(สําเนา)
ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2541
พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติมฯ
--------------------------โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหมีขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2531 สภามหาวิทยาลัย
จึงตราขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ 1. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541”
ขอ 2. ใหใชขอบังคับนี้แกนักศึกษาซึ่งขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญามหาบัณฑิต ตั้งแตปการศึกษา
2541 เปนตนไปและนักศึกษาซึ่งขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป
ยกเวน
2.1 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนและศึกษาตามหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ) หลักสูตร
เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (โครงการรวมผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ)
2.2 หลักสูตรที่มีลักษณะพิเศษ และจําเปนตองกําหนดขอบังคับไวเปนอยางอื่น
ขอ 3. ภายใตขอบังคับ ขอ 2 บรรดาความในขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใด ที่มีความกลาวไวในขอบังคับนี้
หรือที่ขอบังคับนี้กําหนดไวเปนอยางอื่นหรือที่ขัดแยงกับความในขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ 4. ในขอบังคับนี้
“คณะ” หมายถึง คณะและหนวยงานของมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาชั้นปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
“คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะบัณฑิตวิทยาลัย ในกรณีที่จะใหมีความหมายถึงคณบดีในแตละคณะจะระบุไว
โดยชัดแจงในขอบังคับนั้น ๆ
“ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา” หมายถึง ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษาหรือผูอํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษาพิเศษ
ตาง ๆ ในแตละคณะซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณบดีในแตละคณะ
“กรรมการบัณฑิตศึกษา” หมายถึง กรรมการบัณฑิตศึกษาของแตละคณะซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณบดีใน
แตละคณะ
ขอ 5. ระบบการศึกษา
5.1 มหาวิทยาลัยอํานวยการศึกษา ดวยวิธีประสานงานดานวิชาการระหวางคณะหรือภาควิชาตาง ๆ คณะใด
หรือภาควิชาใดมีหนาที่เกี่ยวกับวิชาการดานใดก็จะอํานวยการศึกษาในวิชาการดานนั้นแกนักศึกษาทุกคนทั้งมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงเสริมใหนักศึกษาตางภาควิชาศึกษารวมกันในรายวิชาเดียวกัน
5.2 การศึกษาในมหาวิทยาลัยใชระบบทวิภาคหรือระบบไตรภาคตามที่กําหนดไวในหลักสูตรของแตละคณะ
การศึกษาในระบบทวิภาค จะแบงเวลาศึกษาในปหนึ่ง ๆ เปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่
บังคับ คือ ภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มีระยะเวลา 16 สัปดาหและอาจเปดภาคฤดูรอนไดโดยใชเวลาการศึกษา
ไมนอยกวา 8 สัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคปกติ ภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ

การศึกษาในระบบไตรภาค จะแบงเวลาการศึกษาในปหนึ่งๆ เปน 3 ภาคการศึกษาโดยในภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ
ใชเวลาการศึกษาไมนอยกวา 14 สัปดาห และตองมีชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาไมนอยกวา 48 ชั่วโมง สําหรับวิชา 3 หนวยกิต
และ 32 ชั่วโมงสําหรับวิชา 2 หนวยกิต
5.3 ในกรณีที่ใชวิธีศึกษาในหองเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลาศึกษาทั้งหมด
ในแตละรายวิชา จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบไลในรายวิชานั้นเวนแตคณบดีในคณะนั้น ๆ จะพิจารณาอนุมัติเปนกรณีพิเศษ
นักศึกษาผูใดมีเวลาศึกษาในรายวิชาใดไมครบตามที่กําหนดไวในวรรคแรก และมิไดรับอนุมัติจากคณบดีใน
คณะนั้น ๆ เปนกรณีพิเศษ ใหถือวาไดระดับ F ในรายวิชานั้น
5.4 การศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต อาจจัดการเรียนการสอนในภาคกลางวัน
หรือภาคค่ํา โดยจะตองมีระยะเวลาการศึกษาเปนไปตามที่กําหนดในขอ 5.2 การศึกษาในภาคกลางวันตองเปนการศึกษาเต็มเวลา
5.5 หลักสูตรตางๆ ที่จัดสอนในมหาวิทยาลัย แบงออกเปนรายวิชา รายวิชาหนึ่ง ๆ กําหนดปริมาณการศึกษา
เปนจํานวน “หนวยกิต” และทําการสอนรายวิชาหนึ่ง ๆ ในเวลาหนึ่งภาคการศึกษา
คําวา “หนวยกิต” หมายถึง หนวยที่แสดงปริมาณการศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยอํานวยการใหแกนักศึกษา
ตามปกติ หนึ่งหนวยกิต หมายถึง การบรรยาย 1 ชั่วโมง หรือการปฏิบัติทดลองไมนอยกวา 2 ชั่วโมง หรือการฝกงานไมนอยกวา
3 ชั่วโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติ สวนการสอนแบบอื่น ๆ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกําหนด
5.6 รายวิชาหนึ่ง ๆ ประกอบดวยอักษรยอของสาขาวิชา เลขรหัสประจํารายวิชา ชื่อเต็มของรายวิชา จํานวน
หนวยกิตและสาระสําคัญที่จะสอนในรายวิชานั้น
มหาวิทยาลัยอาจกําหนดเงื่อนไขที่นักศึกษาจะศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่งก็ได
ขอ 6. หลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญามหาบัณฑิต
6.1 หลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญามหาบัณฑิต ตองเปนหลักสูตรที่มีหนวยกิตการศึกษา ไมต่ํากวา 39 หนวยกิต
โดยอาจจัดการศึกษาเปน 2 แผน คือ
6.1.1 แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธการศึกษาตามแผน ก มี 2 แบบคือ
แบบ ก (1) เปนหลักสูตรที่ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 39 หนวยกิต โดย
อาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่
หลักสูตรกําหนด
แบบ ก (2) เปนหลักสูตรที่มีการศึกษารายวิชา (course work) และทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 12
หนวยกิต โดยมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 39 หนวยกิต
6.1.2 แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชาโดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตตองกําหนดใหมี
การศึกษารายวิชาที่เปนการศึกษาคนควาดวยตนเองไมนอยกวา 3 หนวยกิต แตไมเกิน 6 หนวยกิต โดยมีจํานวนหนวยกิตรวม
ไมนอยกวา 39 หนวยกิต
* หากคณะจัดการศึกษาสาขาวิชาใดควบคูกันทั้งสองแผนการศึกษา และนักศึกษามีความจําเปนตองเปลี่ยน
