
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
วา่ด้วย การประเมินผลการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 

พ.ศ.๒๕๔๘ 
_________________ 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรออกข้อบงัคบัเก่ียวกบัการประเมินผลการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา อาศยัอ านาจ
ตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนดสุิต จงึออกข้อบงัคบัไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
 

 ข้อ ๑  ข้อบงัคบันีเ้รียกว่า“ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษา
ระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 

 ข้อ ๒  ข้อบังคับนีใ้ห้ใช้บังคับส าหรับการจัดการศึกษากับนักศึกษาท่ีเ ข้าศึกษาตัง้แต่ปีการศึกษา 
๒๕๔๗ เป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓  ในข้อบงัคบั 
 “มหาวิทยาลยั” หมายถึง มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 “บณัฑิตวิทยาลยั” หมายถึง บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 “หลกัสตูร” หมายถึง หลกัสตูรของบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตระดบับณัฑิตศกึษา 

“นกัศึกษา” หมายถึง ผู้ เข้ารับการศึกษาในบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิตท่ีได้ขึน้
ทะเบียนเป็นนกัศกึษาเรียบร้อยแล้ว 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

 ข้อ ๔  ให้มีการวัดผลการศึกษาระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียน ในทุกรายวิชาท่ีมีการเรียน     
การสอนในแตล่ะภาคเรียน 
 การวดัผลระหวา่งภาคเรียน ใช้วิธีการสอบยอ่ยและหรือการท ารายงานและหรือการสอบปฏิบตัิและหรือ
ท ากิจกรรมตามท่ีอาจารย์ผู้สอนก าหนดและหรือการสอบกลางภาคเรียน 
 การวดัผลปลายภาคเรียน ใช้วิธีสอบข้อเขียนและหรือสอบปฏิบตั ิ
 

ข้อ ๕  นกัศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชา ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ว่าด้วยการจัด
การศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๘  จงึมีสิทธ์ิเข้าสอบในรายวิชานัน้ 

 



ข้อ ๖  ระบบการให้คะแนนการเรียนรายวิชา 
(๑) ระบบการให้คะแนนของแตล่ะรายวิชา ให้กระท าเป็นแบบระดบัขัน้ ซึ่งมีความหมายและคา่ระดบั

ขัน้ ดงันี ้
 

ระดบัขัน้ ความหมายของผลการเรียน คา่ระดบัคะแนน 
A ดีเย่ียม (Excellent) ๔.๐๐ 
A- ดีมาก (Very Good) ๓.๗๕ 
B+ ดี (Good) ๓.๕๐ 
B ดีพอใช้ (Fairly Good) ๓.๐๐ 
C พอใช้ (Fair) ๒.๐๐ 

 
(๒) นอกจากการให้คะแนนเป็นแบบระดบัขัน้ตาม (๑) แล้วยงัอาจประเมินผลการเรียนรายวิชาเป็น

สญัลกัษณ์อ่ืน โดยมีความหมายของสญัลกัษณ์ ดงันี ้
 

สญัลกัษณ์ ความหมาย 
S ผลการเรียนเป็นท่ีพอใจ (Satisfactory) 
U ผลการเรียนไมเ่ป็นท่ีพอใจ (Unsatisfactory) 
I การประเมินผลยงัไมส่มบรูณ์ (Incomplete) 

W การงดเรียนโดยได้รับอนมุตั ิ(Withdrawal) 
AU การลงทะเบียนเรียนเป็นพิเศษ โดยไมน่บัหนว่ยกิต (Audit) 

 
 (๓) การให้คะแนนรายวิชาเรียนท่ีก าหนดให้เรียน โดยไม่น ามาค านวณเป็นหน่วยกิต เพ่ือส าเร็จ

การศกึษาให้ได้รับคะแนนระดบัขัน้ “S” 
(๔) การให้ “U” ให้ท าได้ตาม (๒) แตผ่ลการเรียนรายวิชานัน้ไมเ่ป็นท่ีพอใจของอาจารย์ผู้สอน 
(๕) การให้ “I” ให้ท าได้ในกรณี ตอ่ไปนี ้

(ก) นกัศกึษามิได้สอบ เพราะป่วยหรือมีเหตสุดุวิสยั และได้รับอนมุตัจิากบณัฑิตวิทยาลยั 
(ข)  อาจารย์ผู้ สอนและบณัฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะนกัศึกษายัง

ปฏิบตัิงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศกึษารายวิชานัน้ยงัไม่สมบรูณ์ นกัศกึษาท่ีได้รับการให้คะแนนระดบัขัน้ “I” 
จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผล ให้เสร็จสิน้ภายในภาคเรียนถดัไป 

(๖) การให้ “W” ให้ท าได้ในกรณี ตอ่ไปนี ้
(ก) นกัศกึษาได้รับอนมุตัใิห้งดเรียนวิชานัน้ 
(ข) นกัศกึษาได้รับอนมุตัใิห้ลาพกัการเรียน 



(ค)  นกัศกึษาถกูสัง่พกัการเรียนในภาคเรียนนัน้ 
(ง)  นกัศึกษาขาดสอบประจ าภาคโดยไม่ได้รับอนุมตัิจากบณัฑิตวิทยาลยั หรือท่ีได้รับการให้

คะแนนระดบัขัน้ “I” และไมด่ าเนินการประเมินผลให้เสร็จสิน้ภายในภาคเรียนถดัไป  
(จ)  นกัศกึษาได้รับการให้คะแนนระดบัขัน้ “C” และได้รับอนมุตัใิห้ถอนรายวิชานัน้ 

