
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ...........……………......…………………… 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงขอ้บังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชัน้ปริญญาตรี
ของคณะนิติศาสตร์ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติในการประชุม คร้ังที่  ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
เห็นชอบให้ออกข้อบงัคับไวด้ังน้ี 

หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

 
ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี

ของคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑” 
ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับแก่นักศึกษาภาคปกติที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาปริญญาตรี  

คณะนิติศาสตร์ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และนักศึกษาภาคบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาปริญญาต รี  
คณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ในกรณีที่มีความขัดหรือแย้งกันระหว่างข้อบังคับน้ี กับข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศ
อื่นใด ให้ใช้ข้อบังคับน้ีแก่กรณี 

ข้อ ๓ ลักษณะวิชาที่จัดสอนในคณะนิติศาสตร์ที่มีก าหนดปริมาณการศึกษาเป็นหน่วยกิตและ
ท าการสอนลักษณะวิชาหน่ึง ๆ  ในเวลาหน่ึงภาคการศึกษา 

“หน่วยกิต” หมายถึง ปริมาณการศึกษาซึ่งคณะนิติศาสตร์จัด ให้แก่นักศึกษาตามปกติ 
“หน่ึงหน่วยกิต” หมายความว่า นักศึกษาต้องเรียนในห้องเรียนหน่ึงชั่วโมงต่อสัปดาห์         

ต่อหน่ึงภาคการศึกษา เว้นแต่ในลักษณะวิชาที่เป็นการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติหรือการค้นคว้าด้วยตนเองให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

ข้อ ๔ ค่าธรรมเนียมที่ นักศึกษาต้องเสียให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศ าสต ร์ 
ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ข้อ ๕ นอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับน้ีให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย
การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ มาใช้บังคับ  

ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับ น้ี และให้มีอ านาจออกระเบียบเพื่อด าเนินการ   
ตามข้อบังคับน้ีได้  



 ๒   
หมวดที่ ๒ 

วิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกนอกคณะ 
 

ข้อ ๗  การวัดผลและการนับหน่วยกิตสะสมในกรณีของวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือก 
นอกคณะให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ข้อ ๘ นักศึกษาต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในวิชาที่ได้จดทะเบียนเมื่อสิ้นสองภาคแรก           
ที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่ต่ ากว่า ๑.๕๐ มิฉะน้ันจะต้องถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 

ข้อ ๙ ในกรณีที่ นักศึกษาจดทะเบียนศึกษาเฉพาะลักษณะวิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตร     
ชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ นักศึกษาต้องได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมของวิชาศึกษาทั่วไปไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 

ในกรณีที่นักศึกษาจดทะเบียนศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกนอกคณะด้วย นักศึกษา
จะต้องได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมของวิชาศึกษาทั่วไปรวมกับวิชาเลือกนอกคณะได้ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 

หมวดที่ ๓ 
วิชาบังคับและวิชาเลือกในคณะ 

 
ข้อ ๑๐ นักศึกษาต้องจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของหลักสูตร

และจดทะเบียนลักษณะวิชาในปีต่ า ซึ่งเปิดสอนในภาคน้ัน ๆ ในแต่ละภาคการศึกษาจนครบก่ อ น                   
จึงจะจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาในปีถัดขึ้นไปได้ ยกเว้นในกรณีอย่างใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี 

๑๐.๑ วิชาในปีต่ าที่นักศึกษาเคยจดทะเบียนศึกษามาก่อน แต่ยังสอบไม่ผ่าน นักศึกษา      
อาจไม่จดทะเบียนซ้ าในภาคน้ันก็ได้ 

๑๐.๒ วิชาในปีต่ าที่มีเวลาเรียนตรงกันหรือซ้อนกัน นักศึกษาอาจจดทะเบียนศึกษาได้เฉพาะ
วิชาบังคับหรือวิชาบังคับสาขาเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการศึกษาสาขาความเชี่ยวชาญทางกฎหมายเฉพาะ
ทางภายใต้เงื่อนไขต่อไปน้ีเท่าน้ัน 

        ๑๐.๒.๑ วิชาที่จดทะเบียนมีเวลาตรงหรือซ้อนกัน เป็นวิชาที่เคยสอบตกมาแล้วทัง้หมด 
หรือ 

