
 

(ร่าง) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 
    

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
พ.ศ . 2558 และโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่... เมื่อวันที่ ... 
จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังน้ี 
 
 ข้อ 1  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559” 
 
 ข้อ 2  ข้อบังคับน้ีใช้บังคับต้ังแต่ …………………….. เป็นต้นไป 
 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิก 
 3.1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
 3.2 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 
7 เมษายน พ.ศ. 2558 
 
 ข้อ 4  ในข้อบังคับน้ี 
 “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  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี 
 กรณีใดที่มิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับน้ี หรือมิได้กําหนดเป็นระเบียบปฏิบัติไว้ในข้อบังคับน้ี ให้
อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการมีอํานาจออกระเบียบ วิธีปฏิบัติ และสั่งปฏิบัติการได้
ตามที่เห็นสมควร ทั้งน้ี ต้องไม่ขัดต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ฉบับที่บังคับใช้ในปัจจุบัน  
 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับน้ีได้ ให้เสนออธิการบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการวิชาการพิจารณาเป็นรายกรณีไป 

เรื่องเสร็จที่ 10 ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทําร่างประกาศ ระเบียบ และขอ้บังคับเก่ียวกับการศึกษาฯ  
ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 
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หมวด 1 
การรบัเข้าศกึษา 

    
 
 ข้อ 6  คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัครเข้าศึกษา 
       6.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
 สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาในปีการศึกษาสุดท้าย ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 6.2 หลักสูตรปริญญาโท  
 สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
 6.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  
 สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
หรือระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี หรือระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
 6.4 หลักสูตรปริญญาเอก  
 สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ 
มหาวิทยาลัยกําหนด  
 6.5 มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  
 6.6 ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปน้ี 
       6.6.1 เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง 
       6.6.2 เป็นคนวิกลจริต 
 6.6.3 เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา 
 6.6.4 ถกูคัดช่ือออกจากสถานศึกษาเพราะกระทําความผิดทางวินัย  
 การรับสมัคร ใบสมัครและหลักฐาน ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ในแต่ละ      
ภาคการศึกษา 
 
 ข้อ 7  การพิจารณารับเข้าศึกษา 
 7.1 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยภาควิชาหรือสาขาวิชาเป็นผู้เสนอรายช่ือคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจํา
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอย่างน้อย 2 คน ต้องเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 7.2 คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่พิจารณารับ
บุคคลเข้าศึกษา ทั้งน้ีจะรับบุคคลใดเข้าศึกษาในสถานภาพนิสิตใด โดยเง่ือนไขใด ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
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
มีเง่ือนไขว่าภาคการศึกษาแรกต้องลงทะเบียนเรียนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาแบบนับหน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และต้องสอบผ่านทุกวิชาโดยมีแต้มคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.00 จึงจะเปล่ียน
สถานภาพเป็นนิสิตสามัญได้ มิฉะน้ันจะถูกคัดช่ือออกจากการเป็นนิสิตของบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 ข้อ 9  การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
 9.1 ผู้ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาแล้ว และมีสิทธ์ิเข้าศึกษาได้เพียงหน่ึง
สาขาวิชาเท่าน้ัน ทั้งน้ีจะขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตเกินกว่า 1 สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้  
 9.2 ผู้ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา และรายงานตัวที่บัณฑิตวิทยาลัย 
ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มิฉะน้ันถือว่าสละสิทธ์ิ บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่
ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

หมวด 2 
การลงทะเบยีน 

    
 
 ข้อ 10  การลงทะเบียนเรียน 
 นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนตามกําหนดของมหาวิทยาลัย 
 10.1 การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติให้ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 15 หน่วยกิต ส่วนใน
ภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 7 หน่วยกิต ทั้งน้ี ในภาคการศึกษาแรกให้ลงทะเบียนเรียน 
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
 กรณีที่มีความจําเป็นต้องลงทะเบียนเรียนไม่เป็นไปตามกําหนด ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และ 
หัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 10.2 การลงทะเ บียนเรี ยนล่ า ช้ า  ต้ องกระทํ าภายใน  2 สัปดาห์ นับจาก วันเ ปิด 
ภาคการศึกษาปกติ ส่วนในภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากพ้นกําหนดการลงทะเบียน
เรียนล่าช้าต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ และหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 10 .3  นิ สิ ตที่ ไ ม่ ล งทะ เ บี ยน เ รี ยน ใ ห้ เ ส ร็ จสิ้ นภาย ใน  2  สั ปดา ห์  นั บแ ต่ วัน เ ปิ ด 
ภาคการศึกษา จะหมดสถานภาพนิสิตตามข้อ 32 (8) 
 10.4 นิสิตต้องตรวจสอบสถานภาพนิสิตก่อนลงทะเบียนเรียนทุกคร้ัง หากไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียน
เรียนแต่ได้ลงทะเบียนเรียน หรือชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว ถือว่าการลงทะเบียนน้ันเป็นโมฆะ และ
จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
 ข้อ 11  การขอเพ่ิม ขอลด และขอถอนรายวิชา 
 11.1 การขอเพ่ิม ขอลด หรือการเปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน หมู่เรียน ต้องกระทําภายใน 
2 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ ส่วนภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 11.2 การขอถอนรายวิชาเรียนบางรายวิชาภายหลังจาก 60 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ปกติ หรือภายในกําหนดตามปฏิทินการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ 
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ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ทั้งน้ีต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวัน
สอบไล่ของภาคการศึกษาน้ัน ๆ ไม่น้อยกว่า 7 วันตามกําหนดในปฏิทินการศึกษา  
 