 (๗) การให้ “AU” ให้ท าได้ในกรณีท่ีนกัศึกษาได้รับอนมุตัิให้ลงทะเบียนเรียนเป็นพิเศษ  โดยไม่นบั
หนว่ยกิต 
 (๘) การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อก าหนดของหลักสูตรนอกจากการศึกษารายวิชาแล้ว
นกัศึกษาต้องสอบพิเศษต่างๆ ตามข้อก าหนดของหลกัสูตรได้แก่ การสอบภาษา (Language examination) 
การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) การสอบวดัคณุสมบตัิ (Qualifying  examination) 
วิทยานิพนธ์ (Thesis) ดษุฎีนิพนธ์(Dissertation) การประเมินผลการสอบพิเศษอ่ืนๆ รวมทัง้การเทียบโอนผล
การเรียน ให้กระท าเป็นแบบระดบัขัน้ ดงันี ้
          

ระดบัขัน้ ความหมาย 
PD ผา่นอย่างยอดเย่ียม (Pass with distinction) 
P ผา่น (Pass) 

NP ไมผ่า่น (Non Pass) 
   

ในกรณีท่ีนกัศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนซ า้กับรายวิชาท่ีได้สอบได้แล้ว  ให้นบัหน่วยกิตและ    ค่าระดบั
คะแนนเฉพาะรายวิชาท่ีสอบผา่นได้ระดบัขัน้ท่ีสงู 
 

ข้อ ๗   การนบัจ านวนหนว่ยกิต และการค านวณคา่ระดบัขัน้เฉล่ีย 
(๑) การนับจ านวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการค านวณหาค่าระดบัขัน้เฉล่ียให้นับจากรายวิชาท่ีมีการ

ประเมินผลการศกึษาท่ีมีคา่ระดบัขัน้ 
(๒) คา่ระดบัขัน้เฉล่ียรายภาคเรียน ให้ค านวณจากผลการเรียนของนกัศึกษาในภาคเรียนนัน้ โดยเอา

ผลรวมของผลคณูระหว่างจ านวนหน่วยกิตกบัค่าระดบัขัน้ของแตล่ะวิชาเป็นตวัตัง้แล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิ
ตของภาคเรียนนัน้ 

(๓) คา่ระดบัขัน้เฉล่ียสะสม ให้ค านวณจากผลการเรียนของนกัศกึษาตัง้แตเ่ร่ิมเข้าเรียนจนถึงภาคเรียน
นัน้ โดยเอาผลรวมของผลคณูระหวา่งจ านวนหน่วยกิตกบัคา่ระดบัขัน้ของแตล่ะรายวิชา      ท่ีเรียนทัง้หมด เป็น
ตวัตัง้หารด้วยจ านวนหนว่ยกิตรวมท่ีมีคา่ระดบัขัน้ 

(๔) รายวิชาท่ีนกัศกึษาได้ “I” ไมน่ าจ านวนหนว่ยกิตมารวมเป็นตวัหาร 
 

 ข้อ ๘  นกัศกึษาจะต้องพ้นสภาพนกัศกึษาในกรณี ตอ่ไปนี ้
(๑) ได้รับอนมุตัจิากบณัฑิตวิทยาลยัให้ลาออก หรือ 
(๒) ถกูคดัช่ือออกจากมหาวิทยาลยัในกรณี ดงัตอ่ไปนี ้



  (ก) ไมล่งทะเบียนเรียนในภาคเรียนแรกท่ีขึน้ทะเบียนเป็นนกัศกึษา 
(ข) เม่ือพ้นก าหนดเวลาหนึง่ภาคเรียนแล้ว ไมช่ าระเงินเพ่ือรักษาสถานภาพนกัศกึษา 
(ค) สอบประมวลความรู้ หรือสอบวดัคณุสมบตั ิไมผ่า่นสองครัง้ 
(ง) เป็นนกัศกึษาทดลองศกึษา มีคา่ระดบัขัน้เฉล่ียภาคเรียนแรก ต ่ากวา่สามจดุศนูย์ศนูย์ 

   (จ) ไมส่ าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรภายในระยะเวลาตามท่ีก าหนด หรือได้รับผลการประเมิน
คณุภาพวิทยานิพนธ์หรือดษุฎีนิพนธ์ระดบัขัน้ “NP” 
   (ช) มีความประพฤตเิส่ือมเสียและก่อให้เกิดความเสียหายตอ่มหาวิทยาลยัอยา่งร้ายแรง 
 

 ข้อ ๙  ผู้ส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร ต้องมีคณุสมบตั ิดงันี ้
(๑) มีความประพฤตดีิ 
(๒) สอบผา่นในรายวิชาตา่งๆ ครบตามหลกัสตูร และไมมี่คะแนนระดบัขัน้ “C” 
(๓) ได้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ ่ากวา่สามจดุศนูย์ศนูย์ 
 

ข้อ ๑๐  ให้อาจารย์ผู้สอนแตล่ะรายวิชา เป็นผู้ประเมินผลการเรียน 
 

 ข้อ ๑๑  ให้อธิการบดีเป็นผู้ รักษาการตามข้อบงัคบันี ้และมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสัง่เพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบตัติามข้อบงัคบันี ้
 ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามข้อบงัคบันี ้ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉยั 
  
                 ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 

                 (ดร.คณุหญิงกลัยา  โสภณพนิช) 
            นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 
 


