
 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
วาดวย การประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2547 
--------------------------------- 

 โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  สภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จึงออกขอบังคับ วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไวดังนี้ 
 ขอ 1  ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา วาดวยการประเมินผลการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 
 ขอ 2   บรรดาขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งใด ซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 ขอ 3  ใหใชขอบังคับนี้สําหรับการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแตภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 
2547  เปนตนไป 
 ขอ 4  การประเมินผลการเรียน 
          ใหมีการประเมินผลการเรียน โดยใชระบบการใหคะแนนการเรียนรายวิชา ดังนี้ 
          4.1 ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน 8 ระดับ 
     ระดับคะแนน        ความหมายของผลการเรียน   คาระดับคะแนน 
         A   ดีเยี่ยม     4.0 
   B+   ดีมาก     3.5 
   B   ดี     3.0 
   C+   ดีพอใช     2.5 
   C   พอใช     2.0 
   D+   ออน     1.5 
   D   ออนมาก    1.0 
   E   ตก     0.0 
 ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร คาระดับคะแนนที่ถือสอบไดตองไมต่ํากวา 
C  แตถาเปนรายวิชาใดในหมวดวิชาเฉพาะดาน คาระดับคะแนนที่ถือวาสอบไดตองไมต่ํากวา B 
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     4.2 ระบบไมมีคาระดับคะแนน 
           4.2.1 ใชประเมินรายวิชาเสริม  รายวิชาที่เรียนไมนับหนวยกิตการสอบประมวลความรู และการสอบ
วัดคุณสมบัติ มีระบบประเมิน ดังนี้ 
   ผลการศึกษา    ระดับการประเมิน 
   ผานดีเยี่ยม        PD (Pass with Distinction) 
   ผาน         P (Pass) 
   ไมผาน         F (Fail) 
         4.2.2 การประเมินวิทยานิพนธ  ประกอบดวยการประเมินเคาโครงวิทยานิพนธ การสอบปากเปลา 
และการประเมินคุณภาพ วิทยานิพนธทั้งฉบับ มีการประเมิน ดังนี้ 
   คุณภาพวิทยานิพนธ   ผลการประเมิน 
   ดีเยี่ยม     Excellent 
   ดี     Good 
   ผาน     Pass 
   ไมผาน     Fail 
 ขอ 5  สัญลักษณอ่ืน ๆ มีดังนี้ 
          S (Satisfactory)  ใชสําหรับประเมินวิทยานิพนธหรือภาคนิพนธที่แบงหนวยกิตลงทะเบียนและ
ประเมินผลงานผาน 
          U (Unsatisfactory) ใชสําหรับประเมินวิทยานิพนธหรือภาคนิพนธที่แบงหนวยกิตลงทะเบียนและ
ประเมินผลงานไมผาน 
          Au (Audit) ใชสําหรับการลงทะเบียนเพื่อรวมฟง โดยไมนับหนวยกิต 
          W (Withdraw) ใชสําหรับการบันทึกหลังจากไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชานั้น กอนกําหนดปลายภาค
ไมนอยกวา 2 สัปดาห  ซ่ึงจะไดรับอนุมัติใหถอนวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา  หรือถูกสั่งใหพักการ
ศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแลว 
           I (Incomplete) ใชสําหรับบันทึกการประเมินที่ไมสมบูรณในรายวิชาที่นักศึกษายังทํางานไมเสร็จสิ้น 
เมื่อส้ินภาคเรียน หรือขาดสอบ  นักศึกษาที่ได  “I”  ตองดําเนินการขอรับการประเมินเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให
เสร็จสิ้นในภาคเรียนถัดไป  หากพนกําหนดจะเปลี่ยนคาระดับคะแนนเปน “E” 
 ขอ 6  การประเมินรายวิชาที่กําหนดใหเรียนเสริม 
          6.1 ประเมินโดยการสอบวัดความรู 
          6.2 ลงทะเบียนเรียน และผานการประเมินผล 
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          6.3 ประเมินเพื่อการยกเวนในกรณีตอไปนี้ 
   (1) นักศึกษาที่เรียนวิชาเอกหรือสาขาที่ตรงกับรายวิชาที่กําหนดใหเรียน 
   (2) มีเอกสารรับรองจากสถาบัน หรือหนวยงานที่คณะกรรมการบัณฑิตรับรองวาผานการสอบได
ในรายวิชาที่กําหนดใหเรียนเสริม 
 ขอ 7  การสอบประมวลความรู 
           นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ตองสอบประมวลความรู มีแนว
ปฏิบัติ ดังนี้ 
           7.1 นักศึกษาที่จะขอสอบประมวลความรู  ตองมีระยะเวลาศึกษามาแลวไมนอยกวา 2 ภาคเรียน  และ
เรียนรายวิชา (Course Work) ครบตามหลักสูตร 
          7.2 นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  ตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
ไดแลว 
          7.3 การสอบประมวลความรู  จะเปดสอบปการศึกษาละไมเกิน 3 คร้ัง 
         7.4 นักศึกษาตองสอบประมวลความรูใหไดไมต่ํากวาระดับ P ภายใน  3 คร้ัง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อ
ออกจากทะเบียนนักศึกษา 
 ขอ 8 วิทยานิพนธ 
          8.1 นักศึกษาที่เรียนตามแผน   ก (2)  จะเสนอชื่อเร่ืองวิทยานิพนธและชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยา
นิพนธได จะตองลงทะเบียนเรียนมาแลว ไมนอยกวา 2 ภาคเรียนปกติ และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
          8.2 คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ  ตองมีอาจารยประจํามหาวิทยาลัยอยางนอย 1 คน จํานวน
คณะกรรมการระดับมหาบัณฑิต  ประกอบดวย  ประธาน 1 คน และ กรรมการ 1 คน  อาจเสนอเพิ่มไดอีก 1 คน 
สวนระดับดุษฎีบัณฑิต ประกอบดวย ประธาน 1 คน  กรรมการ 2 คน และอาจเสนอเพิ่มไดอีก 1 คน 
          8.3 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหจัดทําวิทยานิพนธ  ตองจัดทําแผนการดําเนินงานและรายงานความ 
กาวหนา ภาคเรียนละ 2 คร้ัง 
          8.4 การสอบวิทยานิพนธ  ตองมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกอยางนอย 1 คน ระดับปริญญาโท  
การสอบผานวิทยานิพนธ ตองไดรับมติจากกรรมการ จํานวน 2 ใน 3 ระดับปริญญาเอก ตองไดรับมติจากกรรมการ 
จํานวน 4 ใน 5 
 ขอ 9  การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเพื่อขอรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนทุกขอ ดังนี้ 
          9.1 การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
    (1) มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาไมนอยกวา 2 ภาคเรียน 
    (2) สอบไดในรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตร 
                (3) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
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          9.2 การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 
               (1) มีคุณสมบัติตามขอ 9.1 
               (2) สอบรายวิชาเสริมได 
               (3) สอบประมวลความรูได 
               (4) ผูศึกษาปริญญามหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ตองสอบผานการประเมินวิทยานิพนธหรือภาค
นิพนธ และสงวิทยานิพนธหรือภาคนิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ขอ 10 ใหอธิการบดี  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และเปนผูช้ีขาดในกรณีเกิดปญหาจากการใช
ขอบังคับนี้ 
 

ประกาศ  ณ วันที่  15  ธันวาคม  พ.ศ. 2547        
 
 
 

(ศาสตราจารยพรชัย มาตังคสมบัติ) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