        ๑๐.๒.๒ วิชาที่จดทะเบียนมีเวลาตรงหรือซ้อนกัน เป็นวิชาที่ เคยสอบตกมาแล้ว  
ส่วนอีกวิชาหน่ึงเป็นวิชาที่ยังไม่เคยเรียนมาก่อน 

ข้อ ๑๑ การจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาให้ถือตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ข้อ ๑๒๑ ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาภาคปกติต้องจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา  
ไม่ต่ ากว่า ๙ หน่วยกิต โดยไม่จ ากัดวิชา หรือ ๓ วิชา โดยไม่จ ากัดหน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต  
โดยไม่จ ากัดวิชา หรือ ๗ วิชา โดยไม่จ ากัดหน่วยกิต 

                                                             
๑ ความเดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน โดยข้อ ๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา

ช้ันปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 ๓   
การจดทะเบียนศึกษามากกว่าจ านวนหน่วยกิตและจ านวนวิชาที่ก าหนดไว้ในวรรคหน่ึ ง       

จะท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดี ทั้งน้ีจะต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติฐานะตั้งแต่ปีที่ ๓ ขึ้นไป 
การจดทะเบียนศึกษาน้อยกว่าจ านวนหน่วยกิตและจ านวนวิชาที่ก าหนดไว้ในวรรคหน่ึง  

จะกระท าได้เฉพาะกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากคณบดี เว้นแต่ในกรณีที่มีหน่วยกิตที่จะจดทะเบียน
ได้ตามหลักสูตรส าหรับภาคการศึกษาน้ันเหลือต่ ากว่า ๙ หน่วยกิต หรือ ๓ วิชา 

ข้อ ๑๓๒ ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาภาคบัณฑิตต้องจดทะเบียนศึกษาลักษณะวชิา
ไม่ต่ ากว่า ๖ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๗ หน่วยกิตโดยไม่จ ากัดวิชา หรือ ๖ วิชาโดยไม่จ ากัดหน่วยกิต 

การจดทะเบียนศึกษามากกว่าจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในวรรคหน่ึงจะท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
อนุมัติจากคณบดี ทั้ง น้ีจะต้องเป็นนักศึกษาภาคบัณฑิตฐานะตั้งแต่ปีที่ ๓ ขึ้นไป ทั้ง น้ี ให้ถือว่านักศึกษา 
ภาคบัณฑิตที่เข้ามาศึกษาในปีแรกมีฐานะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ 

ในกรณีที่มีหน่วยกิตที่จะจดทะเบียนได้ตามหลักสูตรส าหรับภาคการศึกษาน้ันเหลือต่ ากว่า   
๖ หน่วยกิต ให้จดทะเบียนได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากคณบดี 

ข้อ ๑๔๓ การวัดผลการศึกษาในวิชาบังคับหรือวิชาเลือกในคณะนิติศาสตร์ วิชาหน่ึง ๆ   
มีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยก าหนดสัดส่วนคะแนนข้อสอบอัตนัยไม่น้อยกว่า ๖๐ คะแนน และคะแนน 
ส่วนที่เหลืออาจจะให้มีการวัดผลในรูปแบบอืน่ด้วยก็ได้ 

ส าหรับลักษณะวิชาที่เป็นการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติหรือการค้นคว้าด้วยตนเองอาจจะมีก าหนด
สัดส่วนคะแนนในการวัดผลรูปแบบต่าง ๆ แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในวรรคหน่ึง โดยพิจารณาถึงลักษณะและ
วัตถุประสงค์ของลักษณะวิชาน้ัน ๆ  เป็นส าคัญ 

หากการก าหนดสัดส่วนคะแนนในการวัดผลหรือรูปแบบการวัดผลที่ไม่เป็นไปตามวรรคหน่ึง
ให้สามารถกระท าได้โดยผ่านการอนุมัติของคณบดี โดยจะต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของการเ รียน
การสอนหรือการวัดผล หรือเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาของนักศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของลักษณะ
วิชาและหลักสูตร 

ลักษณะวิชาบังคับ หรือลักษณะวิชาเลือกในคณะนิติศาสตร์ นักศึกษาต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 
๖๐ ใน ๑๐๐ จึงจะถือว่าสอบได้ในลักษณะวิชาน้ัน 

