ประกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้ วยการประเมินผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
......................................................................................
โดยเป็ นการสมควรกาหนดปรับปรุ ง ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ให้มีความเหมาะสมยิง่ ขึ้น
อาศัยอานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาและอนุปริ ญญาตรีพ.ศ.๒๕๓๘
ซึ่ งมหาวิทยาลัยมหิ ดลได้ประกาศใช้ต้ งั แต่ปีการศึกษา ๒๕๓๘ เป็ นต้นไป และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อให้คณะวิศวกรรมศาสตร์
สามารถใช้บงั คับที่อา้ งถึงในการประเมินผลการศึกษาได้ถูกต้องเหมาะสมที่สุดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ ได้
กาหนดการประเมินผลการศึกษาไว้ ดังต่อไปนี้
๑. ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
(๓) ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยม หิดล ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒”
๓. ให้ใช้ประกาศนี้ สาหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ ภาคการศึกษาต้น
ปี การศึกษา ๒๕๕๒ เป็ นต้นไป
๔. ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ใช้ขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดลว่าด้วยการศึกษา
ระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๓๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่าด้วยการศึกษา
ระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ในการประเมินผลการศึกษาของ
นักศึกษาทุกชั้นปี และทุกสาขาวิชา
๕. การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้กระทาเป็ นสัญลักษณ์ซ่ ึงมีแต้มประจาและความหมาย
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ฯ ที่กาหนดไว้
๖. สัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D, S และ AU เป็ นการประเมินผลว่า “ได้ ” หรื อ “ ผ่าน ”
ส่ วน F และ U เป็ นการประเมินผลว่า “ตก” หรื อ “ไม่ผา่ น”
ข้อ ๗. การศึกษาของคณะฯ .../๒

๗.

๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

๑๒.

-๒การศึกษาของคณะฯ เป็ นแบบทวิภาค โดยแบ่งเป็ น ๒ ภาคการศึกษา คื อ ภาคการศึกษาที่ ๑ และ
ภาคการศึกษาที่ ๒ ซึ่ งเป็ นภาคการศึกษาปกติน้ นั เป็ นภาคการศึกษาบังคับที่นกั ศึกษาทุกคนต้อง
ลงทะเบียนเรี ยนตามรายวิชาและจานวนหน่วย กิตที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาหนด ทั้งนี้จะต้อง
ลงทะเบียนเรี ยนไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และไม่ต่ากว่า ๙ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
สาหรับการถอนวิชาสามารถกระทาได้โดยให้หน่วยกิตคงเหลือไม่ต่ากว่า ๙ หน่วยกิต
ภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่ใช่ภาคการศึกษาบังคับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะจัดการศึกษา ภาคฤดูร้อน
ตามความจาเป็ น ดังนี้
๘.๑ รายวิชาที่มีนกั ศึกษาได้สัญลักษณ์ F ไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ คน จะต้องเปิ ดการเรี ยนการสอน
ในภาคการศึกษาฤดูร้อน
๘.๒ รายวิชาที่จะเปิ ดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อนได้จะต้องมีจานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรี ยน ดังนี้
๘.๒.๑ ไม่นอ้ ยกว่า ๒๐ คน สาหรับรายวิชาบรรยายที่อาจารย์ผสู้ อนเป็ นอาจารย์ประจา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
๘.๒.๒ ไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ คน สาหรับรายวิชาบรรยาย ที่อาจารย์ผสู้ อนเป็ นอาจารย์พิเศษ
นักศึกษาที่มีสิทธิลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน
๙.๑ นักศึกษาที่มีสัญลักษณ์ F
๙.๒ นักศึกษาที่ลงทะเบียน Regrade หรื อมีสัญลักษณ์ W ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของภาควิ ชา
ที่รับผิดชอบรายวิชา
๙.๓ กรณี ที่เป็ นรายวิชาบังคับก่อน (Prerequisite) สาหรับนักศึกษาที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนให้
อยูใ่ นดุลยพินิจของภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชา
การเรี ยนการสอนในภาคฤดูร้อน ให้จดั การศึกษา ดังนี้
๑๐.๑ รายวิชาบรรยาย และรายวิชาปฏิบตั ิการ การทดลอง หรื อการฝึ ก
๑๐.๑.๑ รายวิชาบรรยาย ให้คิด ๑ ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษา เป็ นปริ มาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต
๑๐.๑.๒ รายวิชาปฏิบตั ิการ การทดลองหรื อการฝึ ก ให้คิด ๓ ชัว่ โมงต่อ สัปดาห์ หรื อไม่
น้อยกว่า ๔๕ ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา เป็ นปริ มาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต
๑๐.๒ การฝึ กงาน หรื อการฝึ กภาคสนาม (ภาคฝึ กงานวิชาชีพ) ให้คิด ๓๕-๔๘ ชัว่ โมง
ต่อสัปดาห์ หรื อไม่นอ้ ยกว่า ๒๔๐ ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรี ยนซ้ ารายวิชาหนึ่ง ๆ ได้ไม่เกิน ๒ ครั้งเมื่อลงทะเบียนเรี ยนซ้ าเป็ น
ครั้งที่ ๒ แล้ว ยังได้รับการประเมินผลเป็ น F หรื อ U หรื อได้ขอถอนรายวิชาและได้สัญลักษณ์ W
นักศึกษาจะพ้นสภาพจากการเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ถ้ารายวิชานั้นเป็ นรายวิชาเลือก
อาจเลือกลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาอื่นแทนได้
นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็ นต้นไป ที่ลงทะเบียนรายวิชาที่มีวชิ าบังคับก่อน
(Prerequisite) นักศึกษาจะต้องได้รับการประเมินผลว่า “ได้” หรื อ “ผ่าน” ก่อน จึงสามารถ
ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาต่อไปได้ ยกเว้นกรณี ที่รายวิชาทั้งสองนั้นอยูใ่ นชั้นปี เดียวกัน
ข้อ ๑๓. ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยน.../๓

๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

๑๘.

๑๙.
๒๐.

๒๑.
๒๒.

-๓ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนหรื อเรี ยนซ้ า นักศึกษาที่มีเวลาเรี ยนน้อยกว่าร้อยละ๘๐ ของเวลาเรี ยน
ทั้งหมดของรายวิชานั้น ๆ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของอาจารย์ผสู ้ อนรายวิชานั้น ๆ ในการอนุญาตให้
เข้าสอบ หรื อได้รับการประเมินผลเป็ น F
นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชาที่มีกาหนดการสอนตรงกัน ทั้งนี้ หากนักศึกษาไม่ถอน
รายวิชาใดวิชาหนึ่ง ให้ถือว่าการลงทะเบียนทั้งสองรายวิชาที่มีกาหนดการสอนตรงกันเป็ นโมฆะ
ในกรณี ที่นกั ศึกษาขาดสอบ ต้องรายงานต่ออาจารย์ผสู ้ อน หรื อหัวหน้าภาควิชาที่รับผิดชอ บวิชา
นั้น ๆ ทันที ส่ วนการอนุญาตให้มีการสอบใหม่ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของ อาจารย์ผสู้ อนและหัวหน้า
ภาควิชาที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ
การขอลดและขอถอนรายวิชาให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล
การจัดการเรี ยนการสอน สามารถแบ่งกลุ่ม (Section) ได้
๑๗.๑ เมื่อมีจานวนนักศึกษาลงทะเบียนไม่นอ้ ยกว่า ๕๐ คน ในรายวิชาบรรยาย
หรื อรายวิชาบรรยาย-ปฏิบตั ิ
๑๗.๒ เมื่อมีจานวนนักศึกษาลงทะเบียนไม่นอ้ ยกว่า ๔๐ คน ในรายวิชาปฏิบตั ิ
การกาหนดจานวนรายวิชาเลือก ในชั้นปี ที่ ๓ หรื อ ๔ ที่สามารถเปิ ดสอนได้ในแต่ละภาคการศึกษา
และจานวนนักศึกษาลงทะเบียน กาหนดได้จาก
๑๘.๑ อัตราส่ วนโดยเฉลี่ยของจานวนนักศึกษาต่อจานวนรายวิชาเลือกที่สามารถเปิ ด
สอนได้ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ ต่อ ๑
๑๘.๒ จานวนนักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาเลือก ต้องไม่นอ้ ยกว่า ๘ คน
ในกรณี ให้สอบแก้ตวั หรื อปฏิบตั ิงานแก้ตวั เมื่อเสร็ จสิ้ นแล้วจะให้สัญลักษณ์ที่มีแต้มประจารายวิชา
ได้ไม่เกิน ๒.๐๐ หรื อสัญลักษณ์ S
ในกรณี แก้ไขสัญลักษณ์ I ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญา
และปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๓๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญา
และปริ ญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๙.๖.๓ เมื่อเสร็ จสิ้ นแล้วจะให้สัญลักษณ์ที่มีแต้มประจา
รายวิชาได้ไม่เกิน ๒.๐๐ หรื อสัญลักษณ์ S เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควรตามที่อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ
รายวิชาแจ้งมา ซึ่ งต้องสอดคล้องกับประมวลรายวิชา ทั้งนี้ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์
รายวิชาบังคับที่มีนกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนน้อยกว่า ๑๐ คน การพิจารณาเปิ ดการเรี ยนการสอน
ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณบดีหรื อผูท้ ี่คณบดีมอบหมาย
ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อปฏิบตั ิตามประกาศฉบับนี้ ให้คณบดีมีอานาจสั่งและปฏิบตั ิตามทีเห็่ น
สมควรโดยไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่าด้วยการศึก ษาระดับอนุปริ ญญาและ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๓๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและ
ปริ ญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
ประกาศ ณ วันที่

๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
(ลงนาม) รวิน ระวิวงศ์
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์รวิน ระวิวงศ์)
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

