
 
 

 

 

 

 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัหมูบานจอมบึง  
วาดวย  การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตร ี

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
…………………………… 

 
 
 
 

เพื่อใหการประเมินผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน
จอมบึง  ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนด 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง    จึงออกขอบังคับวาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรีไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  วาดวยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 ขอ ๒  บรรดาระเบียบ  ขอบงัคับ  ประกาศ  หรือคําสั่งอืน่ใดในสวนทีไ่ดกําหนดไวแลวในขอบังคับนี้  
หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 ขอ ๓  ขอบังคับนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศ เปนตนไป 
 ขอ ๔  ในขอบังคับนี้ 

    “สภามหาวิทยาลัย”   หมายความวา    สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง    
“มหาวิทยาลัย”   หมายความวา    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

    “อธิการบดี”    หมายความวา    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
“นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความวา  นักศึกษาที่เขาศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษาบุคลากร

ประจําการ  โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน   หรือนักศึกษาที่เขาศึกษาตามโครงการอื่นใดที่ไมใชนกัศกึษา
ภาคปกติ 

ขอ ๕  ใหมีการประเมินผลการเรียนวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตร เปน ๒ ระบบ ดังนี้ 
 

 

/(๑)  ระบบ . . .  
 

 

 



 ๒ 

 

 

(๑) ระบบคาระดับคะแนน  แบงเปน ๘ ระดับ 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน คาระดับคะแนน 

 A    ดีเยีย่ม (Excellent)   ๔.๐ 

 B+    ดีมาก (Very Good)    ๓.๕ 

 B    ดี (Good)    ๓.๐ 

 C+    ดีพอใช (Fairly Good)   ๒.๕ 

 C    พอใช (Fair)    ๒.๐ 

 D+    ออน (Poor)    ๑.๕ 

 D    ออนมาก (Very Poor)   ๑.๐ 

 E    ตก (Failure)    ๐.๐ 

ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร  คาระดับคะแนนที่ถือวา
สอบไดตองไมต่ํากวา “D”  ถานักศึกษาไดคาระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ํากวา “D”  ตองลงทะเบียน และ
เรียนใหมจนกวาจะสอบได  กรณีวิชาเลือกถาไดคาระดับคะแนนต่ํากวา “D”  สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียน
รายวิชาอื่นได  แลวใหเปลี่ยนคะแนนวิชาเลือกที่สอบตกนั้นเปน “W”  สวนการประเมินรายวิชาเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพและรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ   ถาไดคาระดับคะแนนต่ํากวา “C”  ถือวา
สอบตก  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนและเรียนใหม  ถาไดรับการประเมินต่ํากวา “C”  เปนครั้งที่สอง  ถือวา
หมดสภาพการเปนนักศึกษา 

(๒) ระบบไมมีคาระดับคะแนน  กําหนดสัญลักษณการประเมนิ ดังนี ้
ผลการศึกษา   ระดับการประเมิน 

ผานดีเยีย่ม   PD (Pass with Distinction) 

ผาน   P (Pass) 

ไมผาน   F (Fail) 

  ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับ  
ใหเรียนเพิ่มตามขอกําหนดเฉพาะ  และรายวิชาที่สภากําหนดใหเรียนเพิ่ม 

  รายวิชาที่ไดผลการเรียน “F”  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะสอบได 
 ขอ ๖  สัญลักษณอ่ืน ๆ มีดังนี้ 
  AU (Audit) ใชสําหรับการลงทะเบียนเพื่อรวมฟง  โดยไมนับหนวยกิต 
 
 

/W (Withdraw) . . . 
 



 ๓ 

 

  W (Withdraw)  ใชสําหรับการบันทึกหลังจากไดรับอนมุัติใหถอนรายวิชานั้นกอนกาํหนด

สอบปลายภาคไมนอยกวา ๒ สัปดาห  ซ่ึงจะไดรับอนุมตัิใหถอนวิชาเรียนในกรณีทีน่ักศึกษาลาพกัการศึกษา  
หรือถูกสั่งใหพักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรยีนในภาคเรียนนั้นแลว  และรายวชิาเลือกที่ไดรับอนุมัติให
ไปเรียนวิชาอ่ืนแทน 

  I (Incomplete) ใชสําหรับบันทึกการประเมินที่ไมสมบูรณในรายวิชาที่นักศึกษายังทํางาน

ไมเสร็จเมื่อส้ินภาคเรียน หรือขาดสอบ  นักศึกษาที่ได “T”  ตองดําเนินการขอรับการประเมินเพื่อเปล่ียน
ระดับคะแนนใหเสร็จสิ้นในภาคเรียนถัดไป ดังนี้ 

(๑)  กรณีนักศึกษายังทํางานไมเสร็จ  ผูสอนพิจารณาผลงานที่คางอยูเปนศูนยและ
ประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยูแลว 

(๒)  กรณีนักศึกษาขาดสอบ  ถาไมสอบในภาคเรียนถัดไป  นายทะเบียนจะเปลี่ยนผล
การเรียนเปน “E” 
 ขอ ๗  รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียน  ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเวนการเรียน  ใหผลการ
ประเมินเปน “P” 
 ขอ ๘  นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ํา
กับรายวิชาที่ศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได  หากลงทะเบียนเรียนซ้ํา  ใหเวนการนับหนวยกิตเพื่อ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู 
 ขอ ๙  การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย 
  คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ใหคิดเปนเลขทศนิยม 
๒ ตําแหนง โดยไมปดเศษ สําหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียนเปน “I”  ไมนําหนวยกิตมารวมเปนตัวหารเฉลี่ย 

(๑)  กรณีที่สอบตกและตองเรียนซ้ํา  ใหนับรวมทั้งหนวยกิตที่สอบตกและเรียนซ้ํา  เพื่อใช
เปนตัวหาร 

(๒)  กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบไดแลว หรือเรียนวิชาที่ระบุไวใน
หลักสูตรที่เทียบเทา  ใหนับหนวยกิตและคาระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนครั้งแรกเทานั้น 
 ขอ ๑๐  ผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ  ดังนี ้

(๑)  มีความประพฤติดี 
(๒)  สอบไดในรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตร  รวมทั้งรายวิชาที่สภากําหนด 

(๓)  ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐ 

(๔)  มีเวลาเรียนไมต่ํากวา ๔ ภาคเรียนปกติ  ในกรณีที่เรยีนหลักสูตร ๒ ป และไมต่ํากวา ๗ 
ภาคเรียนปกติ  ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ป 
 

 

/(๕) มีสภาพ . . . 
 