แผนการศึกษาจากแผน ก. เปน แผน ข. หรือในทางกลับกัน ใหนักศึกษายื่นคํารองพรอมแสดงเหตุผลตออาจารยที่ปรึกษาและ
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา เพื่อขออนุมัติจากคณบดี
หลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต
6.2 หลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรที่มีหนวยกิต การศึกษาไมต่ํากวา 72 หนวยกิต

* แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

ในกรณีที่เปนผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิต และไมต่ํากวา 48 หนวยกิต ในกรณีที่เปนผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต
โดยแบงการศึกษาเปน 2 แบบ คือ
6.2.1 แบบ 1 แผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิดความรูใหม คณะอาจกําหนด
ใหศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นโดยไมนับหนวยกิตใหก็ได ดังนี้
(1) ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิตจะตองทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 72 หนวยกิต
(2) ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิตจะตองทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
ทั้งนี้วิทยานิพนธตามขอ 6.2.1 (1) และ (2) จะตองมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
6.2.2 แบบ 2 แผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ที่มีคุณภาพสูงและกอใหเกิดความ
กาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
(1) ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิตจะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต และศึกษางาน
รายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต
(2) ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิตจะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และ
ศึกษางานรายวิชา ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
ทั้งนี้วิทยานิพนธตามขอ 6.2.2 (1) และ (2) จะตองมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
ขอ 7. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญามหาบัณฑิต
7.1 นับแตวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา นักศึกษาชั้นปริญญามหาบัณฑิต จะตองศึกษาใหสําเร็จตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว ดังนี้
7.1.1 ในกรณีที่เปนการศึกษาระบบทวิภาค นักศึกษาภาคกลางวันตองศึกษาใหสําเร็จตามหลักสูตรภายใน
เวลาไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาภาคค่ําตองศึกษาใหสําเร็จตามหลักสูตรภายในเวลาไมเกิน 14 ภาคการศึกษา
ปกติ
7.1.2 ในกรณีที่เปนการศึกษาตามระบบไตรภาค นักศึกษาภาคกลางวันตองศึกษาใหสําเร็จตามหลักสูตร
ภายในเวลาไมเกิน 9 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาภาคค่ําตองศึกษาใหสําเร็จตามหลักสูตรภายในเวลาไมเกิน 16 ภาค
การศึกษาปกติ
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต
7.2 นับแตวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา นักศึกษาชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองศึกษาใหสําเร็จตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว ดังนี้
7.2.1 ในกรณีที่เปนการศึกษาตามระบบทวิภาค
(1) นักศึกษาภาคกลางวันที่สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาบัณฑิตตองศึกษาใหสําเร็จภายในระยะเวลา
ไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาภาคค่ําที่สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาบัณฑิตจะตองศึกษาใหสําเร็จภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 26 ภาคการศึกษาปกติ
(2) นักศึกษาภาคกลางวันที่สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญามหาบัณฑิตตองศึกษาใหสําเร็จภายในเวลาไม
เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาภาคค่ําที่สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญามหาบัณฑิต จะตองศึกษาใหสําเร็จภายใน
เวลาไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ
7.2.2 ในกรณีที่เปนการศึกษาตามระบบไตรภาค
(1) นักศึกษาภาคกลางวันที่สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาบัณฑิตตองศึกษาใหสําเร็จภายในเวลาไมเกิน
18 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาภาคค่ําที่สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาบัณฑิต ตองศึกษาใหสําเร็จภายในเวลาไมเกิน 29
ภาคการศึกษาปกติ

(2) นักศึกษาภาคกลางวันที่สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญามหาบัณฑิตตองศึกษาใหสําเร็จภายในเวลาไม
เกิน 11 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาภาคค่ําที่สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญามหาบัณฑิต ตองศึกษาใหสําเร็จภายในเวลาไม
เกิน 18 ภาคการศึกษาปกติ
7.3 หากนักศึกษาโอนจากภาคกลางวันไปยังภาคค่ําหรือในทางกลับกัน ก็ใหคํานวณระยะเวลาที่ศึกษาไปแลว
เปนสัดสวนกับระยะเวลาสูงสุดของภาคที่ศึกษาอยูกอน และนําสัดสวนนี้ไปใชกับระยะเวลาสูงสุดของภาคที่จะเขาศึกษาใหม
7.4 เมื่อครบระยะเวลาการศึกษา นักศึกษาผูใดมีผลการศึกษายังไมครบเงื่อนไขที่จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับ
ปริญญา นักศึกษาผูนั้นจะตองถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
หากนักศึกษาถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาตามความในวรรคแรกแลว หนวยกิตที่ไดสะสมไวทั้งหมด
จะนํามาใชเพื่อประโยชนในการศึกษาในมหาวิทยาลัยตอไปอีกไดไมเกิน 1 ใน 4 ของจํานวนหนวยกิตรายวิชาทั้งหมด ทั้งนี้จะตอง
สอบผานรายวิชานั้น ๆ และไดระดับวิชาดังกลาวมาไมต่ํากวา B หรือเทียบเทาและรายวิชาที่ไดรับการยกเวนใหบันทึกอักษร
ACC (Accreditation)
ขอ 8. คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา
8.1 ตองไมเปนโรคติดตออยางรายแรงซึ่งจะเบียดเบียนหรือขัดขวางตอการศึกษา
8.2 ตองไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง
8.3 ตองไมมีชื่อในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยนี้ หรือในสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศ
เวนแตสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติเปนกรณีพิเศษ
8.4 ตองมีคุณวุฒิทางการศึกษาดังตอไปนี้
