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การประเมนิผล 
 

 หมวดวชิาแกนและ 
บงัคบัไมตํ่า่กวา่ B 
หากไดตํ้า่กวา่         
ใหล้งวชิาเดมิใหม ่

 หมวดวชิาเลอืก  
ไมตํ่า่กวา่ C            
หากไดตํ้า่กวา่         
ใหล้งวชิาอืน่แทน 

 การลงทะเบยีนซํา้    
ไดผ้ลไมเ่กนิ B 
 

การประเมนิผล 
รายวชิาทีอ่ยูใ่นหมวดวชิาแกนและหมวดวชิาบงัคับของหลกัสตูร จะตอ้งได ้
สญัลกัษณไ์มตํ่า่กวา่ B และรายวชิาทีอ่ยูใ่นหมวดวชิาเลอืกของหลกัสตูร  
จะตอ้งไดส้ญัลกัษณ ์ไมตํ่า่กวา่ C ถา้ไดส้ญัลักษณตํ์า่กวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้  
ตอ้งลงทะเบยีนเรยีนซํา้ในโอกาศแรกทีเ่ปิดสอนรายวชิาในหมวดวชิาบงัคบั 
ตอ้งลงทะเบยีนเรยีนซํา้รายวชิาเดมิ ถา้เป็นรายวชิาในหมวดวชิาเลอืก            
อาจลงทะเบยีนรายวชิาอืน่แทนได ้ทัง้นีผ้ลการศกึษารายวชิาทีเ่รยีนซํา้ 
จะตอ้งไดไ้มส่งูกวา่ลญัลกัษณ ์B 
 

การให ้F 
 

 เขา้สอบหรอืมผีล
ประเมณิวา่ตก 

 ขาดสอบโดย  
ไมไ่ดรั้บอนุญาต 

 ไมไ่ดรั้บอนุญาต    
ใหเ้ขา้สอบ 

 ทําผดิและไดรั้บ
ตดัสนิใหต้ก 

 ไมส่ง่ผลการแก ้I 
 

การให ้F 
1. นักศกึษาเขา้สอบและ/หรอืมผีลงานทีป่ระเมนิผลวา่ตก 
2. นักศกึษาขาดสอบโดยไมไ่ดร้ับอนุญาตจากอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวชิา  
    ประธานหลกัสตูรและไมไ่ดรั้บอนุญาตจากคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
3. นักศกึษาไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้สอบ 
4. นักศกึษาทําผดิขอ้กําหนดในการสอบของแตล่ะรายวชิาไดรั้บการตดัสนิใหต้ก 
5. เปลีย่นจากสญัลกัษณ์ I เพราะนักศกึษาไมส่อบและ/หรอื ไมส่ง่ผล 
    การปฏบิตังิานภายในเงือ่นไขระยะเวลาของการประเมนิผล I ในแตล่ะกรณี 
 

การให ้S 
 

 ใหไ้ดเ้ฉพาะวชิา    
ทีไ่มม่หีน่วยกติ 

การให ้S 
การให ้S หรอื I กระทําไดเ้ฉพาะรายวชิาทีไ่มม่หีน่วยกติหรอืมหีน่วยกติแตห่ลกัสตูร 
และบณัฑติวทิยาลยัเห็นวา่ไมค่วรจําแนกผลการศกึษาออกเป็นสญัลกัษณ์ทีม่แีตม้
ประจํา 

 

  

36 



 

