
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ..........……………......…………………….. 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาแบบออนไลน์ เพื่อให้ความรู้  
สร้างเสริมประสบการณ์ พัฒนาทักษะ แก่ผู้ที่สนใจ โดยอาจร่วมจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา                  
ทั้งที่ เป็นของรัฐและเอกชน ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และร่วมลงทุนกับเอกชนเพื่อจัดก ารศึกษา       
อันจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยัและประเทศชาติ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศ าสต ร์  
พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีมติในการประชุม คร้ังที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม  
๒๕๖๓ เห็นชอบให้ออกข้อบังคับไวด้ังน้ี 

ข้อ ๑ ข้อบังคับ น้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดการศึกษา    
แบบออนไลน์ พ.ศ. ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับน้ี  
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
“คณะ” หมายความรวมถึง วิทยาลัย สถาบัน หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น                  ของ

มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษา 
“คณบดี” หมายความรวมถึง ผู้อ านวยการสถาบันหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่ างอื่ น 

ของมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษา 
“คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายความรวมถึง คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย สถาบัน 

หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นของมหาวิทยาลัยทีจั่ดการศึกษา 
“การจัดการศึกษา” หมายความว่า การจัดการศึกษาที่ เป็นหลักสูตรในระดับบัณฑิต 

มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ข้อ ๔ การจัดการศึกษาแบบออนไลน์ เป็นการจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีการสื่อสาร 

แบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแบ่งออกเป็นสองลกัษณะ ดังน้ี 
(๑) การเรียนเพื่อรู้ ได้แก่ การเรียนที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาทักษะ และความรู้เพิ่มเติม

โดยไม่มีการประเมินผลการเรียนและไม่มีการสะสมหน่วยกิต 
(๒) การเรียนเพื่อสะสมหน่วยกิต ได้แก่ การเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ และความรู้เพิ่มเติม         

ที่มีการประเมินผลการเรียนและได้รับประกาศนียบัตรเป็นรายวิชา หรือกลุ่มวิชา โดยหน่วยกิตที่ได้รับสามารถ



 ๒   
สะสมเพื่อการศึกษาต่อในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา       
ของมหาวิทยาลัยและตามข้อก าหนดของหลกัสตูร 

ข้อ ๕ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบ ริหารก ารศึกษาแบบออ นไล น์                
โดยมีองค์ประกอบ ดังต่อไปน้ี 

(๑) รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบดูแลงานด้านวิชาการ เป็นประธาน 
(๒) คณบดีที่ ได้รับการเสนอชื่อจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จ านวน  

๔ คน จากกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
สาขาวิชาละ ๑ คน เป็นกรรมการ 

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งจากการเสนอชื่อของอธิการบดี จ านวน  
ไม่เกิน ๒ คน เป็นกรรมการ 

(๔) รองอธิการบดีที่ ได้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลงานเทคโ นโลยีสารส นเท ศ               
ของมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๖ ให้กรรมการตาม ข้อ ๕ (๒) และ (๓) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี 
นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการตามข้อ ๕ (๒) พ้นจากต าแหน่งเมื่อพ้นจาก

การเป็นคณบดี 
นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการตามข้อ ๕ (๓) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
        (๑) ตาย 
        (๒) ลาออก 
        (๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
        (๔) เป็นคนล้มละลาย 
        (๕) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
        (๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
ข้อ ๗  ในกรณีที่กรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังไม่ มีการด าเนินการแต่งตั้งแทน

ต าแหน่งที่ว่างให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 
ข้อ ๘ ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนหมดวาระ ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการ 

สืบแทน เว้นแต่ในกรณีวาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหกสิบวนัจะไม่ด าเนินการแต่งตั้งสืบแทนก็ได้  
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนหมดวาระและได้มีการด าเนินการแต่งตั้งกรรมการ

แทนแล้ว ให้ผู้น้ันอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่องผู้ที่ตนแทน 
ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการบริหารการศึกษาแบบออนไลน์มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
( ๑ )  จั ด ท า น โ ย บ า ย แ ล ะ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ก าร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ อ อ น ไ ล น์ เ ส นอ                                 

