เอกสารหมายเลข 1
สรุปสาระสําคัญของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
ฝ่ายวิชาการขอสรุปสาระสําคัญของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2561 เฉพาะประเด็นที่แก้ไข/เพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 ของสกอ. และเหมาะสมกับสภาพการจัดการเรียนการสอนปัจจุบัน ดังนี้
1. จัดทําเป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจน แบ่งเป็น 20 หมวด 78 ข้อ (เพิ่มขึน้ 54 ข้อ)
2. มีการแก้ไขปรับปรุงในเรื่องที่เป็นสาระสําคัญ ดังนี้
หมวด 1 ระบบการศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา
1. เพิ่มระบบการศึกษาแบบไตรภาค เดิม มีเฉพาะระบบทวิภาค เพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยหลักสูตร
การศึกษาใดจะจัดการศึกษาในระบบใดให้เป็นอํานาจของสภามหาวิทยาลัยเป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมัติ (ข้อ 7)
2. ปรับระยะเวลาการศึกษา (ข้อ 8) ดังนี้
2.1 ปรับลดระยะเวลาการศึกษาภาคการศึกษาของทวิภาค จาก 16 สัปดาห์ เป็น 15 สัปดาห์
2.2 กํ า หนดระยะเวลาการศึ ก ษาของระบบไตรภาค คื อ ในภาคการศึก ษาให้ มี ร ะยะเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 12 สัปดาห์และไม่เกิน 14 สัปดาห์
2.3 กําหนดข้อยกเว้นในการนับจํานวนสัปดาห์ต่อภาค คือ ในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนอาจใช้
ระยะเวลาศึกษาแตกต่างจากที่กําหนดไว้ในข้อบังคับก็ได้ แต่ต้องมีปริมาณการศึกษาต่อหนึ่งหน่วยกิตไม่น้อยกว่า
ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับข้อ ๙
3. เพิ่ม ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร 4 ปี จาก 7 ปี เป็น 8 ปี เพื่อให้เ ป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.
ทั้งนี้ หากคณะประสงค์จะกําหนดน้อยกว่าเกณฑ์ สกอ. สามารถทําได้โดยให้ระบุไว้ในข้อกําหนดของหลักสูตร
(ข้อ 11)
4. กําหนดหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา (ข้อ 12)
หมวด 2 การรับเข้าศึกษา
5. เพิ่มข้อยกเว้นในคุณสมบัติทั่วไปของนักศึกษา คือ ให้มีชื่อเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่นได้เฉพาะที่
เป็นมหาวิทยาลัยเปิด หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา (ข้อ ๑4)
6. เพิ่ม ข้ อกํ า หนดให้นั ก ศึ ก ษาต้อ งมีคุณ สมบั ติเ ฉพาะตามข้อ กํ า หนดหลั ก สู ตรที่ เ ข้า ศึ กษาและตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับเข้าศึกษา
หมวด 3 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
7. กําหนดกรอบเวลาการยื่นวุฒิการศึกษาที่จบจากต่างประเทศ คือ ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ ๑
ของปีการศึกษาแรก และให้เพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหากไม่นําส่งเอกสารตามเวลา เพื่อเร่งรัดให้
นักศึกษานําหลักฐานมายื่นต่อคณะ (ข้อ 15)
8. เพิ่ ม ข้ อ กํ า หนดเรื่ อ งการเพิ ก ถอนการขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษากั บ การเพิ ก ถอนปริ ญ ญาบั ต ร
เมื่อตรวจพบว่า ขาดคุณสมบัตนิ ักศึกษาหรือใช้เอกสารปลอม (ข้อ 16)
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หมวด 4 ฐานะชั้นปี
9. กําหนดเกณฑ์การเทียบฐานะชัน้ ปีของนักศึกษาเพื่อให้ทุกคณะ/หน่วยงานใช้เกณฑ์เดียวกัน (ข้อ 17)