 ข้อ 12  การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสถานภาพนิสิต 
 12.1 นิสิตที่เรียนรายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตรและเรียนรายวิชาตามเง่ือนไข 
การรับเข้าศึกษาแล้ว แต่ยังไม่สําเร็จการศึกษาให้ลงทะเบียนรักษาสถานภาพนิสิตทุกภาคการศึกษาปกติ ดังน้ี 
  (1) กรณียังไม่สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ให้ชําระค่าบํารุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และค่าธรรมเนียมพิเศษคณะ  
                   (2) กรณีสอบผ่านปากเปล่าขั้นสุดท้ายแล้ว ให้ชําระค่าบํารุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 12.2 นิสิตที่เรียนรายวิชาไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และไม่ครบตามเง่ือนไขการรับเข้า
ศึกษา ที่จะลาพักการศึกษา ต้องชําระค่าบํารุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและค่าธรรมเนียมพิเศษคณะ 
ในภาคการศึกษาปกติที่ลาพักการศึกษานั้น และลงทะเบียนเรียนเพ่ือรักษาสถานภาพนิสิต 
 12.3 นิสิตที่ประสงค์จะจบการศึกษาในภาคฤดูร้อน จะต้องชําระค่าบํารุงการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาภาคฤดูร้อน 
 12.4 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสถานภาพนิสิต ต้องชําระค่ารักษาสถานภาพนิสิตและ
ลงทะเบียนเรียนโดยระบุ “รักษาสถานภาพนิสิต” ให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ปกติ มิฉะน้ันจะหมดสถานภาพนิสิตตามข้อ 32 (8)  
 
 ข้อ 13  การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน   
 13.1 นิสิตจะขอลงทะเบียนเรียนรายวิชา ณ สถาบันอ่ืนได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และหัวหน้าภาควิชาหรือ
ประธานสาขาวิชา โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ภายใต้เง่ือนไขดังน้ี  
   (1) รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด มิได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาและปี
การศึกษานั้น 
   (2) รายวิชาต้องเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา หรือการทําวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ 
 13.2 ผลการศึกษาของรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันจะไม่นํามาคํานวณแต้ม
คะแนนเฉล่ียสะสม     
 13.3 นิสิตต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ตามอัตรา 
ที่สถาบันน้ันๆ กําหนด 
 กําหนดเวลา วิธีการ การชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาและการลงทะเบียนให้เป็นไปตาม
รายละเอียดที่บัณฑิตวิทยาลัย กําหนดในแต่ละภาคการศึกษา 
 ข้อ 14  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 14.1 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยอนุมัติของ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้ง
ล่วงหน้า 
          14.2 นิสิตจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามวิธี ตามข้ันตอน และตามวันที่
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 
อาจารย์ระดบับณัฑิตศกึษา 

    
 