ต่อคณะกรรมการนโยบายวิชาการเพื่อพิจารณาก าหนดเป็นนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดการศึกษา          
แบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 

(๒) ก ากับดูแลการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยและของคณะให้เป็นไป      
ตามข้อบังคับที่เกี่ยวขอ้ง 



 ๓   
(๓) ส่งเสริมให้คณะจัดการศึกษาโครงการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ระดับคณะ 
(๔) เสนอแนะต่ออธิการบดีให้น าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาจัดการศึกษาโครงการจัดการ

การศึกษาแบบออนไลน์ระดับมหาวิทยาลัย 
(๕) บริหารจัดการโครงการจัดการการศึกษาแบบออนไลน์ระดับมหาวิทยาลัยตามที่ได้ รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการและสภามหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข     
ของข้อบังคับน้ีและข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาที่เกี่ยวขอ้งของมหาวิทยาลัย 

(๖) กลั่นกรองข้อตกลงการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาหรือ
หน่วยงานอื่น 

(๗) ด าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ตามที่สภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการนโยบายวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย 

ให้คณะกรรมการบริหารการศึกษาแบบออนไลน์รายงานผลการด าเนินงาน                         ต่อ
คณะกรรมการนโยบายวิชาการทุกสามเดือน 

ข้อ ๑๐ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลและการวัดผล  
ใ ห้ น าข้ อ บั ง คั บ มห าวิ ท ยาลั ยธ รรมศ าส ต ร์ว่ าด้ ว ยก ารศึ ก ษ าระดั บ ปริญญาต รี  แ ล ะข้ อ บั งคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ส่วนที่โดยสภาพ    
เป็นเร่ืองเฉพาะของการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ คณะกรรมการบริหารการศึกษาแบบออนไลน์อาจก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มเติมโดยเสนอต่ออธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายวิช าการ   
เพื่อออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยได้ 

ข้อ ๑๑ การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตและการเทียบโอนความรู้เพื่อการศึกษา           
ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ ๑๒ การศึกษาแบบออนไลน์อาจด าเนินการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งที่เป็นของรัฐและ
เอกชน ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และอาจด าเนินการโดยร่วมทุนกับเอกชนเพื่อการจัดการศึกษา  
ก็ได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการร่วมทุนเพื่อจัดการศึกษาในระบบการศึกษาแบบออนไลน์กับเอกช น    
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการร่วมทุนเพื่อผลประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลยั 

ข้อ ๑๓ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบออนไลน์ที่ท าร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยอธิก ารบดีท าเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบออนไลน์ที่ ร่วมทุนกับเอกช น ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการร่วมทุนเพื่อประโยชน์แก่กจิการของมหาวิทยาลัย  

ข้อ ๑๔ การจัดการศึกษาแบบออนไลน์มีสองประเภท ดังต่อไปน้ี 
(๑) การจัดการศึกษาแบบออนไลน์ระดับมหาวิทยาลัย 
(๒) การจัดการศึกษาแบบออนไลน์ระดับคณะ 



 ๔   
ข้อ ๑๕ ให้คณะที่ประสงค์จะจัดท าโครงการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ระดับคณะ          

เสนอโครงการต่อคณะกรรมการบริหารการศึกษาแบบออนไลน์เพื่อพิจารณาให้ความเห็น 
ให้คณะกรรมการบริหารการศึกษาแบบออนไลน์เสนอโครงการจัดการศึกษาแบบออ นไล น์

ระดับคณะพร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการนโยบายวิชาการและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  
โดยมิชักช้า 

