เรื่องเสร็จที่ 10 ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทําร่างประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาฯ
ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
(ร่าง)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2558 และโดยอนุ มั ติ ข องสภามหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ . .. เมื่ อ วั น ที่ . ..
จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้ อ 1 ข้ อ บัง คับ นี้เรี ย กว่ า “ข้อ บัง คั บ มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ว่ าด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่ …………………….. เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
3.1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
3.2 ประกาศสภามหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ เรื่ อ ง ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่
7 เมษายน พ.ศ. 2558
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“นิสิต” หมายความว่า นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
กรณีใดที่มิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือมิได้กําหนดเป็นระเบียบปฏิบัติไว้ในข้อบังคับนี้ ให้
อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการมีอํานาจออกระเบียบ วิธีปฏิบัติ และสั่งปฏิบัติการได้
ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ฉบับที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ นี้ ไ ด้ ให้ เ สนออธิ ก ารบดี โ ดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการวิชาการพิจารณาเป็นรายกรณีไป
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หมวด 1
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 6 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
6.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาในปีการศึกษาสุดท้าย ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
6.2 หลักสูตรปริญญาโท
สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
6.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
หรือระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี หรือระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
6.4 หลักสูตรปริญญาเอก
สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ที่ มี ผ ลการเรี ย นดี ม าก หรื อ ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า และมี ผ ลการสอบภาษาอั ง กฤษได้ ต ามเกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
6.5 มีคุณสมบัติอื่นตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
6.6 ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
6.6.1 เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง
6.6.2 เป็นคนวิกลจริต
6.6.3 เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา
6.6.4 ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระทําความผิดทางวินัย
การรับ สมั คร ใบสมั ครและหลักฐาน ให้เป็ นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ในแต่ล ะ
ภาคการศึกษา
ข้อ 7 การพิจารณารับเข้าศึกษา
7.1 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยภาควิชาหรือสาขาวิชาเป็นผู้เสนอรายชื่อคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจํา
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอย่างน้อย 2 คน ต้องเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
7.2 คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่พิจารณารับ
บุ คคลเข้ าศึ กษา ทั้ งนี้ จะรั บบุ คคลใดเข้ าศึ กษาในสถานภาพนิ สิ ตใด โดยเงื่ อนไขใด ให้ อยู่ ในดุ ลยพิ นิ จของ
คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาหรือ
ประธานสาขาวิชาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 8 สถานภาพของผู้เข้าศึกษา
ผู้เข้าศึกษามี 2 สถานภาพ คือ นิสิตสามัญ และนิสิตทดลองเรียน
8.1 นิสิตสามัญ หมายถึง นิสิตที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาแล้ว
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8.2 นิสิตทดลองเรียน หมายถึง นิสิตที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านการพิจารณาคัดเลือก โดย
มีเงื่อนไขว่าภาคการศึกษาแรกต้องลงทะเบียนเรียนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาแบบนับหน่วยกิต
ไม่ น้ อ ยกว่ า 9 หน่ ว ยกิต และต้ อ งสอบผ่ า นทุ กวิ ช าโดยมีแ ต้ม คะแนนเฉลี่ ย ไม่ต่ํ า กว่ า 3.00 จึง จะเปลี่ย น
สถานภาพเป็นนิสิตสามัญได้ มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากการเป็นนิสิตของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 9 การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
9.1 ผู้ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาแล้ว และมีสิทธิ์เข้าศึกษาได้เพียงหนึ่ง
สาขาวิชาเท่านั้น ทั้งนี้จะขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตเกินกว่า 1 สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้
9.2 ผู้ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา และรายงานตัวที่บัณฑิตวิทยาลัย
ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่
ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมวด 2
การลงทะเบียน
ข้อ 10 การลงทะเบียนเรียน
นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนตามกําหนดของมหาวิทยาลัย
10.1 การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติให้ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 15 หน่วยกิต ส่วนใน
ภาคฤดู ร้ อ นให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นไม่ เ กิ น 7 หน่ ว ยกิ ต ทั้ ง นี้ ในภาคการศึ ก ษาแรกให้ ล งทะเบี ย นเรี ย น
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
กรณีที่มีความจําเป็นต้องลงทะเบียนเรียนไม่เป็นไปตามกําหนด ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และ
หัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
10.2 การลงทะเบี ย นเรี ย นล่ า ช้ า ต้ อ งกระทํ า ภายใน 2 สั ป ดาห์ นั บ จากวั น เปิ ด
ภาคการศึกษาปกติ ส่วนในภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากพ้นกําหนดการลงทะเบียน
เรียนล่าช้าต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ และหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
10.3 นิ สิ ต ที่ ไ ม่ ล งทะเบี ย นเรี ย นให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายใน 2 สั ป ดาห์ นั บ แต่ วั น เปิ ด
ภาคการศึกษา จะหมดสถานภาพนิสิตตามข้อ 32 (8)
10.4 นิสิตต้องตรวจสอบสถานภาพนิสิตก่อนลงทะเบียนเรียนทุกครั้ง หากไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน
เรียนแต่ได้ลงทะเบียนเรียน หรือชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และ
จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ข้อ 11 การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา
11.1 การขอเพิ่ม ขอลด หรือการเปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน หมู่เรียน ต้องกระทําภายใน
2 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ ส่วนภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
11.2 การขอถอนรายวิชาเรียนบางรายวิชาภายหลังจาก 60 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ปกติ หรือภายในกําหนดตามปฏิทินการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
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ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ทั้งนี้ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวัน
สอบไล่ของภาคการศึกษานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 7 วันตามกําหนดในปฏิทินการศึกษา
ข้อ 12 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพนิสิต
12.1 นิสิตที่เรียนรายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตรและเรียนรายวิชาตามเงื่อนไข
การรับเข้าศึกษาแล้ว แต่ยังไม่สําเร็จการศึกษาให้ลงทะเบียนรักษาสถานภาพนิสิตทุกภาคการศึกษาปกติ ดังนี้
(1) กรณียังไม่สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ให้ชําระค่าบํารุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และค่าธรรมเนียมพิเศษคณะ
(2) กรณีสอบผ่านปากเปล่าขั้นสุดท้ายแล้ว ให้ชําระค่าบํารุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
12.2 นิสิตที่เรียนรายวิชาไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และไม่ครบตามเงื่อนไขการรับเข้า
ศึก ษา ที่ จะลาพั กการศึ ก ษา ต้ องชํ าระค่ าบํารุงการศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษาและค่าธรรมเนียมพิเศษคณะ
ในภาคการศึกษาปกติที่ลาพักการศึกษานั้น และลงทะเบียนเรียนเพื่อรักษาสถานภาพนิสิต
12.3 นิ สิ ตที่ ประสงค์จะจบการศึกษาในภาคฤดู ร้ อน จะต้ องชําระค่าบํ ารุงการศึกษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาภาคฤดูร้อน
12.4 การลงทะเบี ย นเพื่ อ รั ก ษาสถานภาพนิ สิ ต ต้ อ งชํ า ระค่ า รั ก ษาสถานภาพนิ สิ ต และ
ลงทะเบียนเรียนโดยระบุ “รักษาสถานภาพนิสิต” ให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ปกติ มิฉะนั้นจะหมดสถานภาพนิสิตตามข้อ 32 (8)
ข้อ 13 การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน
13.1 นิ สิ ตจะขอลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิชา ณ สถาบั นอื่น ได้ เมื่อได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และหัวหน้าภาควิชาหรือ
ประธานสาขาวิชา โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
(1) รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด มิได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาและปี
การศึกษานั้น
(2) รายวิ ชาต้องเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา หรือการทําวิทยานิ พนธ์หรือการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ
13.2 ผลการศึกษาของรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันจะไม่นํามาคํานวณแต้ม
คะแนนเฉลี่ยสะสม
13.3 นิสิตต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ตามอัตรา
ที่สถาบันนั้นๆ กําหนด
กํา หนดเวลา วิ ธีก าร การชําระค่ า ธรรมเนีย มการศึก ษาและการลงทะเบีย นให้เ ป็น ไปตาม
รายละเอียดที่บัณฑิตวิทยาลัย กําหนดในแต่ละภาคการศึกษา
ข้อ 14 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
14.1 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยอนุมัติของ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้ง
ล่วงหน้า
14.2 นิ สิ ต จะต้ อ งชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา ตามวิ ธี ตามขั้ น ตอน และตามวั น ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด การผ่อนผันการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นอํานาจของอธิการบดีโดยผ่อนผันได้
ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา
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14.3 การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทต่าง ๆ ให้เป็นอํานาจของอธิการบดี โดยจัดทํา
เป็นประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละประเภทที่ได้รับการยกเว้น
14.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเสนออธิการบดีพิจารณาคืน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นกรณีไป
หมวด 3
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 15 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย
15.1 อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัย มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
15.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
15.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระ หน้าที่ในการ
บริ ห ารและพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอน ตั้ง แต่ ก ารวางแผน การควบคุ ม คุ ณ ภาพ การติ ด ตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น
พหุ วิ ท ยาการหรื อ สหวิ ท ยาการ ให้ เ ป็ น อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รได้ อี ก หนึ่ ง หลั ก สู ต รและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําได้ไม่เกิน 2 คน ทั้งนี้ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษไม่สามารถเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้
15.4 อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้ง
ให้ทําหน้าที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา
15.5 อาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง อาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่ได้รับการแต่งตั้งให้
รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้ เพื่อวิท ยานิพนธ์ หรื อการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิ ตเฉพาะราย เช่น การ
พิ จ ารณาโครงการ การให้ คํ า แนะนํ า และควบคุ ม ดู แ ล รวมทั้ ง การประเมิ น ความก้ า วหน้ า และการสอบ
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิต
15.6 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจําหรือบุคลากรในมหาวิทยาลัย
15.7 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ หมายถึง ผู้ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่ง ซึ่งกําหนดหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน ตามระยะเวลาที่กําหนด
15.8 อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา
15.9 อาจารย์บัณฑิตพิเศษ หมายถึง อาจารย์พิเศษหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิต
เฉพาะราย
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ข้อ 16 จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์
16.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
16.1.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
หรือในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจําหลักสูตร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น
16.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ หรือใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
กรณี ที่มี ความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิ ชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนิสิตน้อยกว่า 10 คน ทางมหาวิทยาลัยต้องเสนอจํานวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
16.1.3 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ
ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ในกรณีอาจารย์พิเศษ อาจได้รับยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท เว้นแต่มีคุณวุฒิขั้น
ต่ํ าปริ ญญาตรี หรื อเที ยบเท่ า และมี ประสบการณ์ การทํ างานที่ เกี่ ยวข้ องกั บวิ ชาที่ สอนมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจํา
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
16.2 ปริญญาโท
16.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ เว้นแต่หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข สามารถใช้การเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการได้
16.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
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ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ เว้นแต่
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข สามารถใช้การเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการได้
กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนิสิตน้อยกว่า 10 คน ทางมหาวิทยาลัยต้องเสนอจํานวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้น ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
16.2.3 อาจารย์ ที่ปรึก ษาวิทยานิพ นธ์แ ละการศึ ก ษาค้นคว้าอิ ส ระ แบ่ งออกเป็ น
2 ประเภท คือ
(1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต้องเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ เว้นแต่หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข สามารถใช้การเผยแพร่ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการได้
(2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ดังนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา ต้องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หรืออาจารย์บัณฑิตพิเศษ มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หรือในระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ
ซึ่ ง ตรงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระ โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
16.2.4 อาจารย์ผู้สอบ
16.2.4.1 อาจารย์ผู้ส อบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจํา
หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกรวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ
คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้
(1) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา และเป็ นผลงานทางวิ ช าการที่ ได้ รั บ การเผยแพร่ ต ามหลั ก เกณฑ์
ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ยกเว้นแต่
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข สามารถใช้การเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการได้

8
(2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หรือ
ในระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
16.2.4.2 อาจารย์ผู้สอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต้องมีองค์ประกอบ คุณวุฒิ
คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ เหมือนกับอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
16.2.5 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
16.3 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
16.3.1 อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ขั้ น ต่ํ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
สําหรับหลั กสูตรประกาศนียบั ตรบัณฑิ ตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจํ า
หลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
16.3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
กรณี ที่มี ความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนิสิตน้อยกว่า 10 คน ทางมหาวิทยาลัยต้องเสนอจํานวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
16.3.3 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทาง
วิ ช าการที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา และเป็ น ผลงานทางวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
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ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก แต่มี
คุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อย
กว่า 4 ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจําเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้อง
มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
16.4 ปริญญาเอก
16.4.1 อาจารย์ประจํ าหลั กสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้ นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
16.4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา และเป็ นผลงานทางวิ ช าการที่ ได้ รั บ การเผยแพร่ ต ามหลั ก เกณฑ์
ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนิสิตน้อยกว่า 10 คน ทางมหาวิทยาลัยต้องเสนอจํานวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
16.4.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
(1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ
(2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา ต้องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หรืออาจารย์บัณฑิตพิเศษ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก เป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัม พันธ์กับหัวข้อวิ ทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
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16.4.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมไม่น้อยกว่า 5 คน
ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้
(1) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
(2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ
มีผลงานทางวิชาการที่ ได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ ใ นฐานข้อมูล ที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก เป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัม พันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
16.4.5 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ที่ สั ม พั น ธ์ กั น หรื อ ในสาขาวิ ช าของรายวิ ช าที่ ส อน และต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ด้ า นการสอนและมี ผ ลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อาจให้อาจารย์ที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งทางวิชาการต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอน
ก็ได้
ทั้ งนี้ อาจารย์ พิ เศษต้ องมี ชั่ วโมงสอนไม่ เกิ นร้ อยละ 50 ของรายวิ ช าโดยมี
อาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
ข้อ 17 กรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต
นิสิตต้องเสนอคําร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต โดยความเห็นชอบของ
คณะบุคคลที่ขอแต่งตั้งและหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา เพื่อให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ทั้งนี้ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
ขณะที่นิสิตยังไม่มีกรรมการหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต ให้หัวหน้าภาควิชาหรือ
ประธานสาขาวิชา หรืออาจารย์ในภาควิชา ซึ่งมีชื่อในทําเนียบอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยที่หัวหน้าภาควิชาหรือ
ประธานสาขาวิชามอบหมายเป็นผู้แนะนําการศึกษา
ข้อ 18 ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
18.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนิสิตปริญญา
โทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
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กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการตาม
เกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมได้ไม่เกิน 5 คนต่อ
ภาคการศึกษา
กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดํารงตําแหน่งระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงาน
ทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอกรวมได้
ไม่เกิน 10 คนต่อภาคการศึกษา
กรณี อ าจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รมี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า และดํ า รงตํ า แหน่ ง
ศาสตราจารย์ ซึ่งมีความจําเป็นต้องดูแลนิสิตเกินกว่าจํานวนที่กําหนด ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา กรณี
มีความจําเป็นต้องดูแลนิสิตมากกว่า 15 คนต่อภาคการศึกษา ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเป็นรายกรณี
