ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
ว่ าด้ วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๐
…………………..
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงออกข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรี ยกว่า “ ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรื อประกาศใดที่ขดั กับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ขอ้ บังคับนี้แทน
ข้อ ๓ ให้ใช้ขอ้ บังคับนี้สาํ หรับนิสิต นักศึกษา ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็ นต้นไป
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“ มหาวิทยาลัย ” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“ สภา ” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“ อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“ นิสิต ” หมายถึง ผูท้ ี่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเต็มเวลา
“ นักศึกษา” หมายถึ ง ผูท้ ี่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่ เต็มเวลาหรื อ ตามโครงการอื่ นใดที่
ไม่ใช่นิสิต
ข้อ ๕ ให้มีการประเมินผลการเรี ยนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็ น ๒ ระบบ ดังนี้
(๑) ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็ น ๘ ระดับ
ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยีย่ ม
๔.๐
B+
ดีมาก
๓.๕
๓.๐
B
ดี
C+
ดีพอใช้
๒.๕
C
พอใช้
๒.๐
D+
อ่อน
๑.๕
D
อ่อนมาก
๑.๐
E
ตก
๐.๐

ระบบนี้ใช้สาํ หรับการประเมินรายวิชาที่เรี ยนตามหลักสู ตรในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนและนับหน่วยกิตใน
การจบ ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่าํ กว่า “D” ถ้านิสิต นักศึกษาได้ค่า
ระดับคะแนน ‘’E’’ ต้องลงทะเบียนเรี ยนใหม่จนกว่าจะสอบได้ หรื อเข้ารับการฝึ กอบรมในเนื้อหาวิชาที่เทียบ
ได้กบั มาตรฐานรายวิชานั้นๆ แทนการลงทะเบียนเรี ยนใหม่ การฝึ กอบรมแทนการลงทะเบียนใหม่ให้เป็ นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัย แล้วให้เปลี่ยนค่าระดับคะแนนวิชาที่สอบตกนั้นเป็ น “PS” กรณี วชิ าเลือกถ้าได้ค่า
ระดับคะแนน “ E “ สามารถเปลี่ยนไปลงทะเบียนและเรี ยนรายวิชาอื่นแทนได้
ส่วนการประเมินรายวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชาการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
ถ้าได้ค่าระดับคะแนนตํ่ากว่า “ C “ ถือว่าสอบตก นิสิต นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรี ยนใหม่
(๒) ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณ์การประเมิน ดังนี้
ระดับการประเมิน
ความหมายของการประเมิน
PD ( Pass with Distinction )
ผ่านดีเยีย่ ม
P ( Pass )
ผ่าน
F ( Fail )
ไม่ผา่ น
ระบบนี้ ใช้สําหรับ การประเมิ น รายวิช าที่ ห ลัก สู ตรบัง คับ ให้เรี ยนเพิ่ม ตามข้อ กําหนดเฉพาะและ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้เรี ยนเพิม่
รายวิชาที่ได้ผลการประเมินเป็ น “ F “ นิสิต นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรี ยนใหม่จนกว่าจะสอบ
ได้ หรื อให้เข้ารับการฝึ กอบรมแทนจนกว่าจะสอบผ่าน
ข้อ ๖ สัญลักษณ์อื่น ๆ มีดงั นี้
Au ( Audit ) ใช้สาํ หรับการลงทะเบียนเพือ่ ร่ วมฟัง โดยไม่นบั หน่วยกิต
W ( Withdraw ) ใช้สาํ หรับการบันทึกกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) นิ สิต นักศึกษาได้รับอนุ มตั ิให้ยกเลิกรายวิชาเรี ยนนั้นก่ อนกําหนดสอบปลายภาค
ไม่นอ้ ยกว่า ๒ สัปดาห์
(๒) นิสิต นักศึกษาได้รับอนุมตั ิให้ลาพักการเรี ยนในภาคเรี ยนนั้น
(๓) นิสิต นักศึกษาถูกสัง่ ให้พกั การเรี ยนหลังจากลงทะเบียนในภาคเรี ยนนั้นแล้ว
(๔) รายวิชาเลือกที่ได้รับการอนุมตั ิให้ไปเรี ยนวิชาอื่นแทน
PS (Pass with Satisfaction) ใช้สําหรับการบันทึกรายวิชาที่ไ ด้รับค่าระดับคะแนน “ E “ ให้
สามารถลงทะเบียนเรี ยนใหม่ได้ แล้วให้เปลี่ยนค่าระดับคะแนนนั้น เป็ น “ PS “
I ( Incomplete ) ใช้สาํ หรับบันทึกการประเมินที่ไม่ สมบูรณ์ ในรายวิชาที่นักศึกษายังทํางานไม่
เสร็ จเมื่อสิ้ นภาคเรี ยน หรื อขาดสอบ นิ สิต นักศึกษาที่ได้ “ I “ ต้องดําเนิ นการขอรับการประเมิน เพื่อเปลี่ยน
ระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรี ยนถัดไป
ข้อ ๗ รายวิช าที่ ไ ด้รับ การยกเว้นการเรี ยน ตามระเบี ยบเกี่ ยวกับ การยกเว้นการเรี ยนให้ผลการ
ประเมินเป็ น “P“