 ข้อ 15  อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย 
 15.1 อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัย มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
 15.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งน้ี สามารถเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้น้ันมีคุณวุฒิตรง 
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร  
 15.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระ หน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลา 
ที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น 
พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหน่ึงหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําได้ไม่เกิน 2 คน ทั้งน้ี อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษไม่สามารถเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้  
 15.4 อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งต้ัง
ให้ทําหน้าที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา  
 15.5 อาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง อาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษท่ีได้รับการแต่งต้ังให้
รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพ่ือวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตเฉพาะราย เช่น การ
พิจารณาโครงการ การให้คําแนะนําและควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าและการสอบ
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิต 
 15.6 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถงึ ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจําหรือบุคลากรในมหาวิทยาลัย  
 15.7 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ หมายถึง ผู้ที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังให้เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรใด
หลักสูตรหน่ึง ซึ่งกําหนดหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน ตามระยะเวลาที่กําหนด 
 15.8 อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา 
 15.9 อาจารย์บัณฑิตพิเศษ หมายถึง อาจารย์พิเศษหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งต้ังจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพ่ือวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิต
เฉพาะราย 
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 ข้อ 16  จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์  
 16.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 16.1.1  อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
หรือในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจําหลักสูตร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ัน  
   16.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ 
ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 
ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ หรือใน
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนิสิตน้อยกว่า 10 คน ทางมหาวิทยาลัยต้องเสนอจํานวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีน้ันให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี  
  16.1.3 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ
ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ 
เป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
    ในกรณีอาจารย์พิเศษ อาจได้รับยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท เว้นแต่มีคุณวุฒิขั้น
ตํ่ าปริ ญญาตรี หรื อ เที ยบเท่ า  และมี ประสบการณ์ การทํ างานที่ เ ก่ี ยวข้ อง กั บวิ ชาที่ สอนมาแล้ ว 
ไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งน้ี อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจํา 
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
    สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 
 16.2 ปริญญาโท 
 16.2.1  อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ 
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ เว้นแต่หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข สามารถใช้การเผยแพร่ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการได้  
 16.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ 
ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 
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ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ เว้นแต่
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข สามารถใช้การเผยแพร่ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการได้ 
 กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนิสิตน้อยกว่า 10 คน ทางมหาวิทยาลัยต้องเสนอจํานวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีน้ัน ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี  
 16.2.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น 
2 ประเภท คือ 
   (1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต้องเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ เว้นแต่หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข สามารถใช้การเผยแพร่ใน
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการได้ 
    (2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ 
ดังน้ี 
   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา ต้องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
   สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
หรืออาจารย์บัณฑิตพิเศษ มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หรือในระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
   กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ 
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
  16.2.4 อาจารย์ผู้สอบ 
    16.2.4.1 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจํา
หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกรวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งน้ี ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ 
คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังน้ี 
    (1) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 
ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ยกเว้นแต่
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข สามารถใช้การเผยแพร่ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการได้ 
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    (2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ
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 ที่มีคุณวุฒิขั้นตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
   ทั้งน้ี อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน  

16.3 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
  16.3.1  อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ัง
ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ 
ต้องเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจํา
หลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 
  16.3.2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนิสิตน้อยกว่า 10 คน ทางมหาวิทยาลัยต้องเสนอจํานวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีน้ันให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
   16.3.3 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ 
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
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    ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก แต่มี
คุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อย
กว่า 4 ปี ทั้งน้ี อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจําเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
    สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้อง
มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ  
 16.4 ปริญญาเอก 
  16.4.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ัง
ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ 
ต้องเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
  16.4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 
ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
    กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนิสิตน้อยกว่า 10 คน ทางมหาวิทยาลัยต้องเสนอจํานวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีน้ันให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
  16.4.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
    (1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร 
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ 
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
     (2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังน้ี 
   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา ต้องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
   สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
หรืออาจารย์บัณฑิตพิเศษ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ ไมน้่อยกว่า 5 เรื่อง 
   กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมาก เป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  
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  16.4.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมไม่น้อยกว่า 5 คน  
     ทั้งน้ี ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังน้ี 
     (1) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการ
พิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
     (2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ
มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมาก เป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
  16.4.5 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงาน 
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ 
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
    ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อาจให้อาจารย์ที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งทางวิชาการตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอน
ก็ได้ 
   ทั้งน้ี อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมี
อาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน  
 ข้อ 17  กรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต 
 นิสิตต้องเสนอคําร้องขอแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาประจําตัวนิสิต โดยความเห็นชอบของ
คณะบุคคลที่ขอแต่งต้ังและหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา เพ่ือให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
ทั้งน้ีให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาที่ 4 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา 
 ขณะที่นิสิตยังไม่มีกรรมการหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต ให้หัวหน้าภาควิชาหรือ
ประธานสาขาวิชา หรืออาจารย์ในภาควิชา ซึ่งมีช่ือในทําเนียบอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยที่หัวหน้าภาควิชาหรือ
ประธานสาขาวิชามอบหมายเป็นผู้แนะนําการศึกษา 
 
