ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘
___________
โดยที่ เ ป น การสมควรออกข อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การประเมิ น ผลการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห งพระราชบั ญญั ติ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบั งคับนี้เ รียกวา “ขอบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วา ดวยการประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตภาคเรียนที่ ๑ ป ๒๕๔๘ เปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“กรรมการวิชาการ” หมายถึง กรรมการวิชาการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตแตงตั้งขึ้น เพื่อ
ทําหนาที่กลั่นกรองตรวจสอบและใหความเห็นชอบการประเมินผลการศึกษาประจําภาคเรียน
“หลักสูตร” หมายถึง หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“การศึ ก ษาในระบบ” หมายถึ ง การศึ ก ษาที่ กํ า หนดจุ ด มุ ง หมาย วิ ธี ก ารศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน
“การศึกษานอกระบบ” หมายถึง การศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ
วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลประเมินผล ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขสําคัญของ
การสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและ
ความตองการของบุคคลแตละกลุม

-๒“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายถึง การศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ
ศักยภาพ ความพรอมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม สื่อหรือ
แหลงความรูอื่น ๆ
“โครงการจัดการศึกษาพิเศษ” หมายถึง โครงการจัดการศึกษาอบรมใหกับบุคคลทั่วไปโดยใช
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย เมื่อสอบไดรายวิชาใดแลวมหาวิทยาลัยอาจออกประกาศนียบัตรให ซึ่งอาจ
นําไปขอโอนผลการเรียนรายวิชานั้นได
“นายทะเบียน” หมายถึง ผูที่มหาวิทยาลัยมอบหมายใหมีหนาที่จัดทําและเก็บรักษาทะเบียน
นักศึกษา
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ข อ ๔ ให มี ก ารวั ด ผลการศึ ก ษาระหว า งภาคเรี ย นและปลายภาคเรี ย น ในทุ ก รายวิ ช าที่ มี
การเรียนการสอนในแตละภาคเรียน
การวัดผลระหวางภาคเรียน ใชวิธีสอบยอยและหรือการทํารายงานและหรือการสอบปฏิบัติและ
หรือทํากิจกรรมตามที่กําหนดและหรือการสอบกลางภาคเรียน โดยมีคะแนนเก็บระหวางรอยละสี่สิบ
ถึงแปดสิบของคะแนนรวมทั้งหมด หรือตามมติของสภาวิชาการ
การวัดผลปลายภาคเรียน ใชวิธีสอบขอเขียนและหรือสอบปฏิบัติ โดยมีคะแนนอยูระหวาง
รอยละยี่สิบถึงหกสิบของคะแนนรวมทั้งหมด หรือตามมติของสภาวิชาการ
ขอ ๕ ใหมีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตรแบบอิงเกณฑหรืออิงกลุม
แบงเปนสองระบบ คือ
(๑) ระบบมีคาระดับคะแนน แบงเปนแปดระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมายของผลการเรียน
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช (Fairly Good)
พอใช (Fair)
ออน (Poor)
ออนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

คาระดับคะแนน
๔.๐
๓.๕
๓.๐
๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐.๐

-๓ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร คาระดับคะแนนที่ถือวา
สอบไดตองไมต่ํากวา “D”
นัก ศึก ษาได คา ระดั บ คะแนนรายวิช าบัง คั บ เปน “F” ต อ งลงทะเบี ย นและเรี ย นใหม จ นกว า
จะสอบไดและใหบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียนดวย
สําหรับวิชาเลือกถาไดคาระดับคะแนน “F” จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ําอีกหรือเลือกรายวิชาอืน่
ในหมวดวิชาเดียวกันหรือแขนงเดียวกันแทนไดและใหบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน เปน “W”
(๒) ระบบไมมีคาระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณการประเมิน ดังนี้
ระดับการประเมิน
PD
P
NP

ความหมายของผลการเรียน
ผานดีเยีย่ ม(Pass with Distinction)
ผาน (Pass)
ไมผาน (No Pass)