ข้อ ๘ การลงทะเบียนเรี ยนให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่ วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่ วย
กิต ในแต่ล ะภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไ ม่ เกิ น ๙
หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติสาํ หรับการลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา
สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน ๙ หน่ วยกิต หรื อ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ นิสิต นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริ ญญาตรี (๒ ปี หลังอนุปริ ญญา) จะลงทะเบียนรายวิชา
ที่ซ้ าํ หรื อรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุ ปริ ญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซํ้าให้เว้น
การนับหน่ วยกิต เพือ่ พิจารณาวิชาเรี ยนครบตามหลักสู ตรที่กาํ ลังศึกษาอยู่ ยกเว้นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้ว
เกิน ๑๐ ปี นับตั้งแต่ภาคเรี ยนที่สอบได้ ในรายวิชานั้นถึงวันที่เข้าศึกษาตามหลักสู ตรที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ ห้เรี ยน
ซํ้าได้
ข้อ ๑๐ การหาระดับคะแนนเฉลี่ย
(๑) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คิดเป็ นเลขทศนิยม
๒ ตําแหน่งโดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาที่มีผลการเรี ยน “ I “ ยังไม่นาํ หน่วยกิตมารวมเป็ นตัวหารเฉลี่ย
(๒) กรณี สอบตก ต้องลงทะเบียนเรี ยนซํ้าหรื อเปลี่ยนไปเรี ยนวิชาอื่น ไม่ตอ้ งนับหน่ วย
กิตที่สอบตกเป็ นตัวหารเฉลี่ย
(๓) กรณี ที่นิสิต นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนซํ้ากับวิชาที่สอบได้แล้ว หรื อเรี ยนรายวิชาที่ระบุ
ไว้ในหลักสู ตรเทียบเท่า ให้นับหน่ วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายวิชาที่เรี ยนครั้งสุ ดท้ายเท่านั้น
แล้วให้เปลี่ยนรายวิชาที่เรี ยนซํ้านั้น ให้ได้รับผลการเรี ยนเป็ น “ Au”
ข้อ ๑๑ ผูส้ าํ เร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
(๑) มีความประพฤติดี
(๒) สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาทีส่ ภากําหนดให้เรี ยนเพิม่
(๓) ได้ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า ๒.๐๐
(๔) มีเวลาเรี ยนไม่ต่าํ กว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ ในกรณี ที่เรี ยนหลักสูตร ๒ ปี ไม่ต่าํ กว่า ๖
ภาคเรี ยนปกติ ในกรณี ที่เรี ยนหลักสูตร ๔ ปี และไม่ต่าํ กว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ ในกรณี เรี ยนหลักสู ตร ๕
ปี
(๕) มีสภาพเป็ นนิสิต ไม่เกิน ๔ ปี การศึกษา ติดต่อกันในกรณี เรี ยนหลักสู ตร ๒ ปี ไม่เกิน
๘ ปี การศึกษา ติดต่อ กันในกรณี ที่เรี ยนหลักสู ตร ๔ ปี และไม่เกิ น ๑๐ ปี การศึกษาติดต่อ กันในกรณี เรี ยน
หลักสูตร ๕ ปี
สํ าหรั บ นั ก ศึ กษาภาคพิ เศษ (ลงทะเบี ยนเรี ยนไม่ เต็ม เวลา) มี เวลาเรี ยนไม่ ต่ าํ กว่า ๘ ภาค
การศึกษาปกติในกรณี เรี ยนหลักสู ตร ๒ ปี และไม่ต่าํ กว่า ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ในกรณี เรี ยนหลักสูตร ๔
ปี และมีสภาพการเป็ นนักศึกษาไม่เกิน ๖ ปี การศึกษา ในกรณี เรี ยนหลักสูตร ๒ ปี ไม่เกิน ๑๒ ปี การศึกษา
ในกรณี เรี ยนหลักสูตร ๔ ปี และไม่เกิน ๑๕ ปี การศึกษา ในกรณี เรี ยนหลักสูตร ๕ ปี

