยสะสมจนถึงภาค
การศึกษานั้นต่ํากวา  2.00  อยูอีก   นักศึกษาผูนั้นจะถูกถอนชื่อ  (Dismissed)  ออกจากทะเบียนนักศึกษา ยกเวนกรณีตามขอ 14.6 
  14.6  ในกรณีท่ีนักศึกษาไดศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบจํานวนหนวยกิตสะสมตามที่กําหนดไวในหลักสูตรและไดคา
ระดับเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 1.80  แตไมถึง  2.00  อธิการบดีอาจอนุมัติใหนักศึกษาผูนั้นศึกษาตอไปตามที่เห็นสมควร โดยจะใหศึกษา
ตอในคณะเดิมหรือเปลี่ยนคณะหรือภาควิชาก็ได แตนักศึกษาตองศึกษาใหไดคาระดับเฉลี่ยสะสมถึง  2.00  ภายในระยะเวลาสามภาค
การศึกษาถัดไป ท้ังนี้ตองไมเกินเจ็ดปการศึกษา  นับแตวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 
  14.7  ภายใตบังคับแหงขอ  14.6  การยายคณะ การเปลี่ยนภาควิชา หรือการพักการศึกษาไมมีผลทําใหการเตือน
และภาวะรอพินิจเปลี่ยนแปลง 
 ขอ 15.   การเทียบโอนหนวยกิต 
  15.1  นักศึกษาอาจขอเทียบโอนหนวยกิตได ตามเงื่อนไขตอไปนี ้
           15.1.1  กรณีการเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
           นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในหรือตางประเทศมาแลวและไดเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย-
ธรรมศาสตร สามารถขอเทียบโอนหนวยกิตได 
            15.1.2  กรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไปศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาอื่น 
         ( 1 )  นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรท่ีไปศึกษาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในหรือตางประเทศตาม
โครงการความรวมมือในการผลิตบัณฑิตรวมกัน สามารถนํารายวิชาและหนวยกิตที่ไปศึกษามาเทียบโอนเปนรายวิชาและหนวยกิต
ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรได 



