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-------------------------------โดยทีเ ป็ นการสมควรให้ มขี ้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้วยการศึกษาชั%นปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่ งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 สภามหาวิทยาลัยจึงตรา
ข้ อบังคับไว้ ดังต่ อไปนี%
ข้ อ 1. ชือข้ อบังคับ
ข้ อบังคับนีเ% รียกว่ า ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาชั%นปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552
ข้ อ 2. การใช้ ข้อบังคับ
ให้ ใช้ ข้อบังคับนีก% บั นักศึกษาตามหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึงขึน% ทะเบียนเป็ นนักศึกษาตั%งแต่ ปี การศึกษา 2552
เป็ นต้ นไป
บรรดาข้ อความในข้ อบังคับ ระเบียบ คําสัง หรือประกาศอืน ใดทีก าํ หนดไว้ ในข้ อบังคับนี% หรือทีข ดั แย้ งต่ อข้ อบังคับนีใ% ห้
ใช้ ข้อบังคับนีแ% ทน
นอกจากทีก าํ หนดไว้ ในข้ อบังคับนี% ให้ นําข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาชั%นปริญญาตรี พ.ศ. 2540
มาบังคับใช้ โดยอนุโลม
ข้ อ 3. บทนิยาม
ในข้ อบังคับนี%
มหาวิทยาลัย หมายความว่ า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สภามหาวิทยาลัย หมายความว่ า สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อธิการบดี หมายความว่ า อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะ หมายความว่ า คณะแพทยศาสตร์
หน่ วยกิต หมายความว่ า หน่ วยทีแ สดงการศึกษาซึงคณะอํานวยให้ แก่ นักศึกษาตามปกติ
หนึงหน่ วยกิต หมายความว่ า ระยะเวลาทีน ักศึกษาจะต้ องเรียนในห้ องเรียนหรือนอกห้ องเรียน หรือการฝึ กปฏิบตั ใิ น
คลินิกในหอผู้ป่วย ภาคสนาม หรือชุมชน โดยวิธีการเรียนการสอนทุกประเภทในระยะเวลา 1 สัปดาห์ มีเวลารวมประมาณ 30-40 ชัวโมง
ข้ อ 4. ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาในหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต ดังนี%
4.1 การจัดการศึกษาในหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต มี 2 ลักษณะ คือ
(1) วิชาศึกษาทัว ไป วิชาพืน% ฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จัดการศึกษาตามระบบหน่ วยกิต ตามข้ อบังคับ
ว่ าด้ วยการศึกษาชั%นปริญญาตรี
(2) วิชาทีจ ดั สอนของคณะ มีลกั ษณะบูรณาการของเนือ% หาวิชาหลายๆ วิชารวมกัน และจัดการเรียนการสอนเป็ น
หน่ วยการเรียน (Block) โดยวิชาทีจ ดั สอนในคณะ เป็ นการศึกษาทีเ น้ นกระบวนการใช้ ปัญหาเป็ นหลักและชุมชนเป็ นฐาน
4.2 การศึกษาตามหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต จะใช้ ระยะเวลาสิบสองภาคการศึกษาปกติ โดยแบ่ งออกเป็ น 3 ระยะ
คือ ระยะที 1 ศึกษาทางด้ านวิชาศึกษาทัว ไป วิชาพืน% ฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ วิชาเลือกเสรี 3 หน่ วยกิต ใช้ เวลาในการศึกษา