 ข้อ 18  ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ  
 18.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนิสิตปริญญา
โทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
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 กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการตาม
เกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมได้ไม่เกิน 5 คนต่อ
ภาคการศึกษา  
 กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดํารงตําแหน่งระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงาน
ทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอกรวมได้
ไม่เกิน 10 คนต่อภาคการศึกษา 
 กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ซึ่งมีความจําเป็นต้องดูแลนิสิตเกินกว่าจํานวนที่กําหนด ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา กรณี
มีความจําเป็นต้องดูแลนิสิตมากกว่า 15 คนต่อภาคการศึกษา ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเป็นรายกรณี 
 18.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิต
ปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา  
  หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาท้ังวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจํานวนนิสิต
ที่ทําวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจํานวนนิสิตที่ศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 คน เว้นแต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คน
ต่อภาคการศึกษา  
 18.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรน้ันด้วย  
 

หมวด 4 
ระบบการศกึษา 

    
 
 ข้อ 19  ระบบการจัดการศึกษา  
 19.1 ปีการศึกษาหน่ึง ๆ แบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ (semester) คือ ภาคต้น และ
ภาคปลาย และอาจมีภาคฤดูร้อน (summer session) ต่อจากภาคปลายอีกหน่ึงภาคก็ได้ ภาคการศึกษาหน่ึง ๆ 
มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 6 สัปดาห์ 
ทั้งน้ี ต้องมีช่ัวโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับช่ัวโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ  
 19.2 การคิดหน่วยกิต  
 หน่ึงหน่วยกิตเทียบเท่าการบรรยาย การอภิปรายปัญหา สัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง หรือการ
ปฏิบัติการ สัปดาห์ละ 2 ถึง 3 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
  19.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 
ช่ัวโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  19.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  19.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
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  19.2.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งใช้เวลา
ทําโครงงานหรือกิจกรรมน้ันไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค 
   19.2.5 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง ต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
     19.2.6 วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 19.3 นิสิตต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชาน้ันจึงมี
สิทธ์ิเข้าสอบไล่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ประจําวิชา 
 
 ข้อ 20  โครงสร้างหลักสูตร 
 20.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้มีจํานวน 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต  
 20.2 ปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่ง
การศึกษาเป็น 2 แผน คือ    
        แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังน้ี 
      แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดย
ภาควิชาหรือสาขาวิชาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้ 
โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
   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 โดยเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการและ
นักวิชาชีพช้ันสูง คือ 
         แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่ ภาควิชาหรือสาขาวิชาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้โดย
ไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ดังน้ี 
 
   แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ 
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
   แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ 
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
   ทั้งน้ี วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 
  แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังน้ี 
   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 
   ทั้งน้ี วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน  
 20.4 หลักสูตรใดที่ต่างจากข้อ 20.1 ข้อ 20.2 และข้อ 20.3 ให้เสนอขอความเห็นจาก
บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นกรณีไป  
 
