หลักเกณฑ์ การเทียบโอนหน่ วยกิต ระดับชั้นปริญญาตรี
คณะนิติศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
คณะรัฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสั งคมสงเคราะห์ ศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน
คณะสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
คณะเภสั ชศาสตร์
วิทยาลัยสหวิทยาการ
สถาบันภาษา

คณะนิติศาสตร์
นักศึกษาทีส่ อบคัดเลือกเข้ าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ ได้ ในปี การศึกษาใดประสงค์ ทจี่ ะขอเทียบโอนหน่ วยกิต
วิชาทีเ่ คยศึกษามาแล้ วในสถาบันอุดมศึกษาในหรือต่ างประเทศ ให้ ปฏิบัติดังนี้
1. ติดต่ อพบเจ้ าหน้ าทีง่ านบริการการศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิ ต ในวัน
เปิ ดภาคการศึกษาเพือ่ รับคาชี้แจงเกีย่ วกับหลักเกณฑ์ วิธีการและวิชาทีส่ ามารถจะนามาเทียบโอนหน่ วยกิตได้
2. เมื่อปรึกษาเจ้ าหน้ าทีเ่ รียบร้ อยแล้ว ให้ นักศึกษายื่นคาร้ องเพือ่ ขอเทียบโอนหน่ วยกิต ภายใน 7 วันนับจาก
วันเปิ ดภาคการศึกษาทีง่ านบริการการศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิ ต ศูนย์ ลาปาง
พร้ อมแนบหลักฐานประกอบคาร้ อง ดังนี้
2.1 ใบรายงานผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิมทีป่ ระสงค์ จะนาวิชามาขอเทียบโอน
2.2 หนังสื อลาออกจากสภาพการเป็ นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม
2.3 คาอธิบายรายวิชาจากสถาบันการศึกษาเดิมทีป่ ระสงค์ จะนาวิชามาขอเทียบโอน
3. คณะนิติศาสตร์ จะพิจารณาคาร้ องขอเทียบโอนหน่ วยกิตของนักศึกษาตามขั้นตอนของคณะฯ และ
จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ นักศึกษาทราบภายใน 1 เดือนนับจากวันทีน่ ักศึกษายืน่ คาร้ อง
4. การเทียบโอนหน่ วยกิต ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญา
ตรี พ.ศ. 2540 ข้ อ 15

เกณฑ์ การเทียบโอนหน่ วยกิต
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
คณะพาณิชย์ฯ ได้ ถือปฏิบัติตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2540 (แก้ ไขเพิม่ เติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555) และตามประกาศคณะพาณิชย์ฯ เรื่องกาหนดเกณฑ์ การ
เทียบโอนหน่ วยกิตสาหรับนักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ เพิม่ เติม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะฯ ใน
การประชุ มครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เห็นควรเพิม่ เติมกาหนดเกณฑ์ การเทียบโอนหน่ วยกิตสาหรับ
นักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ จากทีก่ าหนดไว้ในข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2540 (แก้ ไขเพิม่ เติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555) ข้ อ 15 ดังนี้
1. หน่ วยกิตทีเ่ ทียบโอนรวมแล้วต้ องไม่ เกิน 1 ใน 4 ของจานวนหน่ วยกิตรวมตามทีไ่ ด้ กาหนดไว้ใน
หลักสู ตร
2. วิชาทีเ่ คยศึกษาในหลักสู ตรภาษาอังกฤษให้ เทียบโอนได้ ท้งั หลักสู ตรภาษาอังกฤษและภาษาไทย ส่ วนวิชา
ทีเ่ คยศึกษาในหลักสู ตรภาษาไทยให้ เทียบโอนได้ เฉพาะหลักสู ตรภาษาไทยเท่ านั้น
3. ให้ เทียบโอนได้ เฉพาะวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ยกเว้น นักศึกษาทีเ่ คยศึกษาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ สามารถเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาอืน่ ได้ ทั้งนี้ ต้ องมีผลการเรียนไม่ ต่ากว่า C
4. สถาบันทีส่ ามารถเทียบโอนได้
4.1 สถาบันในสั งกัด/ในกากับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4.2 สถาบันในกากับของรัฐบาลทีม่ ีกระบวนการสอบคัดเลือกเข้ าศึกษา
4.3 สถาบันในต่ างประเทศที่สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
กรณีอนื่ ให้ นาเสนอต่ อคณะกรรมการประจาคณะฯ พิจารณาเป็ นรายกรณี