18.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิต
ปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา
หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจํานวนนิสิต
ที่ทําวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจํานวนนิสิตที่ศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 คน เว้นแต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คน
ต่อภาคการศึกษา
18.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย
หมวด 4
ระบบการศึกษา
ข้อ 19 ระบบการจัดการศึกษา
19.1 ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ (semester) คือ ภาคต้น และ
ภาคปลาย และอาจมีภาคฤดูร้อน (summer session) ต่อจากภาคปลายอีกหนึ่งภาคก็ได้ ภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ
มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 6 สัปดาห์
ทั้งนี้ ต้องมีชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
19.2 การคิดหน่วยกิต
หนึ่งหน่วยกิตเทียบเท่าการบรรยาย การอภิปรายปัญหา สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง หรือการ
ปฏิบัติการ สัปดาห์ละ 2 ถึง 3 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
19.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใ ช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญ หาไม่น้อยกว่า 15
ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
19.2.2 รายวิ ช าภาคปฏิ บั ติ ที่ ใ ช้ เ วลาฝึ ก หรื อ ทดลอง ไม่ น้ อ ยกว่ า 30 ชั่ ว โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
19.2.3 การฝึ ก งานหรื อ การฝึ ก ภาคสนาม ที่ ใ ช้ เ วลาฝึ ก ไม่ น้ อ ยกว่ า 45 ชั่ ว โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
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19.2.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งใช้เวลา
ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค
19.2.5 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
19.2.6 วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
19.3 นิสิตต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นจึงมี
สิทธิ์เข้าสอบไล่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ประจําวิชา
ข้อ 20 โครงสร้างหลักสูตร
20.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจํานวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
20.2 ปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่ง
การศึกษาเป็น 2 แผน คือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดย
ภาควิช าหรื อ สาขาวิ ช าอาจกํ า หนดให้ เรี ย นรายวิ ช าเพิ่ม เติ ม หรื อทํ า กิ จ กรรมทางวิ ช าการอื่ น เพิ่ ม ขึ้น ก็ ไ ด้
โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษา
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์ แต่
ต้องมีการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
20.3 ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและ
นักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่ ภาควิชาหรือสาขาวิชาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดย
ไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน
แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
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แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน
20.4 หลักสูตรใดที่ต่างจากข้อ 20.1 ข้อ 20.2 และข้อ 20.3 ให้เสนอขอความเห็นจาก
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นกรณีไป
ข้อ 21 ระยะเวลาการศึกษา
21.1 ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต และประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ใช้ เ วลาศึ ก ษาไม่ เ กิ น
3 ปีการศึกษา
21.2 ปริญญาโท ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
21.3 ปริญญาเอก
(1) ผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
(2) ผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
ทั้งนี้ ต้ องลงทะเบี ยนเรี ยนในระดั บปริ ญญาเอก ไม่ น้อยกว่ า 4 ภาคการศึ กษาปกติ
โดยเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษาปกติ
หากพ้นระยะเวลาการศึกษาตามที่กําหนด ถือว่าหมดสถานภาพนิสิตตามข้อ 32 (9)
21.4 สําหรับนิสิตที่ขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอก ต้องเรียนตามหลักสูตรใหม่ให้สําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดในข้อ 21.1 ข้อ 21.2 และข้อ 21.3 โดยนับระยะเวลาจากที่ได้ศึกษา
มาแล้วรวมกับระยะเวลาที่จะศึกษาต่อ
ข้อ 22 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
22.1 ระดับคะแนน ความหมาย และแต้มระดับคะแนนมีดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
A
ดีเยี่ยม (excellent)
B+
ดีมาก (very good)
B
ดี (good)
C+
ค่อนข้างดี (fairly good)
C
พอใช้ (fair)
D+
อ่อน (poor)
D
อ่อนมาก (very poor)
F
ตก (fail)
I
ยังไม่สมบูรณ์ (incomplete)
S
พอใจ (satisfactory)
U
ไม่พอใจ (unsatisfactory)
P
ผ่าน (passed)

แต้มคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0
-
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N

ยังไม่ทราบระดับคะแนน
(grade not reported)
ระดับคะแนน I ใช้เฉพาะกรณีที่นิสิตมีงานบางส่วนในวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ แต่มีผลการ
วัดผลอย่างอื่นของวิชานั้นตลอดภาคการศึกษา และเป็นที่พอใจของอาจารย์ผู้สอน
ระดับคะแนน S และ U ใช้สําหรับรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนประเภทไม่นับหน่วยกิต
(audit) รวมถึงรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และรายวิชาวิทยานิพนธ์ ที่นิสิตลงทะเบียนประเภทนับหน่วยกิต
(credit)
ระดับคะแนน P ใช้สําหรับรายวิชาที่ไม่นําค่าของหน่วยกิตมาคํานวณแต้มคะแนนเฉลี่ย
สะสม การฝึกงานที่ไม่มีหน่วยกิต หรือรายวิชาที่มีการเทียบโอนจากการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน
ระดับคะแนน N ใช้เฉพาะกรณีที่ยังไม่ได้รับรายงานการประเมินผลการศึกษา
22.2 การแก้ไขระดับคะแนน I และ N จะต้องกระทําให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน หลังวันส่ง
คะแนนวันสุดท้ายของภาคการศึกษานั้น การผ่อนผันต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และได้รับอนุมัติจากคณบดีเจ้าสังกัดรายวิชานั้น ทั้งนี้ต้องไม่เกินสิ้นภาคการศึกษาปกติถัดไป หากไม่ปฏิบัติตาม
ให้ถือว่านิสิตผู้นั้นได้ระดับคะแนน F หรือ U ในรายวิชานั้น
22.3 การแก้ไขระดับคะแนนต้องมีเหตุผลความจําเป็นพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา คณะกรรมการประจําคณะเจ้าสังกัดรายวิชานั้น
และได้รับอนุมัติจากรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้านวิชาการ
22.4 คะแนนสอบได้ สอบตก
22.4.1 นิสิ ต ประกาศนี ยบั ต รบัณฑิ ต นิ สิตประกาศนีย บัตรบั ณฑิต ชั้นสูง และนิสิ ต
ปริญญาโทที่เรียนวิชาระดับปริญญาตรี ถ้าได้ระดับคะแนน F ต้องเรียนซ้ํา ส่วนวิชาที่นับเป็นวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาทุกรายวิชา ถ้าได้ระดับคะแนนต่ํากว่า C ถือว่าต่ํากว่ามาตรฐานและต้องเรียนซ้ํา
22.4.2 นิ สิ ต ปริ ญ ญาเอก ถ้ า ได้ แ ต้ ม ระดั บ คะแนนในรายวิ ช าที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นแบบ
นับหน่วยกิตทุกรายวิชาได้ระดับคะแนนต่ํากว่า C ถือว่าต่ํากว่ามาตรฐานและต้องเรียนซ้ํา
22.5 การคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม
22.5.1 การคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตให้คิดจากแต้มระดับคะแนนทุกรายวิชา
ที่นิสิตลงทะเบียนเรียน ทั้งรายวิชาที่สอบได้ และรายวิชาที่สอบตก โดยแยกวิชาระดับปริญญาตรีเป็นส่วนหนึ่ง