          ( 2 )  นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรท่ีไปศึกษาท่ีสถาบันอุดมศึกษาอื่นในหรือตางประเทศ
ตามโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ  ตามขอ  10.10  หรือ  นักศึกษาที่ไปศึกษาดวยตนเองโดยไดรับอนุมัติจากคณะสามารถนํา
รายวิชาและหนวยกิตที่ไปศึกษามาเทียบโอนเปนรายวิชาและหนวยกิตในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรได 
  15.2  ใหคณะกรรมการประจําคณะมีอํานาจในการพิจารณาเทียบโอนหนวยกิตไดโดยใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ตอไปนี ้
           ( 1 )  หนวยกิตที่เทียบโอนรวมแลวตองไมเกินก่ึงหนึ่งของหลักสูตร 
           ( 2 )  การเทียบโอนหนวยกิต      ใหนักศึกษาที่ถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใดจะ
กระทํามิได 
           ( 3 )  หลักเกณฑและรายละเอียดอ่ืน ๆ       ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประจําคณะกําหนด 
  15.3  การบันทึกผลการศึกษา 
           ( 1 )  กรณีนักศึกษาตามขอ   15.1.1  และนักศึกษาตามขอ  15.1.2  ( 1 )  ใหบันทึกอักษร  ACC   ในรายวิชา
ท่ีไดรับอนุมัติใหเทียบโอนไวในระเบียน 
            ( 2 )  กรณีนักศึกษาตามขอ  15.1.2  ( 2 )    ใหคณะเปนผูพิจารณาวาจะใหบันทึกอักษร ACC   หรือใหนํา
ผลการศึกษาทุกรายวิชามาคํานวณคาระดับเฉลี่ยสะสม    ท้ังนี้   แตละคณะจะตองใชระบบการวัดผลและการบันทึกผลการศึกษาเปน
ระบบเดียวกันทั้งคณะ 
            การจะเทียบโอนหนวยกิตโดยบันทึกอักษร   ACC  นั้น จะตองเปนรายวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับไมตํ่ากวา  
C  หรือเทียบเทา เวนแตคณะกรรมการประจําคณะจะกําหนดไวเปนอยางอื่น  
 ขอ 16. การพักการศึกษา 
  16.1  ในกรณีท่ีมีเหตุผลอันสมควร นักศึกษาอาจยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาปกติภาคใดภาค
หนึ่งไดโดยไดรับอนุมัติจากคณบดี เวนแตสองภาคการศึกษาแรกที่ไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยจะลาพักการศึกษาไมได เวนแตไดรับ
อนุมัติจากอธิการบดีเปนกรณีพิเศษ 
  นักศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพสําหรับภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 
  16.2   การลาพักการศึกษาในระหวางภาคการศึกษา ใหปฏิบัติดังตอไปนี ้
           ( 1 )  กรณีท่ีนักศึกษาขอลาพักการศึกษาภายในระยะเวลาสิบสี่วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายใน
เจ็ดวันแรกของภาคฤดูรอน ใหลบรายวิชาที่จดทะเบียนศึกษาไวท้ังหมดออกจากระเบียน 
           ( 2 )  กรณีท่ีนักศึกษาขอลาพักการศึกษา เม่ือพนกําหนดเวลาตาม ( 1 )  แตยังอยูภายในสิบสัปดาหแรกนับ
จากวันเปดภาคการศึกษาปกติ   หรือยังอยูภายในสี่สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคฤดูรอน ใหบันทึกอักษร   W     สําหรับรายวิชาที่
จดทะเบียนศึกษาในภาคการศึกษานั้นทุกวิชาไวในระเบียน 
            ( 3 )  การลาพักการศึกษาเมื่อพนกําหนดเวลาตาม  ( 2 )  จะกระทํามิได เวนแตจะมีเหตุผลอันสมควรและ
ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติตามขอ  16.1    หรือ  16.3   แลวแตกรณี   ในกรณีเชนวานี้ใหบันทึกอักษร  W    สําหรับรายวิชาที่
จดทะเบียนศึกษาในภาคการศึกษานั้นทุกวิชาไวในระเบียน 
  16.3   การลาพักการศึกษาติดตอกันเกินกวาสองภาคการศึกษาปกติจะกระทํามิได เวนแตมีเหตุผลอันสมควร และ
ไดรับอนุมัติจากอธิการบดี ท้ังนี้ไมนับภาคฤดูรอน 
  16.4   นักศึกษาที่ถูกลงโทษใหพักการศึกษาตามขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษาในภาคการศึกษาใดจะตองชําระ
เงินคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพ  ท้ังนี ้
            ( 1 )  ถาเปนการลงโทษใหพักการศึกษาในระหวางภาคการศึกษา ใหลบรายวิชาที่ไดจดทะเบียนศึกษาไวใน
ภาคการศึกษานั้นออกจากระเบียน 



