
 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

วาดวยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

…………….......................................... 

 โดยที ่ เป นการสมควรตราขอบังค ับ วาดวยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  

(บัณฑิตอาสาสมัคร) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

พ.ศ. ๒๕๕๘ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ชื่อขอบังคับ 

  ขอบังคับนี ้เร ียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรว าดวยการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

 ขอ ๒ การใชขอบังคับ 

  ใหใชขอบังคับนี ้แกนักศึกษาซึ ่งขึ ้นทะเบียนเปนบัณฑิตอาสาสมัครตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตร (บัณฑิตอาสาสมัคร) ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๘ เปนตนไป 

 ขอ ๓ ความสัมพันธกับขอบังคับ กฎ และระเบียบอ่ืน 

  บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่มีความกลาวไววาในขอบังคับนี้

หรือท่ีขอบังคับนี้กลาวไวเปนอยางอ่ืน หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับความในขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 

 ขอ ๔ บทนิยาม 

  ในขอบังคับนี้ 

  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

  “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

  “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

  “วิทยาลัย” หมายถึง วิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อ๊ึงภากรณ 

  “คณบดี” หมายถึง คณบดีวิทยาลัยพัฒนาศาสตร ปวย อ๊ึงภากรณ 

  “นักศึกษา” หมายถึง บัณฑิตอาสาสมัคร 

 ขอ ๕ ระบบการศึกษา  

  ๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตร (บัณฑิตอาสาสมัคร) เปนการศึกษาแบบเต็มเวลา 

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย 

 

 



๒ 

 

  ๕.๒ เปนการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค โดยแบงเวลาศึกษาในปหนึ่ง ๆ  

เปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่บังคับ คือ ภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคหนึ่ง ๆ มีระยะเวลา 

๑๕ สัปดาห และอาจเปดภาคฤดูรอนไดโดยใชเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๘ สัปดาห แตใหเพ่ิมชั่วโมงการศึกษา 

ในแตละรายวิชาใหเทากับภาคปกติ 

  ๕.๓ รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตร กำหนดปริมาณการศึกษาเปนจำนวน “หนวยกิต” 

หมายถึงหนวยที่แสดงปริมาณการศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยอำนวยการใหแกนักศึกษาตามปกติ หนึ่งหนวยกิต

หมายถึงการบรรยาย ๑ ชั่วโมง หรือปฏิบัติทดลองไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง หรือฝกงานไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง 

ตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติ สวนการสอนอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามเกณฑท่ีวิทยาลัยกำหนด 

  ๕.๔ หลักสูตรการศึกษาแบงเปน ๓ สวน ดังนี้ 

   ๕.๔.๑ การศึกษางานรายวิชา มีระยะเวลา ๑๗ สัปดาห 

   ๕.๔.๒ การปฏิบัติงานสนาม มีระยะเวลา ๒๗ สัปดาห 

   ๕.๔.๓ การวิจัยเฉพาะเรื่อง มีระยะเวลา ๘ สัปดาห 

  ๕.๕ จำนวนหนวยกิตรวมเปนไปตามที ่กำหนดในหลักสูตร แตตองไมนอยกวา  

๒๔ หนวยกิต และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาระดับประกาศนียบัตร 

  ๕.๖ ในการศึกษางานรายวิชา นักศึกษาทุกคนตองอยู ท ี ่ศ ูนยฝ กอบรมบัณฑิต

อาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ตามที่วิทยาลัยกำหนด และนักศึกษาตองปฏิบัติตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยศูนยฝกอบรมบัณฑิตอาสาสมัครของวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ศูนยรังสิต และอยูภายใตขอบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัย 

  นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาในงานรายวิชาไมต ่ำกว ารอยละ ๘๐ ของการศึกษา 

ในแตละรายวิชา จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบไลในรายวิชานั้น ๆ เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณบดีเปนกรณีพิเศษ 

  ๕.๗ การปฏิบัติงานสนาม นักศึกษาที่มีสิทธิ ์ปฏิบัติงานสนามจะตองสอบผานงาน

รายวิชาและเขารวมการอบรมหรือเขารวมกิจกรรมเพื่อเสริมความรูตามที่วิทยาลัยกำหนด เวนแตจะไดรับ

อนุมัติจากคณบดีเปนกรณีพิเศษ 

   ระยะเวลาการปฏิบัติงานสนาม นักศึกษาจะตองมีเวลาอยูในสนามปฏิบัติงาน 

ไมนอยกวารอยละ ๘๕ ของเวลาปฏิบัติงานสนาม เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณบดีเปนกรณีพิเศษ 

  ๕.๘ การวิจัยเฉพาะเรื ่อง นักศึกษาจะลงทะเบียนการวิจัยเฉพาะเรื ่องได ตองผาน 

การวัดผลการปฏิบัติงานสนาม ไดคาระดับไมต่ำกวา B 

  ๕.๙ ใหนักศึกษาคนหนึ่ง มีอาจารยท่ีปรึกษา ๑ คน เปนอยางนอย  

 ขอ ๖ ระยะเวลา  

  ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร ตองไมนอยกวาสองภาคการศึกษาปกติ แตไมเกิน 

๓ ภาคการศึกษาปกติตอเนื่องกัน เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณบดี แตท้ังนี้ตองไมเกิน ๔ ภาคการศึกษาปกต ิ

 

 



๓ 

 

 ขอ ๗ การรับเขาศึกษา 

  ๗.๑ จำนวนบัณฑิตอาสาสมัครท่ีจะรับใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

  ๗.๒ การรับบุคคลเขาศึกษา การสมัคร ลักษณะ และคุณสมบัติ และวิธีการคัดเลือกให

เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  ๗.๓ ผูเขาศึกษาตองสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศ

หรือตางประเทศ ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 

  ๗.๔ ผูเขาศึกษาตองไมเปนโรคติดตออยางรายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ และ 

โรคท่ีจะเบียดเบียนหรือขัดขวางตอการศึกษา 

  ๗.๕ ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 

 ขอ ๘ การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

  ๘.๑ ผูท่ีมหาวิทยาลัยประกาศวามีสิทธิ์เขาศึกษาจะมีสถานภาพเปนนักศึกษาเม่ือไดข้ึน

ทะเบียนเปนนักศึกษา 

  ๘.๒ ผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาดวยตนเองตามวัน เวลา และ

สถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

  ๘.๓ ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ไมอาจขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

จะตองแจงเหตุขัดของใหสำนักทะเบียนและประมวลผลทราบเปนลายลักษณอักษร ภายใน ๑๔ วัน นับจาก

วันท่ีกำหนดไว มิฉะนั้นถือวาสละสิทธิ์ 

 ขอ ๙ การวัดผลการศึกษา 

  ๙.๑ การวัดผลการศึกษางานรายวิชา อาจจะกระทำไดโดยการสอบไล เมื ่อสิ้น 

ภาคการศึกษา หรือทดสอบระหวางภาคการศึกษา หรือทำรายงานจากการอานและการคนควาเอง หรือเขียน 

ภาคนิพนธหรือเขารวมอภิปรายในชั้นหรือมากกวาหนึ่งอยางตามความเหมาะสม และแบงการวัดผลเปน ๙ 

ระดับคือ  

   A    = ๔.๐๐ 

   A-   = ๓.๖๗ 

   B+   = ๓.๓๓ 

   B  = ๓.๐๐ 

   B-  = ๒.๖๗ 

   C+  = ๒.๓๓ 

   C  = ๒.๐๐ 

   D  = ๑.๐๐ 

   F  = ๐ 

   

 

 



๔ 

 

  ๙.๒ การวัดผลการปฏิบัติงานสนาม แบงเปน ๙ ระดับ  

   A    = ๔.๐๐ 

   A-   = ๓.๖๗ 

   B+   = ๓.๓๓ 

   B  = ๓.๐๐ 

   B-  = ๒.๖๗ 

   C+  = ๒.๓๓ 

   C  = ๒.๐๐ 

   D  = ๑.๐๐ 

   F  = ๐ 

  ๙.๓ การวัดผลการวิจัยเฉพาะเรื่อง ๒ ระดับคือ  

   S  = ใชได (ผาน)  

   U  = ยังใชไมได (ไมผาน)  

 ขอ ๑๐ สถานภาพทางวิชาการของนักศึกษา  

  ๑๐.๑ นักศึกษาจะตองไดคาเฉลี่ยไมต่ำกวา ๓.๐๐ ในการศึกษางานรายวิชาทุกวิชา  

ถาไดคาเฉลี่ยต่ำกวา ๓.๐๐ ใหสอบแกตัวรายวิชาท่ีไดคาระดับต่ำกวา ๓.๐๐ ไดเพียงครั้งเดียว ตามวันและเวลา

ที่วิทยาลัยกำหนด หากยังไดคาเฉลี่ยต่ำกวา ๓.๐๐ หลังจากสอบแกตัวแลวจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน 

นักศึกษา  

  ๑๐.๒ นักศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานสนาม ไดคาระดับต่ำกวา B จะถูกถอนชื่อออก

จากทะเบียนนักศึกษา  

 ขอ ๑๑ การสอบวิชาการวิจัยเฉพาะเรื่อง  

  ๑๑.๑ คณบดีเปนผูแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาการวิจัยเฉพาะเรื่อง  

  ๑๑.๒ วิทยาลัยจะกำหนดเวลาสอบการวิจัยเฉพาะเรื่อง อยางนอยปละ ๑ ครั้ง  

  ๑๑.๓ วิทยาลัยจะแตงตั้งกรรมการสอบการวิจัยเฉพาะเรื่อง นักศึกษาอยางนอย ๒ คน

ตอนักศึกษา ๑ คน ซึ่งจะมีอาจารยที ่ปรึกษาการวิจัยเฉพาะเรื ่องรวมอยูดวย และจะตองมีอาจารยประจำ 

มหาวิทยาลัยเปนกรรมการอยางนอย ๑ คน  

 ขอ ๑๒ เง่ือนไขในการรับประกาศนียบัตรบัณฑิต  

  มหาวิทยาลัยจะเสนอชื่อนักศึกษา เพื่อขออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิต 

อาสาสมัคร) จากสภามหาวิทยาลัย หลังจากท่ีมหาวิทยาลัยไดตรวจสอบเง่ือนไข ดังตอไปนี้โดยครบถวนคือ  

  ๑๒.๑ ไดศึกษางานรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรและไดปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ  

ท่ีวิทยาลัยกำหนด  

  ๑๒.๒ ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา ๓.๐๐  

  ๑๒.๓ ไดคาระดับ B ข้ึนไปในการปฏิบัติงานสนาม  

  ๑๒.๔ ได S ในการสอบวิชาการวิจัยเฉพาะเรื่อง  



๕ 

 

 ขอ ๑๓ ผูรักษาการตามขอบังคับ  

  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ คำสั่ง  

หรือการอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือปฏิบัติการตามขอบังคับนี้  

 

 

  

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

 

(ศาสตราจารยพิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร) 

นายกสภามหาวิทยาลัย  

 