(1) หากสมัครเขาเปนนักศึกษาชั้นปริญญามหาบัณฑิต ตองสําเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตจากสถาบัน
การศึกษาในประเทศหรือตางประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
(2) หากสมัครเขาเปนนักศึกษาชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองสําเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตที่มีผลการเรียน
ดีเดนในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรที่จะศึกษาตอ หรือสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญามหาบัณฑิตที่มีผลการเรียนดีจากสถาบัน
การศึกษาในประเทศหรือตางประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
ขอ 9. การคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา
9.1 จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
9.2 การรับบุคคลเขาศึกษาใหใชวิธีการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกโดยวิธีการอื่น ๆ แทนการสอบคัดเลือกก็ไดการ
สอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่เห็นสมควรคณะอาจดําเนินการโดยวิธีการพิเศษอยางอื่นโดยไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดี
9.3 การรับบุคคลเขาศึกษาเพื่อวัตถุประสงคอื่นที่มิใชเพื่อรับปริญญา ใหคณบดีคณะนั้น ๆ ดําเนินการไดใน
กรณีที่มีเหตุอันสมควรแลวแจงใหบัณฑิตวิทยาลัยและสํานักทะเบียนและประมวลผลทราบ
9.4 คณะอาจกําหนดใหผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาไปศึกษารายวิชาบางวิชาเพิ่มเติมซึ่งถือเปนวิชาเสริม
หลักสูตรโดยไมนับหนวยกิตใหก็ได
ขอ 10. การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
10.1 ผูที่มหาวิทยาลัยประกาศวามีสิทธิเขาศึกษาได จะมีสถานภาพเปนนักศึกษาก็ตอเมื่อไดขึ้นทะเบียนเปน
นักศึกษาแลว
10.2 ผูมีสิทธิเขาศึกษา ตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาดวยตนเอง ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนด พรอมทั้ง
ชําระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ
10.3 ผูมีสิทธิเขาศึกษาตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาภายใน 14 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษา เวนแตจะมี
เหตุจําเปนและไดรับอนุมัติจากคณบดีเปนกรณีพิเศษ

* 10.4 ผูที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาสังกัดสาขาวิชาใดแลว จะยายสาขาวิชามิไดเวนแตจะมีเหตุผลและ
ความจําเปน ใหนักศึกษายื่นคํารองพรอมแสดงเหตุผลตออาจารยที่ปรึกษาและผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา เพื่อขออนุมัติจาก
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ทั้งนี้ การขอยายสาขาวิชาจะตองไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชาที่จะขอยายไปศึกษาและใหนับ
ระยะเวลาการศึกษาตั้งแตภาคที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในสาขาวิชาเดิม
ขอ 11. การลงทะเบียนศึกษารายวิชาและวิทยานิพนธ
11.1 มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการลงทะเบียนศึกษารายวิชาและวิทยานิพนธ สําหรับแตละภาคการศึกษาใหเสร็จ
กอนวันเปดภาคการศึกษานั้น รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
11.2 ในกรณีที่มีเหตุสมควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอน ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือจํากัดจํานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งได
การงดการสอนในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไปบางแลว จะตองกระทําใน 7 วันแรกนับจากวันเปด
ภาคการศึกษาปกติ หรือ 4 วันแรกนับจากวันเปดภาคฤดูรอน
11.3 ในแตละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาภาคกลางวันตองลงทะเบียนศึกษารายวิชาและ / หรือวิทยานิพนธ
ไมต่ํากวา 6 หนวยกิตและไมเกิน 12 หนวยกิต นักศึกษาภาคค่ําตองลงทะเบียนศึกษารายวิชา และ/หรือวิทยานิพนธ ไมต่ํากวา
3 หนวยกิตและไมเกิน 9 หนวยกิต
ในภาคฤดูรอน นักศึกษาภาคกลางวัน สามารถลงทะเบียนศึกษารายวิชาและ / หรือวิทยานิพนธไดไมเกิน
6 หนวยกิต ยกเวนวิชาฝกภาคปฏิบัติสามารถลงทะเบียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต นักศึกษาภาคค่ําลงทะเบียนศึกษารายวิชาและ/
หรือวิทยานิพนธไดไมเกิน 3 หนวยกิต เวนแตไดรับอนุมัติจากคณบดีคณะนั้น ๆ เปนกรณีพิเศษ ทั้งนี้ จะตองไมเกิน 6
หนวยกิต
การกํ า หนดจํ า นวนหน ว ยกิ ต สู ง สุ ด ในการลงทะเบี ย นที่ ก ล า วข า งต น ให ร วมถึ ง จํ า นวนหน ว ยกิ ต
วิทยานิพนธ หรือฝกภาคปฏิบัติ หรือรายวิชาเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยไมนับหนวยกิตใหดวย โดยถือเสมือนวิชาเสริม
หลักสูตรมีหนวยกิตตามกําหนด
ในกรณี ที่นักศึก ษาสอบผานข อ เขีย นทั้ง หมดแลว นักศึก ษาสามารถลงทะเบีย นวิ ท ยานิพนธ ห รือฝ ก
ภาคปฏิบัติตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตรไดทั้งหมด
การลงทะเบียนศึกษารายวิชาต่ํากวาที่กําหนดไวจะกระทําไดในกรณีเจ็บปวยและไดรับอนุมัติจากคณบดี
เปนกรณีพิเศษ หรือกรณีที่เปนภาคสุดทายของการศึกษารายวิชาของนักศึกษาผูนั้นเทานั้น
11.4 นักศึกษาแตละคนจะมีอาจารยที่ปรึกษาเปนผูแนะนําและชวยวางแผนการศึกษา การลงทะเบียนศึกษา
และการสอบประมวลวิชาทุกครั้ง จะตองใหอาจารยที่ปรึกษาทราบและลงนามไวเปนลายลักษณอักษร
11.5 นักศึกษาตองลงทะเบียนดวยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด พรอมทั้งชําระเงินคาธรรมเนียม
ตามที่กําหนดไวในระเบียบ เวนแตจะมีเหตุจําเปนที่ไมอาจลงทะเบียนดวยตนเองได ใหมอบหมายผูอื่นมาลงทะเบียนได โดยทํา
หนังสือมอบอํานาจและมอบบัตรประจําตัวนักศึกษามากับผูรับมอบอํานาจดวย
มหาวิทยาลัยจะไมอนุมัติใหนักศึกษาลงทะเบียนศึกษาเมื่อพนกําหนดระยะเวลา 14 วันนับจากวันเปด
ภาคการศึกษาปกติ หรือ 7 วันนับแตวันเปดภาคฤดูรอน เวนแตจะมีเหตุจําเปนและไดรับอนุมัติจากคณบดีเปนกรณีพิเศษ
11.6 ในการลงทะเบียนศึกษารายวิชา หากนักศึกษาเขียนรหัสวิชาและ/หรือชื่อวิชาผิด โดยมิไดเจตนาและ
ประสงคจะแกไขการลงทะเบียนดังกลาว ใหนักศึกษายื่นคํารองขอแกไขผานอาจารยที่ปรึกษาและผูอํานวยการบัณฑิตศึกษาเพื่อ
ขออนุมัติจากคณบดี
*แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

11.7 นักศึกษาที่ไมลงทะเบียนศึกษารายวิชาตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวไมวาจะเปนภาคการศึกษาปกติ