การวดัและการประเมนิผลการศกึษา

การให ้I 
 

 ไมส่อบ/ไมส่ง่งาน 
เพราะป่วยแตม่ ี
เวลาเรยีน 80 % 

 ไมส่อบ/ไมส่ง่งาน 
มเีหตสุดุวสิยั 

 ให ้I ไมเ่กนิ 2 
รายวชิา ยกเวน้
กรณีป่วยโดยมี
ใบรับรอง 

 ตอ้งระบสุาเหต ุ
ของการให ้I 

การให ้I 
1. การให ้I กระทําไดใ้นกรณีดงัตอ่ไปนี ้
     1.1 นักศกึษาไมไ่ดส้อบและ/หรอืไมส่ง่ผลงาน เพราะป่วยโดยมใีบรับรอง 
           แพทยรั์บรอง แตนั่กศกึษาตอ้งมเีวลาเรยีนอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 80 
     1.2 นักศกึษาไมไ่ดส้อบและ/หรอืไมไ่ดส้ง่ผลงานดว้ยเหตสุดุวสิยั  
           ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของอาจารยผ์ูส้อนและประธานหลักสตูร 
     1.3 อาจารยผ์ูส้อนและประธานหลกัสตูรเห็นสมควรใหร้อการประเมนิ 
     1.4 นักศกึษาจะม ีI ในระหวา่งการศกึษาไดไ้มเ่กนิ 2 รายวชิา ยกเวน้กรณี 1.1 
2. อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวชิาตอ้งระบสุาเหตขุองการให ้I ดงันี ้
     2.1 เมือ่มกีารกําหนดใหส้อบใหมห่รอืสง่ผลงานเพิม่เตมิภายใน 1 เดอืน  
           นับจากวนัทีอ่าจารยผ์ูรั้บผดิชอบวชิาแจง้ผลการสอบ 
     2.2 เมือ่มกีารกําหนดใหป้ฏบิตังิานเพิม่เตมิใหมใ่นภาคการศกึษาถดัไป 
     2.3 เมือ่มกีารกําหนดใหเ้รยีนซํา้วชิาเดมิในโอกาศแรกทีว่ชิานัน้เปิดสอน 
3. การเปลีย่นแปลงสญัลักษณ ์I นักศกึษาจะตอ้งดําเนนิการตามกรณีที ่                    
    ไดรั้บสญัลักษณ ์I ดังนี ้
     3.1 สอบใหมห่รอืสง่ผลงานเพิม่เตมิภายใน 1 เดอืน นับจากวนัทีอ่าจารย ์
           ผูส้อนแจง้ผลการสอบ 
     3.2 ปฏบิตังิานเพิม่เตมิและไดรั้บการประเมนิผลใหมภ่ายในภาคการศกึษาถดัไป 
     3.3 ใหเ้รยีนซ้ําอกี 1 ครัง้ ในโอกาสแรกทีร่ายวชิานัน้เปิดสอน 

การให ้P 
 

 เฉพาะวชิาทีม่กีาร
สอน/ปฏบิตังิาน 
ตอ่เนือ่งมากกวา่ 1 
ภาคการศกึษา 

การให ้P 
กระทําไดเ้ฉพาะรายวชิาทีม่กีารสอนหรอืปฏบิตังิานตอ่เนือ่งกนัมากกวา่ 1 ภาค
การศกึษา โดยภาคการศกึษาแรกของการลงทะเบยีนใหป้ระเมนิดว้ยสญัลักษณ ์P 
และภาคการศกึษาสดุทา้ยใหป้ระเมนิดว้ยสญัลกัษณซ์ึง่มแีตม้ประจํา 
หรอืสญัลกัษณ ์ซึง่ไมม่แีตม้ประจํา (S หรอื U ) 

การให ้W 
 

 รายวชิาทีถ่อน 
 ลาพัก/ สัง่พัก 

การให ้W 
1. ในรายวชิาทีนั่กศกึษาไดรั้บอนุญาตใหถ้อนการศกึษา 
2. นักศกึษาไดร้ับอนุญาตใหล้าพักการศกึษา 
3. นักศกึษาถกูสัง่พักการศกึษา 

การให ้AU 
 

 เฉพาะวชิาทีไ่มนั่บ
หน่วยกติ 

การให ้AU 
กระทําไดเ้ฉพาะรายวชิาทีนั่กศกึษาขอเขา้รว่มศกึษาโดยไมนั่บหน่วยกติ 
และตอ้งมเีวลาเรยีนหรอืปฏบิตักิารไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 แตห่ากนักศกึษา 
มเีวลาเรยีนหรอืปฏบิตักิารนอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 จะตอ้งประเมนิผลดว้ยลัญลักษณ์ U 

การให ้X 
 

 เฉพาะวชิาทีย่งั
ไมไ่ดป้ระเมนิ 

การให ้X 
กระทําไดเ้ฉพาะรายวชิาทีย่ังไมไ่ดรั้บรายงานผลการประเมนิการศกึษาของรายวชิานัน้ๆ 
ตามกําหนด 
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การประเมนิผลความกา้วหนา้ 
 

 P=อยูใ่นระหวา่ง
ดําเนนิการ 

 S=เป็นทีพ่อใจ 
 U=ไมเ่ป็นทีพ่อใจ 
 U ตดิตอ่กนั 2 
ภาค/P ตดิตอ่กนั 4 
ภาค ใหพ้จิารณา
หาเหตทุีแ่ทจ้รงิ
พรอ้มสง่แนว
ทางแกไ้ขให ้
บณัฑติฯ 
 

