ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
........................................................
โดยที่ เ ป็ น การสมควรให้ มี ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการประเมิ น ผลการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใด ซึ่งได้กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้
หรือที่ขัด หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๓ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
มหาวิทยาลัย หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สภามหาวิทยาลัย หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
อธิการบดี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
นักศึกษา หมายความว่า นักศึกษาตามหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัย
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล หมายความว่า งานทะเบียนและประมวลผล สานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย หมายความว่า ค่าระดับคะแนนที่คานวณได้จากการนาผลรวม
ของผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิตรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามที่หลักสูตรกาหนดกับค่า
ระดับคะแนนที่ได้รับจากการประเมินผลการเรียนสาหรับรายวิชานั้นๆ เป็นตัวตั้ง หารด้วยผลรวมของ
หน่วยกิตของรายวิชาที่มีผลการเรียนเป็นค่าระดับคะแนนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ผลลัพธ์ที่ได้
เป็นค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคเรียน หรือ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม แล้วแต่กรณี
ข้อ ๕ ให้มีการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาตามหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต
และดุษฎีบัณฑิต สาหรับทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน ภาคเรียนละหนึ่ง
ครั้งเป็นอย่างน้อย เว้นแต่รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในฐานะผู้ร่วมฟังโดยไม่คิดค่าคะแนน
หรือรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิก การลงทะเบียนแล้ว
ข้อ ๖ การประเมิน ผลการศึกษารายวิช าตามแผนการเรียนรายวิชาของนักศึกษา
กาหนดดังต่อไปนี้
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๖.๑. การประเมินผลการศึกษาโดยใช้ระบบค่าระดับคะแนน ใช้สาหรับการ
ประเมินผลการเรียนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตามที่หลักสูตรกาหนด ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
๖.๑.๑ การแบ่งค่าระดับคะแนนให้แบ่งเป็น ๘ ระดับ คือ
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ดีพอใช้
พอใช้
อ่อน
อ่อนมาก
ตก

ค่าระดับคะแนน
๔.๐
๓.๕
๓.๐
๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐.๐

๖.๑.๒ ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ากว่า C
๖.๑.๓ นักศึกษาที่มีผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ
๖.๑.๒ ต้องลงทะเบียนเรียนซ้า
๖.๑.๔ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ซ้าตามกรณีในข้อ๖.๑.๓
ให้นาหน่วยกิตและผลการเรียนเฉพาะครั้งหลังสุดมาคานวณค่าเฉลี่ย และเพื่อการจบการศึกษาตาม
หลักสูตร
๖.๒ การประเมินโดยใช้ระบบสัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน ใช้สาหรับประเมินผลความ
สัมฤทธิ์ในกรณีดังต่อไปนี้
๖.๒.๑ การประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเสริม และรายวิชาที่ลงทะเบียน
โดยไม่นับหน่วยกิต การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ กาหนดดังนี้
สัญลักษณ์
PD
P
F

ผลการประเมิน
ผ่านดีเยี่ยม
ผ่าน
ไม่ผ่าน

คาอธิบายความหมาย
PD ( Pass with Distinction )
P ( Pass )
F ( Fail )

๖.๒.๒ การประเมิ น วิ ท ยานิ พ นธ์ ข องนั ก ศึ ก ษา รวมถึ ง การประเมิ น โครงร่ า ง
วิทยานิพนธ์ การสอบปากเปล่า การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ หรือรายงานการค้นคว้าอิสระทั้ง
ฉบับกาหนดดังนี้
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ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ผ่าน (ใช้ในกรณีแบ่งหน่วยกิตลงทะเบียน)
ไม่ผ่าน(ใช้ในกรณีแบ่งหน่วยกิตลงทะเบียน)
ไม่ผ่าน