 ๔ 

 
 

(๕)  มีสภาพการเปนนักศกึษาไมเกิน ๘ ภาคเรียนปกติตดิตอกัน  ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 
๒ ป  และไมเกิน ๑๖ ภาคเรยีนปกตติิดตอกัน  ในกรณีทีเ่รียนหลักสูตร ๔ ป 

สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  มีเวลาเรียนไมต่ํากวา ๕ ภาคเรียน  กรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ ป  
และไมต่ํากวา ๑๑ ภาคเรยีน  กรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ป และมีสภาพการเปนนักศกึษาไมเกิน ๕ ป  กรณีเรียน
หลักสูตร ๒ ป  และไมเกิน ๙ ป  กรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ป 
 ขอ ๑๑  การพนสภาพการเปนนักศกึษา 
  นักศึกษาภาคปกติจะพนสภาพการเปนนกัศึกษาเมื่ออยูในเกณฑขอใดขอหนึ่ง  ดังตอไปนี ้

(๑)  ผลการประเมนิไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๖๐  เมือ่ส้ินภาคเรียนปกติ  ภาคเรียนที่ ๒  
นับตั้งแตเร่ิมเขาเรียน 

(๒)  ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐  ในภาคเรียนปกตทิี่ ๔  ที่ ๖  ที่ ๘  
ที่ ๑๐  ที่ ๑๒  และที่ ๑๔  นบัตั้งแตเร่ิมเขาเรียน 

(๓)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด  แตยังไดคาระดบัคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ํากวา ๑.๘๐ 

(๔)  มีสภาพเปนนักศึกษาของการศึกษาปกติครบ ๘ ภาคเรียนปกติติดตอกัน ในกรณีเรียน
หลักสูตร ๒ ป  และครบ ๑๖  ภาคเรียนปกติติดตอกัน  ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ป และขาดคุณสมบัติตาม
ขอ ๑๐.๒  และ ๑๐.๓  ในการเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

(๕)  นักศึกษาไมผานการฝกประสบการณวิชาชีพ เปนครั้งที่ ๒ 

สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  การพนสภาพการเปนนักศึกษา   เมื่อผลการประเมินไดคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐  เมื่อส้ินภาคเรียนที่ ๔  กรณีเรียนหลักสูตร ๒ ป และสิ้นภาคเรียนที่ ๗  กรณีเรียน
หลักสูตร ๔   หรือนักศึกษาลงทะเบียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด    แตยังไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  
ต่ํากวา ๑.๘๐ 

 ขอ ๑๒  เมื่อนักศึกษาเรียนไดจํานวนหนวยกิตครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแลว  และไดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๘๐  แตไมถึง  ๒.๐๐ ใหเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม   เพื่อทําคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึง ๒.๐๐  ทั้งนี้ตองอยูในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ ๑๐.๕  หรือตามระยะเวลาที่
กําหนดสภาพการเปนนักศึกษาของการจัดการศึกษาภาคพิเศษนั้น ๆ 

 ขอ ๑๓  นักศึกษาที่ทุจริต  หรือรวมทุจริตในการสอบรายวิชาใด  ใหนักศึกษาผูนั้นไดรับผลการ
เรียน  “E”  ในรายวิชานั้น  และมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแกกรณี 
 

 

/ขอ ๑๔  ผูสําเร็จ . . .  
 

 

 



 ๕ 

 ขอ ๑๔  ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะไดรับเกยีรตินิยม  ตองมีคุณสมบัติ ดงันี้ 
(๑)  สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสงู  

หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเทา  ไมนอยกวา  ๓.๖๐ และเรียนครบตามหลักสูตร  ไดคาระดับคะแนน
เฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๓.๖๐  จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยจากสถาบันเดิม  และมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา ๓.๒๕  แตไมถึง ๓.๖๐  จะไดรับเกียรตินิยม
อันดับสอง 

(๒)  สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมต่ํากวา “C”  ตามระบบคาระดับคะแนน  หรือไมได  “F” 
ตามระบบไมมีคาระดับคะแนน 

(๓)  นักศึกษาภาคปกติ  มีเวลาเรียนไมเกิน ๔ ภาคเรียนปกติ  สําหรับหลักสูตร ๒ ป และ
ไมเกิน ๘ ภาคเรียน  สําหรับหลักสูตร ๔ ป 

นักศึกษาภาคพิเศษ  มีเวลาเรียนไมเกิน ๘ ภาคเรียน  สําหรับหลักสูตร ๒ ป และไมเกิน ๑๔ 
ภาคเรียน  สําหรับหลักสูตร ๔ ป 
 ขอ ๑๕  ใหคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนผูอนุมัติการประเมินผลการศึกษา 

ขอ ๑๖  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้  และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิด
ปญหาจากการใชขอบังคับนี้ 

 
 

ประกาศ   ณ  วันที่   ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

        
 

 (รองศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสุมณฑา   พรหมบุญ) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
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