สองภาคการศึกษา ระยะที 2 ศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และวิชาเลือกเสรี 4 หน่ วยกิต ใช้ เวลาในการศึกษาสีภาคการศึกษา ระยะที
๓ ศึกษาทางด้ านคลินกิ ใช้ เวลาในการศึกษาหกภาคการศึกษา
สําหรับผู้ทมี คี ุณสมบัตติ ามข้ อ 5.9 (2) จะได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องศึกษาวิชาตามหลักสู ตรระยะที 1 และจะต้ องศึกษา
วิชาตามหลักสู ตรระยะที 2 และระยะที 3 ให้ ครบภายในสิบภาคการศึกษา
4.3 การศึกษาของคณะใช้ ระบบทวิภาค โดยแบ่ งเวลาการศึกษาในปี หนึงๆ เป็ นสองภาคการศึกษาปกติ ซึงเป็ นภาค
การศึกษาทีบ ังคับ คือ ภาคหนึง และภาคสอง ภาคการศึกษาอาจมีระยะเวลากีส ัปดาห์ กไ็ ด้ แต่ต้องมีชัวโมงการสอนในแต่ ละรายวิชา
ครบถ้ วน ตามหลักเกณฑ์ การคํานวณชัวโมงต่ อหน่ วยกิตตามความในข้ อ 3

การเปิ ดและปิ ดภาคการศึกษาในแต่ ละปี การศึกษา ให้ เป็ นไปตามทีค ณะกําหนด
4.4 เมือ ได้ ขนึ% ทะเบียนเป็ นนักศึกษาของคณะ ในภาคการศึกษาปกติครบสิบปี การศึกษา สําหรับผู้ทมี คี ุณสมบัตติ ามข้ อ
5.9 (2) หรือสิบสองปี การศึกษา สําหรับผู้ทมี คี ุณสมบัตติ ามข้ อ 5.9 (1) แล้ วแต่กรณี หากนักศึกษาผู้ใดมีผลการศึกษายังไม่ เพียงพอทีจ ะ
ได้ รับการเสนอชือเพือ รับปริญญาตามข้ อบังคับนี% นักศึกษาผู้น%ันจะต้ องถูกถอนชือออกจากทะเบียนนักศึกษาและหน่ วยกิตสะสมทีไ ด้ไว้
ทั%งหมดจะนํามาใช้ เพือ ประโยชน์ ในการศึกษาในมหาวิทยาลัยต่ อไปไม่ ได้
ข้ อ 5. คุณสมบัตขิ องผู้สมัครเข้ าเป็ นนักศึกษา
ผู้สมัครจะต้ องมีคุณสมบัตติ รงตามทีก าํ หนดไว้ ในข้ อกําหนดของแต่ ละโครงการรับเข้ าศึกษา และมีคุณสมบัตใิ นทุก
ประการดังต่ อไปนี%
5.1 มีสุขภาพดี ไม่ เป็ นโรค อาการของโรค หรือพิการตามประกาศของทางราชการ
5.2 มีเจตคติทดี ตี ่ อวิชาชีพแพทย์ เหตุผล แรงจูงใจ และความตั%งใจในการเป็ นแพทย์
5.3 ยึดมัน ในคุณธรรมและจริยธรรม การรักษาระเบียบวินัย และขนบธรรมเนียมประเพณี
5.4 เป็ นผู้มสี ุ ขภาพจิตและบุคลิกภาพทีด ี
5.5 มีความสนใจในสังคมและสิงแวดล้ อม
5.6 มีความรู้ รอบตัวและความสนใจใฝ่ รู้
5.7 การกําหนดอายุของผู้มสี ิทธิสมัครตามข้ อ 5.9 (1) และ ข้ อ 5.9 (2) เป็ นไปตามเกณฑ์ การคัดเลือก
5.8 มีประวัตคิ วามประพฤติและบุคลิกภาพดี และมีความตั%งใจทีจ ะเป็ นแพทย์ ปฏิบัตงิ านเพือ ชุมชน โดยเฉพาะอย่ างยิง
โครงการผลิตแพทย์ เพือ ชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์ หนึง อําเภอหนึงทุน
5.9 มีคุณวุฒิการศึกษาอย่ างใดอย่ างหนึง ดังต่ อไปนี%
(1) กลุ่มที 1 รับผู้สําเร็จการศึกษาชั%นมัธยมศึกษาปี ที ๖
ทั%งนี% คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษาต้องเป็ นไปตามข้ อบังคับว่ าด้ วยการศึกษาชั%นปริญญาตรี
