ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘
_________________
โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับเกี่ ยวกับการประเมินผลการศึกษาระดั บบัณฑิตศึกษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา“ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการประเมินผล
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข อ ๒ ข อ บั ง คั บ นี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ สํ า หรั บ การจั ด การศึ ก ษากั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข า ศึ ก ษาตั้ ง แต
ปการศึกษา ๒๕๔๗ เปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับ
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“หลักสูตร” หมายถึง หลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา
“นักศึกษา” หมายถึง ผูเขารับการศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ที่ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาเรียบรอยแลว
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ขอ ๔ ให มี ก ารวั ดผลการศึกษาระหว างภาคเรีย นและปลายภาคเรี ยน ในทุก รายวิ ช าที่ มี
การเรียนการสอนในแตละภาคเรียน

-๒การวัดผลระหวางภาคเรียน ใชวิธีการสอบยอยและหรือการทํารายงานและหรือการสอบ
ปฏิบัติและหรือทํากิจกรรมตามที่อาจารยผูสอนกําหนดและหรือการสอบกลางภาคเรียน
การวัดผลปลายภาคเรียน ใชวิธีสอบขอเขียนและหรือสอบปฏิบัติ
ขอ ๕ นักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงมีสิทธิ์เขาสอบในรายวิชานั้น
ขอ ๖ ระบบการใหคะแนนการเรียนรายวิชา
(๑) ระบบการใหคะแนนของแตละรายวิชา ใหกระทําเปนแบบระดับขั้น ซึ่งมีความหมายและ
คาระดับขั้น ดังนี้
ระดับขั้น
A
AB+
B
C

ความหมายของผลการเรียน
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช (Fairly Good)
พอใช (Fair)

คาระดับคะแนน
๔.๐๐
๓.๗๕
๓.๕๐
๓.๐๐
๒.๐๐

(๒) นอกจากการใหคะแนนเปนแบบระดับขั้นตาม (๑) แลวยังอาจประเมินผลการเรียน
รายวิชาเปนสัญลักษณอื่น โดยมีความหมายของสัญลักษณ ดังนี้
สัญลักษณ
S
U
I
W
AU

ความหมาย
ผลการเรียนเปนที่พอใจ (Satisfactory)
ผลการเรียนไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
การงดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawal)
การลงทะเบียนเรียนเปนพิเศษ โดยไมนบั หนวยกิต (Audit)

(๓) การใหคะแนนรายวิชาเรียนที่กําหนดใหเรียน โดยไมนํามาคํานวณเปนหนวยกิต เพื่อ
สําเร็จการศึกษาใหไดรับคะแนนระดับขั้น “S”
(๔) การให “U” ใหทําไดตาม (๒) แตผลการเรียนรายวิชานั้นไมเปนที่พอใจของอาจารยผูสอน

-๓(๕) การให “I” ใหทําไดในกรณี ตอไปนี้
(ก)
นั ก ศึ ก ษามิ ไ ด ส อบ เพราะป ว ยหรื อ มี เ หตุ สุ ด วิ สั ย และได รั บ อนุ มั ติ จ าก
บัณฑิตวิทยาลัย
(ข)
อาจารยผูสอนและบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา เพราะ
นักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ นักศึกษาที่ไดรับการให
คะแนนระดับขั้น “I” จะตองดําเนินการขอรับการประเมินผล ใหเสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป
(๖) การให “W” ใหทาํ ไดในกรณี ตอไปนี้
(ก) นักศึกษาไดรับอนุมัติใหงดเรียนวิชานัน้
(ข) นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน
(ค) นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น
(ง) นักศึกษาขาดสอบประจําภาคโดยไมไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย หรือที่ไดรับ
การใหคะแนนระดับขั้น “I” และไมดําเนินการประเมินผลใหเสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป
(จ) นักศึกษาไดรับการใหคะแนนระดับขัน้ “C” และไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชานั้น
(๗) การให “AU” ใหทําไดในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนเปนพิเศษ โดย
ไมนับหนวยกิต
(๘) การประเมินผลการสอบพิเศษตามขอกําหนดของหลักสูตรนอกจากการศึกษารายวิชาแลว
นั ก ศึ ก ษาต อ งสอบพิ เ ศษต า งๆ ตามข อ กํ า หนดของหลั ก สู ต รได แ ก การสอบภาษา (Language
examination) การสอบประมวลความรู (Comprehensive examination) การสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying examination) วิทยานิพนธ (Thesis) ดุษฎีนิพนธ(Dissertation) การประเมินผลการสอบ
พิเศษอื่นๆ รวมทั้งการเทียบโอนผลการเรียน ใหกระทําเปนแบบระดับขั้น ดังนี้
ระดับขั้น
PD
P
NP

ความหมาย
ผานอยางยอดเยี่ยม (Pass with distinction)
ผาน (Pass)
ไมผาน (Non Pass)

ในกรณีที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนซ้ํากับรายวิชาที่ไดสอบไดแลว ใหนับหนวยกิตและ
คาระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่สอบผานไดระดับขั้นที่สูง

-๔ขอ ๗ การนับจํานวนหนวยกิต และการคํานวณคาระดับขั้นเฉลี่ย
(๑) การนับจํานวนหนวยกิตเพื่อใชในการคํานวณหาคาระดับขั้นเฉลี่ยใหนับจากรายวิชาที่มี
การประเมินผลการศึกษาที่มีคาระดับขั้น
(๒) คาระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคเรียน ใหคํานวณจากผลการเรียนของนักศึกษาในภาคเรียนนั้น
โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละวิชาเปนตัวตั้งแลวหารดวย
จํานวนหนวยกิตของภาคเรียนนั้น
(๓) คาระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของนักศึกษาตั้งแตเริ่มเขาเรียนจนถึง
ภาคเรียนนั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละรายวิชา
ที่เรียนทั้งหมด เปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมที่มีคาระดับขั้น
(๔) รายวิชาทีน่ ักศึกษาได “I” ไมนําจํานวนหนวยกิตมารวมเปนตัวหาร
ขอ ๘ นักศึกษาจะตองพนสภาพนักศึกษาในกรณี ตอไปนี้
(๑) ไดรับอนุมตั ิจากบัณฑิตวิทยาลัยใหลาออก หรือ
(๒) ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณี ดังตอไปนี้
(ก) ไมลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนแรกทีข่ ึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
(ข) เมื่อพนกําหนดเวลาหนึ่งภาคเรียนแลว ไมชําระเงินเพื่อรักษาสถานภาพ นักศึกษา
(ค) สอบประมวลความรู หรือสอบวัดคุณสมบัติ ไมผานสองครั้ง
(ง) เปนนักศึกษาทดลองศึกษา มีคาระดับขัน้ เฉลี่ยภาคเรียนแรก ต่ํากวาสามจุดศูนยศนู ย
(จ) ไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามที่กําหนด หรือไดรับผลการ
ประเมินคุณภาพวิทยานิพนธหรือดุษฎีนพิ นธระดับขั้น “NP”
(ช) มีความประพฤติเสื่อมเสียและกอใหเกิดความเสียหายตอมหาวิทยาลัยอยางรายแรง
ขอ ๙ ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มีความประพฤติดี
(๒) สอบผานในรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตร และไมมีคะแนนระดับขั้น “C”
(๓) ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวาสามจุดศูนยศูนย
ขอ ๑๐ ใหอาจารยผูสอนแตละรายวิชา เปนผูประเมินผลการเรียน

-๕ขอ ๑๑ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือ
คําสั่งเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ในกรณีที่มีปญ
 หาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมอี ํานาจตีความและวินจิ ฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

(ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