หมวด 5 การลงทะเบียนเรียน
10. แก้ไ ขการคํ า นวณอั ตราค่า ปรั บ ลงทะเบีย นล่า ช้า จาก ไม่นับ วั นหยุ ดราชการ เป็น ให้นับ ทุ ก วั น
(ข้อ 19)
หมวด 6 การเพิ่มและการถอนรายวิชา
11. กําหนดกรอบเวลาในการอนุ มัติเพิ่มวิชาล่าช้าโดยคณบดี คือ ต้องไม่เ กินสิบ สี่วันก่อนวัน ปิดภาค
การศึกษาหรือภาคฤดูรอ้ น” และระบุให้ตอ้ งมีเวลาเรียนครบตามที่ข้อบังคับกําหนดไว้เพื่อให้กระบวนการเพิ่มวิชา
ล่าช้าเสร็จสิน้ ก่อนการสอบไล่ของแต่ละวิชา (ข้อ 28)
12. กํา หนดกรอบเวลาในการอนุ มั ติถอนวิชาล่า ช้า โดยคณบดี คือ ต้อ งไม่เ กิน สิบ สี่วัน ก่ อนปิดภาค
การศึกษาหรือภาคฤดูรอ้ น เพื่อป้องกันมิให้ถอนวิชาหลังจากเข้าสอบไล่หรือประกาศเกรดแล้ว (ข้อ 29 (3))
หมวด 7 การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต และการเทียบโอนความรู้
13. เพิ่มเกณฑ์กลางการเทียบโอนหน่วยกิต จํานวน ๒ ข้อ คือ (๑) ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และเพิ่มข้อ (๔) รายวิชาที่จะขอเทียบโอนต้อง
ศึกษามาแล้วไม่เกินห้าปี นับจากปีที่ลงทะเบียนเรียนจนถึงวันที่ขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตเพื่อให้วิชา
ที่นํามาเทียบมีเนือ้ หาทันสมัย (ข้อ 31)
14. กําหนดให้ นศ. ตามโครงการความร่วมมือ หรือแลกเปลี่ยน หรือไปศึกษาด้วยตนเองให้เทียบโอน
รายวิชาตามผลการศึกษาที่ได้ ส่วนกรณีอื่นๆ ต้องได้ระดับ C ขึน้ ไปจึงจะเทียบโอนได้
15. ตัดข้อกําหนดที่ให้คณะใช้ระบบการวัดผลและบันทึกผลเป็นระบบเดียวกันทั้งคณะ โดยให้บันทึกผล
การศึกษาในรายวิชาที่ได้รับการอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต (ข้อ 33) ดังนี้
(๑) สําหรับกรณีนักศึกษาที่ไปศึกษาตามโครงการความร่วมมือผลิตบัณฑิตร่วมกัน หรือโครงการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการ หรือไปศึกษาด้วยตนเองโดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี ให้บันทึกผลการศึกษาตามที่ได้
หรือในรายวิชาที่มผี ลการศึกษาได้อักษร C ขึ้นไปอาจบันทึกอักษร ACC ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณบดีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะกําหนดโดยทําเป็นประกาศคณะ
(๒) สําหรับกรณีนักศึกษาอื่นนอกจาก (๑) ให้บันทึกอักษร ACC
16. เพิ่ ม ข้ อ กํ า หนดการเที ย บโอนความรู้ แ ละการให้ ห น่ ว ยกิต จากการศึ ก ษานอกระบบและ/หรื อ
การศึกษาตามอัธยาศัย (ข้อ 34)
หมวด 8 อักษรแสดงผลการศึกษา
17. ตัดข้อกําหนดของรายวิชาที่อนุญาตให้บันทึกอักษร I เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกรายวิชาที่ยังไม่สามารถ
วัดผลได้สมบูรณ์บันทึกอักษร I ได้ เช่น กรณีนักศึกษาเจ็บป่วยและอาจารย์อนุญาตให้สอบได้ในภายหลัง (ข้อ 38)

3
หมวด 9 การวัดผลการศึกษา และการคํานวณค่าเฉลี่ยสะสม
18. ตัดข้อความ “นักศึกษาที่มเี วลาศึกษารายวิชาใดไม่ครบตามที่กําหนดในวรรคแรกและมิได้รับอนุมัติ
จากคณบดีให้เข้าสอบไล่ในรายวิชานั้น ให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้น” ออกจากข้อบังคับ เนื่องจากนักศึกษา
อาจจะมีคะแนนเก็บจากส่วนอื่นๆ จึงไม่ควรถูกปรับให้สอบตก
หมวด 11 การลาพักการศึกษา
19. กํา หนดกรอบเวลาการอนุมั ติโดยอธิการบดีคือ ต้องก่อนปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน
เพื่อป้องกันมิให้นักศึกษาลาพักการศึกษาหลังจากประกาศเกรดแล้ว (ข้อ 50)
หมวด 14 การย้ายหลักสูตร
20. ปรั บหลักเกณฑ์การย้ายคณะ เป็ นการย้ายหลักสู ตรภายในคณะ หรือย้ายระหว่างคณะและตัด
เกณฑ์การพิจารณาเรื่องคะแนนสอบเข้า เพราะการรับ เข้าศึก ษาในหลักสูต รต่างๆ มีช่องทางและรูป แบบที่
หลากหลายมากขึ้น จึงควรกํ าหนดเกณฑ์กลางไว้แบบกว้า งๆ ส่ว นรายละเอียดอื่นๆ ให้ทําเป็ นประกาศคณะ
(ข้อ 59)
21. เพิ่มข้อกําหนดการแปลงคะแนนของหลักสูตรที่ใช้ระบบวัดผลต่างกัน คือ “ในกรณีหลักสูตรที่ย้าย
เข้าใช้ระบบการวัดผลแตกต่างกันกับหลักสูตรที่ย้ายออก ก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาย้า ยหลักสูต ร
ให้แปลงคะแนนของรายวิชาของหลักสูตรที่ยา้ ยออก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การวัดผลของหลักสูตรที่จะย้ายเข้า
เพื่อ ประกอบการพิจ ารณาสถานภาพทางวิช าการของนั ก ศึกษา” เพื่อป้อ งกัน มิใ ห้นัก ศึก ษาต้อ งถู ก ถอนชื่อ
ย้อนหลังเมื่อมีการแปลงคะแนนแล้ว (ข้อ 60)
หมวด 16 การได้รับปริญญาเกียรตินยิ ม
22. เพิ่มคุณสมบัติบัณฑิตที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม คือต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
ถึงขัน้ ทําทัณฑ์บนขึน้ ไป เพื่อให้บัณฑิตที่ได้รับปริญญาเกียรตินยิ ม เป็นทัง้ คนเก่งและคนดี (ข้อ 66)
23. เพิ่มข้อยกเว้นการนับระยะเวลาการศึกษา กรณีไปศึกษาหรือปฏิบัตงิ านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ซึ่งต้องมี
ระยะเวลาไม่เ กิน ๑ ปีการศึก ษา โดยเป็น การนํา หลั กการที่อนุมั ติใ ห้ดํา เนินการอยู่แ ล้ว ในปั จ จุบั นมาใส่เ ป็น
ข้อกําหนดให้ชัดเจน
หมวด 18 ค่าธรรมเนียมและการขอคืนค่าธรรมเนียม
24. เพิ่มกรณีมีสิทธิขอคืนค่าธรรมเนียม คือ นักศึกษาที่ลาออก/ลาพักก่อนวันเปิดภาค และภายใน ๑๔
วันนับจากวันเปิดภาค เพราะนักศึกษายังมิได้ใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย (ข้อ 70) ดังนี้
(๑) นั กศึก ษาลาออกหรือ ลาพั กการศึกษาก่อนวั นเปิดภาคการศึกษา ให้มีสิท ธิข อคืนได้เ ต็ ม
จํานวนที่ชําระไว้
(๒) นักศึกษาลาออกหรือลาพักการศึกษา ภายในสิบสี่วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา ให้มีสิทธิ
ขอคืนได้กึ่งหนึ่ง
25. เพิ่ม กรณีไ ม่มีสิ ท ธิข อคื น ค่า ธรรมเนีย มเมื่ อ ถอนรายวิช าที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ปิด หรื อ ถอนรายวิ ช า
ภายใน 14 วัน นับจากวันเปิดภาค กรณีนักศึกษาที่ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย เนื่องจากไม่
สามารถจําแนกค่าหน่วยกิตและค่าอุปกรณ์ออกเป็นรายวิชาได้
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หมวด 19 การพ้นสภาพนักศึกษาและการขอกลับเข้าศึกษา
26. เพิ่มข้อกํา หนดสํา หรับ นักศึกษาที่ลาออกแล้วขอกลับ เข้ามาศึกษา เพื่อให้โอกาสทางการศึกษา
แก่นักศึกษา กล่าวคือ “นักศึกษาซึ่งพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเพราะลาออกจากการเป็นนักศึกษาไปแล้วไม่เกิน
หนึ่งภาคการศึกษานับแต่วันลาออก อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาผู้นั้นกลับเข้าศึกษาในหลักสูตรเดิมได้”
(ข้อ ๗๓)

------------------------------------------

ฝ่ายวิชาการ
มกราคม 2561