ความหมาย
Excellent
Good
Pass
Satisfactory
Unsatisfactory
Fail

ข้อ ๗ สัญลักษณ์อื่นๆ ที่ใช้ในระบบทะเบียนและประเมินผล มีดังนี้
สัญลักษณ์
Au
W

คาเต็ม
Audit
Withdrawn

ความหมาย
ลงทะเบียนร่วมฟัง ไม่นับหน่วยกิต
ได้รับอนุมัติให้ถอนการลงทะเบียนแล้ว

ข้อ ๘ ในการประเมินผลการเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน หากปรากฏกรณีที่นักศึกษายัง
ทางานไม่เสร็จหรือผลงานยังไม่สมบูรณ์ หรือขาดสอบ หากผู้สอนหรือผู้ประเมินพิจารณาเห็นสมควร
ให้รอการประเมินผลไว้ก่อน ให้ใช้สัญลักษณ์ “I” แทนค่าระดับคะแนน กรณีนี้นักศึกษาจะต้องขอรับ
การประเมินอีกครั้งภายในภาคเรียนถัดไปเพื่อเปลี่ยนสัญลักษณ์ “I” เป็นค่าระดับคะแนน หากพ้น
กาหนดดังกล่าวแล้วถือว่าผลการประเมินวิชานั้นมีค่าระดับ “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ ๙ การประเมินผลการเรียนรายวิชาที่กาหนดให้เรียนเสริม นอกเหนือจากเกณฑ์ปกติที่
หลักสูตรกาหนด ให้ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๙.๑ ให้ทาการทดสอบวัดความรู้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียน
๙.๒ ให้ลงทะเบียนเรียน และผ่านการประเมินผล
๙.๓ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเรียนเสริมในกรณีที่ปรากฏว่าวิชาที่กาหนดให้เรียนเสริม
นั้ น อยู่ ในสาขาวิช า หรือเป็ น วิช าเอกที่ นักศึ กษาเข้าศึ กษา หรือมีเอกสารรับ รองจากสถาบั นหรือ
หน่วยงาน ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษารับรองว่าผ่านการสอบได้ในวิชาที่กาหนดให้เรียนเสริมนั้น
ข้อ ๑๐ การจัดสอบเพื่อการประเมินผลการศึกษาในกรณีต่าง ๆ ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
๑๐.๑ การสอบรายวิ ช า เป็ น การสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ในการเรี ย นทุ ก รายวิ ช าที่
ลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร ยกเว้นรายวิชาที่ลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมฟัง หรือรายวิชาที่ได้ยกเลิก โดย
ถูกต้องตามระเบียบ
ให้ อาจารย์ ป ระจ าวิช าดาเนินการสอบและรายงานผลการสอบตามแบบรายงาน
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดไปยังคณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษาประจาสาขาวิชา เพื่อพิจารณาอนุมัติและให้
สานักงาน บัณฑิตศึกษาแจ้งให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลดาเนินการต่อไป
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๑๐.๒ การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination ) ส าหรั บ
นักศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตจะเป็นการสอบวิชาเฉพาะด้านและวิชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการ
สอบข้อเขียน และอาจมีการสอบปากเปล่าด้วยก็ได้ ส่วนในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะเป็นการ
สอบเพื่อประเมินว่านักศึกษา มีพื้นฐานความรู้เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเปิดให้มีการสอบปี
การศึกษาละไม่เกิน ๓ ครั้ง
นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบประมวลความรู้ ต้องมีระยะเวลาศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒
ภาคเรีย น และเรี ย นรายวิช า (Course Work) ครบตามที่ ห ลั ก สู ต รกาหนด ส าหรับ นั ก ศึก ษาตาม
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตต้องสอบผ่านในการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) มาแล้วด้วย
ให้ ป ระธานกรรมการสอบประมวลความรู้รายงานผลการสอบต่ อ มหาวิท ยาลั ย
จัดทาประกาศผลการสอบและแจ้งผลการสอบกับฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
๑๐.๓ การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบปากเปล่าเพื่อทดสอบความรู้และความ
เข้าใจในการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และนักศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ และแบบ ๒ ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๑๐.๓.๑ การสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วม
ด้วย อย่างน้อย ๑ คน
๑๐.๓.๒ การสอบผ่านวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ให้ถือมติกรรมการ
จานวนสองในสามของคณะกรรมการทั้งหมดสาหรับปริญญามหาบัณฑิต และสี่ใ นห้าสาหรับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต
๑๐.๔ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบข้อเขียนและ
การสอบปากเปล่า เพื่อประเมินความสามารถในการวิจัยโดยอิสระของนักศึกษาตามหลักสูตรในระดับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตก่อนที่จะให้มีสิทธิ์เสนอการทาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาที่มี สิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ
จะต้องเรียนรายวิชามาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ภาคเรียน นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านมีสิทธิ์สอบแก้ตัวในภาค
เรียนถัดไปได้อีก ๒ ครั้ง
ข้อ ๑๑ การสอบวิท ยานิ พ นธ์ การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณ สมบัติตามที่
กาหนดในข้อ ๑๐ ให้ดาเนินการโดยมีคณะกรรมการสอบวั ดเฉพาะกรณีที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งตาม
คาแนะนาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชานั้นๆ
ข้ อ ๑๒ นั ก ศึ ก ษาที่ ท าการสอบประมวลความรู้ การสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ และการสอบ
วิทยานิพนธ์ แล้วผลการประเมินมีค่าต่ากว่าระดับ P จะขอสอบซ้าใหม่ได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง ส่วนการสอบ
ภาษาต่างประเทศ และการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการประมวลผลและการสืบค้นข้อมูลให้สอบได้ไม่
จากัดจานวนครั้ง
ข้อ ๑๓ การส าเร็จการศึกษาตามหลั กสู ตรระดับบัณ ฑิ ตศึกษาให้ เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ กาแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าอิสระ
หลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติ
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ในการทาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้
๑๓.๑ หลักสูตรปริญญาโท
๑๓.๑.๑ สอบผ่านมาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ตาม
เกณฑ์มหาวิทยาลัยกาหนด
๑๓.๑.๒ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ขั้น
สุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้ องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง
ได้สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับ ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ
๑๓.๑.๓ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดย
จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่ าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น
แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้ อ งได้ รั บ การตี พิ ม พ์ หรื อ อย่ า งน้ อ ยได้ รั บ การยอมรับ ให้ ตี พิ ม พ์ ในวารสารระดั บ ชาติ ห รือ ระดั บ
นานาชาติ ที่มีคุณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึก ษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการหรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดย
บทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
๑๓.๑.๔ แผน ข ศึกษารายวิ ชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น
พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานการค้นคว้าอิสระหรือ
ส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพ ตามประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อ
ที่ป ระชุมวิช าการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
๑๓.๒ หลักสูตรปริญญาเอก
๑๓.๒.๑ สอบผ่านมาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศตามประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร เรื่อง วิธีการและเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศสาหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
๑๓.๒.๒ แบบ ๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อ
เป็ น ผู้มีสิ ทธิขอทาวิทยานิ พนธ์ เสนอวิทยานิพ นธ์และสอบผ่ านการสอบปากเปล่ าขั้นสุดท้าย โดย
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คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายในและ
ภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง
๑๓.๒.๓ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบ
ผ่ านการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดยคณะกรรมการที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษานั้ น แต่ งตั้ ง ซึ่ งจะต้ อ ง
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง
ได้ สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ข้อ ๓๐ นักศึกษาที่จาเป็นต้องใช้เวลาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาเกินกว่าระยะเวลาที่กาหนด ใน
หลักสูตร อาจขอให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาเรียนออกไปได้ไม่เกิน
หนึ่งปี
ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณี ที่เกิดปัญหาขึ้นจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(รองศาสตราจารย์โสรีช์ โพธิแก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