คณะรัฐศาสตร์
เรื่อง การเทียบโอนหน่ วยกิตของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีกรณีการเข้ ามาศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2540 ข้ อ 15.1.1 เรื่องการเทียบโอนหน่ วยกิตกาหนดให้
“หน่ วยกิตทีเ่ ทียบโอนรวมแล้ วต้ องไม่ เกินกึง่ หนึ่งของหลักสู ตร และให้ คณะกรรมการประจาคณะมีอานาจในการ
พิจารณาหลักเกณฑ์ ....” ดังนั้นเพือ่ ให้ การดาเนินการขอเทียบโอนหน่ วยกิตเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์ จึงได้ พจิ ารณากาหนดหลักเกณฑ์ การเทียบโอนหน่ วยกิต ดังนี้
1. เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ในข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2540 ข้ อ 15.1.1
2. เทียบโอนหน่ วยกิตรวมได้ ไม่ เกิน 30 หน่ วยกิต
3. เทียบโอนให้ เฉพาะวิชาระดับ 100 และระดับ 200
4. วิชาทีข่ อเทียบโอนจะต้ องได้ คะแนนไม่ ต่ากว่า C หรือได้ P หรือได้ S
5. ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ต่ากว่า 2.00
6. การบันทึกผลการศึกษาให้ บันทึกเป็ นคะแนน ACC ตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย ฯ พ.ศ. 2540
ข้ อ 15.3 ทั้งนี้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547
เรื่อง การเทียบโอนหน่ วยกิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไปศึกษาทีส่ ถาบันอุดมศึกษาอืน่ เพือ่ นามาขอเทียบโอน ทั้งในและต่ างประเทศ
ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2540 ข้ อ 15.1.2 เรื่องการเทียบโอนหน่ วยกิตกาหนดให้
“หน่ วยกิตทีเ่ ทียบโอนรวมแล้ วต้ องไม่ เกินกึง่ หนึ่งของหลักสู ตร และให้ คณะกรรมการประจาคณะมีอานาจในการ
พิจารณาหลักเกณฑ์ .....” ดังนั้นเพือ่ ให้ การดาเนินการขอเทียบโอนหน่ วยกิตเป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการประจาคณะรั ฐศาสตร์ จึงได้ พจิ ารณากาหนดหลักเกณฑ์ การเทียบโอนหน่ วยกิต ดังนี้
1. เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ในข้ อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2540 ข้ อ 15.1.2
2. เทียบโอนหน่ วยกิตรวมได้ ไม่ เกิน 30 หน่ วยกิต
3. เทียบโอนให้ เฉพาะวิชาระดับ 100,200,300 และระดับ 400
4. วิชาทีข่ อเทียบโอนจะต้ องได้ คะแนนไม่ ต่ากว่า C หรือได้ P หรือได้ S
5. ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ต่ากว่า 2.00
6. การบันทึกผลการศึกษาให้ บันทึกเป็ นคะแนน ACC ในรายวิชาทีไ่ ด้ รับอนุมัติให้ เทียบโอน
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547