หรือภาคฤดูรอนจะตองชําระคาธรรมเนียมการลงทะเบียนลาชาเปนรายวัน ทั้งนี้ไมนับวันหยุดราชการเวนแตจะมีเหตุจําเปนและ
ไดรับอนุมัติจากคณบดีเปนกรณีพิเศษ
อัตราคาธรรมเนียมการลงทะเบียนลาชาตอวัน ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวย
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
11.8 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไมไดลงทะเบียนศึกษาดวยเหตุใด ๆ ก็ตามจะตองขอลาพัก
การศึกษาสําหรับภาคการศึกษานั้น โดยทําหนังสือผานอาจารยที่ปรึกษา ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษาเพื่อขออนุมัติตอคณบดี
และนักศึกษาจะตองเสียคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะพน
สภาพ
นักศึกษาโดยทันที
11.9 อธิการบดีโดยการเสนอของคณบดี อาจอนุมัติใหนักศึกษาที่ถูกพนสภาพการเปนนักศึกษา ตามขอ 11.8
กลับเขาเปนนักศึกษาใหมไดเมื่อมีเหตุผลอันสมควร โดยใหถือระยะเวลาที่พนสภาพการเปนนักศึกษานั้นเปนระยะเวลาลาพัก
การศึกษา ในกรณีเชนนี้นักศึกษาจะตองเสียคาธรรมเนียมเสมือนเปนผูลาพักการศึกษา รวมทั้งคาธรรมเนียมอื่น ๆ ที่คางชําระ
ดวย
การอนุมัติใหกลับเขาเปนนักศึกษาอีกตามวรรคแรก เมื่อพนกําหนดเวลา 1 ป นับจากวันที่นักศึกษาผูนั้น
พนสภาพการเปนนักศึกษาจะกระทํามิได
11.10 การลาพักการศึกษาตามนัยขอ 11.8 และ 11.9 รวมทั้งการลาไปตางประเทศ ไมถือเปนเหตุใหไดรับ
การยกเวนจากกําหนดเวลาที่นักศึกษาจะตองเรียนใหสําเร็จตามขอ 7
11.11 ภายใตขอบังคับ ขอ 11.3 เมื่อนักศึกษาที่ศึกษาตามแผนการศึกษาแบบมีวิทยานิพนธ ไดหนวยกิต
สะสมของรายวิชาและวิทยานิพนธครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหลักสูตรแลว แตยังทําวิทยานิพนธไมเสร็จหรือเมื่อ
นักศึกษาไดหนวยกิตสะสมของรายวิชาครบถวนตามหลักสูตรแลว แตยังลงทะเบียนวิทยานิพนธไมได เพราะยังสอบประมวล
วิชาไมผานนักศึกษาเหลานี้ตองทําหนังสือผานผูอํานวยการบัณฑิตศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา และชําระคาธรรมเนียมการ
รักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ที่ไมมีการลงทะเบียนจนกวาจะสอบไลวิทยานิพนธแลวเสร็จ
11.12 ในกรณีที่มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษา หรือมีขอตกลงเฉพาะราย หรือ
กรณีที่นักศึกษาไดรับความเห็นชอบจากคณบดีคณะที่ตนสังกัด อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติใหนักศึกษาลงทะเบียนศึกษา
รายวิชาที่เปดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแทนการลงทะเบียนศึกษารายวิชาตามขอ 11.3 ทั้งหมดหรือบางสวนได
11.13 ในกรณีที่มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษา หรือมีขอตกลงเฉพาะรายหรือ
กรณีที่นักศึกษาไดรับความเห็นชอบจากคณบดีคณะที่รับผิดชอบสอนรายวิชานั้น ๆ อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติใหนักศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ลงทะเบียนศึกษารายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรได ทั้งนี้ โดยตองชําระคาธรรมเนียม
ลงทะเบียนศึกษารายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เวนแตจะมีขอตกลงเปนอยางอื่นและไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดี
11.14 ใหอธิการบดีมีอํานาจพิจารณาเรื่องการลงทะเบียนศึกษารายวิชา ซึ่งเกินกวาเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
ขอบังคับนี้ เฉพาะกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อันเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ขอ 12. การเพิ่มและการถอนรายวิชา
12.1 การขอเพิ่มรายวิชาจะกระทําไดภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 7 วันแรกของภาค
ฤดูรอน โดยไดรับอนุมัติจากผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา
12.2 การขอถอนรายวิชาตองไดรับอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษา และใหปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) กรณีที่นักศึกษาขอถอนรายวิชาภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 7 วันแรกของ
ภาคฤดูรอน ใหลบรายวิชาที่ถอนนั้นออกจากระเบียน

(2) กรณีที่นักศึกษาขอถอนรายวิชาเมื่อพนกําหนดเวลาตาม (1) แตยังอยูภายใน 10 สัปดาหแรกของ
ภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 4 สัปดาหแรกของภาคฤดูรอน ใหบันทึกอักษร W สําหรับรายวิชาที่ถอนนั้นในระเบียน
(3) กรณีถอนรายวิชาเมื่อพนกําหนดเวลาตาม (2) จะกระทํามิไดเวนแตจะมีเหตุผลสมควรและ ไดรับ
อนุมัติจากคณบดี ถาคณบดีอนุมัติแลวใหบันทึกอักษร W สําหรับรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหถอน
12.3 นักศึกษาจะขอถอนรายวิชา จนเหลือจํานวนหนวยกิตต่ํากวา 6 หนวยกิต ในการศึกษาภาคกลางวัน
และต่ํากวา 3 หนวยกิตในการศึกษาภาคค่ําไมได เวนแตมีเหตุผลอันสมควรและไดรับอนุมัติจากคณบดี
12.4 ใหอธิการบดีมีอํานาจพิจารณาเรื่องการเพิ่มและการถอนรายวิชา ซึ่งเกินกวาเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
ขอบังคับนี้ เฉพาะกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อันเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ขอ 13. การวัดผลการศึกษา
13.1 มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการวัดผลการศึกษาสําหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไวในภาคการศึกษา
หนึ่งๆ ตามที่คณะและอาจารยผูสอนเห็นสมควร
13.2 การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิต ดังตอไปนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
คาระดับ
4.00
3.67
3.33
3.00
2.67
2.33
2.00
1.00
0
13.3 การวัดผลการศึกษาสําหรับรายวิชาที่ไมนับหนวยกิตใหแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผาน) และ
ระดับ N (ไมผาน) โดยไมมีคาระดับ
ในกรณีที่นักศึกษาตองศึกษาวิชาเสริมหลักสูตรตามความในขอ 9.4 ถานักศึกษาผูนั้นสอบได ตั้งแต
ระดับ C ใหถือวาสอบไดระดับ P ถาไดต่ํากวาระดับ C ใหถือวาไดระดับ N ในวิชานั้น ๆ
13.4 ในบางกรณีหลักสูตรอาจกําหนดใหวัดผลการศึกษาสําหรับรายวิชาที่คิดหนวยกิตใหเปน 2 ระดับ คือ
ระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได) หนวยกิตที่ไดจะไมนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ย
13.5 ในกรณีที่คณะไมตองการใหคาระดับสําหรับการวัดผลรายวิชาที่นักศึกษาไปศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