            ( 2 )  ถาเปนการลงโทษใหพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป    โดยนักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียมตางๆ 
แลวใหคืนเงินคาธรรมเนียมการจดทะเบียนศึกษารายวิชาเต็มจํานวน        แตนักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพ
นักศึกษา 
  16.5  การพักการศึกษาไมวาดวยเหตุใด ๆ ไมอาจถือเปนเหตุขยายเวลาการศึกษาตามความในขอ  6.6 
 ขอ 17.  คาธรรมเนียม 
 นักศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาชั้น
ปริญญาตรี 
 ขอ 18.  การขอคืนคาธรรมเนียม 
  18.1  นักศึกษาที่ขอถอนรายวิชา   เนื่องจากมหาวิทยาลัยประกาศปดการสอนรายวิชานั้น     มีสิทธิขอคืน
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนศึกษารายวิชาและคาธรรมเนียมการใชอุปกรณการศึกษาไดเต็มจํานวน 
  18.2  นักศึกษาที่ขอถอนรายวิชาภายในสิบสี่วันแรกของภาคการศึกษาปกติ    หรือภายในเจ็ดวันแรกของภาค       
ฤดูรอน มีสิทธิขอคืนคาธรรมเนียมการจดทะเบียนศึกษารายวิชาและคาธรรมเนียมการใชอุปกรณการศึกษาไดก่ึงหนึ่ง 
  18.3  นักศึกษาที่ขอถอนรายวิชา เม่ือพนกําหนดเวลาตามขอ 18.2  ไมมีสิทธิขอคืนคาธรรมเนียมจดทะเบียน
ศึกษารายวิชา  และคาธรรมเนียมการใชอุปกรณการศึกษา 
  18.4  นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาตามขอ  16.2  ไมมีสิทธิขอคืนคาธรรมเนียมจดทะเบียนศึกษารายวิชาและ
คาธรรมเนียมการใชอุปกรณการศึกษา โดยไมตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
  18.5  นักศึกษาจะตองยื่นคํารองขอคืนคาธรรมเนียมจดทะเบียนศึกษารายวิชาและคาธรรมเนียมการใชอุปกรณ
การศึกษาภายในสามสิบวันนับแตวันเปดภาคการศึกษานั้น 
 ขอ 19. การยายคณะ 
 นักศึกษาที่ศึกษาในคณะใดจะขอยายไปศึกษาคณะอื่นมิได เวนแตคะแนนสอบเขาของนักศึกษาผูนั้นสูงกวาคะแนนสอบ
เขาของนักศึกษาลําดับสุดทายของคณะที่ขอยายไป ซึ่งจะตองเปนคะแนนสอบเขาในสายเดียวกันและปเดียวกันดวย 
 การยายคณะในกรณีอ่ืนใหอยูในดุลพินิจของคณบดีท่ีเก่ียวของวาจะอนุมัติใหยายไดหรือไม 
 การยายคณะตามวรรคแรกและวรรคสองใหเปนไปตามเงื่อนไขตอไปนี้ 
  19.1  นักศึกษาจะตองศึกษาอยูในคณะเดิมไมนอยกวาสองภาคการศึกษาปกติ ท้ังนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพัก 
ถูกใหพัก ถูกถอนชื่อหรือถูกลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 
  19.2  ในการยื่นคําขอยายคณะ นักศึกษาตองแสดงเหตุผลประกอบ การจะอนุมัติหรือไมนั้นใหอยูในดุลพินิจของ
คณะกรรมการประจําคณะที่เก่ียวของ 
  19.3  รายวิชาตาง ๆ ท่ีไดศึกษามาแมไมตรงกับหลักสูตรของคณะใหมก็ตาม ใหนํามาคํานวณหาคาระดับเฉล่ีย
สะสมดวย 
 ขอ 20. การพนสภาพนักศึกษา 
 การพนสภาพนักศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑตอไปนี ้
  20.1  ตาย 
  20.2  ลาออก 
  20.3  ขาดคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 
  20.4  ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  ในกรณีตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี ้
 
 
 
 



 ขอ 21. การใหอนุปริญญา 
 นักศึกษาผูใดศึกษาครบตามขอกําหนดของหลักสูตรสําหรับชั้นอนุปริญญา  โดยมีหนวยกิตสะสมไมตํ่ากวาที่หลักสูตร
กําหนด ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา  2.00  และไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาแลวไมนอยกวาหาภาคการศึกษาปกติมีสิทธิขอรับ
อนุปริญญา 
 ขอ 22. การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา 
  22.1  นักศึกษาตองศึกษารายวิชาตาง ๆ ใหครบตามโครงสราง องคประกอบและขอกําหนดของหลักสูตรสําหรับ
สาขาวิชานั้น ๆ โดยมีหนวยกิตสะสมไมตํ่ากวาที่หลักสูตรกําหนดไว ไดคาระดับเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา  2.00  และไดขึ้นทะเบียนเปน
นักศึกษามาแลวไมนอยกวาเจ็ดภาคการศึกษาปกติ จึงจะไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาตรีในสาขาวิชานั้น 
  ระยะเวลาเจ็ดภาคการศึกษาปกติตามความในวรรคแรก   ไมใชบังคับแกนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอน
หนวยกิตตามขอ 15. 
  22.2  นักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาตรีเกียรตินิยม  ตองมีผลการศึกษาครบถวนตามหลักสูตร 
เวนแตนักศึกษาที่ไดรับการเทียบโอนหนวยกิตตามขอ 15.  จะตองไดหนวยกิตสะสมตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไม
นอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตทั้งหมดและเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี ้
           22.2.1  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  ใหแกนักศึกษาที่ 