คณะเศรษฐศาสตร์
เรื่อง ข้ อปฏิบัติในการพิจารณาเทียบโอนหน่ วยกิต
ของนักศึกษา ปริญญาตรีภาคภาษาไทย (ฉบับแก้ไข เพิม่ เติม)
จากการประชุ มของคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 5/2543 วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2543
ได้ มีมติให้ ยกเลิกประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ ทขี่ ัดกับประกาศฉบับนี้ และมีมติให้ กาหนดหลักเกณฑ์ และ
รายละเอียดอืน่ ๆ เกีย่ วกับการเทียบโอนหน่ วยกิตตาม ข้ อ 15.2 (3) ของระเบียบข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ดังต่ อไปนี้
ข้ อ 1. วิชา ศ.311 และ ศ.312 สามารถเทียบโอนหน่ วยกิตได้ เฉพาะทีไ่ ด้ เรียนมาจากคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และต้ องอยู่ภายในระยะเวลาไม่ เกิน 3 ปี
ข้ อ 2. วิชาทีจ่ ะขอเทียบโอนหน่ วยกิต จะต้ องได้ ค่าระดับไม่ ต่ากว่า C หรือเทียบเท่า
ข้ อ 3. การขอเทียบโอน เป็ นหน้ าที่ของนักศึกษาทีต่ ้ องชี้แจงรายละเอียดของการขอโอน โดยเสนอคาอธิบาย
รายวิชา และเค้ าโครงการบรรยายของวิชานั้น ๆ กับวิชาทีเ่ ทียบโอนต่ อคณะเศรษฐศาสตร์
ข้ อ 4. เมื่อคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการมีมติให้ ความเห็นชอบเทียบโอนได้ ให้ นาเรื่องการเทียบโอนเสนอต่ อ
คณะกรรมการประจาคณะฯ เพือ่ พิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะสั งคมสงเคราะห์ ศาสตร์

- อยู่ระหว่ างดาเนินการแก้ไข เกณฑ์ การเทียบโอนหน่ วยกิต -

คณะศิลปศาสตร์
1. การเทียบโอนจากสถาบันระดับอุดมศึกษาในประเทศ
1.1 เป็ นสถาบันการศึกษาทีค่ ณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ ก.พ. รับรอง
1.2 เป็ นรายวิชาที่คณะ / ภาควิชา หรื อ โครงการพิเ ศษที่เปิ ดสอนรายวิชาที่ขอเทียบพิจารณา
อนุมัติว่ามีเนือ้ หาสาระสามารถเทียบโอนได้
1.3 เป็ นรายวิชาที่สอบไล่ ได้ ไม่ ต่ากว่ าระดับคะแนนตัวอักษร C หรื อระดับคะแนน 2.00 หรื อ
เทียบเท่า
1.4 จานวนหน่ วยกิตทีข่ อเทียบโอนรวมแล้วต้ องไม่ เกินกึง่ หนึ่งของหลักสู ตรที่รับโอน
1.5 ระยะเวลาการศึกษาวิชาที่ขอเทียบโอน จะต้ องเป็ นวิชาที่นักศึกษาได้ ศึกษามาแล้ วไม่ เกิน 3 ปี
ก่อนหน้ านั้นนับถึงวันยืน่ คาร้ องขอเทียบโอน
1.6 ในการเสนอขอเทียบโอนหน่ วยกิต นักศึกษาจะต้ องดาเนินการขอเทียบภายในภาคแรกของปี
การศึกษา
1.7 รายวิชาทีข่ อเทียบโอนจะบันทึกอักษร ACC และไม่ นาไปคานวณค่ าระดับเฉลีย่
1.8 นักศึกษาทีถ่ ูกถอนชื่ อจากทะเบียนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใดจะเสนอขอ
เทียบโอนหน่ วยกิตไม่ ได้
2. การเทียบโอนจากสถาบันอุดมศึกษาต่ างประเทศ
2.1 เป็ นสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2.2 เป็ นรายวิชาทีค่ ณะ / ภาควิชา หรือ โครงการพิเศษทีเ่ ปิ ดสอนรายวิชาทีข่ อ
เทียบพิจารณาอนุมัติว่ามีเนือ้ หาสาระสามารถเทียบโอน
2.3 จานวนหน่ วยกิตทีข่ อเทียบโอนรวมได้ ไม่ เกินกึง่ หนึ่งของหลักสู ตร
2.4 ในการเสนอขอเทียบโอนหน่ วยกิต นักศึกษาต้ องดาเนินการทันทีภายในภาคการศึกษาแรกที่
กลับจากต่ างประเทศ
2.5 รายวิชาทีข่ อเทียบโอนจะบันทึกผลการศึกษาเป็ นระดับคะแนนและนาไปคานวณ
ค่ าระดับเฉลีย่

คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน
หลักเกณฑ์ การเทียบโอนหน่ วยกิต ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาชั้ นปริญญาตรี
พ.ศ. 2540 (ปรับปรุ ง โดยเริ่มใช้ กบั นักศึกษา รุ่ นปี การศึกษา 2554 เป็ นต้ นไป)

คณะสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หลักเกณฑ์ การเทียบโอนหน่ วยกิตสาหรับนักศึกษาคณะสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา
1. เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาชั้ นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2540 ข้ อ 15 ว่ า
ด้ วยการเทียบโอนหน่ วยกิต
2. ในการเทียบโอนหน่ วยกิตของนักศึ กษาที่เคยเรี ยนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ นับหน่ วยกิตตาม
หลักเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัย คือ ต้ องไม่ ต่ากว่า C ได้ ทุกวิชาและให้ บันทึกผลการศึกษาเป็ น ACC
3. ในกรณีทเี่ ป็ นนักศึกษาที่เคยเรียนในสถาบัน การศึกษาอื่น จะเทียบโอนให้ เฉพาะวิชาที่คล้ ายคลึงกับวิชา
ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และวิชาที่ใกล้ เคียงกับวิชาเอกที่เป็ นวิชาเลือกในคณะเท่ านั้น (ข้ อ 2.3
โครงสร้ างหลักสู ตรของคณะฯ) ทั้งนี้ โดยการเปรี ยบเทียบชื่ อวิชาและคาอธิบายรายวิชา ส่ วนวิชาที่ใกล้ เคียงกับวิชา
บังคับก่อน วิชาเน้ นหนัก และวิชาบังคับนอกคณะ จะไม่ เทียบโอนให้ ต้องมาเรียนวิชาของคณะ