อื่นทั้งในและตางประเทศ ใหบันทึกอักษร ACC (Accreditation) ไวในระเบียนสําหรับรายวิชาที่ไดคาระดับไมต่ํากวา B หรือ
เทียบเทา
13.6 ในกรณีที่การวัดผลกระทําไดไมสมบูรณในรายวิชาที่มีการเขียนรายงานหรือมีการเขียนรายงานประกอบ
วิชานั้น ๆ หรือการฝกงานภาคสนามหรือวิทยานิพนธ โดยมิใชความผิดของนักศึกษา ใหบันทึกอักษร I ไวในระเบียนเปนการ
ชั่วคราวแทนการวัดผล
กรณีตอไปนี้ไมใหมีการบันทึกอักษร I
ก. การขาดสอบไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ข. การสงรายงานประจําภาคลาชากวากําหนด
ในกรณีที่นักศึกษาไดอักษร I ในรายวิชาใด ยกเวนวิทยานิพนธจะตองมีการวัดผลการศึกษาในรายวิชา
นั้นภายใน 80 วันนับแตวันปดภาคการศึกษา หากไมสามารถวัดผลการศึกษาอยางสมบูรณได ใหอาจารยผูสอนกําหนดระดับ
การวัดผลการศึกษารายวิชานั้นจากคะแนนสอบ และ/หรือคะแนนจากการวัดผลโดยวิธีอื่นตามขอ 13.1 เทาที่มีอยูโดยถือวา
คะแนนของรายงานการคนควาหรือสารนิพนธหรือการฝกภาคสนามที่ยังขาดอยูเปนศูนย
เมื่อพนกําหนดเวลาในวรรคกอนแลว อาจารยผูสอนยังไมสงระดับการวัดผลการศึกษา ใหคณะนั้น ๆ
พิจารณากําหนดระดับการวัดผลการศึกษารายวิชานั้นและสงใหมหาวิทยาลัยโดยมิชักชา แตทั้งนี้ตองไมเกิน 90 วัน นับตั้งแตวัน
ปดภาคการศึกษา
ในกรณีที่คณะไมปฏิบัติตามความในวรรคกอน ใหสํานักทะเบียนและประมวลผลรายงานคณบดี และให
คณบดีดําเนินการหาขอเท็จจริงภายใน 15 วัน แลวเสนอใหอธิการบดีพิจารณา หากอธิการบดีพิจารณาแลวเห็นวาผูสอนมี

ความผิดจริงและผูสอนเปนอาจารยประจําใหลงโทษทางวินัยแกอาจารยผูนั้น หากผูสอนเปนอาจารยพิเศษใหพิจารณางดเชิญ
อาจารยผูนั้นมาสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอีกตอไป
13.7 การนับหนวยกิตที่ไดใหนับรวมเฉพาะหนวยกิตของรายวิชา ที่นักศึกษาไดคาระดับ S หรือระดับไมต่ํากวา
C สําหรับการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญามหาบัณฑิต หรือไมต่ํากวา B สําหรับการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎี
บัณฑิต รายวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ D หรือ F สําหรับการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญามหาบัณฑิต หรือไดคาระดับต่ํากวา
B สําหรับการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไมวาจะเปนรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก ใหนํามาคํานวณคาระดับ
เฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานั้นและคาระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป
13.8 นักศึกษาที่ไดระดับ U ระดับ D หรือระดับ F สําหรับการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญามหาบัณฑิตหรือ
ระดับต่ํากวา B สําหรับการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในรายวิชาใดที่เปนวิชาบังคับในหลักสูตร จะลงทะเบียน
ศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นไดอีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะตองไดระดับ S หรือ ระดับไมต่ํากวา C สําหรับการศึกษาตามหลักสูตร
ชั้นปริญญามหาบัณฑิต หรือไดระดับ S หรือระดับไมต่ํากวา B สําหรับการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต มิฉะนั้น
จะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาที่ไดคาระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเปนรายวิชาเลือกนักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษา
ซ้ําในรายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได
นักศึกษาที่ไดคาระดับไมต่ํากวา C สําหรับการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญามหาบัณฑิตหรือไดคาระดับ
ไมต่ํากวา B สําหรับการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิตในรายวิชาใดไมมีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นอีก
เวนแตหลักสูตรจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
13.9 การวัดผลการศึกษาของนักศึกษาทุกรายวิชาทุกครั้งจะบันทึกไวในระเบียน ยกเวนวิชาภาษาตางประเทศ
ซึ่งจะบันทึกเมื่อนักศึกษาสอบอยูในระดับ P (ผาน) หรือเมื่อการสอบครั้งนั้นเปนการสอบครั้งสุดทายของนักศึกษาเทานั้น
13.10 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มหาวิทยาลัยจะคํานวณคาระดับเฉลี่ยของรายวิชาที่นักศึกษาแตละคนได
ลงทะเบียนไวสําหรับภาคการศึกษานั้น เรียกวา “คาระดับเฉลี่ยสําหรับภาค” และคํานวณคาระดับเฉลี่ยสําหรับทุกรายวิชาทุกภาค
การศึกษา นับตั้งแตเริ่มสถานภาพนักศึกษาจนถึงภาคการศึกษานั้น เรียกวา “คาระดับเฉลี่ยสะสม”
13.11 ในการคํานวณคาระดับเฉลี่ยสะสม ใหคูณคาระดับของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนตั้งแตเริ่มสถานภาพ
นักศึกษาดวยหนวยกิตของแตละรายวิชา แลวหารผลรวมดวยหนวยกิตทั้งหมดที่ลงทะเบียนไวนั้น
ในการหารเมื่อไดทศนิยมสองตําแหนงแลว ถาปรากฏวาทศนิยมตําแหนงที่สามเปนจํานวนตั้งแตหาขึ้น
ไป ก็ใหปดเศษขึ้นมา
13.12 ในกรณีที่นักศึกษาขาดสอบรายวิชาใดโดยมีเหตุสุดวิสัย
ใหนักศึกษาหรือผูแทนยื่นคํารองพรอม
หลักฐานตออาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษาและผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา และใหอาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษาและ
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษาวินิจฉัยขั้นตนวามีเหตุผลสมควรหรือไม หากมีเหตุผลสมควรใหนําเรื่องขออนุมัติคณบดีภายใน 10
วัน นับตั้งแตวันสอบที่ปรากฏตามตารางสอบ เพื่อขออนุมัติใหบันทึกอักษร W สําหรับรายวิชานั้น ถาคณบดีไมอนุมัติใหถือวา
สวนที่ขาดสอบนั้นไดคะแนนเปนศูนย และใหอาจารยผูสอนใหระดับตามคะแนนระหวางภาค
ในกรณีที่นักศึกษาทําเรื่องขออนุมัติคณบดี เมื่อพนระยะเวลาตามวรรคแรก ถาคณบดีเห็นวามีเหตุผล
อันสมควรอนุมัติ ใหคณบดีทําความเห็นประกอบคําขอของนักศึกษาเสนอตออธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติเปนกรณีพิเศษ
ขอ 14. การศึกษาโดยไมวัดผลการศึกษา
14.1 ในกรณีจําเปนนักศึกษาจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่งเปนการเสริมความรูโดยมิตองมีการวัดผล
ในรายวิชานั้นก็ได แตตองไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการโครงการหรือผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารยที่
