ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ว่าด้ วย การประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๘
_________________
โดยที่เป็ นการสมควรออกข้ อบังคับเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต จึงออกข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ข้ อบังคับนี ้เรี ยกว่า“ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย การประเมินผลการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้ อ ๒ ข้ อบัง คับ นี ใ้ ห้ ใช้ บัง คับส าหรั บการจัดการศึกษากับ นัก ศึก ษาที่ เ ข้ า ศึก ษาตัง้ แต่ปี การศึก ษา
๒๕๔๗ เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ในข้ อบังคับ
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“หลักสูตร” หมายถึง หลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตระดับบัณฑิตศึกษา
“นักศึกษา” หมายถึง ผู้เข้ ารับการศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ได้ ขึ ้น
ทะเบียนเป็ นนักศึกษาเรี ยบร้ อยแล้ ว
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ข้ อ ๔ ให้ มี การวัดผลการศึกษาระหว่างภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน ในทุกรายวิช าที่ มี การเรี ยน
การสอนในแต่ละภาคเรี ยน
การวัดผลระหว่างภาคเรี ยน ใช้ วิธีการสอบย่อยและหรื อการทารายงานและหรื อการสอบปฏิบตั ิและหรื อ
ทากิจกรรมตามที่อาจารย์ผ้ สู อนกาหนดและหรื อการสอบกลางภาคเรี ยน
การวัดผลปลายภาคเรี ยน ใช้ วิธีสอบข้ อเขียนและหรื อสอบปฏิบตั ิ
ข้ อ ๕ นักศึกษาต้ องลงทะเบียนรายวิชา ตามข้ อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงมีสิทธิ์เข้ าสอบในรายวิชานัน้

ข้ อ ๖ ระบบการให้ คะแนนการเรี ยนรายวิชา
(๑) ระบบการให้ คะแนนของแต่ละรายวิชา ให้ กระทาเป็ นแบบระดับขัน้ ซึ่งมีความหมายและค่าระดับ
ขัน้ ดังนี ้
ระดับขัน้
A
AB+
B
C

ความหมายของผลการเรี ยน
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)

ค่าระดับคะแนน
๔.๐๐
๓.๗๕
๓.๕๐
๓.๐๐
๒.๐๐

(๒) นอกจากการให้ คะแนนเป็ นแบบระดับขัน้ ตาม (๑) แล้ วยังอาจประเมินผลการเรี ยนรายวิชาเป็ น
สัญลักษณ์อื่น โดยมีความหมายของสัญลักษณ์ ดังนี ้
สัญลักษณ์
S
U
I
W
AU

ความหมาย
ผลการเรี ยนเป็ นที่พอใจ (Satisfactory)
ผลการเรี ยนไม่เป็ นที่พอใจ (Unsatisfactory)
การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
การงดเรี ยนโดยได้ รับอนุมตั ิ (Withdrawal)
การลงทะเบียนเรี ยนเป็ นพิเศษ โดยไม่นบั หน่วยกิต (Audit)

(๓) การให้ คะแนนรายวิชาเรี ยนที่กาหนดให้ เรี ยน โดยไม่นามาคานวณเป็ นหน่วยกิต เพื่ อสาเร็ จ
การศึกษาให้ ได้ รับคะแนนระดับขัน้ “S”
(๔) การให้ “U” ให้ ทาได้ ตาม (๒) แต่ผลการเรี ยนรายวิชานันไม่
้ เป็ นที่พอใจของอาจารย์ผ้ สู อน
(๕) การให้ “I” ให้ ทาได้ ในกรณี ต่อไปนี ้
(ก) นักศึกษามิได้ สอบ เพราะป่ วยหรื อมีเหตุสดุ วิสยั และได้ รับอนุมตั จิ ากบัณฑิตวิทยาลัย
(ข) อาจารย์ผ้ ูสอนและบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรให้ รอผลการศึกษา เพราะนักศึกษายัง
ปฏิบตั ิงานซึ่งเป็ นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานันยั
้ งไม่สมบูรณ์ นักศึกษาที่ได้ รับการให้ คะแนนระดับขัน้ “I”
จะต้ องดาเนินการขอรับการประเมินผล ให้ เสร็จสิ ้นภายในภาคเรี ยนถัดไป
(๖) การให้ “W” ให้ ทาได้ ในกรณี ต่อไปนี ้
(ก) นักศึกษาได้ รับอนุมตั ใิ ห้ งดเรี ยนวิชานัน้
(ข) นักศึกษาได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ลาพักการเรี ยน