ในกรณีตามวรรคหน่ึง หากคณะมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  
ให้แจ้งความประสงค์ดังกล่าวพร้อมกับโครงการต่อคณะกรรมการบริหารการศึกษาแบบออนไลน์ 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่คณะไม่ประสงค์จะจัดท าโครงการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ระดับคณะ  
ด้วยตนเองแต่ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการแทน หรือในกรณีที่อธิการบดีเห็นสมควรน าหลักสูตร             
ที่อยู่ ในความรับผิดชอบหรือควรอยู่ในความรับผิดชอบของคณะใดคณะหน่ึงจัดการศึกษาแบบออนไลน์ 
ระดับมหาวิทยาลัย และคณะน้ันไม่ขัดข้อง ให้คณะหรืออธิการบดีแล้วแต่กรณี เสนอโครงการจัดการศึกษ า  
แบบออนไลน์ต่อคณะกรรมการบริหารการศึกษาแบบออนไลน์เพื่อให้ความเห็นและเสนอ                             ต่อ
คณะกรรมการนโยบายวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งน้ีการด าเนินการจัดการศึกษ า
ดังกล่าวจะต้องเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือสงัคม 

ให้คณะกรรมการบริหารการศึกษาแบบออนไลน์เป็นผู้ด าเนินการจัดการศึกษาและบ ริหาร
โครงการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการและสภามหาวิทยาลัยตาม
วรรคหน่ึง 

ข้อ ๑๗ การจัดการศึกษาแบบออนไลน์ระดับคณะหากกรณีเป็นหลักสูตรที่มีการเชื่อมโยงหรือ
ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในหลายคณะ ให้มหาวิทยาลัยค านึงถึงความมีเอกภาพของรายวิช าก า ร             
ตลอดจนการจัดสรรบทาทหน้าที่ของแต่ละคณะเพื่อให้มีประสิทธิภาพด้วย 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่อธิการบดีเห็นสมควรน าหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือ               ควร
อยู่ในความรับผิดชอบของคณะใดคณะห น่ึง จัดก ารศึก ษาแ บบออ นไล น์ระดับ มหาวิทยาลั ย แ ล ะ               
การด าเนินการจัดการศึกษาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือสังคม แต่คณะน้ันไม่เห็นด้วย        
ให้คณะกรรมการบริหารการศึกษาแบบออนไลน์ท าความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายวิชาการ           
เพื่อพิจารณาว่าควรจัดการศึกษาหลักสูตรน้ันแบบออนไลน์หรือไม่ 

หากคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาเห็ นควรให้ จัดการศึกษาหลักสู ต ร น้ั น            
แบบออนไลน์ ให้คณะพิจารณาว่าจะด าเนินการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ระดับคณะด้วยตนเองหรือไม่        
อีกคร้ังหน่ึง หากคณะไม่ประสงค์จะจัดการศึกษาแบบออนไลน์ด้วยตนเอง ให้คณะกรรมการบริหารการศึกษ า
แบบออนไลน์เป็นผู้ด าเนินการจัดการศึกษาและบริหารโครงการต่อไป  

ข้อ ๑๙ ในโครงการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ระดับมหาวิทยาลัย ให้ประธานคณะกรรมการ
บริหารการศึกษาแบบออนไลน์ท าหน้าที่เป็นคณบดี และคณะกรรมการบริหารการศึกษาแบบออนไลน์ท าหน้าที่
เป็นคณะกรรมการประจ าคณะ ตามข้อบังคั บมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ     
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาตามแต่กรณี รวมถึงข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง  

ข้อ ๒๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้ รักษาการตามข้อบังคับ น้ี และให้มีอ านาจออกประกาศ             
เพื่อก าหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี 



 ๕   
บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๒๑๑ ให้สภามหาวิทยาลัยด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการศึกษาแบบออนไลน์
ภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ข้อบังคับน้ีมีผลใช้บงัคับ  

ให้คณะกรรมการก ากับดูแลการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง       
ก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีมีผลใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารการศึกษาแบบออนไลน์ จนกว่าจะมี
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการศึกษาแบบออนไลน์ตามข้อบังคับน้ี 

ข้อ ๒๒๒ 

             ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓    

 
       (ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร) 
                   นายกสภามหาวิทยาลัย  
 
 
 

                                                             
๑ ข้อ ๒๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ ๓ ของบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒ ข้อ ๒๒ ถูกยกเลิกโดยข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 