ระบบนี้ ใ ช สํ า หรั บ การประเมิ น รายวิ ช าเตรี ย มฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ รายวิ ช าการ
ฝกประสบการณวิชาชีพ รายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่มตามขอกําหนดเฉพาะ และรายวิชาที่
สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพิ่ม
รายวิ ช าที่ ไ ด ผ ลประเมิ น “NP” นั ก ศึ ก ษาต อ งลงทะเบี ย นและเรี ย นใหม จ นกว า จะผ า น
การประเมิน
ใหกรรมการวิชาการกําหนดเกณฑการประเมินแบบอิงเกณฑ
ขอ ๖ สัญลักษณอื่นในการประเมิน มีดังนี้
(๑) Au (Audit) ใชสําหรับการลงทะเบียนเพื่อรวมฟง โดยไมนับหนวยกิต
(๒) W (Withdraw) ใช สํ า หรั บ การบั น ทึ ก หลั ง จากได รั บ อนุ มั ติ ใ ห ถ อนรายวิ ช านั้ น ก อ น
กําหนดการสอบปลายภาคไมนอยกวาสิบสี่วัน และภาคฤดูรอนไมนอยกวาเจ็ดวัน ซึ่งจะไดรับอนุมัติให
ถอนรายวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งใหพักการศึกษา หลังจากลงทะเบียน
เรียนในภาคเรียนนั้นแลวและรายวิชาเลือกที่ไดรับอนุมัติใหไปเรียนวิชาอื่นแทน
(๓) I (Incomplete) ใชสําหรับบันทึกการประเมินที่ไมสมบูรณในรายวิชาที่นักศึกษายังทํางาน
ไมเสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียน โดยผูสอนตองสงคะแนนที่มีอยูพรอมแนบเกณฑการประเมินผล
นัก ศึก ษาที่ ได “I” ตองดํ าเนินการขอรั บการประเมิ น เพื่อเปลี่ ยนระดั บค าคะแนนให เสร็จสิ้นภายใน
ภาคเรียนถัดไป ถานักศึกษายังทํางานไมเสร็จตามกําหนด นายทะเบียนจะพิจารณาผลงานที่คางอยู
เปนศูนยและประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยูแลว ตามเกณฑของอาจารยประจําวิชานั้น

-๔(๔) M (Missing) ใชบันทึกการประเมินในรายวิชาที่นักศึกษาขาดสอบปลายภาค โดยผูสอน
ตองสงคะแนนที่มีอยูพรอมแนบเกณฑการประเมินผล
นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคและประสงคจะสอบใหม จะตองสมัครสอบและชําระ
คาธรรมเนียมเทากับคาหนวยกิตของรายวิชานั้นๆ ภายในสองสัปดาหหลังจากเสร็จสิ้นการสอบตาม
กําหนดของมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่ขาดสอบและไมสมัครสอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือสมัคร
และชําระเงิน แตไมมาสอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด นายทะเบียนปรับคะแนนสวนที่เหลืออยูเปน
ศูนยแลวประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู ตามเกณฑของอาจารยประจําวิชา
ขอ ๗ รายวิ ชาที่ได รับการยกเวนการเรี ยนตามขอบังคับวา ดว ยการเที ยบโอนผลการเรีย น
ใหไดผลการเรียนดังนี้
(๑) รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียนจากการศึกษาในระบบใหไดรับผลการเรียน “P”
(๒) รายวิช าที่ ได รับการยกเวนการเรียนจากการศึกษานอกระบบและหรื อการศึ ก ษาตาม
อัธยาศัยใหไดรับผลการเรียน ดังนี้
(ก) CS (Credits from Standardized Test) กรณีไดหนวยกิตจากการทดสอบ
มาตรฐาน (Standardized Test)
(ข) CE (Credits from Examination) กรณีไดหนวยกิตจากการทดสอบดวยการสอบ
ที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน (Non - Standardized Test)
(ค) CT (Credits from Training) กรณีไดหนวยกิตจากการประเมินการศึกษาหรือ
อบรมที่จัดโดยหนวยงานอื่นที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา (Evaluation of Non-Sponsored Training )
(ง) CP (Credits from Portfolio) กรณีไดหนวยกิตจากการเสนอแฟมสะสมผลงาน
(Portfolio)
ขอ ๘ การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย
คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคิดเปนเลขทศนิยม
สองตําแหนง โดยไมปดเศษ สําหรับรายวิชาที่มีผลการเรียน “I” หรือ “M” ไมนําหนวยกิตมารวมเปน
ตัวหารเฉลี่ย
(๑) กรณีที่สอบตกและตองเรียนซ้ําในรายวิชาบังคับ ใหนับรวมทั้งหนวยกิตที่สอบตกและ
เรียนซ้ําเพื่อใชเปนตัวหาร สําหรับรายวิชาเลือกไมนับหนวยกิตที่สอบตกเปนตัวหาร
(๒) กรณีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบไดแลว หรือเรียนวิชาที่ระบุไวในหลักสูตร
ที่เทียบเทาใหนับหนวยกิตและคาระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเทานั้น