ทั้งนี้ ยกเว้ นโครงการพิเศษที่จัดการศึกษานอกที่ต้ังให้ เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ว่ าด้ วยโครงการนั้น ๆ
ข้อ ๑๒ การพ้นสภาพการเป็ นนิสิต นักศึกษา
นิสิต จะพ้นสภาพการเป็ นนิสิต เมื่ออยูใ่ นเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ผลการเรี ยนได้ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคเรี ยนปกติ ภาคเรี ยน
ที่ ๒ นับตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยน
(๒) ผลการประเมินได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๘๐ ในภาคเรี ยนปกติ ภาคเรี ยนที่ ๔ ที่
๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ และที่ ๑๔ นับตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยน
(๓) นิสิตลงทะเบียนเรี ยนครบหลักสูตรกําหนด แต่ยงั ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๘๐
(๔) มี ส ภาพเป็ นนิ สิ ต ครบ ๔ ปี ติ ดต่ อ กัน ในกรณี ที่ เรี ยนหลัก สู ตร ๒ ปี และครบ ๘ ปี
ติด ต่ อ กัน ในกรณี เรี ยนหลัก สู ตร ๔ ปี และครบ ๑๐ ปี ติ ด ต่อ กัน ในกรณี เรี ยนหลัก สู ต ร ๕ ปี และขาด
คุณสมบัติตามข้อ ๑๐.๓ ในการเป็ นผูส้ าํ เร็จการศึกษาตามหลักสูตร
สํ าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา เมื่อผลการประเมินได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคเรี ยนที่ ๔ กรณี หลักสูตร ๒ ปี และเมื่อสิ้นภาคเรี ยนที่ ๘ กรณี
เรี ยนหลักสูตร ๔ ปี หรื อนักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนครบตามหลักสูตรกําหนด แต่ยงั ได้ระดับคะแนนสะสมตํ่า
กว่า ๑.๘๐ ได้ระดับคะแนนตํ่ากว่า “ C “ ในรายวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ หรื อ การฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพการนับจํานวนภาคเรี ยนให้นบั ตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยน
ข้อ ๑๓ เมื่อนิสิต นักศึกษาเข้าเรี ยนได้จาํ นวนหน่วยกิตครบตามทีก่ าํ หนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อทําค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ ตอ้ งอยูใ่ นระยะเวลาที่กาํ หนดตามข้อ ๑๑.๕หรื อตามระยะเวลาที่กาํ หนดสภาพ
การเป็ นนักศึกษาของโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ นั้น ๆ
ข้อ ๑๔ นิสิต นักศึกษาที่ทุจริ ต หรื อร่ วมทุจริ ตในการสอบรายวิชาใด ให้นกั ศึกษาผูน้ ้ นั ได้รับผลการ
เรี ยน “ E “ หรื อ “ F “ ตามระบบการประเมินผลการเรี ยนในรายวิชานั้น และมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตาม
ควรแก่กรณี
ข้อ ๑๕ ผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(๑) ระดับปริ ญ ญาตรี ( หลักสู ตร ๔ ปี ) เมื่ อ ครบตามหลักสู ตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ น้อ ยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ ง ถ้าได้ระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสมไม่น้อยกว่า
๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
(๒) ระดับปริ ญญาตรี ( หลังอนุปริ ญญา ) ต้องได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับ
อนุปริ ญญา หรื อเทียบเท่าไม่นอ้ ยกว่า ๓.๖๐ และเรี ยนครบหลักสูตรโดยได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ถ้าได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมจากสถาบันเดิม และมหาวิทยาลัยนี้ไม่นอ้ ยกว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง

(๓) สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ ต่าํ กว่า “C” หรื อ ไม่ ไ ด้ “PS” ตามระบบค่าระดับคะแนน
หรื อไม่ได้ “F“ ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
สําหรับผูท้ ี่ได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง แต่มีรายวิชาที่สอบได้ค่าระดับคะแนน “D” ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
(๔) นิ สิต มีเวลาเรี ยนไม่เกิน ๔ ภาคเรี ยนปกติ สําหรับหลักสูตร ๒ ปี ไม่เกิน ๘ ภาคเรี ยน
ปกติ สําหรับหลักสูตร ๔ ปี และไม่เกิน ๑๐ ภาคเรี ยนปกติสาํ หรับหลักสูตร ๕ ปี
นักศึ กษาภาคพิเศษ มี เวลาเรี ยนไม่ เกิ น ๘ ภาคเรี ยน สําหรับหลักสู ตร ๒ ปี และไม่ เกิ น ๑๔
ภาคเรี ยน สําหรับหลักสูตร ๔ ปี
ข้อ ๑๖ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็ นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็ นผูช้ ้ ีขาดในกรณี ที่มีปัญหาจากการ
ใช้ขอ้ บังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

(ศาสตราจารย์พรชัย มาตังคสมบัติ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