ข้อ ๑๕๔ การขาดสอบกลางภาคหรือสอบไล่ในลักษณะวิชาใด ให้ด าเนินการดังน้ี 
(๑) ในกรณีขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ถือว่าได้คะแนนลักษณะวิชาน้ันเฉพาะ   

ส่วนที่ขาดสอบเป็นศูนย์ 
(๒) ในกรณีขาดสอบโดยมีเหตุผลอันสมควร นักศึกษาหรือตัวแทนอาจด าเนินการได้ดังน้ี 

                                                             
๒ ความเดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน โดยข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา

ช้ันปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๓ ความเดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน โดยข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา

ช้ันปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๔ ความเดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน โดยข้อ ๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา

ช้ันปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 ๔   
    (๒.๑) ในกรณีขาดสอบโดยมีเหตุผลอันสมควร ไม่ว่าเหตุ น้ันจะเป็นเหตุสุดวิสัยหรือ      

เหตุจ าเป็นอย่างอื่นอันมิใช่ความผิดของนักศึกษาหรือไม่ นักศึกษาหรือตัวแทนอาจยื่นค าร้องขออนุมัติ         
ถอนรายวิชา (อักษร W) ต่อคณบดีผ่านอาจารย์ผู้สอนได้ภายในสิบวันนับแต่วันสอบ ในกรณีที่นักศึกษาหรือ
ตัวแทนไม่อาจยื่นค าร้องได้ทันภายในระยะเวลาดังกล่าวและคณบดีเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรท าให้นัก ศึกษา
หรือตัวแทนไม่อาจยื่นค าร้องภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้รายงานเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  

    (๒.๒) ในกรณีขาดสอบโดยมีเหตุผลอันสมควร โดยเหตุน้ันเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็น
อย่างอื่นอันมิใช่ความผิดของนักศึกษา และนักศึกษามีความประสงค์ขอให้มีการจัดสอบเป็นการเฉพาะ 
นักศึกษาหรือตัวแทนอาจยื่นค าร้องต่อคณบดีผ่านอาจารย์ผู้สอนได้ภายในสิบวันนับแต่วันสอบ การพิจารณา
อนุมัติค าร้องดังกล่าวอาจารย์ผู้สอนและคณบดีต้องค านึงถึงมาตรฐานในการประเมินผลการศึกษาและ         
การจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย 

ในระหว่างการสอบ หากมีกรณีดังต่อไปน้ีที่ท าให้การสอบของนักศึกษาผู้น้ันไม่เสร็จสิ้น       
ให้ถือว่าเป็นการขาดสอบตามวรรคหน่ึง 

(๑) การเจ็บป่วย 
(๒) มีเหตุขัดขวางการสอบ 
ข้อ ๑๕/๑๕ ในกรณีที่นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการวัดผลในรูปแบบอื่นที่มิใช่การสอบ

กลางภาคหรือสอบไล่ ให้เป็นไปตามดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน โดยต้องค านึงถึงมาตรฐานในการประเมินผล
การศึกษาและการจัดการเรียนการสอบประกอบด้วย  

ข้อ ๑๖๖ นักศึกษาซึ่งได้จดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาบังคับในปีการศึกษาใดและขาดสอบ
หรือสอบตกมีสิทธิสอบแกต้ัวก่อนสิ้นปีการศึกษาน้ัน 

นักศึกษามีสิทธิสอบแก้ตัวไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิต โดยไม่จ ากัดวิชา หรือ ๖ วิชา โดยไม่จ ากัด
หน่วยกิต เว้นแต่ 

(๑) นักศึกษาฐานะตั้งแต่ปี ๔ ขึ้นไป ซึ่งคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในการสอบแก้ตัว             
อาจขออนุมัติคณบดีเพื่อสอบแก้ตัวเกินข้อจ ากัดในวรรคสอบ แต่ไม่เกิน ๒๑ หน่วยกิต โดยไม่จ ากัดวิชา หรือ ๗ 
วิชา โดยไม่จ ากัดหน่วยกิต 