(ค) นักศึกษาถูกสัง่ พักการเรี ยนในภาคเรี ยนนัน้
(ง) นักศึกษาขาดสอบประจาภาคโดยไม่ได้ รับอนุมตั ิจากบัณฑิตวิทยาลัย หรื อที่ได้ รับการให้
คะแนนระดับขัน้ “I” และไม่ดาเนินการประเมินผลให้ เสร็จสิ ้นภายในภาคเรี ยนถัดไป
(จ) นักศึกษาได้ รับการให้ คะแนนระดับขัน้ “C” และได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ถอนรายวิชานัน้
(๗) การให้ “AU” ให้ ทาได้ ในกรณีที่นกั ศึกษาได้ รับอนุมตั ิให้ ลงทะเบียนเรี ยนเป็ นพิเศษ โดยไม่นบั
หน่วยกิต
(๘) การประเมิ นผลการสอบพิเศษตามข้ อกาหนดของหลักสูตรนอกจากการศึกษารายวิช าแล้ ว
นักศึกษาต้ องสอบพิเศษต่างๆ ตามข้ อกาหนดของหลักสูตรได้ แก่ การสอบภาษา (Language examination)
การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination)
วิทยานิพนธ์ (Thesis) ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) การประเมินผลการสอบพิเศษอื่นๆ รวมทังการเที
้
ยบโอนผล
การเรี ยน ให้ กระทาเป็ นแบบระดับขัน้ ดังนี ้
ระดับขัน้
PD
P
NP

ความหมาย
ผ่านอย่างยอดเยี่ยม (Pass with distinction)
ผ่าน (Pass)
ไม่ผา่ น (Non Pass)

ในกรณีที่นกั ศึกษาได้ ลงทะเบียนเรี ยนซ ้ากับรายวิชาที่ได้ สอบได้ แล้ ว ให้ นบั หน่วยกิ ตและ ค่าระดับ
คะแนนเฉพาะรายวิชาที่สอบผ่านได้ ระดับขันที
้ ่สงู
ข้ อ ๗ การนับจานวนหน่วยกิต และการคานวณค่าระดับขันเฉลี
้ ่ย
(๑) การนับจ านวนหน่วยกิ ตเพื่ อใช้ ในการคานวณหาค่าระดับขัน้ เฉลี่ ยให้ นับจากรายวิชาที่มี การ
ประเมินผลการศึกษาที่มีคา่ ระดับขัน้
(๒) ค่าระดับขันเฉลี
้ ่ยรายภาคเรี ยน ให้ คานวณจากผลการเรี ยนของนักศึกษาในภาคเรี ยนนัน้ โดยเอา
ผลรวมของผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขันของแต่
้
ละวิชาเป็ นตัว ตังแล้
้ วหารด้ วยจานวนหน่วยกิ
ตของภาคเรี ยนนัน้
(๓) ค่าระดับขันเฉลี
้ ่ยสะสม ให้ คานวณจากผลการเรี ยนของนักศึกษาตังแต่
้ เริ่ ม เข้ าเรี ยนจนถึงภาคเรี ยน
นัน้ โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขันของแต่
้
ละรายวิชา ที่เรี ยนทังหมด
้
เป็ น
ตัวตังหารด้
้
วยจานวนหน่วยกิตรวมที่มีคา่ ระดับขัน้
(๔) รายวิชาที่นกั ศึกษาได้ “I” ไม่นาจานวนหน่วยกิตมารวมเป็ นตัวหาร
ข้ อ ๘ นักศึกษาจะต้ องพ้ นสภาพนักศึกษาในกรณี ต่อไปนี ้
(๑) ได้ รับอนุมตั จิ ากบัณฑิตวิทยาลัยให้ ลาออก หรื อ
(๒) ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณี ดังต่อไปนี ้

(ก) ไม่ลงทะเบียนเรี ยนในภาคเรี ยนแรกที่ขึ ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา
(ข) เมื่อพ้ นกาหนดเวลาหนึง่ ภาคเรี ยนแล้ ว ไม่ชาระเงินเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา
(ค) สอบประมวลความรู้ หรื อสอบวัดคุณสมบัติ ไม่ผา่ นสองครัง้
(ง) เป็ นนักศึกษาทดลองศึกษา มีคา่ ระดับขันเฉลี
้ ่ยภาคเรี ยนแรก ต่ากว่าสามจุดศูนย์ศนู ย์
(จ) ไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามที่กาหนด หรื อได้ รับผลการประเมิน
คุณภาพวิทยานิพนธ์หรื อดุษฎีนิพนธ์ระดับขัน้ “NP”
(ช) มีความประพฤติเสื่อมเสียและก่อให้ เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยอย่างร้ ายแรง
ข้ อ ๙ ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(๑) มีความประพฤติดี
(๒) สอบผ่านในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร และไม่มีคะแนนระดับขัน้ “C”
(๓) ได้ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่าสามจุดศูนย์ศนู ย์
ข้ อ ๑๐ ให้ อาจารย์ผ้ สู อนแต่ละรายวิชา เป็ นผู้ประเมินผลการเรี ยน
ข้ อ ๑๑ ให้ อธิการบดีเป็ นผู้รักษาการตามข้ อบังคับนี ้ และมีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรื อคาสัง่ เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับนี ้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามข้ อบังคับนี ้ ให้ อธิการบดีมีอานาจตีความและวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

(ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