(2) กลุ่มที 2 รับอาจารย์ พรีคลินิกทีม หาวิทยาลัยของรัฐส่ งมาศึกษาเป็ นกรณีพเิ ศษ โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะ ทั%งนี% ให้ เป็ นไปตามประกาศของคณะ
5.10 เป็ นผู้มคี ุณสมบัตเิ ช่ นเดียวกับผู้ทจี ะเข้ ารับราชการเป็ นข้ าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้ าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 ยกเว้ นคุณสมบัตติ ามมาตรา 36ก.(2) มิให้ นํามาบังคับใช้
5.11 ในกรณีทมี เี หตุผลหรือความจําเป็ นอืน นอกเหนือจากนี% ให้ เป็ นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย
ข้ อ 6. การคัดเลือกผู้สมัครเข้ าเป็ นนักศึกษา
ให้ เป็ นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาในสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาหรือวิธีอนื ๆ ทีม หาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ข้ อ 7. การทําสัญญาผูกพัน
การทําสัญญาผูกพันก่ อนขึน% ทะเบียนเป็ นนักศึกษาให้ ผู้ทผี ่านการคัดเลือกทําสัญญาเข้ ารับราชการหรือทํางานเมือ สําเร็จ
การศึกษาแล้ ว ตามระเบียบและเงือ นไขของราชการ
ข้ อ 8. การจดทะเบียนศึกษารายวิชา
8.1 การจดทะเบียนศึกษารายวิชาในหลักสู ตรระยะที 1 ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับว่ าด้ วยการศึกษาชั%นปริญญาตรี
8.2 การจดทะเบียนศึกษารายวิชาในหลักสู ตรระยะที 2 และ 3 ในแต่ ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษา
รายวิชาตามจํานวนหน่ วยกิตทีป รากฏในแผนการศึกษาทีก าํ หนดขึน% สําหรับชั%นปี นั%นๆ
8.3 นักศึกษาจะต้ องจดทะเบียนศึกษาและสอบผ่านรายวิชาตามหลักสู ตรระยะที 1 ทั%งหมด และมีค่าระดับเฉลีย สะสม
ไม่ ตาํ กว่ า 2.00 แล้ วจึงจดทะเบียนศึกษารายวิชาตามหลักสู ตรระยะที 2 ได้
8.4 นักศึกษาจะต้ องจดทะเบียนศึกษาและสอบผ่านรายวิชาตามหลักสู ตรระยะที 2 ทั%งหมด และมีค่าระดับเฉลีย สะสม
ไม่ ตาํ กว่ า 2.00 แล้ วจึงจดทะเบียนศึกษารายวิชาตามหลักสู ตรระยะที 3 ได้

8.5 นักศึกษาทีก าํ ลังศึกษารายวิชาตามหลักสู ตร ระยะที 2 หรือระยะที 3 และมีค่าระดับเฉลีย สะสมตํา กว่ า 2.00
สามารถ จดทะเบียนศึกษาซํ%าในรายวิชาของหลักสู ตรระยะที 2 หรือระยะที 3 ทีน ักศึกษาสอบได้ ระดับตํา กว่ า C+ ได้
ข้ อ 9. การวัดผลการศึกษา
ให้ มกี ารวัดผลการศึกษาสําหรับรายวิชาตามหลักสู ตรระยะที 2 หรือระยะที 3 ทีน ักศึกษาจดทะเบียนในแต่ละภาค
การศึกษาทันทีทกี ารศึกษารายวิชานั%นๆ สิ%นสุ ดลง
ข้ อ 10. การสอบประมวลวิชาเวชศาสตร์
10.1 ประมวลวิชาเวชศาสตร์ 1: วิทยาศาสตร์ การแพทย์ พนื% ฐาน
ให้ นักศึกษาชั%นปี ที 3 ทีศ ึกษาทุกรายวิชาหลักของปี ที 3 ครบตามแผนกําหนดการของคณะ เป็ นผู้มสี ิทธิสอบ
ประมวลวิชาเวชศาสตร์ 1
10.2 ประมวลวิชาเวชศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์ คลินิก