การประเมนิผลความกา้วหนา้ 
การประเมนิผลความกา้วหนา้ในการทําวทิยานพินธห์รอืสารนพินธข์องนักศกึษา 
ในแตล่ะภาคการศกึษา ใหป้ระเมนิดว้ยสญัลกัษณ์ “P” หรอื “S” หรอื “U”                   
ซึง่มคีวามหมายดงันี ้
          “P” (in Progress) หมายถงึ ความกา้วหนา้ของผลการศกึษาวจัิย             ยงั
อยูใ่นขัน้กําลงัดําเนนิการ ยังไมอ่าจประเมนิไดว้า่ในขณะทีทํ่าการประเมนิอยูใ่นระดบั
เป็นทีน่่าพอใจหรอืไมเ่ป็นทีพ่อใจ 
          “S” (Satisfactory) หมายถงึ ความกา้วหนา้ของผลงานการศกึษาวจัิย 
เป็นทีพ่อใจ 
          “U” (Unsatisfactory) หมายถงึ ความกา้วหนา้ของผลงานการศกึษาวจัิยไม่
เป็นทีพ่อใจคอื อยูใ่นกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
           (1) นักศกึษาลงทะเบยีนทําวทิยานพินธห์รอืสารนพินธแ์ลว้ใน 
                         ภาคการศกึษานัน้ แตย่งัมไิดดํ้าเนนิการจัดทําโครงรา่ง 
                         วทิยานพินธห์รอืสารนพินธ ์
           (2) นักศกึษาไมป่ฏบิตัติามแผนงานวจัิยทีกํ่าหนด 
หากการประเมนิผลความกา้วหนา้ในการทําวทิยานพินธห์รอืสารนพินธ ์
ของนักศกึษาปรากฏสญัลกัษณ ์“U” ตดิตอ่กนั 2 ภาคการศกึษา หรอื “P” ตดิตอ่กนั 4 
ภาคการศกึษา อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธห์รอืสารนพินธห์ลกัและประธานหลกัสตูร 
ตอ้งพจิารณาหาสาเหตทุีแ่ทจ้รงิ พรอ้มทัง้กําหนดแนวทางแกไ้ขและรายงานใหค้ณบดี
บณัฑติวทิยาลยัทราบและพจิารณาหาขอ้ยตุิ

การนบัจํานวนหนว่ยกติ 
 

 นับหน่วยกติสะสม
เฉพาะวชิาทีส่อบ
ไดเ้ทา่นัน้              
(กรณีลงซํา้ใหนั้บ
เฉพาะครัง้สดุทา้ย) 

 การคดิแตม้เฉลีย่
ใหนั้บทกุรายวชิาที่
มแีตม้ประจํา  
(กรณีลงซํา้ใหนั้บ
เฉพาะครัง้สดุทา้ย) 
 

การนบัจาํนวนหนว่ยกติ 
1. การนับจํานวนหน่วยกติสะสมของนักศกึษาเพือ่ใหค้รบตามทีห่ลกัสตูรกําหนด           
    ใหนั้บเฉพาะจํานวนหน่วยกติทีกํ่าหนดในหลักสตูรของรายวชิาทีส่อบไดเ้ทา่นัน้ 
    ในกรณีทีนั่กศกึษาลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาใดมากกวา่หนึง่ครัง้ ใหนั้บเฉพาะ 
    จํานวนหน่วยกติครัง้สดุทา้ยทีป่ระเมนิผลวา่สอบได ้ไปคดิเป็นหน่วยกติสะสม 
    เพยีงครัง้เดยีว  
2. การรวมจํานวนหน่วยกติเพือ่ใชใ้นการคํานวนแตม้เฉลีย่ ใหนั้บหน่วยกติของ   
    ทกุรายวชิาทีม่แีตม้ประจํา ในกรณีทีนั่กศกึษาลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาใด 
    มากกวา่1 ครัง้ ใหนั้บจํานวนหน่วยกติครัง้สดุทา้ยไปใชใ้นการคํานวนแตม้เฉลีย่ 
 

การยา้ยสาขาวชิา 
 

 มเีหตสุมควรโดย
ชอบจากหลกัสตุร
เดมิ/หลกัสตูรใหม ่

การยา้ยสาขาวชิา 
อาจกระทําไดใ้นกรณีมเีหตผุลอนัสมควร ทัง้นีโ้ดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูรสาขาวชิาเดมิ และคณะกรรมการบรหิารงานหลกัสตูรสาขาวชิาใหม ่
และไดรั้บอนุมัตจิากคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
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การเปลีย่นระดบัการศกึษา 
 

 สามารถเลือ่น
ระดบัสงูกวา่/ตํา่
กวา่ไดต้ามเงือ่นไข
ของหลกัสตูรและ
บณัฑติฯ 

การเปลีย่นระดบัการศกึษา 
นักศกึษาในหลกัสตูรระดับตํา่กวา่ อาจไดรั้บการพจิารณาใหโ้อนเขา้ศกึษา 
ในหลกัสตูรทีส่งูกวา่หรอืในทางกลับกนั นักศกึษาหลกัสตูรระดบัทีส่งูกวา่อาจไดรั้บการ
พจิารณาใหโ้อนเขา้ศกึษา ในหลกัสตูรระดบัทีตํ่า่กวา่ได ้ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามเงือ่นไขที่
กําหนดไวใ้นหลกัสตูรนัน้ๆ และ/หรอืประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 
 