-๕ขอ ๙ ผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มีความประพฤติดี
(๒) สอบผานในรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
(๓) ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวาสองจุดศูนยศูนย
(๔) มีระยะเวลาศึกษาตามเกณฑดังนี้
(ก) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอนหกภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอนสิบสี่ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไมเต็มเวลา
(ข) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอนแปดภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอนสิบเจ็ดภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน
เรียน ไมเต็มเวลา
(ค) หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอนสิบภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอนยี่สิบภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไมเต็มเวลา
(ง) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สําเร็จการศึกษาไดไมกอนสี่ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอนแปดภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไมเต็มเวลา
ขอ ๑๐ การพนสภาพการเปนนักศึกษา เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา
(๔) ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีประกาศใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
(๕) พนกําหนดเวลาสิบสี่วันนับจากวันเปดภาคเรียน และไมไดมารักษาสถานภาพการเปน
นักศึกษาภายในสามสิบวัน นับจากวันเปดภาคเรียน
(๖) เรียนครบหลักสูตรและไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาตามขอ ๙
(๗) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม ต่ํากวาหนึ่งจุดแปดศูนย
(๘) คะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ํ า กว า หนึ่ ง จุ ด หกศู น ย เมื่ อ สิ้ น ภาคเรี ย นปกติ ภ าคเรี ย นที่ ส อง
นับตั้งแตวันเริ่มเขาเรียน

-๖(๙) คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวาหนึ่งจุดแปดศูนยในภาคเรียนปกติที่สี่ ที่หก ที่แปด ที่สิบ
ที่สิบสอง ที่สิบสี่ ที่สิบหก ที่สิบแปด ที่ยี่สิบ ที่ยี่สิบสอง และที่ยี่สิบสี่ นับตั้งแตวันเริ่มเขาเรียน
(๑๐) มีระยะเวลาศึกษาเกินเกณฑ ดังตอไปนี้
(ก) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใชเวลาศึกษาไมเกินแปดปการศึกษา สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกินสิบสองปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
(ข) หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (๕ ป ) ใช เ วลาศึ ก ษาไม เ กิ น สิ บป ก ารศึก ษา สํา หรั บ การ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกินสิบหาปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
(ค) หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป)ใชเวลาศึกษาไมเกินสิบสองปการศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกินสิบแปดปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็ม
เวลา
(ง) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)ใชเวลาศึกษาไมเกินสี่ปการศึกษา สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกินหกปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
ขอ ๑๑ เมื่อนักศึกษาเรียนไดหนวยกิตครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแลว และไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแตหนึ่งจุดแปดศูนยแตไมถึงสองจุดศูนยศูนย ใหเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อ
ทําคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึงสองจุดศูนยศูนย ทั้งนี้ ตองอยูในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ ๑๐
(๑๐) หรือตามระยะเวลาที่กําหนดสภาพการเปนนักศึกษาของการจัดการศึกษาภาคพิเศษนั้น ๆ
ขอ ๑๒ ผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี จะไดรับเกียรตินิยมตองมี คุณสมบัติดังนี้
(๑) นักศึกษาระดับปริญญาตรี สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาไมนอยกวาสามจุด
หกศูนย จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวาสามจุดสองหาแต
ไมถึงสามจุดหกศูนยจะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง
นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลังอนุปริญญา(ตอเนื่อง) สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจาก
ระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเทา ไมนอยกวา
สามจุดหกศูนยและเรียนครบตามหลักสูตร ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย
ไมนอยกวาสามจุดหกศูนยจะไดเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
นั กศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี หลั งอนุ ปริ ญญา(ต อเนื่ อง) ได ค าระดั บคะแนนเฉลี่ ยจาก
สถาบันการศึกษาเดิมไมนอยกวาสามจุดสองหา และเรียนครบตามหลักสูตร ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
จากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไมนอยกวาสามจุดสองหา แตไมถึงสามจุดหกศูนย จะไดรับเกียรตินิยม
อันดับสอง