ให้ นักศึกษาชั%นปี ที 5 ทีศ ึกษาทุกรายวิชาหลักของปี ที 5 ครบตามแผนกําหนดการของคณะ เป็ นผู้มสี ิทธิสอบ
ประมวลวิชาเวชศาสตร์ 2 ภาคทฤษฎี
ให้ นักศึกษาชั%นปี ที 6 ทีศ ึกษาทุกรายวิชาหลักของปี ที 6 ครบตามแผนกําหนดการของคณะ เป็ นผู้มสี ิทธิสอบ
ประมวลวิชาเวชศาสตร์ 2 ภาคปฏิบัติ
10.3 การประเมินผลการสอบประมวลวิชาด้ านเวชศาสตร์ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับใช้ ได้ (S) และระดับยังใช้
ไม่ ได้ (U)
10.4 ให้ คณะจัดสอบประมวลวิชาด้ านเวชศาสตร์ แต่ละประมวลวิชา ปี ละไม่ ตาํ กว่ า 1 ครั%ง แต่ ไม่ เกิน 3 ครั%ง
ข้ อ 11. สถานภาพทางวิชาการของนักศึกษา
สถานภาพทางวิชาการ นอกจากจะเป็ นไปตามข้ อบังคับว่ าด้ วยการศึกษาชั%นปริญญาตรีแล้ ว นักศึกษาอาจถูกถอนชือ
ออกจากทะเบียนนักศึกษาในกรณีต่อไปนี%
11.1 ศึกษารายวิชาตามหลักสู ตรระยะที 1 ไม่ ครบถ้ วนตามข้ อกําหนดของหลักสู ตรหรือได้ ค่าระดับเฉลีย สะสมตํา กว่ า
2.00 ภายในระยะเวลาสีภาคการศึกษาปกติ
11.2 ศึกษารายวิชาตามหลักสู ตรระยะที 2 ไม่ ครบถ้ วนตามข้ อกําหนดของหลักสู ตรหรือได้ ค่าระดับเฉลีย สะสมตํา กว่ า
2.00 ภายในระยะเวลาแปดภาคการศึกษานับแต่ ภาคแรกทีเ ริมศึกษาหลักสู ตรระยะที 2
11.3 ศึกษารายวิชาตามหลักสู ตรระยะที 3 ไม่ ครบถ้ วนตามข้ อกําหนดของหลักสู ตรหรือได้ ค่าระดับเฉลีย สะสมตํา กว่ า
2.00 ภายในระยะเวลาสิบสองภาคการศึกษานับแต่ ภาคแรกทีเ ริมศึกษาหลักสู ตรระยะที 3
ข้ อ 12. การพ้ นสภาพนักศึกษา
การพ้ นสภาพนักศึกษาให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับว่ าด้ วยการศึกษาชั%นปริญญาตรี
กรณีนักศึกษามีปัญหาทางด้ านพฤติกรรมและสุขภาพจิตจนอาจเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพใน
อนาคต ให้ อธิการบดีโดยการเสนอของคณบดีแต่งตั%งบุคคลจํานวนไม่ น้อยกว่ า 3 คน เป็ นคณะกรรมการพิจารณาพฤติกรรมและ
สุ ขภาพจิตเพือ พิจารณาว่ านักศึกษาดังกล่ าวสมควรพ้ นสภาพนักศึกษาหรือไม่ และเสนอต่ ออธิการบดีอนุมตั ติ ่อไป
ข้ อ 13. การพ้ นสภาพนักศึกษาตามข้ อ 12 วรรคสอง
ในกรณีทพี ้ นสภาพตามข้ อ 12 วรรคสอง ให้ นักศึกษาผู้น%ันเปลีย นสภาพไป ดังกรณีต่อไปนี%
13.1 กรณีทศี ึกษาผ่านน้ อยกว่ า 120 หน่ วยกิต ให้ พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาในหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต
13.2 กรณีทศี ึกษาผ่านมากกว่ า 120 หน่ วยกิต สามารถแจ้ งความประสงค์ เพือ ศึกษาในหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ของคณะได้ ภายใต้ หลักเกณฑ์ การพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะ
ข้ อ 14. การเสนอชือเพือ รับปริญญา
นอกจากจะเป็ นไปตามข้ อบังคับว่าด้ วยการศึกษาชั%นปริญญาตรีแล้ว นักศึกษาทีจ ะได้ รับการเสนอชือเพือ รับปริญญา
จะต้ องศึกษารายวิชาต่ างๆ ให้ ครบตามข้ อกําหนดหลักสู ตร ได้ ค่าระดับเฉลีย สะสมไม่ ตาํ กว่ า 2.00 สอบประมวลรายวิชาได้ ระดับ S และ