 

การรบัและเทยีบโอนหนว่ยกติ 
 

 รายวชิาทีรั่บโอน
เป็นรายวชิาทีม่กีาร
สอน/เนือ้หา
เทยีบเคยีงกนัได/้
เรยีนไมเ่กนิ 5 ปี/ 
ไดไ้มตํ่า่กวา่ B 

 รายวชิาทีเ่ปิดสอน
ในมหดิลเทยีบโอน
ไดโ้ดยดลุพนิจิของ
กรรมการฯ
หลกัสตูร/คณบด ี

 เทยีบโอนระหวา่ง
หลกัสตูรประกาศฯ/
ป.โทไดไ้มเ่กนิรอ้ย
ละ 40 

 หากเป็นวชิาทีเ่ปิด
สอนในตา่งสถาบนั
รับโอนไดไ้มเ่กนิ
รอ้ยละ25 

 วชิาทีรั่บเทยีบโอน
ไมนํ่ามาคดิคะแนน
เฉลีย่ 

การรบัและเทยีบโอนหนว่ยกติ 
นักศกึษาจะขอรับและเทยีบโอนหน่วยกติไดต้อ่เมือ่ไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารย์
ผูร้ับผดิชอบวชิา และประธานหลกัสตูร และตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากคณบดบีณัฑติ
วทิยาลยัโดยถอืเกณฑก์ารพจิารณาอนุมัตดิงัตอ่ไปนี ้
1. รายวชิาทีรั่บและเทยีบโอนหน่วยกติได ้
     1.1 เป็นรายวชิาทีม่กีารสอนหรอืปฏบิตังิานในระดับบณัฑติศกึษา                 
           ยกเวน้วทิยานพินธแ์ละสารนพินธไ์มส่ามารถรับโอนหน่วยกติได ้
     1.2 เป็นรายวชิาทีม่ใีนหลกัสตูรทีรั่บเขา้ศกึษาและมเีนือ้หาเทยีบเคยีงกนัได ้
     1.3 เป็นรายวชิาทีเ่รยีนมาแลว้ไมเ่กนิ 5 ปีการศกึษา นับจากปีการศกึษา               
          ทีล่งทะเบยีนรายวชิานัน้ 
     1.4 เป็นรายวชิาทีไ่ดรั้บการประเมนิผลไดส้ญัลกัษณ์ไมตํ่า่กวา่ B  
2. จํานวนหน่วยกติทีส่ามารถรับและเทยีบโอนได ้
     2.1 หากเป็นรายวชิาทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยั ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 
           คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรและคณบด ีบณัฑติวทิยาลยั 
           ทัง้นีก้รณีเป็นการขอรับและเทยีบโอนหน่วยกติจากระดับประกาศนยีบตัร 
           บณัฑติหรอืประกาศยนีบตัรชัน้สงู มายังระดบัปรญิญาโทหรอืปรญิญาเอก 
           หรอืในทางกลับกนัจะกระทําไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 40 ของหน่วยกติรายวชิา 
           ในหลกัสตูรทีกํ่าลงัศกึษา 
     2.2 หากเป็นรายวชิาทีเ่ปิดสอนในตา่งสถาบนั ใหก้ระทําได ้ไมเ่กนิรอ้ยละ 25         
           ของหน่วยกติรายวชิาทีม่กีารสอนหรอืปฏบิตังิานในหลกัสตูรทีกํ่าลงัศกึษา 
3. รายวชิาทีเ่ทยีบและโอนหน่วยกติ เมือ่ไดร้ับโอนหน่วยกติ จะรายงานใน 
    ใบแสดงผลการศกึษา โดยระบรุายละเอยีดจํานวนหน่วยกติ สถาบนัการศกึษา 
    ทีไ่ดรั้บโอนหน่วยกติ พรอ้มทัง้แสดงรายวชิาทีไ่ดรั้บโอนหน่วยกติ ตามรหสั 
    รายวชิา ชือ่รายวชิา จํานวนหน่วยกติ ของรายวชิาในหลกัสตูรทีไ่ดรั้บโอน 
    หน่วยกติ และแสดงสญัลกัษณ ์T กํากบัทีร่ายวชิา ซึง่แสดงความหมายถงึ 
    รายวชิาทีม่าจากการโอนหน่วยกติ โดยไมนํ่ามาคดิคะแนนเฉลีย่ 
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