
 
 

ข้อบังคับมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ว่าด้วยการวดัและประเมินผลการศึกษา  พ.ศ. 2539 
------------------------------------------------------------ 

 
 เพื่อให้การวดัและประเมินผลการศึกษา ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีมาตรฐานและมีคุณภาพสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์
การวดัและประเมินผลการศึกษาของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 15(2) แห่ง
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยั เชียงใหม่ พ.ศ.2530 และโดยอนุมติัของสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ใน
คราวประชุม คร้ังท่ี 4/2539 เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2539 จึงออกขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการวดัและประเมินผล
การศึกษา ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ "ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วา่ดว้ยการวดัและประเมินผล
การศึกษา                 พ.ศ. 2539"  
 ขอ้ 2 ขอ้บงัคบัน้ีให้ใชบ้งัคบักบันกัศึกษาบณัฑิตศึกษา นกัศึกษาปริญญาตรี และนกัศึกษา
ต ่ากวา่ปริญญาตรีทุกคน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 เป็นตน้ไป  
 ขอ้ 3 ใหย้กเลิก  
                   3.1 ขอ้ 10.5 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วา่ดว้ยการศึกษาเพื่อปริญญา
แพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2521 
   3.2 ขอ้ 7.3 และขอ้ 7.4 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วา่ดว้ยการศึกษาเพื่อ
ปริญญา                  ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2524 
   3.3 ขอ้10.5 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญา
ทนัตแพทยศาสตร-บณัฑิต พ.ศ.2525 
   3.4 ขอ้ 12.4 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
พ.ศ.2528  
   3.5 ขอ้ 9.4 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วา่ดว้ยการศึกษาส าหรับนกัเรียน
หลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล พ.ศ.2530   
   3.6 ขอ้ 11.4 และขอ้ 11.5 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วา่ดว้ยการศึกษา
ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรพนกังานเวชกรรมฟ้ืนฟู คณะเทคนิคการแพทย ์พ.ศ.2533 
   3.7 ขอ้ 13.4 และขอ้ 13.5 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วา่ดว้ยการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2533 



   3.8  ขอ้ 11.4 และขอ้ 11.5 แห่งขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ วา่ดว้ยการศึกษาเพื่อ
ปริญญา             ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2534 
   3.9  ขอ้ 12.4 และขอ้ 12.5 แห่งขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ วา่ดว้ยการศึกษาเพื่อ
ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2534 
   3.10 ขอ้17.3และขอ้ 17.4 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วา่ดว้ยการศึกษา
ระดบับณัฑิต ศึกษา พ.ศ.2534 
   3.11 ขอ้ 11.4 และขอ้ 11.5 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วา่ดว้ยการศึกษา
ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรพนกังานเซลลว์ทิยา พ.ศ.2537 
                   3.12 ขอ้ 12.4 และขอ้ 12.5 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วา่ดว้ยการศึกษา
เพื่อปริญญา            สัตวแพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2538 
 ขอ้ 4 บรรดาขอ้บงัคบั ระเบียบ  หรือประกาศอ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ในขอ้บงัคบั
น้ีหรือ ซ่ึงขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน 
          ขอ้5 ให้มีการวดัและประเมินผลการศึกษา โดยใช้ระบบล าดบัขั้นและค่าล าดบัขั้นทุก
กระบวนวชิา             เวน้แต่กระบวนวชิาท่ีก าหนดใหว้ดัและประเมินผลการศึกษาดว้ยอกัษร S และ U  
          ขอ้ 6 สัญลกัษณ์ของการวดัและประเมินผล กระบวนวชิาต่าง ๆ มีความหมายดงัน้ี.-  
                     A   หมายถึง   ดีเยีย่ม    (Excellent) 
                     B+  หมายถึง   ดีมาก     (Very Good) 
                     B   หมายถึง   ดี        (Good) 
                     C+  หมายถึง   ดีพอใช ้   (Fairly Good) 
                     C   หมายถึง   พอใช ้    (Fair) 
                     D+ หมายถึง   อ่อน      (Poor) 
                     D   หมายถึง   อ่อนมาก   (Very Poor) 
                     F   หมายถึง   ตก       (Failed) 
                     S   หมายถึง   เป็นท่ีพอใจ    (Satisfactory) 
                     U   หมายถึง   ไม่เป็นท่ีพอใจ  (Unsatisfactory) 
                     I   หมายถึง   การวดัผลยงัไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
                     P   หมายถึง   การเรียนการสอนยงัไม่ส้ินสุด(In Progress) 

                    T   หมายถึง   วทิยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระยงัอยูใ่นระหวา่งด าเนินการ (Thesis in 
Progress) 

                     V   หมายถึง   ผูเ้ขา้ร่วมศึกษา (Visitor) 
                     W  หมายถึง   การถอนกระบวนวชิา (Withdrawn) 



           ขอ้ 7 ระบบล าดบัขั้น ก าหนดเป็นสัญลกัษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F ซ่ึงแสดงผล
การศึกษาท่ีไดรั้บการประเมินแต่ละกระบวนวชิา  และมีค่าล าดบัขั้นดงัน้ี.-  
                    ล าดบัขั้น A    มีค่าล าดบัขั้นเป็น    4      
                    ล าดบัขั้น B+   มีค่าล าดบัขั้นเป็น    3.5  
                    ล าดบัขั้น B    มีค่าล าดบัขั้นเป็น    3  
                    ล าดบัขั้น C+   มีค่าล าดบัขั้นเป็น    2.5  
                    ล าดบัขั้น C    มีค่าล าดบัขั้นเป็น    2  
                    ล าดบัขั้น D+   มีค่าล าดบัขั้นเป็น    1.5  
                    ล าดบัขั้น D    มีค่าล าดบัขั้นเป็น    1  
                    ล าดบัขั้น F    มีค่าล าดบัขั้นเป็น    0  
          ขอ้ 8  ในกรณีท่ีขอ้บงัคบั ระเบียบ หรือประกาศใดๆ อา้งถึงล าดบัขั้น B, C, หรือ D ให้
หมายความรวมถึงล าดบัขั้น B+, C+ และ D+ ดว้ย ตามล าดบั และให้นบัค่าล าดบัขั้น B+, B, C+, C,  D+ 
และ D ในการคิดค านวณค่าล าดบัขั้นสะสมเฉล่ียตามขอ้บงัคบัน้ี 
          ขอ้ 9  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบงัคบัน้ี และให้มีอ านาจออกประกาศเก่ียวกบัวิธี
ปฏิบติั ซ่ึงไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี 
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  26  สิงหาคม  พ.ศ. 2539  
 
 
 (ลงนาม) สิปปนนท ์ เกตุทตั  
  (ศาสตราจารยสิ์ปปนนท ์ เกตุทตั)  
     นายกสภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


