ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง เกณฑการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
----------------------------------อาศัยอํ านาจตามความในขอ ๕ แหงขอบังคับมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคลธัญบุ รี
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงกําหนดเกณฑ/
การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังตอไปนี้
ขอ ๑ การประเมินผลการศึกษา ใหผลการประเมินเป5นระดับคะแนน (Grade) ซึ่งระดับ
คะแนน คาระดับคะแนน และผลการศึกษาเป5นดังนี้
ระดับคะแนน
ค,าระดับคะแนน
ผลการศึกษา
(Excellent)
A
4.0
ดีเยี่ยม
B+
3.5
ดีมาก
(Very Good)
B
3.0
ดี
(Good)
C+
2.5
คอนขางดี
(Fairly Good)
C
2.0
พอใช
(Fair)
D+
1.5
คอนขางพอใช
(Poor)
D
1.0
ออน
(Very Poor)
F
0
ตก
(Fail)
S
สอบผาน
(Satisfactory)
(Unsatisfactory)
U
สอบไมผาน
I
การวัดผลรายวิชายังไมสมบูรณ/ (Incomplete)
W
ขอถอนวิชาเรียนหลังกําหนด
(Withdrawal)
AU
เขารวมฟbงบรรยาย
(Audit)
ขอ 2 การประเมินผลการสอบประมวลผลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบวัด
มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ การสอบดุษฎีนิพนธ/ วิทยานิพนธ/และการคนควาอิสระ
2.1 การประเมินผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบวัด
มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ การสอบดุษฎีนิพนธ/ วิทยานิพนธ/และการคนควาอิสระ ใหผลการประเมิน
เป5นระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการศึกษา
S
สอบผาน
(Satisfactory)
U
สอบไมผาน
(Unsatisfactory)

-๒2.2 ผลสอบดุษฎีนิพนธ/และวิทยานิพนธ/ที่ไดรับระดับคะแนน S ในขอ 2.1 ใหมี
เกณฑ/การประเมินคุณภาพดุษฎีนิพนธ/และวิทยานิพนธ/ ดังนี้
2.2.1 ดีเยี่ยม (Excellent)
2.2.2 ดี (Good)
2.2.3 ผาน (Pass)
ขอ 3 การประเมินผลการศึกษา ใหกระทําเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สําหรับการขอแกไข
เปลี่ยนแปลงการประเมินผลการศึกษา ตองกระทําภายในภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาที่มีการประเมินผล
โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาระดับคณะ
และไดรับอนุมัติจากคณบดี
ขอ 4 การใหระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+ D และ F จะกระทําไดเฉพาะกรณี
ดังตอไปนี้
4.1 เมื่อมีการประเมินผลรายวิชาที่นักศึกษาเขาสอบ หรือมีการประเมิน ผลงาน
ของนักศึกษา
4.2 เมื่อเปลี่ยนจากระดับคะแนน I โดยมีการประเมินผลภายใน 30 วัน นับจาก
วันเปmดภาคการศึกษาถัดไป
ขอ 5 การใหระดับคะแนน F นอกเหนือจากขอ 4 จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
5.1 ในรายวิชาที่นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ
5.2 เมื่อนักศึกษากระทําการทุจริตในการสอบ หรือผิดระเบียบหรือขอบังคับ หรือ
คําสั่งเกี่ยวกับการสอบที่มหาวิทยาลัยใชบังคับอยู และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นวาเป5นการทํา
ความผิดในขอสําคัญจนสมควรไดระดับคะแนน F
5.3 เมื่อเปลี่ยนจากระดับคะแนน I ในกรณีที่ไมมีการประเมินผลการสอบหรือ
ผลงาน ภายใน 30 วัน นับจากวันเปmดภาคการศึกษาถัดไป
ขอ 6 การใหระดับคะแนน I จะกระทําไดเฉพาะกรณีดังตอไปนี้
6.1 นักศึกษาปoวยกอนที่การเรียนในภาคการศึกษานั้นจะสิ้นสุดลง และยังปoวยอยู
จนกระทั่งถึงกําหนดการสอบ เป5นเหตุใหไมสามารถเขาสอบในบางรายวิชาหรือทุกรายวิชาได และคณบดีได
พิจารณาคํารองประกอบความเห็นของอาจารย/ผูสอนรายวิชานั้นแลวเห็นควรใหไดระดับคะแนน I เมื่อ
การศึกษาของนักศึกษาผูนั้นขาดเนื้อหาเพียงเล็กนอยและไมใชสวนสําคัญ
6.2 นักศึกษาไดศึกษามาจนสิ้นสุดภาคการศึกษาแลว และปoวยระหวางการสอบ
เป5นเหตุใหไมสามารถเขาสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได และคณบดีไดพิจารณาคํารองประกอบกั บ
ความเห็นของผูสอนรายวิชานั้นแลวเห็นสมควรใหไดระดับคะแนน I
6.3 นักศึกษาขาดสอบดวยเหตุสุดวิสัย โดยไดยื่นคํารองตอคณบดีโดยทันที และ
คณบดีไดพิจารณาคํารองประกอบความเห็นของอาจารย/ผูสอนรายวิชานั้นแลวเห็นสมควรไดระดับคะแนน I
6.4 นั กศึ กษาทํา งานที่เ ป5 น สวนประกอบการศึกษายั งไมสมบู รณ/ และอาจารย/
ผูสอนเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา โดยความเห็นของคณบดีเห็นวา สมควรใหรอผลการศึกษา โดยแจง
สํานักบัณฑิตศึกษาทราบเป5นลายลักษณ/อักษร พรอมกับการสงผลการศึกษาของนักศึกษาอื่นที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชานั้น

-3การเปลี่ยนระดับคะแนน I ตามขอ 6.1 และขอ 6.2 อาจไดรับการประเมินสูงสุด
ไมเกินระดับคะแนน B
ขอ 7 การใหระดับคะแนน W ในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน จะกระทําไดในกรณี
ดังตอไปนี้
7.1 นักศึกษาไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชานั้น ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ขอ 24(2)ข.
7.2 นักศึกษาปoวยกอนที่การเรียนในภาคการศึกษานั้นจะสิ้นสุดลง และยังคงปoวย
อยูจนกระทั่งถึงกําหนดการสอบ เป5นเหตุใหไมสามารถเขาสอบในบางรายวิชาพรอมทั้งหมดได หรือหาก
ปรากฏวาการปoวยยังไมสิ้นสุดภายใน 2 สัปดาห/แรกของภาคการศึกษาถัดไป
7.3 นักศึกษาลาพักการศึกษาตามเหตุแหงขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ขอ 55
7.4 นั ก ศึ ก ษาถู ก พั ก การศึ ก ษาในภาคการศึ ก ษานั้ น ตามขอบั ง คั บ ระเบี ย บ
ประกาศหรือคําสั่งของมหาวิทยาลัย
7.5 ในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป5นผูรวมฟbงการบรรยาย และผูสอน
เห็นวาไมไดใหความสนใจตอการเรียนอยางเพียงพอ
7.6 ในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยผิดระเบียบ เงื่อนไข หรือขอกําหนด
ของหลักสูตร
ขอ 8 การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย
การคํานวณหนวยกิตและคาระดับคะแนนเฉลี่ย ใหกระทําเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
แตละภาคการศึกษา โดย
8.1 หนวยกิต คํ า นวณ คือ จํ านวนหนวยกิต ของทุ กรายวิ ช าที่ นั กศึกษาไดระดั บ
คะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D และ F
8.2 หนวยกิตคํานวณสะสม คือ จํานวนหนวยกิตทั้งหมดรวมกันของทุกรายวิชาที่
นักศึกษาไดระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D และ F
8.3 หนวยกิ ต สะสม คื อ จํ า นวนหนวยกิ ต ทั้ ง หมดรวมกั น ของทุ ก รายวิ ช าที่
ลงทะเบีย นเรี ย นทั้ งหมดที่ไดรั บ คาระดั บ คะแนนตามขอ 1 และหนวยกิ ต ดุ ษฎี นิ พนธ/ วิ ทยานิพนธ/ ห รื อ
การคนควาอิสระที่ไดรับคาระดับคะแนนตามขอ 2.1
ขอ 9 คาระดับคะแนนเฉลี่ย มี 2 ประเภท คือ คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหทําดังนี้
9.1 คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาใน
ภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตคํานวณกับคาระดับคะแนนของผลการศึกษาแตละ
รายวิชาที่นักศึกษาไดรับเป5นตัวตั้ง หารดวยผลรวมของหนวยกิตคํานวณในภาคการศึกษานั้น ๆ

-49.2 คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต
เริ่มเขาศึ กษาในมหาวิทยาลัย จนถึงการประเมิน ผลครั้ งสุ ดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิ ต
คํานวณกับคาระดับคะแนนของผลการศึกษาแตละรายวิชาที่นักศึกษาไดรับเป5นตัวตั้งหารดวยหนวยกิ ต
คํานวณสะสม
ขอ 10 ประกาศนี้ใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปtการศึกษา
2559 เป5นตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

(รองศาสตราจารย/ประเสริฐ ปmuนปฐมรัฐ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