ต่างหาก
สํ าหรั บรายวิ ชาหรื อกลุ่ มรายวิ ชาที่ เที ยบโอนจากต่ า งสาขาในมหาวิ ทยาลั ย
จะนํามาคํานวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม
ส่วนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่นํามา
คํานวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม
22.5.2 กรณีนิสิตสอบตกในรายวิชาระดับปริญญาตรี เมื่อเรียนซ้ําและสอบได้ แต่ยัง
ไม่ทําให้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมถึง 2.50 อาจเรียนรายวิชานั้นซ้ําอีก หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นในระดับ
ปริญญาตรี เพื่อยกแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา
หรือประธานสาขาวิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
22.5.3 วิชาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีระดับคะแนนตั้งแต่ B ขึ้นไป ไม่อนุญาตให้
ลงทะเบียนเรียนซ้ํา เพื่อยกแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม
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22.5.4 นิ สิ ตที่ จ ะมี สิท ธิ์ ได้ รับ ประกาศนีย บัต รบั ณ ฑิต ปริ ญ ญาโทประกาศนี ยบั ต ร
บัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก ต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า 3.00 จากระบบ
4 แต้มคะแนนหรือเทียบเท่า
ส่วนแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาระดับปริญญาตรีที่กําหนดให้เรียนเป็น
วิชาพื้นฐาน ต้องไม่ต่ํากว่า 2.50
22.5.5 มหาวิทยาลัยจะระงับการออกใบแสดงผลการศึกษา และใบรับรองใดๆ ให้แก่
นิสิต หากนิสิตค้างชําระหนี้สินภายในหรือภายนอกที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ถึงแม้จะได้มีการประกาศผล
การศึกษาไปแล้วก็ตาม
ข้อ 23 การสอบภาษาอังกฤษของนิสิตบัณฑิตศึกษา
นิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามความต้องการของ
บัณฑิตวิทยาลัย ตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
23.1 เข้าทดสอบภาษาอังกฤษและสอบผ่านตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
23.2 ได้รับการเทียบใบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษทั้งข้อเขียนและปากเปล่าจากผลคะแนน
สอบภาษาอังกฤษ KU-EPT หรือ TOEFL หรือ IELTS หรืออื่นๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการ
23.3 นิสิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 23.1 หรือ 23.2 อาจเข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษตามความ
ต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย และต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
23.4 การสอบภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตปริญญาเอก
นิสิตปริญญาเอกต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษเพื่อความสมบูรณ์แห่งหลักสูตรปริญญาเอก
ดังนี้
(1) การสอบข้ อ เขี ย น ใช้ ผ ลคะแนนทดสอบ KU-EPT ตามเกณฑ์ ที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
กําหนด หรือเข้าเรียนและสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย
(2) การสอบปากเปล่า เป็นการสอบรายบุคคล สําหรับนิสิตที่สอบผ่านข้อเขียนแล้ว
นิสิตต้องยื่นคําร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา ซึ่งกรรมการสอบจะประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ
สองคน และผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัยหนึ่งคน โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งตั้งจากกรรมการประจําตัวนิสิต
23.5 การยกเว้นการสอบภาษาอังกฤษให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการ
ข้อ 24 การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
24.1 คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบ
(1) ปริญญาโท
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ต้องสอบวัดคุณสมบัติ ซึ่งจะมีสิทธิ์สอบได้เมื่อลงทะเบียน
เรียนครบ 1 ภาคการศึกษา และก่อนสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายไม่น้อยกว่า 120 วัน การสอบอาจเป็นแบบ
ข้อเขียนหรือปากเปล่าหรือทั้งสองอย่าง
(2) ปริญญาเอก
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หลั ก สู ต รแบบ 1.1 และแบบ 1.2 ต้ อ งสอบวั ดคุ ณ สมบั ติ ซึ่ ง จะมี สิ ท ธิ์ ส อบได้
เมื่อลงทะเบียนเรียนครบ 1 ภาคการศึกษา และก่อนสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายไม่น้อยกว่า 120 วัน การสอบ
อาจเป็นแบบข้อเขียนหรือปากเปล่าหรือทั้งสองอย่าง
หลักสูตรแบบ 2.1 และแบบ 2.2 ต้องสอบวัดคุณสมบัติ โดยสอบผ่านรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (ไม่รวมหน่วยกิตวิทยานิพนธ์) การสอบ
ต้องสอบทั้งแบบข้อเขียนและปากเปล่า
24.2 วิธีการสอบ
24.2.1 การสอบข้อเขียน
(1) ปริญญาโท
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ให้นิสิตเลือกสอบในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
การทําวิทยานิพนธ์ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หัวหน้าภาควิชาหรือประธาน
สาขาวิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการในการสอบของสาขาวิชา
ที่นิสิตเลือกสอบจะแต่งตั้งโดยหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชานั้น โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน
(2) ปริญญาเอก
หลั ก สู ต รแบบ 1.1 และแบบ 1.2 ให้ นิ สิ ต เลื อ กสอบสาขาวิ ช า
ที่เกี่ยวข้องกับการทําวิทยานิพนธ์ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หัวหน้าภาควิชา
หรือประธานสาขาวิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการในการสอบ
ของสาขาวิชาที่นิสิตเลือกสอบจะแต่งตั้งโดยหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชานั้น โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน
หลักสูตรแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จัดสอบโดยคณะกรรมการที่หัวหน้า
ภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่นิสิตเรียนเป็นวิชาเอก เสนอขอแต่งตั้งโดยมีอาจารย์จากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ร่วมเป็นกรรมการ และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
24.2.2 การสอบปากเปล่า
(1) ปริญญาโท
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ให้นิสิตเลือกสอบสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการ
ทําวิทยานิพนธ์ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา
และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักทําหน้าที่เป็นประธาน
ในการสอบ ในกรณีที่มีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่ถึง 3 คน ให้ภาควิชาหรือสาขาวิชาเสนอชื่อ
อาจารย์ประจําเพิ่มเติมให้ครบ 3 คน
(2) ปริญญาเอก
หลั ก สู ต รแบบ 1.1 และแบบ 1.2 ให้ นิ สิ ต เลื อ กสอบสาขาวิ ช า
ที่เกี่ยวข้องกับการทําวิทยานิพนธ์ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หัวหน้าภาควิชา
หรือประธานสาขาวิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ทําหน้าที่เป็นประธานในการสอบ ในกรณีที่มีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่ถึง 3 คน ให้ภาควิชาหรือ
สาขาวิชาเสนอชื่ออาจารย์ประจําเพิ่มเติมให้ครบ 3 คน
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หลั ก สู ต รแบบ 2.1 และแบบ 2.2 บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย จะแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม (ถ้ามี) และผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย 1 คน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักทําหน้าที่เป็นประธาน
ในการสอบ ในกรณีไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมให้ภาควิชาหรือสาขาวิชาเสนอชื่ออาจารย์ประจํา
เพิ่มเติมได้อีก 1 คน
24.3 ในกรณีสอบไม่ผ่านในครั้งแรก ให้มีการสอบแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งภายใน 90 วัน นับจาก
วันสอบครั้งแรก ในกรณีที่สอบไม่ผ่านเป็นครั้งที่สอง ถือว่าหมดสถานภาพนิสิตตามข้อ 32 (6)
24.4 การสอบจะผ่านได้โดยความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ของคณะกรรมการที่ทําการสอบ
ข้อ 25 การสอบประมวลความรู้ระดับปริญญาโท
25.1 คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบ
25.1.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 อาจจะสอบประมวลความรู้ โดยสอบผ่านรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (ไม่รวมหน่วยกิตวิทยานิพนธ์) ทั้งนี้
การสอบประมวลความรู้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชา
25.1.2 หลั ก สู ต รแผน ข ต้ อ งสอบประมวลความรู้ โดยสอบผ่ า นรายวิ ช าระดั บ
บัณฑิตศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (ไม่รวมหน่วยกิตการศึกษาค้นคว้าอิสระ)
การสอบอาจเป็นแบบข้อเขียนหรือปากเปล่าหรือทั้งสองอย่าง
25.2 วิธีการสอบ
25.2.1 การสอบข้อเขียน
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และหลักสูตรแผน ข จัดสอบโดยคณะกรรมการ
การสอบที่หัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่นิสิตเรียนเป็นวิชาเอกเสนอขอแต่งตั้ง โดยมีอาจารย์จาก
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
25.2.2 การสอบปากเปล่า
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และหลักสูตรแผน ข บัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการอย่ า งน้ อ ย 3 คน ประกอบด้ ว ยอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก หรื อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) และผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย 1 คน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ทําหน้าที่เป็นประธานในการสอบ ในกรณีไม่มี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ให้ภาควิชาหรือสาขาวิชาเสนอชื่ออาจารย์ประจําเพิ่มเติมได้อีก 1 คน
25.3 ในกรณีสอบไม่ผ่านในครั้งแรก ให้มีการสอบแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งภายใน 60 วัน นับจาก
วันสอบครั้งแรก ในกรณีสอบไม่ผ่านเป็นครั้งที่สอง ถือว่าหมดสถานภาพนิสิตตามข้อ 32 (6)
25.4 การสอบจะผ่านได้โดยความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ของคณะกรรมการที่ทําการสอบ
ข้อ 26 วิทยานิพนธ์
26.1 นิสิตต้องส่งโครงการวิทยานิพนธ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษา
ประจําตัวนิสิต และหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา เพื่อขออนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
26.1.1 นิสิตปริญญาโท ก่อนสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4 นับแต่เริ่มเข้าศึกษา
26.1.2 นิสิตปริญญาเอก ก่อนสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 6 นับแต่เริ่มเข้าศึกษา
มิฉะนั้นจะต้องหมดสถานภาพนิสิตในภาคการศึกษาต่อไป ตามข้อ 32 (7)
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26.2 การเสนอขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์
26.2.1 ปริญญาโท ให้นิสิตปรึกษาเพื่อกําหนดรายละเอียดโครงการวิทยานิพนธ์กับ
อาจารย์ที่ปรึกษา หลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิตและหัวหน้าภาควิชา
หรือประธานหลักสูตรแล้วแต่กรณี ให้ยื่นเสนอขออนุมัติจํานวน 1 ชุด ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องได้รับ
อนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ก่อนสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายไม่น้อยกว่า 90 วัน
26.2.2 ปริญญาเอก ให้นิสิตปรึกษาเพื่อกําหนดรายละเอียดโครงการวิทยานิพนธ์กับ
อาจารย์ที่ปรึกษา หลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิตและหัวหน้าภาควิชา
หรือประธานหลักสูตรแล้วแต่กรณี ให้ยื่นเสนอขออนุมัติจํานวน 1 ชุด ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้อง
ได้รับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ก่อนสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายไม่น้อยกว่า 270 วัน
26.3 การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับโครงการวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้ยื่นคําร้อง
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต และหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา
ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การนับเวลา 90 วัน หรือ 270 วัน ตามข้อ
26.2 ให้นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์
26.4 การเรียบเรียงและจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ต้องเป็นไปตามที่กําหนดในคู่มือวิทยานิพนธ์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ใช้บังคับในขณะนั้น หรือตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
26.5 ผลงานวิท ยานิพ นธ์ต้อ งผ่า นการตรวจสอบการลอกเลีย นงานวรรณกรรมตามที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 27 การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
27.1 บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ประกอบด้วยประธาน
การสอบ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) โดยคณะกรรมการดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงาน
ทางวิชาการ ตามข้อ 16.2.4 สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท และข้อ 16.4.4 สําหรับหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก
27.2 นิสิตต้องเสนอวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระให้คณะกรรมการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ายได้อ่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนถึงวันสอบ
27.3 วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระที่นําเข้าสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ต้องมีรูปแบบ
สมบูรณ์ตามแบบของคู่มือวิทยานิพนธ์ และผ่านการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม
27.4 วิธีการจัดสอบ จะต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
27.5 การสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยจะผ่ า นได้ โดยความเห็ น ชอบเป็ น เอกฉั น ท์ ข อง
คณะกรรมการสอบ
27.6 เมื่อผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายแล้ว นิสิตต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา
ค้นคว้าอิสระให้เรียบร้อยและสมบูรณ์ตามคําแนะนําของคณะกรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และส่ง
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามขั้นตอนและเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศใช้ในขณะนั้น หาก
ไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ พร้อมส่งหลักฐานการขอจบการศึกษา
ภายใน 120 วัน นับจากวันสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ให้ถือว่าการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายครั้งนั้นเป็นโมฆะ
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ข้อ 28 การเปลี่ยนสาขาวิชาเอก
28.1 การเปลี่ยนสาขาวิชาเอกอาจกระทํ าได้ใ นกรณีมีเหตุ ผลอั นสมควร ทั้งนี้ โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา หรือประธานหลักสูตรแล้วแต่กรณี ของสาขาวิชาเอกเดิม และ
หัวหน้าภาควิชาหรือประธานหลักสูตรแล้วแต่กรณี ของสาขาวิชาเอกใหม่ และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
28.2 นิ สิตสามั ญผู้ขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอกต้องเรียนรายวิชาในสาขาวิชาเอกเดิม มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ และต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 โดยนับทุกรายวิชา
ที่ลงทะเบียนเรียน กรณีที่เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 หรือหลักสูตรระดับปริญญาเอก
แบบ 1 ต้องได้ระดับคะแนน S ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
การนับระยะเวลาศึกษา ให้นับตั้งแต่การมีสถานภาพนิสิต
ข้อ 29 การเทียบโอนผลการเรียน
29.1 การเทียบโอนผลการเรียนกระทําได้โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้า
ภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีหลักเกณฑ์การเทียบโอน
ผลการเรียน ดังนี้
(1) เป็ น รายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม รายวิ ช าในหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาหรื อ เที ย บเท่ า
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
(2) เป็นรายวิ ชาหรือกลุ่ มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุ มไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ และเรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
(3) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ํากว่าระดับคะแนน B หรือแต้ม
คะแนน 3.00 หรือเทียบเท่าหรือได้ระดับคะแนน S
(4) การโอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระจะกระทํามิได้ ยกเว้น
นิสิตที่ลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในและต่างประเทศซึ่งอยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือในการรับถ่าย
โอนหน่วยกิต
(5) เทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยกิต
รวมของหลักสูตรที่โอน
อนึ่ง ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของ
หลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
(6) ใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา และลงทะเบียนเรียน
รายวิชาหรือเรียนวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต สําหรับปริญญาโท ส่วน
ปริญญาเอกจํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ต้องสอดคล้องกับหลักสูตร ยกเว้นนิสิตที่ลงทะเบียนในมหาวิทยาลัย
อื่นทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือในการรับถ่ายโอนหน่วยกิต
29.2 การโอนหน่วยกิตในโครงการปริญญาร่วมสถาบัน
29.2.1 นิสิตที่ไปลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้
โครงการความร่วมมือ ในการรับถ่ายโอนหน่วยกิตสามารถโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของหน่วยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร หรือเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ฉบับที่ใช้บังคับในปัจจุบัน
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29.2.2 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอยู่
ภายใต้โครงการรับถ่ายโอนหน่วยกิต จะไม่สามารถโอนหน่วยกิตของรายวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อปรับพื้นฐาน
ทั้ ง นี้ ในขณะที่ นิ สิ ต ไปลงทะเบี ย นในมหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ โ ครงการดั ง กล่ า ว
ให้ ถื อ ว่ า เป็ น นิสิ ต เต็ ม เวลาและยั ง คงสถานภาพนิสิ ต ของมหาวิท ยาลั ย โดยนิ สิ ต จะต้ อ งลงทะเบี ย นรั ก ษา
สถานภาพนิสิต หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาและชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 30 เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
30.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเรียนครบตามจํานวน
หน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า
30.2 ปริญญาโท
30.2.1 แผน ก แบบ ก 1
(1) เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย
โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
(2) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ
30.2.2 แผน ก แบบ ก 2
(1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้แต้ม
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
(2) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
(3) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
30.2.3 แผน ข
(1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้แต้ม
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
(2) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
ด้วยข้อเขียนหรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
(3) รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้า
อิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
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30.3 ปริญญาเอก
30.3.1 แบบ 1
(1) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็น
ผู้มีสิทธิ์ขอทําวิทยานิพนธ์
(2) เสนอวิ ท ยานิพ นธ์ และสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ าขั้ นสุ ดท้ าย โดย
คณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
(3) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรื อ อย่ า งน้ อ ยได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง
30.3.2 แบบ 2
(1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้แต้ม
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
(2) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็น
ผู้มีสิทธิ์ขอทําวิทยานิพนธ์
(3) เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย โดย
คณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
(4) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรื อ อย่ า งน้ อ ยได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ
หมวด 5
การลาพักการศึกษา การหมดสถานภาพ และการคืนสถานภาพ
ข้อ 31 การลาพักการศึกษา
31.1 การลาพักการศึกษา ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ หัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และได้รับอนุมัติจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันเริ่มสอบไล่ของภาคการศึกษานั้นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
31.2 นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา การรักษา
สถานภาพนิสิต และต้องลงทะเบียนเรียนรักษาสถานภาพนิสิตด้วย
31.3 นิสิตจะลาพักการศึกษาติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติไม่ได้
31.4 ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย
31.5 นิสิตใหม่ที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าศึกษาไม่มีสิทธิ์ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาแรก
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ข้อ 32 การหมดสถานภาพนิสิต
สถานภาพนิสิตหมดลงเมื่อนิสิต
(1) ถึงแก่กรรม
(2) ได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อหนึ่งข้อใดในข้อ 6 หรือขึ้นทะเบียน
เป็นนิสิตซ้ําเกินกว่า 1 สาขาวิชา
(4) แจ้งความเท็จ หรือปกปิดความจริง หรือปลอมแปลงหลักฐาน
(5) นิสิตทดลองเรียนที่มีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ได้ตามกําหนดในข้อ 8.2
(6) สอบวัดคุณสมบัติหรือสอบประมวลความรู้ไม่ผ่านเป็นครั้งที่สอง
(7) ไม่ส่งโครงการวิทยานิพนธ์ภายในกําหนดตามข้อ 26.1.1 หรือ 26.1.2
(8) ไม่ลงทะเบียนเรียน หรือไม่ล งทะเบียนเรียนรักษาสถานภาพนิสิตให้เสร็จสิ้น
ภายในสองสัปดาห์แรกนับแต่วันเปิดภาคเรียน เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากคณบดีเจ้าสังกัดนิสิต
(9) ไม่สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาที่กําหนด
(10) ลาออกและได้รับอนุมัติแล้ว
(11) ต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือ
ความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
(12) ถูกลงโทษทางวินัยให้ไล่ออก หรือให้ออก
(13) ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การหมด
สถานภาพนิสิต
ข้อ 33 การคืนสถานภาพนิสิต
นิสิตที่หมดสถานภาพนิสิตตามข้อ 32 (7) หรือ 32 (8) สามารถยื่นคําร้องเพื่อขอ
คืน สถานภาพนิ สิ ต ได้ภ ายในระยะเวลาที่บั ณ ฑิต วิ ท ยาลั ย กํา หนด การคื น สถานภาพนิ สิ ต ต้ อ งได้ รั บ ความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และหัวหน้า
ภาควิ ช าหรื อ ประธานสาขาวิ ช า โดยคณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เป็ น ผู้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ และกํ า หนดเงื่ อ นไข
ในการศึกษา
หมวด 6
วินัยนิสติ
ข้อ 34 วินัยนิสิต
34.1 นิสิตมีหน้าที่ปฏิบัติตนตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ทุกประการ และรักษาวินัยโดยเคร่งครัดเสมอ
34.2 นิสิตมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักศีลธรรมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในทุกโอกาส
34.3 นิสิตมีหน้าที่รักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย โดยละเว้นการประพฤติใดๆ
ที่นํามา หรืออาจนํามาซึ่งความเสียหายแก่ตนเอง และมหาวิทยาลัย
34.4 นิสิตมีหน้าที่รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ และละเว้นความประพฤติใดๆ ที่อาจนํามา
ซึ่งการแตกความสามัคคีในหมู่คณะ
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34.5 นิสิตมีหน้าที่แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบทันที เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวหรือ
ที่พักอาศัย
34.6 นิสิตต้องสามารถแสดงบัตรประจําตัวนิสิตได้ทันที เมื่อเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยหรือ
เจ้าหน้าที่อื่นๆ ขอตรวจสอบ
34.7 นิสิตต้องไม่ครอบครอง ไม่เสพ รวมทั้งไม่จําหน่ายสุราและสิ่งเสพติดใด ๆ ในบริเวณ
มหาวิทยาลัย
34.8 นิสิตต้องไม่พกอาวุธ หรือวัตถุระเบิดเมื่ออยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย
34.9 นิสิตต้องไม่ก่อเรื่องวิวาทกับนิสิตด้วยกัน หรือบุคคลอื่น ภายในหรือภายนอกบริเวณ
มหาวิทยาลัย
34.10 นิสิตต้องไม่เล่นการพนันขันต่อทุกประเภทไม่ว่าจะประสงค์ต่อทรัพย์หรือไม่ก็ตาม
ในบริเวณมหาวิทยาลัย
34.11 นิ สิ ต ต้ อ งไม่ จั ด สิ่ ง พิ ม พ์ สิ่ ง วาด สิ่ ง เขี ย น หรื อ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ดๆ อั น อาจ
กระทบกระเทือนถึงผู้อื่น ออกโฆษณาเผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
34.12 นิสิตต้องไม่นําขนบธรรมเนียม หรือวิธีการอันไม่เหมาะสมมาปฏิบัติ ไม่ว่าในหรือนอก
บริเวณมหาวิทยาลัย
34.13 นิ สิ ต ต้ อ งไม่ จั ด การประชุ ม หรื อ ชุ ม นุ ม กิ จ กรรม โดยไม่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
มหาวิทยาลัย
34.14 นิสิตต้องไม่ทําลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
34.15 นิสิตต้องไม่นําสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย หรือมีสิ่งของ
ผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง
34.16 นิสิตต้องไม่ประพฤติตนเป็นอันธพาล
34.17 นิสิตต้องไม่ปลอมแปลงเอกสาร หรือลายมือชื่อของผู้อื่น
34.18 นิสิตต้องไม่กระทําการที่เกี่ยวข้องกับการส่อทุจริตหรือการทุจริตในการสอบ
34.19 นิสิตต้องไม่ทุจริตในการทําวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ การทุจริตในการ
ทําวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
34.20 นิสิตต้องไม่คัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือผลงานตีพิมพ์
ทางวิชาการ การคัดลอกผลงาน ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ 35 การลงโทษทางวินัย
35.1 การลงโทษทางวินัยนิสิตที่กระทําผิดวินัยมี 11 สถาน คือ
(1) ตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร แล้วแต่กรณี
(2) ให้ทํางานบริการสังคมตามควรแต่กรณี
(3) ภาคทัณฑ์ และทําทัณฑ์บน
(4) ให้พักการศึกษามีกําหนดตั้งแต่ 1 ภาคการศึกษา ถึง 3 ปีการศึกษา แล้วแต่กรณี
(5) ระงับ การให้ปริ ญ ญา หรือ การออกใบแสดงผลการศึกษา หรื อใบรับรองใด ๆ
มีกําหนดไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
(6) ให้ออกโดยระบุไว้ในใบแสดงผลการศึกษาว่า “ถูกให้ออกจากการศึกษา” หรือ
“Dismissed”
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(7) ไล่ออกโดยระบุไว้ในแบบแสดงผลการศึกษาว่า “ไล่ออก” หรือ “Dishonorably
Expelled”
(8) ในกรณีที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และสําเร็จการศึกษาแล้ว ให้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยถอดถอนปริญญาต่อไป
(9) กรณีส่อทุจริตหรือทุจริตในการสอบให้มีการลงโทษ ให้ถือว่าได้ระดับคะแนน F
หรือ U ในวิชานั้นและถือว่าผิดวินัย นิสิตต้องได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และไม่มี
สิทธิขอถอนการลงทะเบียนในรายวิชานั้น และ
ก. ให้พักการศึกษาตามโทษทางวินัยข้อ 35.1 (4) หรือ
ข. ให้ออกตามโทษทางวินัยข้อ 35.1 (6) หรือ
ค. ไล่ออกตามโทษทางวินัยข้อ 35.1 (7)
(10) กรณีทุจริตในการทําวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระและกรณีคัดลอก
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ ให้มีการลงโทษ ดังนี้
ก. ให้ออกตามโทษทางวินัยข้อ 35.1 (6) หรือ
ข. ไล่ออกตามโทษทางวินัยข้อ 35.1 (7) หรือ
ค. ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาแล้ว ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยถอดถอนปริญญา
ต่อไป
ทั้ งนี้ กรณี ที่นิสิ ตทํ าให้ ท รัพย์ สิ นของมหาวิท ยาลั ยสูญ หายหรื อเสีย หาย ต้อ งชดใช้
ค่าเสียหาย
35.2 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทําผิดวินัย
ของนิสิตแล้วเสนอโทษตามความเหมาะสมกับความผิดต่ออธิการบดี เพื่อพิจารณาสั่งลงโทษต่อไป
หมวด 7
การรับปริญญา
ข้อ 36 การขอรับปริญญา
36.1 นิสิตแสดงความจํานงขอรับปริญญา และชําระค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร ตามกําหนด
ในประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
36.2 นิสิตที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
36.2.1 ปฏิบัติตามข้อกําหนดต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยครบถ้วน
36.2.2 ชําระหนี้สินทั้งหมดที่มีต่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบันหรือองค์การใด
ในมหาวิทยาลัย
36.2.3 มีความประพฤติเหมาะสม และมีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบของ
มหาวิทยาลัยและวินัยของนิสิต
36.3 สภามหาวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาอนุมัติปริญญา
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หมวด 8
บทเฉพาะกาล
ข้อ 37 บรรดาประกาศหรือคําสั่งที่มีผลบังคับใช้อยู่ก่อน หรือในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้มี
ผลบังคับใช้อยู่ต่อไป จนกว่าจะได้มีการกําหนดขึ้นใหม่ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ หรือการดําเนินการอื่นใด ที่
อาศัยอํานาจตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฉบั บ ที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ อ ยู่ ก่ อ น หรื อ ในวั น ที่ ข้ อ บั ง คั บ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ อ ยู่ ต่ อ ไป จนเสร็ จ สิ้ น การ
ดําเนินการในเรื่องนั้นๆ
ระเบียบอื่นๆ ที่มิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้อนุโลมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
ข้อ 38 นิสิตที่เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนปีการศึกษา 2560 ให้ใช้
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ใช้บังคับ
ขณะที่รับเข้าศึกษา บังคับจนหมดสถานภาพนิสิต ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
ประกาศ ณ วันที่ ........................................................
ลงนาม..........................................................................
(........................................................................)
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