ปรึกษาและอาจารยผูสอน และตองชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เมื่อนักศึกษาไดลงทะเบียนศึกษารายวิชาใดโดยไมวัดผลการศึกษาแลว การเปลี่ยน การลงทะเบียนศึกษา

วิชานั้นเปนการศึกษาโดยวัดผลจะกระทํามิได เมื่อพนกําหนด 14 วันแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติหรือ 7 วันแรกนับ
จากวันเปดภาคฤดูรอน
การศึกษาโดยไมวัดผลการศึกษานี้ ใหบันทึกอักษร AUD (Audit) สําหรับรายวิชานั้นไวในระเบียน
ทั้งนี้นักศึกษาผูนั้นจะตองไดเขาฟงคําบรรยายและมีสวนรวมในกิจกรรมอื่น ๆ ในชั้นเรียนเปนเวลาไมต่ํากวารอยละ 60 ของเวลา
ทั้งหมด
14.2 จํานวนหนวยกิตสูงสุดที่นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนศึกษาไดในแตละภาคการศึกษา ตามขอ 11.3 นั้น
ใหนับรายวิชาที่ลงทะเบียนศึกษาโดยไมวัดผลการศึกษารวมเขาไปดวย แตจะไมนับรวมเขาในจํานวนหนวยกิตต่ําสุดที่นักศึกษา
จะตองลงทะเบียนศึกษาในแตละภาคการศึกษา
14.3 หนวยกิตของรายวิชาที่มีการบันทึกอักษร AUD ดังกลาวไมนับเปนหนวยกิตสะสม
นักศึกษาผูใดไดลงทะเบียนศึกษารายวิชาใดโดยไมวัดผลการศึกษาแลว จะลงทะเบียนศึกษารายวิชานั้นซ้ํา
เพื่อเป นการวัดผลการศึกษาในภายหลังมิไ ด เวนแตในกรณีที่มีการยายคณะหรื อ เปลี่ ยนภาควิ ชา และรายวิชานั้น เปนวิชาที่
กําหนดใหมีการศึกษาและวัดผลในหลักสูตรของคณะหรือภาควิชานั้น
ขอ 15. สถานภาพทางวิชาการ
15.1 มหาวิทยาลัยจะนําผลการศึกษาของนักศึกษาแตละคนมาคํานวณคาระดับเฉลี่ยสะสม เพื่อพิจารณา
สถานภาพทางวิชาการทุกภาคการศึกษา รวมทั้งภาคฤดูรอน
นักศึกษาผูใดไดคาระดับเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 ในภาคการศึกษาใด นักศึกษาผูนั้นจะอยูในภาวะรอพินิจ
(Probation) ในภาคการศึกษาถัดไป
15.2 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่อยูในภาวะรอพินิจ หากนักศึกษาไดคาระดับเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.70 นักศึกษา
ผูนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา หากคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.70 ก็ใหอยูในภาวะรอพินิจ (Probation)
ตอไปอีกหนึ่งภาคการศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่อยูในภาวะรอพินิจครั้งที่สอง หากคาระดับเฉลี่ยสะสมยังคงต่ํากวา 3.00
นักศึกษาผูนั้นจะถูกถอนชื่อ (Dismissed) ออกจากทะเบียนนักศึกษา
*ขอ 16. การเทียบและการโอนหนวยกิต
16.1. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะอาจขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยเทียบรายวิชาที่นักศึกษาเคยศึกษา
มาแลวในระดับบัณฑิตศึกษากับรายวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรของแตละคณะ โดยนักศึกษาไมตองศึกษารายวิชานี้อีกโดยมี
ขอกําหนด ดังนี้
16.1.1 เทียบไดเฉพาะหนวยกิตรายวิชา (course work) โดยไมนับหนวยกิตวิทยานิพนธ และเทียบได
ไมเ กิ นรอ ยละ 25 ของจํา นวนหน วยกิตรายวิ ชาทั้ง หมด ยกเว น การเที ยบวิ ช าระหวา งหลัก สูตรประกาศนียบั ตรบัณ ฑิ ต ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กับหลักสูตรปริญญาโทที่มีเนื้อหาตอยอดกัน และศึกษามาแลวไมเกิน 5 ป สามารถเทียบไดไมเกินรอยละ
40 ของจํานวนหนวยกิตรายวิชาทั้งหมด
16.1.2 การเทียบรายวิชาตามขอ 16.1.1 จะกระทําไดในกรณีที่นักศึกษาไดคาระดับไมต่ํากวา B
หรือเทียบเทาในรายวิชานั้น ๆ โดยวิชาที่ไดรับการเทียบจะไดรับการบันทึกอักษร ACC
16.2 หากนักศึกษามีความจําเปนตองศึกษารายวิชา ที่มิไดเปดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณบดีในคณะ
ที่นักศึกษาสังกัด อาจจะอนุมัติใหนักศึกษาไปลงทะเบียนศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่นไดไมเกินรอยละ 25 ของหนวยกิตรายวิชา
ทั้งหมด
การบันทึกผลการศึกษาสําหรับรายวิชาที่โอนหนวยกิตตามความในวรรคกอนใหคณะเปนผูพิจารณาวาจะ
ใหบันทึกอักษร ACC หรือใหนําผลการศึกษาทุกรายวิชามาคํานวณคาระดับเฉลี่ยสะสม ทั้งนี้แตละคณะจะตองใชระบบการวัดผล
และการบันทึกอักษรเปนระบบเดียวกันทั้งคณะ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

การจะเทียบหรือโอนหนวยกิตโดยบันทึกอักษร ACC นั้น จะตองเปนรายวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับไมต่ํา
กวา B หรือเทียบเทา
16.3 การเทียบรายวิชาตามขอ 16.1 และการโอนหนวยกิตตามขอ 16.2 เมื่อรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 25
หรือรอยละ 40 ของจํานวนหนวยกิตรายวิชาทั้งหมด
ขอ 17. การสอบประมวลวิชา (Comprehensive Examination)
17.1 การสอบประมวลวิชาใหเปนไปตามเกณฑของทบวงมหาวิทยาลัย และหลักสูตรของแตละคณะ
17.2 คณะจะเปดสอบประมวลวิชาไมเกินปการศึกษาละ 3 ครั้ง
โดยคณะจะแตงตั้งกรรมการขึ้นสอบ
ผลการสอบประมวลวิชาจะได P (ผาน) หรือ N (ไมผาน)
17.3 นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขในหลักสูตรที่จะสอบประมวลวิชาได จะตองยื่นความจํานงตอ
คณะเพื่อขอสอบประมวลวิชา
17.4 ในหลักสูตรสาขาวิชาใดที่กําหนดใหมีการสอบประมวลวิชา นักศึกษาตองสอบประมวลวิชาใหไดระดับ P
(ผาน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาและผลการสอบทุกครั้งจะบันทึกไวในระเบียน
**ขอ 18. การสอบภาษาตางประเทศ
18.1 นักศึกษาตองสอบภาษาตางประเทศอยางนอยหนึ่งภาษา ตามหลักสูตรที่คณะกําหนดลวงหนาไว โดยสอบ
ใหไดระดับ P (ผาน) กอนการสอบวิทยานิพนธ ยกเวนหลักสูตรที่สอนเปนภาษาตางประเทศ
ภาษาตางประเทศนี้ไมนับหนวยกิตให เวนแตหลักสูตรจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
การสอบภาษาตางประเทศตามหลักสูตรชั้นปริญญามหาบัณฑิต
18.2 หลั กเกณฑการสอบภาษาตางประเทศตามหลักสูตรชั้นปริญญามหาบัณ ฑิ ต ใหเ ปน ไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการสอบภาษาตางประเทศสําหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
หากคะแนนภาษาตางประเทศในการสอบคัดเลือกของนักศึกษาผูใดอยูในระดับสูงจนเปนที่พอใจของ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาผูนั้นจะไดรับการยกเวนไมตองสอบภาษาตางประเทศอีก
การสอบภาษาตางประเทศตามหลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต
18.3 นักศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต อาจขอสอบภาษาตางประเทศไดตั้งแตภาคการศึกษาแรกที่
เขาศึกษา
18.4 มหาวิทยาลัย จะดําเนินการจัดสอบภาษาตางประเทศตามหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต โดยแตงตั้ง