ได้ ขึน% ทะเบียนเป็ นนักศึกษามาแล้วไม่ น้อยกว่ าสิบสองภาค
การศึกษาสําหรับผู้ทตี ้ องศึกษารายวิชาระยะที 1 หรือสิบภาค
การศึกษาสําหรับผู้ทไี ด้ รับการยกเว้ นไม่ ต้องศึกษารายวิชาระยะที 1
ข้ อ 15. การได้ รับปริญญาตรีเกียรตินิยม
นักศึกษาจะได้ รับการเสนอชือเพือ รับปริญญาตรีเกียรตินิยม ต้องมีผลการศึกษาดังต่ อไปนีค% รบถ้ วนทุกประการ คือ
15.1 เกียรตินิยมอันดับหนึง ให้ แก่ นักศึกษาที
(1) ได้ศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตามหลักสู ตรภายในเวลาห้ าปี การศึกษา สําหรับผู้ทไี ด้ รับยกเว้ นไม่ ต้องศึกษา
รายวิชาตามหลักสู ตรระยะที 1 หรือศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบหลักสู ตรภายในหกปี การศึกษา สําหรับผู้ทตี ้ องศึกษารายวิชาตามหลักสู ตร
ระยะที 1
(2) ได้ ค่าระดับเฉลีย สะสมสําหรับทุกรายวิชาไม่ ตาํ กว่ า 3.50
(3) ไม่ เคยได้ ระดับยังใช้ ไม่ ได้ (U) หรือตํา กว่ าระดับพอใช้ (C) ในรายวิชาใด และ
(4) ไม่ เคยศึกษาซํ%าในรายวิชาใด
15.2 เกียรตินิยมอันดับสอง ให้ แก่นักศึกษาที
(1) ได้ ศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตามหลักสู ตรภายในเวลาห้ าปี การศึกษา สําหรับผู้ทไี ด้ รับการยกเว้ นไม่ ต้องศึกษา
รายวิชาตามหลักสู ตรระยะที 1 หรือศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบหลักสู ตรภายในหกปี การศึกษา สําหรับผู้ทตี ้ องศึกษารายวิชาตามหลักสู ตร
ระยะที 1
(2) ได้ ค่าระดับเฉลีย สะสมสําหรับทุกรายวิชาไม่ ตาํ กว่ า 3.50
(3) ไม่ เคยได้ ระดับตก (F) หรือระดับยังใช้ ไม่ ได้ (U) ในรายวิชาใด และ
(4) ไม่ เคยศึกษาซํ%าในรายวิชาใด
หรือให้ แก่นักศึกษาที
(1) ได้ ศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตามหลักสู ตรภายในเวลาห้ าปี การศึกษา สําหรับผู้ทไี ด้ รับการยกเว้ นไม่ ต้องศึกษา
รายวิชาตามหลักสู ตรระยะที 1 หรือศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบหลักสู ตรภายในหกปี การศึกษา สําหรับผู้ทตี ้ องศึกษารายวิชาตามหลักสู ตร
ระยะที 1
(2) ได้ ค่าระดับเฉลีย สะสมสําหรับทุกรายวิชาไม่ ตาํ กว่ า 3.25
(3) ไม่ เคยได้ ระดับยังใช้ ไม่ ได้ (U) หรือตํา กว่ าระดับพอใช้ (C) ในรายวิชาใด และ
(4) ไม่ เคยศึกษาซํ%าในรายวิชาใด
ระยะเวลาการศึกษาตามความในวรรคแรกนั%น ไม่ ให้ นับระยะเวลาทีน ักศึกษาลาพักการศึกษา หรือมีเหตุจาํ เป็ นอย่ างอืน
ทีอ ธิการบดีเห็นสมควร
ข้ อ 16. ผู้รักษาการตามข้ อบังคับ
ให้ อธิการบดีรักษาการตามข้ อบังคับและให้ มอี าํ นาจออกระเบียบเพือ ปฏิบัตติ ามข้ อบังคับได้
ประกาศ ณ วันที 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552
(ลงนาม)

สุ เมธ ตันติเวชกุล
(ดร.สุ เมธ ตันติเวชกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัย

