ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(บัณฑิตอาสาสมัคร) พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๑ สภา
มหาวิทยาลัย จึงตราข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ชื่อข้อบังคับ
ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
(บัณฑิตอาสาสมัคร) พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒. การใช้ข้อบังคับ
ให้ใช้ข้อบังคับนี้แก่นักศึกษาซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิตอาสาสมัครตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
(บัณฑิตอาสาสมัคร) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ๑
ข้อ ๓. การยกเลิกข้อบังคับ
ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึก ษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิต
อาสาสมัคร) พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๔. ความสัมพันธ์กับข้อบังคับ กฎและระเบียบอื่น
บรรดาข้อบังคับ ระเบี ยบ คาสั่ง หรือประกาศอื่นใด ที่มีความกล่าวไว้ในข้อบังคับนี้หรือที่ข้อบังคับนี้
กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือที่ขัดแย้งกับความในข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๕. บทนิยาม
ในข้อบังคับนี้
มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สภามหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สานัก หมายถึง สานักบัณฑิตอาสาสมัคร
ผู้อานวยการ หมายถึง ผู้อานวยการสานักบัณฑิตอาสาสมัคร
นักศึกษา หมายถึง บัณฑิตอาสาสมัคร
ข้อ ๖. ระบบการศึกษา
๖.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) เป็นการศึกษาแบบเต็มเวลา จัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาไทย
๖.๒ เป็ นการจั ด การเรีย นการสอนในระบบทวิภาค โดยแบ่ง เวลาศึกษาในปี หนึ่ง ๆ เป็ น ๒ ภาค
การศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่บังคั บ คือ ภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลา ๑๖ สัปดาห์
และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้
เท่ากับภาคปกติ
๑

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

-๒๖.๓ รายวิช าที่ จัด สอนในหลั กสู ตร กาหนดปริม าณการศึกษาเป็ นจ านวน “หน่ วยกิต ” หมายถึง
หน่วยที่แสดงปริมาณการศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยอานวยการให้แก่นักศึกษาตามปกติ หนึ่งหน่วยกิต หมายถึง การบรรยาย
๑ ชั่วโมง หรือการปฏิบัติทดลองไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง หรือการฝึกงานไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษา
ปกติ ส่วนการสอนแบบอื่นๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักกาหนด
๖.๔ หลักสูตรการศึกษาแบ่งเป็น ๓ ส่วน ดังนี้
๖.๔.๑ การศึกษางานรายวิชา มีระยะเวลา ๑๗ สัปดาห์
๖.๔.๒ การปฏิบัติงานสนาม มีระยะเวลา ๒๗ สัปดาห์
๖.๔.๓ การค้นคว้าอิสระ มีระยะเวลา ๘ สัปดาห์
๖.๕ จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๒๘ หน่วยกิต ประกอบด้วยการศึกษางานรายวิชา ๑๔
หน่วยกิต จาก ๓ หมวดวิชา คือ หมวดวิชาเสริมสร้างจิตสานึกอาสาสมัคร หมวดวิชาเลริมสร้างทักษะการทางานพัฒนา
และหมวดวิชาความรู้และโลกทรรศน์ทางสังคม การปฏิบัติงานสนาม ๘ หน่วยกิต และการค้นคว้าอิสระ ๖ หน่วยกิต
๖.๖ ในการศึก ษางานรายวิ ช านั กศึ กษาทุ กคนต้ องอยู่ ที่ ศูน ย์ ฝึ กอบรมส านั กบั ณ ฑิ ต อาสาสมั ค ร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตามที่สานักกาหนด และนักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยศูนย์ฝึกอบรมของสานักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และอยู่ภายใต้ข้อบังคับหรือ
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาในงานรายวิชาไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐ ของการศึกษาในแต่ละรายวิชา
จึงจะมีสิทธิเข้าสอบไล่ในรายวิชานั้นๆ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้อานวยการเป็นกรณีพิเศษ
๖.๗ การปฏิบัติงานสนาม นักศึกษาที่มีสิทธิปฏิบัติงานสนามจะต้องสอบผ่านงานรายวิชาและเข้าร่วม
การอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมความรู้ตามที่สานักกาหนด เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้อานวยการเป็นกรณีพิเศษ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานสนาม นักศึกษาจะต้องมีเวลาอยู่ในสนามปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๕ ของเวลาปฏิบัติงานสนาม เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้อานวยการเป็นกรณีพิเศษ
๖.๘ การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาจะลงทะเบียนค้นคว้าอิสระได้ ต้องผ่านการวัดผลการปฏิ บัติงาน
สนาม ได้ค่าระดับไม่ต่ากว่า B
๖.๙ ให้นักศึกษาคนหนึ่ง มีอาจารย์ที่ปรึกษา ๑ คน เป็นอย่างน้อย
ข้อ ๗. ระยะเวลา
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติ แต่ ไม่เกินสามภาคการศึกษา
ปกติต่อเนื่องกัน เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้อานวยการ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ
ข้อ ๘. การรับเข้าศึกษา
๘.๑ จานวนบัณฑิตอาสาสมัครที่จะรับให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๘.๒ การรับบุคคลเข้าศึกษา การสมัคร ลักษณะ และคุณสมบั ติและวิธีการคัดเลือกให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
๘.๓ ผู้เข้าศึกษาต้องสาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
๘.๔ ผู้เข้าศึกษาต้องไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ และโรคที่จะเบียดเบียน
หรือขัดขวางต่อการศึกษา
๘.๕ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
ข้อ ๙. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
๙.๑ ผู้ที่มหาวิทยาลัยประกาศว่ามีสิทธิเข้าศึกษาได้ จะมี สถานภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษา
๙.๒ ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด

-๓๙.๓ ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่ไม่อาจขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะต้องแจ้ง
เหตุขัดข้องให้สานักทะเบียนและประมวลผลทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน ๑๔ วันนับจากวันที่กาหนดไว้ มิฉะนั้นจะ
ถือว่าสละสิทธิ
ข้อ ๑๐. การวัดผลการศึกษา
๑๐.๑ การวัดผลการศึกษางานรายวิชา อาจจะกระทาได้โดยการสอบไล่ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา หรือ
ทดสอบระหว่างภาคการศึกษา หรือทารายงานจากการอ่านและการค้นคว้าเอง หรือเขียนภาคนิพนธ์หรือเข้าร่วมอภิปราย
ในชั้นหรือมากกว่าหนึ่งอย่างตามความเหมาะสม และแบ่งการวัดผลเป็น ๖ ระดับ คือ
A = ๔.๐
B+ = ๓.๕
B = ๓.๐
C+ = ๒.๕
C = ๒.๐
F = ๐
๑๐.๒ การวัดผลการปฏิบัติงานสนาม แบ่งเป็น ๖ ระดับคือ
A = ๔.๐
B+ = ๓.๕
B = ๓.๐
C+ = ๒.๕
C = ๒.๐
F = ๐
๑๐.๓ การวัดผลการค้นคว้าอิสระ แบ่งเป็น ๒ ระดับคือ
S = ใช้ได้ (ผ่าน)
U = ยังใช้ไม่ได้ (ไม่ผ่าน)
ข้อ ๑๑. สถานภาพทางวิชาการของนักศึกษา
๑๑.๑ นักศึกษาจะต้องได้ค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ การศึกษางานรายวิชาทุกวิชา ถ้าไม่ค่าเฉลี่ยต่ากว่า
๓.๐๐ ให้สอบแก้ตัวรายวิชาที่ได้ค่าระดับต่ากว่า ๓.๐๐ ได้เพียงครั้งเดียว ตามวันและเวลาที่สานักกาหนด หากยังได้
ค่าเฉลี่ยต่ากว่า ๓.๐๐ หลังจากสอบแก้ตัวแล้วจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
๑๑.๒ นักศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานสนาม ได้ค่าระดั บต่ากว่า B จะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
นักศึกษา
ข้อ ๑๒. การสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ
๑๒.๑ ผู้อานวยการเป็นผู้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
๑๒.๒ สานักจะกาหนดเวลาสอบการค้นคว้าอิสระอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๑๒.๓ สานักจะแต่งตั้งกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระนักศึกษาอย่างน้อย ๓ คน ต่อนักศึกษา ๑ คน ซึ่ง
จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระรวมอยู่ด้วย และจะต้องมีอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยเป็นกรรมการอย่างน้อย ๑
คน
ข้อ ๑๓. เงื่อนไขการรับประกาศนียบัตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยจะเสนอชื่อนักศึกษา เพื่อขออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) จากสภา
มหาวิทยาลัย หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบเงื่อนไข ดังต่อไปนี้โดยครบถ้วนคือ
๑๓.๑ ได้ศึกษางานรายวิชาต่างๆครบตามหลักสูตร และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆที่สานักกาหนด
๑๓.๒ ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๑๓.๓ ได้ค่าระดับ B ขึ้นไปในการปฏิบัติงานสนาม

-๔๑๓.๔ ได้ S ในการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ
ข้อ ๑๔. ผู้รักษาการตามข้อบังคับ
ให้อธิ การบดี รั กษาการตามข้ อบั ง คั บ นี้ และมี อานาจออกระเบี ย บ ประกาศ คาสั่ ง หรื อการอื่น ที่
เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๕. บทเฉพาะกาล
นั ก ศึ ก ษาที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น บั ณ ฑิ ต อาสาสมั ค รก่ อ นปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๓ ให้ ค งใช้ ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นประกาศนียบัตร (บัณฑิตอาสาสมัคร) พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
(ลงนาม) สุเมธ ตันติเวชกุล
(ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัย

-๕งานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา กองบริการการศึกษา/ จัดทา
โทร. ๐-๒๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๑๘๒๒-๑๘๒๔
๘ มีนาคม ๒๕๕๕