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
หลักเกณฑ์ การเทียบโอนหน่ วยกิต วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ตามมติที่ประชุ มคณะกรรมการประจาคณะในการประชุ มครั้ งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556
เห็นควรให้ วางหลักเกณฑ์ /เงื่อนไขการยกเว้ นวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ดังนี้
1. การยกเว้นวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จะยกเว้นให้ เฉพาะวิชาทีน่ ักศึกษาได้ ระดับ
ค่ า S หรือไม่ ต่ากว่ า C โดยให้ ถือว่ านักศึกษาได้ ศึกษาวิชานั้น ๆ มาแล้ ว โดยให้ บันทึกอักษร ACC (Accreditation)
ไว้ในระเบียน
2. การยกเว้นนีเ้ ป็ นการยกเว้นโดยมิต้องศึกษาวิชานั้น ๆ ซ้า โดยได้ รับหน่ วยกิต
3. วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทีจ่ ะได้ รับยกเว้นจะต้ องเป็ นวิชาที่นักศึกษาได้ ศึกษา
มาแล้วไม่ เกิน 2 ปี การศึกษาก่อนหน้ านั้น
4. นักศึกษาทีถ่ ูกถอนชื่ อเนื่องจากผลการศึกษา ไม่ มีสิทธิ์ได้ รับการยกเว้ นวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
5. นักศึกษาทีม่ ีสิทธิ์ขอยกเว้นวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จะต้ องมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ ต่ากว่า 2.00 ตามเงื่อนไขต่ อไปนี้
5.1 เป็ นผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักศึกษาโครงการพิเศษต่ าง ๆ รวมถึงสถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร โครงการหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน
5.2 นักศึกษาจากสถาบันอื่นที่มีสิทธิ์ได้ รับการยกเว้ น คือ นักศึกษาที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
จากัดจานวนรั บนักศึกษา (มหาวิทยาลัยปิ ด) สั งกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เฉพาะสถาบันที่สังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม)
5.3 นอกเหนือจากข้ อ 5.1 และ 5.2 ให้ คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาเป็ นราย ๆ ไป
6. นักศึกษาทีม่ ีความประสงค์ จะขอยกเว้นจะต้ องยืน่ คาร้ องต่ อคณะทีต่ นสั งกัด ภายในช่ วงเพิม่ – ถอน
ลักษณะวิชาตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด ของภาคการศึกษาที่ 1 ทีข่ นึ้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษาเท่านั้น
7. การขอยกเว้นวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่
ประชุ มคณะกรรมการประจาคณะ
8. หลักเกณฑ์ นี้ให้ ใช้ กับนักศึกษาที่เข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2556 เป็ น
ต้ นไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์ การขอเทียบโอนวิชาและหน่ วยกิตหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรปรับปรุ งประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ การขอ
เทียบโอนหน่ วยกิตหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ให้ เหมาะสมยิง่ ขึน้ จึงขอยกเลิกประกาศคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ การขอเทียบโอนวิชาและหน่ วยกิตหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ โดยได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการ
ประชุ ม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และให้ ใช้ ประกาศฉบับนี้แทน ดังต่ อไปนี้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะพิจารณาเทียบโอนรายวิชาและหน่ วยกิตให้ แก่นักศึกษาตามข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๐ (พร้ อมฉบับแก้ไขเพิม่ เติม) ข้ อ ๑๕.๑.๑ กรณี
นักศึกษาเข้ ามาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และข้ อ ๑๕.๑.๑ (๒) กรณีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทไี่ ปศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาอืน่ ในหรือต่ างประเทศตามโครงการแลกเปลีย่ น และนักศึกษาทีไ่ ปศึกษาด้ วยตนเองโดยได้ รับอนุมัติ
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้ หลักเกณฑ์ ดังต่ อไปนี้
๑. หน่ วยกิตทีข่ อเทียบโอนรวมแล้ วต้ องไม่ เกินกึง่ หนึ่งของหลักสู ตร
๒. ไม่ เคยถูกถอนชื่ อออกจากทะเบียนนักศึกษา
๓. วิชาทีข่ อเทียบโอนหน่ วยกิต ตามข้ อบังคับข้ อ ๑๕.๑.๑ จะต้ องได้ ค่าระดับไม่ ต่ากว่า C
หรือระดับใช้ ได้ (S) และข้ อบังคับข้ อ ๑๕.๑.๑ (๒) ให้ ได้ ค่าระดับตามทีน่ ักศึกษาสอบได้ หรือ
ตามทีค่ ณะเจ้ าของวิชาพิจารณาเทียบโอนวิชาและหน่ วยกิตให้
๔. การบันทึกผลการศึกษารายวิชาทีข่ อเทียบโอนหน่ วยกิต ตามข้ อบังคับข้ อ ๑๕.๑.๑ ให้ บันทึก
อักษร ACC (Accreditation) และข้ อบังคับข้ อ ๑๕.๑.๑ (๒) ให้ บันทึกอักษรแบ่ งเป็ น ๘ ระดับ
คือ A B+ B C+ C D+ D และ F ไว้ในระเบียน
๕. เกณฑ์ การพิจารณาเทียบโอนหน่ วยกิต
๕.๑ การขอเทียบโอนรายวิชาและหน่ วยกิตตามข้ อบังคับข้ อ ๑๕.๑.๑ กรณีนักศึกษาชั้นปี ที่ ๑
ขอเทียบโอนรายวิชาที่เป็ นวิชาต่ อเนื่องที่มีวิชาบัง คับก่ อนสอบได้ ผลการศึกษาต่ากว่ า C
นักศึกษาจะต้ องจดทะเบียนลักษณะวิชาเรี ยนวิชาบังคับก่ อนและสอบผ่ านให้ เรี ยบร้ อย
เสี ยก่ อน จึงมาขอเทียบโอนรายวิชาดังกล่ าวภายหลัง สานักทะเบียนและประมวลผลจะ
บันทึกอักษร ACC ให้ ในภาคการศึกษาถัดไป ภายหลังจากที่นักศึกษาสอบไล่ ผ่าน
วิชาบังคับก่ อนเรี ยบร้ อยแล้ ว
๕.๒ วิชาภาษาอังกฤษจะเทียบโอนหน่ วยกิตให้ ตามผลการจัดระดับความรู้ (Placement Test)
ทีไ่ ด้ รับในภาคการศึกษาแรกทีเ่ ข้ าศึกษา
๖. นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนรายวิชาและหน่ วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษา ดังต่ อไปนี้
๖.๑ สถาบันในสั งกัด/ในกากับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๖.๒ สถาบันในกากับของรัฐบาลทีม่ ีกระบวนการสอบคัดเลือกเข้ าศึกษา
๖.๓ สถาบันในต่ างประเทศ ทีส่ านักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง

๗. นักศึกษาทีม่ ีความประสงค์ จะขอเทียบโอนหน่ วยกิต จะต้ องยื่นคาร้ องต่ อคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้ อม
แนบเอกสารประกอบการพิจารณา คือ ใบรายงานผลการศึกษา และคาอธิบายรายวิชาของ
วิชาทีจ่ ะขอเทียบโอนหน่ วยกิตของสถาบันการศึกษาเดิม จานวนอย่างละ ๑ ชุ ด ยกเว้ นนักศึกษาที่เคย
ศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยดาเนินการ ดังนี้
๗.๑ กรณีขอเทียบโอนหน่ วยกิตในภาคการศึกษาแรกทีเ่ ข้ าศึกษา ให้ ยื่นคาร้ องพร้ อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาภายใน ๗ วันทาการของภาคการศึกษาที่ ๑
๗.๒ กรณีขอเทียบโอนวิชาขั้นสู ง ภายหลังจากที่นักศึ กษาสอบไล่ ผ่านวิชาบังคับก่ อน
เรี ยบร้ อยแล้ วให้ ยื่นคาร้ องพร้ อมเอกสารประกอบการพิจารณาภายในกาหนดวันสุ ดท้ าย
ของการขอถอนรายวิชาโดยบันทึกอักษร “W”ของมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาถัดไป
๘. หากมีปัญหาอืน่ ใดให้ คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็ นผู้พจิ ารณาตัดสิ น
ทั้งนี้ ให้ มีผลบังคับใช้ กบั นักศึกษาภาคปกติเท่านั้น ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็ นต้ นไป

คณะแพทยศาสตร์
หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ จะพิจารณาเทียบโอนหน่ วยกิตให้ เฉพาะนักศึกษาทีเ่ คยศึกษามาจากคณะ
แพทยศาสตร์ เท่านั้น ทั้งนีใ้ ห้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.
2540
หลักสู ตรการแพทย์ แผนไทยประยุกต์ บัณฑิต
ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540

คณะสหเวชศาสตร์
หลักเกณฑ์ การเทียบโอนหน่ วยกิต ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาชั้ น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2540 พร้ อมฉบับแก้ ไขเพิม่ เติมถึงปัจจุบันฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 และประกาศคณะสหเวชศาสตร์
เรื่องการเทียบโอนหน่ วยกิต

คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักเกณฑ์ การเทียบโอนหน่ วยกิต เป็ นดังนี้
1. วิชาทีข่ อเทียบโอนต้ องเป็ นวิชาศึกษาในหลักสู ตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
2. หน่ วยกิตทีเ่ ทียบโอนรวมแล้วต้ องไม่ เกินหนึ่งในสี่ (ร้ อยละ 25 ของจานวนหน่ วยกิตทั้งหมด)
ของหลักสู ตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
3. การเทียบโอนหน่ วยกิตให้ นักศึกษาที่ถูกถอนชื่ อจากทะเบียนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใด
หรือนักศึกษาทีไ่ ด้ รับคะแนนรวมเฉลีย่ ต่ากว่ าระดับ 2 (จากระดับคะแนนสู งสุ ด 4) จะกระทามิได้
4. วิชาทีน่ ามาขอเทียบโอนต้ องได้ ผลการเรียนระดับ B ขึน้ ไป
5. การดาเนินการเทียบโอนต้ องดาเนินการภายใน 10 วันทาการนับตั้งแต่ วนั ขึน้ ทะเบียนเป็ น
นักศึกษาทันตแพทย์
6. วิชาทีข่ อเทียบโอนต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้สอน

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักเกณฑ์ การเทียบโอนหน่ วยกิตตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2540

คณะศิลปกรรมศาสตร์
หลักเกณฑ์ การเทียบโอนหน่ วยกิต ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ข้ อ 15