คณะกรรมการประกอบดวยบุคคลที่เหมาะสมไมนอยกวา 3 คน โดยจะตองเปนผูทรงคุณวุฒิทางดานภาษาเพื่อดําเนินการและ
ควบคุมการสอบใหไดมาตรฐาน
ขอ 19. การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
19.1 นักศึกษาชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขในหลักสูตรที่จะสอบวัดคุณสมบติจะตอง
ยื่นความจํานงตอคณะเพื่อขอสอบวัดคุณสมบัติ
19.2 การสอบวัดคุณสมบัติจะประกอบดวยการสอบขอเขียนและสอบปากเปลา หลักเกณฑการสอบใหเปนไป
ตามเกณฑของทบวงมหาวิทยาลัยและหลักสูตรของแตละคณะ
19.3 นั กศึก ษาต องสอบวัด คุ ณ สมบัติใ หไ ด ระดับ P (ผาน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้น จะถู ก ถอนชื่อ ออกจาก
ทะเบียนนักศึกษาและผลการสอบทุกครั้งจะบันทึกไวในระเบียน
ขอ 20. การทําวิทยานิพนธ
20.1 นักศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก (1) ตามขอ 6.1.1 และนักศึกษาตามหลักสูตรชั้น
**กําลังดําเนินการแกไขขอบังคับฯ วาดวยการสอบภาษาตางประเทศ ซึ่งอยูในระหวางการพิจารณาของมหาวิทยาลัย

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 ตามขอ 6.2.1 สามารถจะลงทะเบียนทําวิทยานิพนธไดตั้งแตภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา
20.2 นักศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญามหาบัณฑิตแบบ ก (2) ตามขอ 6.1.1 และหลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎี
บัณฑิต แบบ 2 ตามขอ 6.2.2 จะลงทะเบียนทําวิทยานิพนธไดเมื่อมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) ศึกษามาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติหรือมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 12 หนวยกิตโดยไดคา
ระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
(2) ในกรณีที่หลักสูตรกําหนดใหมีการสอบประมวลวิชา นักศึกษาตองสอบประมวลวิชาใหไดระดับ P
(ผาน)
(3) สําหรับนักศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาจะตองสอบวัดคุณสมบัติใหไดระดับ
P (ผาน)
การสอบวิทยานิพนธตามหลักสูตรชั้นปริญญามหาบัณฑิต
20.3 ใหคณบดีแตละคณะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาชั้นปริญญามหาบัณฑิตใหมี
หนาที่แนะนําการเขียนวิทยานิพนธ
เมื่อนักศึกษาจัดทําเคาโครงวิทยานิพนธเสร็จแลว ใหคณบดีในแตละคณะแตงตั้งคณะกรรมการสอบเคา
โครงวิทยานิพนธอยางนอย 3 คน ซึ่งจะตองประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อยางนอย 1 คน เพื่อรวมกันสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
เมื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเห็นวานักศึกษาพรอมที่จะเสนอวิทยานิพนธ ใหคณบดีคณะนั้น ๆ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธจากบุคคลในวรรคกอน
การแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธตามความในวรรคกอนจะ
กระทําไดเฉพาะกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน
การสอบวิทยานิพนธตามหลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต
20.4 ใหคณบดีแตละคณะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิตใหมี
หนาที่แนะนําการเขียนวิทยานิพนธ
เมื่อนักศึกษาจัดทําเคาโครงวิทยานิพนธเสร็จแลว ใหคณบดีในแตละคณะแตงตั้งคณะกรรมการสอบเคา
โครงวิทยานิพนธอยางนอย 5 คน ซึ่งจะตองประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาตร
และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อรวมกันสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
เมื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เห็นวานักศึ กษาพรอมที่จะเสนอวิทยานิพนธ ใหคณบดีคณะนั้น ๆ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธจากบุคคลในวรรคกอน
การแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธตามความในวรรคกอนจะ
กระทําไดเฉพาะกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน
20.5 การสอบวิทยานิพนธ จะตองมีกรรมการสอบวิทยานิพนธครบทุกคนจึงจะถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ
ถากรรมการไมครบใหเลื่อนการสอบออกไป
ในกรณีที่มีความจําเปนอาจเปลี่ยนกรรมการสอบวิทยานิพนธใหมหรือแตงตั้ง
เพิ่มเติมได
20.6 นักศึกษาตองเสนอเคาโครงวิทยานิพนธและโครงรางวิทยานิพนธตอคณะตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่
กําหนดไวในระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยวิทยานิพนธ
20.7 รู ป แบบการเขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ ใ ห เ ป น ไปตามที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย กํ า หนดไว ใ นหนั ง สื อ คู มื อ การพิ ม พ
วิทยานิพนธ
20.8 การวัดผลวิทยานิพนธใหไดคาระดับ S (ใชได) หรือ U (ใชไมได) โดยวิทยานิพนธที่ไดรับระดับ S
จะตองไดมติเปนเอกฉันทจากกรรมการสอบ/คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ

ในภาคที่จดทะเบียนวิทยานิพนธไวแตยังเขียนวิทยานิพนธไมเสร็จหรือยังไมไดสอบวิทยานิพนธให
บันทึกอักษร I ไวในระเบียน
20.9 ลิขสิทธิ์วิทยานิพนธเปนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ขอ 21. การพักการศึกษา
21.1 ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร นักศึกษาอาจยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาปกติใดภาคหนึ่ง
ไดโดยไดรับอนุมัติจากคณบดี ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาและผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพสําหรับภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพัก
การศึกษา
21.2 การลาพักการศึกษาในระหวางภาคการศึกษา ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) กรณีที่นักศึกษาขอลาพักภายในระยะเวลา 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายใน 7 วันแรกของ
ภาคฤดูรอน ใหลบรายวิชาที่ลงทะเบียนศึกษาไวทั้งหมดออกจากระเบียน
(2) กรณีที่นักศึกษาขอลาพักการศึกษา เมื่อพนกําหนดเวลาตาม (1) แตยังอยูภายใน 10 สัปดาห แรกของ
ภาคการศึกษาปกติ หรือยังอยูภายใน 4 สัปดาหแรกของภาคฤดูรอน ใหบันทึกอักษร W สําหรับรายวิชาที่ลงทะเบียนศึกษาในภาค
นั้นทุกวิชาไวในระเบียน
(3) การลาพั ก การศึ ก ษาเมื่ อ พ น กํ า หนดเวลาตาม (2) จะกระทํ า ได ใ นกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น อั น มิ อ าจ
คาดหมายได นักศึกษาหรือผูแทนจะตองยื่นคํารองพรอมหลักฐานตอคณบดีผานอาจารยที่ปรึกษาและผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
หากคณบดีพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุจําเปนจริงใหเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
เมื่ออธิการบดีอนุมัติใหลาพักการศึกษาไดแลว ใหบันทึกอักษร W ไวในระเบียนของนักศึกษา
21.3 การลาพักการศึกษาติดตอกันเกินกวาสองภาคการศึกษาปกติจะกระทํามิไดเวนแตมีเหตุผลอันสมควรและ
ไดรับอนุมัติจากอธิการบดีเปนกรณีพิเศษ ทั้งนี้ไมนับภาคฤดูรอน
21.4 นักศึกษาที่ถูกลงโทษใหพักการศึกษา ตามขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษาในภาคการศึกษาใด ใหบันทึกโทษ
นั้นไวในระเบียน ซึ่งจะปรากฏในใบแจงผลการศึกษาดวย ในกรณีนี้ใหถือวานักศึกษาผูนั้นไมไดรับคาระดับหรือจํานวนหนวยกิต
ใด ๆ ในภาคการศึกษานั้น
หากนักศึกษาถูกลงโทษใหพักการศึกษา ดวยเหตุทุจริตในการสอบไลใหถือวาไดคาระดับ F ในรายวิชาที่
ทุจริตในการสอบไลนั้น
ในกรณีที่ไดมีการประกาศคําสั่งของมหาวิทยาลัย ใหนักศึกษาพักการศึกษาภายหลังวันลงทะเบียนศึกษา
รายวิชาของภาคถัดไป ใหถือวาการลงทะเบียนวิชาทั้งหมดเปนโมฆะ ในกรณีนี้มหาวิทยาลัยจะคืนเงินคาลงทะเบียนศึกษารายวิชา
ใหเต็มจํานวน แตนักศึกษาตองเสียคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพ
21.5 การลาพักการศึกษาไมวาดวยเหตุใด ๆ การถูกใหพักการศึกษาและการกลับเขาศึกษาใหม ไมเปนเหตุให
ขยายระยะเวลาที่นักศึกษาตองศึกษาใหสําเร็จ ตามหลักสูตรตามที่ไดระบุไวในขอ 7
ขอ 22. คาธรรมเนียม
นัก ศึ ก ษา จะต อ งชํ า ระค า ธรรมเนี ย มตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร วา ด ว ยอั ต ราค า ธรรมเนี ย ม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ขอ 23. การขอคืนคาธรรมเนียม
23.1 นักศึกษาที่ขอถอนรายวิชา เนื่องจากมหาวิทยาลัย ประกาศงดการสอนรายวิชานั้น หรือเพราะผลกระทบ
จากการประกาศเปลี่ยนแปลงการสอนรายวิชาหนึ่ง ที่มีตอการลงทะเบียนศึกษารายวิชาอื่น มีสิทธิขอคืนคาธรรมเนียมลงทะเบียน
ศึกษารายวิชาและคาธรรมเนียมการใชอุปกรณการศึกษาไดเต็มจํานวน
23.2 นักศึกษาที่ขอถอนรายวิชาภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายใน 7 วันแรกของภาคฤดูรอน
มีสิทธิขอคืนคาธรรมเนียมลงทะเบียนศึกษารายวิชาและคาธรรมเนียมการใชอุปกรณการศึกษาไดครึ่งหนึ่ง

23.3 นักศึกษาที่ขอถอนรายวิชาเมื่อพนกําหนดเวลาตาม 23.2 ไมมีสิทธิขอคืนคาธรรมเนียมลงทะเบียนรายวิชา
และคาธรรมเนียมการใชอุปกรณการศึกษา
23.4 นั ก ศึ ก ษาที่ ล าพั ก การศึ ก ษาตามข อ 21.2 ไม มี สิ ท ธิ ข อคื น ค า ธรรมเนี ย มลงทะเบี ย นรายวิ ช าและ
คาธรรมเนียมการใชอุปกรณการศึกษา แตไมตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น
23.5 นักศึกษาจะตองยื่นคําขอคืนคาธรรมเนียมลงทะเบียนรายวิชาและคาธรรมเนียมการใชอุปกรณการศึกษา
ภายใน 30 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษา
ขอ 24. การพนสภาพนักศึกษา
การพนสภาพนักศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑตอไปนี้
24.1 ตาย
24.2 ลาออก นักศึกษาผูใดประสงคจะลาออกจากสถานภาพนักศึกษา ใหยื่นคํารองแสดงเหตุผลตออาจารย
ที่ปรึกษาและผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา เพื่อเสนอใหคณบดีพิจารณาอนุมัติตอไป
24.3 ขาดคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา
24.4 ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ในกรณีตาง ๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
ขอ 25. เงื่อนไขการรับปริญญา
*25.1 มหาวิทยาลัยจะเสนอชื่อนักศึกษาผูนั้น ขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยหลังจากที่มหาวิทยาลัย
ไดตรวจสอบเงื่อนไขดังตอไปนี้โดยครบถวนแลว คือ
25.1.1 ไดศึกษาวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรและมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวาที่หลักสูตรไดกําหนดไว
25.1.2 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
25.1.3 ไดระดับ P ในการสอบประมวลวิชา (ถามี)
25.1.4 ไดระดับ P ในการสอบภาษาตางประเทศตามหลักสูตร (ยกเวนหลักสูตรที่สอนเปนภาษา
ตางประเทศ)
25.1.5 ไดระดับ P ในการสอบวัดคุณสมบัติสําหรับการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต
25.1.6 ไดระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) และนําสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่พิมพเย็บเลม
เรียบรอยแลวพรอมกับบันทึกวิทยานิพนธฉบับเต็ม (full text) ลงในสื่อบันทึกประเภทแผน CD ใหมหาวิทยาลัย
25.1.7 มีการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ ไมนอยไปกวาหลักเกณฑดังตอไปนี้
(ก) หลักสูตรชั้นปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ
ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงาน
ได รั บ การยอมรั บ ให ตี พิ ม พ ใ นวารสารหรื อ สิ่ ง พิ ม พ ท างวิ ช าการ หรื อ เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการที่ มี ร ายงานการประชุ ม
(Proceeding)
(ข) หลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรือดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงาน
ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการ
ตีพิมพและเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
25.1.8 ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่คณะและหลักสูตรกําหนด
25.1.9 ชําระหนี้สินทั้งหมดตอมหาวิทยาลัยเปนที่เรียบรอยแลว
25.2 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาภาคหนึ่ง ๆ มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเพื่อ
รับปริญญาในสาขาวิชาตาง ๆ เพื่อขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550

สําหรับ ภาคการศึกษาที่คาดวาจะเปนภาคสุดทายที่จะสําเร็จการศึกษา ใหนักศึกษาทําหนังสือ ยื่นต อ
มหาวิทยาลัยภายใน 30 วันนับจากวันเปดภาคการศึกษา เพื่อขอใหมหาวิทยาลัยเสนอชื่อนักศึกษาและขออนุมัติปริญญาตอสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษานั้น ผูที่มิไดยื่นหนังสือดังกลาวอาจจะไดรับการพิจารณาเสนอชื่อในภาคการศึกษาถัดไป
ก็ได
ขอ 26. ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจออกระเบียบและประกาศได
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2550
(ลงนาม)
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