(๒) นักศึกษาที่มีสิทธิสอบแก้ตัวเป็นภาคสุดท้าย ซึ่งจะถูกถอดถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา
ตามข้อ ๑๘ อาจขออนุมัติคณบดีเพื่อสอบแก้ตัวเกิน ๒๑ หน่วยกิต โดยไม่จ ากัดวิชา หรือ ๗ วิชา โดยไม่จ ากัด
หน่วยกิต 

ค่าธรรมเนียมในการสอบแก้ตัวให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ถ้านักศึกษาผู้ใดสอบตกในลักษณะวิชาบังคับใด และไม่ได้สอบแก้ตัวลักษณะวิชาน้ันให้ผ่าน 

นักศึกษาผู้น้ันต้องจดทะเบียนศึกษาซ้ าในลักษณะวิชาบังคับดังกล่าว พร้อมทั้งเสียค่าธรรมเนียมตามข้อ ๔ 
ข้อ ๑๗ นักศึกษาจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาในกรณีดังต่อไปน้ี 

                                                             
๕ ข้อ ๑๕/๑ เพ่ิมโดยข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรีของคณะนิติศาสต ร์ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๖ ความเดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน โดยข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา

ช้ันปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 ๕   
(๑) ได้คะแนนเฉลี่ยในลักษณะวิชาบังคับตามหลักสูตรปีที่ ๑ และปีที่  ๒ รวมกับลักษณะ   

วิชาเลือกของคณะนิติศาสตร์ที่ได้ลงทะเบียนเรียนไม่ถึงร้อยละ ๖๐ ภายใน ๓ ปีการศึกษาในคณะนิติศาสต ร์ 
ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ หรือในลักษณะวิชาบังคับตามหลักสูตรปีที่  ๒ รวมกับลักษณะวิชาเลือก              
ของคณะนิติศาสตร์ที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน ภายใน ๒ ปีการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคบัณฑิต 

(๒) ได้คะแนนเฉลี่ยในลักษณะวิชาบังคับ ตามหลักสูตรปีที่ ๑ ปีที่  ๒ และปีที่ ๓ รวมกับ
ลักษณะวิชาเลือกของคณะนิติศาสตร์ที่ได้ลงทะเบียนเรียนไม่ถึงร้อยละ ๖๐ ภายใน ๕ ปีการศึกษา                    
ในคณะนิติศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ หรือในลักษณะวิชาบังคับตามหลักสูตร ชั้นปีที่ ๒ และปีที่ ๓   
รวมกับลักษณะวิชาเลือกของคณะนิติศาสตร์ได้ลงทะเบียนเรียน ภายใน ๔ ปีการศึกษาส าหรับนักศึกษา             
ภาคบัณฑิต 

ในการค านวณคะแนนเฉลี่ยตาม (๑) และ (๒) ให้คิดจากคะแนนในการวัดผลที่นักศึกษาได้รับ
ในภาคการศึกษาหลังสุดที่นักศึกษาลงทะเบียนของแต่ละลักษณะวิชา 

การนับระยะเวลาตาม (๑) และ (๒) ไม่ให้นับระยะเวลาที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือ  
มีเหตุจ าเป็นอย่างอื่นที่อธิการบดีเห็นสมควร 

การนับระยะเวลาตาม (๑) และ (๒) ไม่ให้นับระยะเวลาที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือ  
มีเหตุจ าเป็นอย่างอื่นที่อธิการบดีเห็นสมควร 

ข้อ ๑๘ เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาคปกติมาครบ ๗ ปีการศึกษา หรือในภาคบัณฑิต
มาครบ ๖ ปีการศึกษานับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว นักศึกษาผู้ใดยังสอบได้      
ไม่ครบทุกลักษณะวิชาตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ นักศึกษาผู้น้ันจะถูกถอนชื่อออก จาก
ทะเบียนนักศึกษา 

ข้อ ๑๙ การสอบกลางภาคและการสอบไล่ให้มีตามก าหนดเวลาและรายการที่คณบดีก าหนด  

หมวดที่ ๔ 
การให้และการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญา 

 
ข้อ ๒๐ นักศึกษาต้องสอบได้ครบทุกลักษณะวิชาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้                      

ในหลักสูตรและกฎระเบียบของคณะนิติศาสตร์ส าหรับชั้นอนุปริญญาครบถ้วนแล้วจึงจะได้รับการเส นอชื่อ    
เพื่อรับอนุปริญญา 