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
หลักเกณฑ์ การขอเทียบโอนหน่ วยกิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง พ.ศ. 2557
1. คณะฯ จะเทียบโอนหน่ วยกิตให้ เฉพาะวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย วิชาพืน้ ฐานทั่วไปที่
คณะฯ กาหนด และวิชาเฉพาะของคณะฯ ทีม่ ีเลขรหัสวิชาขึน้ ต้ นด้ วย 1 ทีน่ ักศึกษาได้ ค่าระดับไม่ ต่ากว่ า C หรือ
เทียบเท่ า ซึ่ งให้ ถือว่ านักศึกษาได้ ศึกษาวิชานั้น ๆ มาแล้ ว โดยให้ บันทึกอักษร ACC (Accreditation) ไว้ ใน
ระเบียน ทั้งนี้ วิชาทีเ่ ทียบโอนหน่ วยกิตได้ จะต้ องเป็ นวิชาที่นักศึกษาได้ เคยศึกษามาแล้ วไม่ เกิน 2 ปี การศึกษา นับถึง
วันยืน่ คาร้ อง
2. นักศึกษาทีม่ ีสิทธิ์ขอเทียบโอนหน่ วยกิตจะต้ องมีคุณสมบัติดังต่ อไปนี้
(1) เคยเป็ นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ
(2) เคยเป็ นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ สั งกัดทบวงมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
ของเอกชน ซึ่งมีระบบการวัดผลลักษณะเดียวกันกับระบบการวัดผลของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
(3) ไม่ เคยถูกถอนชื่ อจากทะเบียนนักศึกษา
3. นั ก ศึ ก ษาที่มี ค วามประสงค์ จ ะขอเทีย บโอนหน่ ว ยกิต จะต้ องยื่น ค าร้ องต่ อ คณะฯ ภายใน
สั ปดาห์ แรกของภาคการศึ กษาแรกที่ไ ด้ เข้ า ศึ กษาในคณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ทั้ง นี้ การขอเทียบโอนหน่ ว ยกิต ดั ง กล่ า วจะต้ องได้ รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หาร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
4. หลักเกณฑ์ นี้ให้ ใช้ กับนักศึกษาที่เข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2557
เป็ นต้ นไป
5. หากมีปัญหาอืน่ ใด ให้ คณะกรรมการบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง เป็ น
ผู้พจิ ารณาตัดสิ น

คณะเภสั ชศาสตร์
1. การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย ให้ เป็ นไป
ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (พร้ อมฉบับแก้ไข
เพิม่ เติม) ข้ อ 10.10 และ ข้ อ 15
2. หลักเกณฑ์ การลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย ให้ เป็ นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่ อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจดทะเบียนศึ กษารายวิชาข้ ามโครงการและการจด
ทะเบียนศึกษารายวิชาข้ ามสถาบันอุดมศึกษาในหลักสู ตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
3. การย้ายคณะ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาชั้ นปริญญาตรี
พ.ศ. 2540 (พร้ อมฉบับแก้ไขเพิม่ เติม) ข้ อ 19
4. คณะกรรมการประจาคณะมีอานาจในการเทียบโอนหน่ วยกิตและการย้ายคณะ
โดยพิจารณาเป็ นรายๆ ไป
เริ่มบังคับใช้ ต้งั แต่ ปีการศึกษา 2556 เป็ นต้ นไป

วิทยาลัยสหวิทยาการ
หลักเกณฑ์ การเทียบโอนหน่ วยกิต ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษา
ชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2540

สถาบันภาษา
หลักเกณฑ์ การเทียบโอนหน่ วยกิต ดังต่ อไปนี้
1. พิจารณาจานวนวิชาพืน้ ฐานของสถานศึกษาทีน่ ักศึกษาขอเทียบโอน ดังนี้
1.1 มี 2 ระดับ
- ได้ คะแนนระดับ C ขึน้ ไป
- เทียบโอนได้ 1 วิชา (EL171)
1.2 มี 3 ระดับ
- ได้ คะแนนระดับ A ทุกวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐานทีข่ อเทียบโอน เทียบโอนได้
2 วิชา (EL171, EL172)
- ได้ คะแนนต่ากว่า A เทียบโอนได้ 1 วิชา (EL171)
2. สาหรับวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ พิจารณาเป็ นรายวิชา
3. นักศึกษาซึ่งเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถเทียบโอนวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐานและ
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจได้ ทุกรายวิชา โดยได้ คะแนนระดับ C ขึน้ ไป ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่าด้ วย
การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540