     ( 1 )  ไดศึกษารายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรภายในเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร 
                       ( 2 )  ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมสําหรับทุกรายวิชาไมตํ่ากวา  3.50 

     ( 3 )  ไมเคยไดรับระดับยังใชไมได  (U) หรือตํ่ากวาระดับ  C  ในรายวิชาใดและ                     
     ( 4 )  ไมเคยศึกษาซ้ําในรายวิชาใด 

           22.2.2  เกียรตินิยมอันดับสอง  ใหแกนักศึกษาที่ 
( 1 )  ไดศึกษารายวิชาตาง ๆ   ครบตามหลักสูตรภายในเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร               
( 2 )  ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมสําหรับทุกรายวิชาไมตํ่ากวา  3.50 

                        ( 3 )  ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมสําหรับวิชาเอกทั้งหมดไมตํ่ากวา  2.00 และ 
                        ( 4 )  ไมเคยศึกษาซ้ําหรือไดระดับ   F   หรือระดับยังใชไมได   (U)    ในรายวิชาใด 
           หรือใหแกนักศึกษาที่ 
          ( 1 )   ไดศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรภายในเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร 
          ( 2 )   ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมสําหรับทุกรายวิชาไมตํ่ากวา 3.25 
          ( 3 )   ไมเคยไดตํ่ากวาระดับ C สําหรับวิชาเอกแตละวิชา และ 
          ( 4 )   ไมเคยศึกษาหรือไดรับ F หรือระดับยังใชไมได (U) ในรายวิชาใด 
           ระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตรตามขอ  22.2.1 หรือขอ 22.2.2  นั้น   ไมใหนับระยะเวลาที่นักศึกษาลาพัก
การศึกษา ตามขอ  16.1  หรือขอ   16.2  หรือมีเหตุจําเปนอยางอื่นที่อธิการบดีเห็นสมควร 
  22.3  เม่ือสิ้นภาคการศึกษาภาคหนึ่ง ๆ มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับ
ปริญญาตรีในสาขาวิชาตาง ๆ เพื่อขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย 
 สําหรับภาคการศึกษาท่ีคาดวาจะเปนภาคสุดทายที่จะไดรับปริญญาของนักศึกษา ใหนักศึกษาทําหนังสือย่ืนตอ
มหาวิทยาลัย ภายในสิบสี่วันแรกของภาคการศึกษาปกติ  หรือเจ็ดวันแรกของภาคฤดูรอน เพื่อขอใหมหาวิทยาลัยเสนอชื่อนักศึกษา
นั้น ขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัยเม่ือเสร็จสิ้นภาคการศึกษานั้น ผูท่ีมิไดย่ืนหนังสือดังกลาวอาจจะไดรับการพิจารณาเสนอ
ชื่อในภาคการศึกษาถัดไปก็ได 
 
 



 ขอ 23. การอนุมัติปริญญา 
 สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะพิจารณาอนุมัติปริญญาปละสามครั้ง คือ เม่ือสิ้นภาคหนึ่ง  ภาคสอง  และภาคฤดูรอน 
และจะจัดใหมีพิธีประสาทปริญญาบัตรปละคร้ัง 
 ขอ 24. ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้     และใหมีอํานาจออกประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติตามขอบังคับ
นี้ได 
 
 
           ประกาศ  ณ  วันที่  20  มิถุนายน  2540 
 
 
     (ลงนาม)                        นงเยาว   ชัยเสรี 
                         (ศาสตราจารย คุณหญิง นงเยาว  ชัยเสรี) 
                              นายกสภามหาวิทยาลัย 
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