ข้อ ๒๑ นักศึกษาต้องสอบได้ครบทุกลักษณะวิชาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้                       
ในหลักสูตรและกฎระเบียบของคณะนิติศาสตร์ส าหรับชั้นปริญญาตรีครบถ้วนแล้วจึงจะได้รับการเส นอชื่อ      
เพื่อรับปริญญา 

การจัดอันดับส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาให้ถือคะแนนเฉลี่ยของการวัดผลในลักษณะวิชาบังคับ
และวิชาเลือกของคณะนิติศาสตร์ตามหลักสตูรนิติศาสตรบัณฑิต โดยให้เรียงล าดับจากผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับ
เกียรตินิยนอันดับหน่ึง และเกียรตินิยมอันดับสองก่อน 

ข้อ ๒๒ นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาตรีเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปน้ี 



 ๖   
เกียรตินิยมอันดับหน่ึงให้แก่นักศึกษาที่ 
(๑) สอบได้ศึกษาลักษณะวิชาต่าง ๆ  ครบตามหลักสูตรภายใน ๔ ปีการศึกษา ส าหรับ

การศึกษาภาคปกติหรือภายใน ๓ ปีการศึกษาส าหรับการศึกษาภาคบัณฑิต 
(๒) ได้คะแนนเฉลี่ยในลักษณะวิชาบังคับและวิชาเลือกของคณะนิติศาสตร์ตามหลักสูตร     

ชั้นปริญญาตรี ของคณะนิติศาสตร์ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป 
(๓) ไม่เคยสอบตกในลักษณะวิชาใด และ 
(๔) ไม่เคยได้รับผลการศึกษาในระดับยังใช้ไม่ได้ (U) หรือในระดับต่ ากว่าระดับพอใช้ (C)     

ในลักษณะวิชาใด 
เกียรตินิยมอันดับสองให้แก่นักศึกษาที่ 
(๑) สอบได้ลักษณะวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรภายใน ๔ ปีการศึกษา ส าหรับการศึกษา 

ภาคปกติหรือภายใน ๓ ปีการศึกษาส าหรับการศึกษาภาคบัณฑิต 
(๒) ได้คะแนนเฉลี่ยในลักษณะวิชาบังคับและวิชาเลือกของคณะนิติศาสตร์ตามหลักสูต ร     

ชั้นปริญญาตรี ของคณะนิติศาสตร์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕ 
(๓) ไม่เคยสอบตกในลักษณะวิชาใด และ 
(๔) ไม่เคยได้รับผลการศึกษาในระดับยังใช้ไม่ได้ (U) หรือได้รับระดับตก (F) ในลักษณะวิชาใด 
การนับระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นน้ัน ไม่นับระยะเวลาที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือ           

มีเหตุจ าเป็นอย่างอื่นที่อธิการบดีเห็นสมควร 

บทเฉพาะกาล๗ 
 

ข้อ ๒๓ นักศึกษาภาคปกติที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสต ร์                  
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ นักศึกษาภาคบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา    
ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้มีสิทธิสอบแก้ตัว ไม่เกิน ๒๑ หน่วยกิต โดยไม่จ ากัดวิชา 
หรือ ๗ วิชา โดยไม่จ ากัดหน่วยกิต 

ให้ใช้ความในข้อ ๑๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการแก้ไขข้อบังคับ
การศึกษาชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๐ พ.ศ. ๒๕๖๔ กับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไปโดยอนุโลม 

ให้นักศึกษามีสิทธิสอบแก้ตัวในลักษณะวิชาที่ นักศึกษาได้ถอนโดยได้รับอนุมัติ ( W)  
ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยให้ถือว่าผลการสอบแก้ตัวดังกล่าวเป็นผลการศึกษาของลักษณะ
วิชาน้ันในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เสมือนว่านักศึกษาไม่ได้ถอนลักษณะวิชาดังกล่าว 

 

                                                             
๗ ความในบทเฉพาะกาล ถูกยกเลิกและให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน โดยข้อ ๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 ๗   
             ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑    

 
           (ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร) 
                       นายกสภามหาวิทยาลัย  
 
 
 