-๗(๒) สอบไดในรายวิชาใดๆ ไมต่ํากวา “C” ตามระบบคาระดับคะแนน หรือไมได “NP” ตาม
ระบบไมมีคาระดับคะแนน
(๓) ระยะเวลาศึกษา
(ก) นักศึกษาภาคปกติ
(๑) หลักสูตรปริญญาตรี ( ๔ ป) มีเวลาเรียนไมนอยกวาหกภาคเรียนปกติ
และไมเกินแปดภาคเรียนปกติ
(๒) หลักสูตรปริญญาตรี ( ๕ ป) มีเวลาเรียนไมนอยกวาแปดภาคเรียนปกติ
และไมเกินสิบภาคเรียนปกติ
(๓) หลักสูตรปริญญาตรี ( ๖ ป) มีเวลาเรียนไมนอยกวาสิบภาคเรียนปกติ
และไมเกินสิบสองภาคเรียนปกติ
(๔) หลักสูตรปริญญาตรี ( ตอเนื่อง) มีเวลาเรียนไมนอยกวาสี่ภาคเรียนปกติ
(ข) นักศึกษาภาคสมทบ
(๑) หลักสูตรปริญญาตรี ( ๔ ป) มีเวลาเรียนไมนอยกวาสิบสองภาค และ
ไมเกินสิบสี่ภาคเรียน
(๒) หลักสูตรปริญญาตรี ( ๕ ป) มีเวลาเรียนไมนอยกวาสิบหาภาคเรียน และ
ไมเกินสิบเจ็ดภาคเรียน
(๓) หลักสูตรปริญญาตรี ( ๖ ป) มีเวลาเรียนไมนอยกวาสิบแปดภาคเรียน
และไมเกินยี่สบิ ภาคเรียน
(๔) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) มีเวลาเรียนไมนอยกวาหาภาคเรียน และ
ไมเกินแปดภาคเรียน
ขอ ๑๓ นักศึกษาภาคปกติที่มหาวิทยาลัยจัดใหลงทะเบียนและเรียนในภาคฤดูรอน ไมนับเปน
ภาคเรียนปกติและไมเสียสิทธิ์ในการรับปริญญาเกียรตินิยม
นักศึกษาภาคปกติที่ลงทะเบียนกับนักศึกษาภาคสมทบ ที่ไมเปนไปตามแผนการเรียนของ
โปรแกรมวิชา ไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยม
ขอ ๑๔ นักศึ กษาภาคปกติ ห รือภาคสมทบที่ไดรับยกเวนการเรียนไมมีสิท ธิ์ไดรับปริญญา
เกียรตินิยม
ข อ ๑๕ นั ก ศึ ก ษาที่ ทุ จ ริ ต หรื อ ร ว มทุ จ ริ ต ในการสอบรายวิ ช าใดให นั ก ศึ ก ษาผู นั้ น ได รั บ ผล
การเรียน “F” หรือ “NP” ในรายวิชานั้น และใหมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามสมควรแกกรณี

-๘ขอ ๑๖ ใหคณบดีหรือผูอํานวยการศูนยการศึกษาเปนผูอนุมัติผลการเรียนรายวิชา และให
กรรมการวิชาการ เปนผูอนุมัติผลการศึกษา
ขอ ๑๗ ให อธิ ก ารบดีเ ปน ผูรัก ษาการใหเ ปนไปตามข อบั ง คั บนี้ และมีอํา นาจออกระเบีย บ
ประกาศหรือคําสั่ง เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