 ข้อ 21  ระยะเวลาการศึกษา 
 21.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 
3 ปีการศึกษา  
 21.2 ปริญญาโท ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา  
 21.3 ปริญญาเอก  
   (1) ผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา   
   (2) ผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา  
   ทั้งน้ี ต้องลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ 
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 และแต้มระดับคะแนนมีดังน้ี  
   ระดับคะแนน            ความหมาย                  แต้มคะแนน 
       A ดีเย่ียม (excellent)                 4.0 
   B+ ดีมาก (very good) 3.5 
   B ดี (good) 3.0 
   C+ ค่อนข้างดี (fairly good) 2.5 
   C พอใช้ (fair) 2.0 
   D+ อ่อน (poor) 1.5 
   D อ่อนมาก (very poor) 1.0 
   F ตก (fail) 0.0 
   I ยังไม่สมบูรณ์ (incomplete) - 
   S พอใจ (satisfactory) - 
   U ไม่พอใจ (unsatisfactory) - 
   P ผ่าน (passed) - 
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   N ยังไม่ทราบระดับคะแนน  - 
    (grade not reported) 
  ระดับคะแนน I ใช้เฉพาะกรณีที่นิสิตมีงานบางส่วนในวิชาน้ันยังไม่สมบูรณ์ แต่มีผลการ
วัดผลอย่างอ่ืนของวิชาน้ันตลอดภาคการศึกษา 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 
และได้รับอนุมัติจากคณบดีเจ้าสังกัดรายวิชาน้ัน ทั้งน้ีต้องไม่เกินสิ้นภาคการศึกษาปกติถัดไป หากไม่ปฏิบัติตาม
ให้ถือว่านิสิตผู้น้ันได้ระดับคะแนน F หรือ U ในรายวิชาน้ัน 
 22.3 การแก้ไขระดับคะแนนต้องมีเหตุผลความจําเป็นพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา 
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา คณะกรรมการประจําคณะเจ้าสังกัดรายวิชาน้ัน 
และได้รับอนุมัติจากรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้านวิชาการ 
 22.4 คะแนนสอบได้ สอบตก  
 22.4.1 นิสิตประกาศนียบัตรบัณฑิต นิสิตประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง และนิสิต
ปริญญาโทที่เรียนวิชาระดับปริญญาตรี ถ้าได้ระดับคะแนน F ต้องเรียนซ้ํา ส่วนวิชาที่นับเป็นวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาทุกรายวิชา ถ้าได้ระดับคะแนนตํ่ากว่า C ถือว่าตํ่ากว่ามาตรฐานและต้องเรียนซ้ํา 
        22.4.2 นิสิตปริญญาเอก ถ้าได้แต้มระดับคะแนนในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบ 
นับหน่วยกิตทุกรายวิชาได้ระดับคะแนนตํ่ากว่า C ถือว่าตํ่ากว่ามาตรฐานและต้องเรียนซ้ํา     
 22.5 การคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 22.5.1 การคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตให้คิดจากแต้มระดับคะแนนทุกรายวิชา
ที่นิสิตลงทะเบียนเรียน ทั้งรายวิชาที่สอบได้ และรายวิชาที่สอบตก โดยแยกวิชาระดับปริญญาตรีเป็นส่วนหน่ึง
ต่างหาก  
   สําหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสาขาในมหาวิทยาลัย 
จะนํามาคํานวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม 
   ส่วนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่นํามา
คํานวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม  
  22.5.2 กรณีนิสิตสอบตกในรายวิชาระดับปริญญาตรี เมื่อเรียนซ้ําและสอบได้ แต่ยัง 
ไม่ทําให้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมถึง 2.50 อาจเรียนรายวิชาน้ันซ้ําอีก หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนในระดับ
ปริญญาตรี เพ่ือยกแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา
หรือประธานสาขาวิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
  22.5.3 วิชาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีระดับคะแนนต้ังแต่ B ขึ้นไป ไม่อนุญาตให้
ลงทะเบียนเรียนซ้ํา เพ่ือยกแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม 
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  22.5.4 นิสิตที่จะมีสิทธ์ิได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโทประกาศนียบัตร
บัณฑิตช้ันสูง และปริญญาเอก ต้องได้แต้มคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 
4 แต้มคะแนนหรือเทียบเท่า  
          ส่วนแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาระดับปริญญาตรีที่กําหนดให้เรียนเป็น
วิชาพ้ืนฐาน ต้องไม่ตํ่ากว่า 2.50 
  22.5.5 มหาวิทยาลัยจะระงับการออกใบแสดงผลการศึกษา และใบรับรองใดๆ ให้แก่
นิสิต หากนิสิตค้างชําระหน้ีสินภายในหรือภายนอกที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย ถึงแม้จะได้มีการประกาศผล
การศึกษาไปแล้วก็ตาม  
 
 ข้อ 23  การสอบภาษาอังกฤษของนิสิตบัณฑิตศึกษา  
  นิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามความต้องการของ
บัณฑิตวิทยาลัย ตามข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 
 23.1 เข้าทดสอบภาษาอังกฤษและสอบผ่านตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  
 23.2 ได้รับการเทียบใบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษทั้งข้อเขียนและปากเปล่าจากผลคะแนน
สอบภาษาอังกฤษ KU-EPT หรือ TOEFL หรือ IELTS หรืออ่ืนๆ ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการ  
 23.3 นิสิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 23.1 หรือ 23.2 อาจเข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษตามความ
ต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย และต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 
 23.4 การสอบภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตปริญญาเอก 
              นิสิตปริญญาเอกต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความสมบูรณ์แห่งหลักสูตรปริญญาเอก 
ดังน้ี 
  (1) การสอบข้อเขียน ใช้ผลคะแนนทดสอบ KU-EPT ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด หรือเข้าเรียนและสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย 
  (2) การสอบปากเปล่า เป็นการสอบรายบุคคล สําหรับนิสิตที่สอบผ่านข้อเขียนแล้ว 
นิสิตต้องย่ืนคําร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
และหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา ซึ่งกรรมการสอบจะประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญภาษาต่างประเทศ 
สองคน และผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัยหน่ึงคน โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งต้ังจากกรรมการประจําตัวนิสิต  
 23.5 การยกเว้นการสอบภาษาอังกฤษให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการ  
 
 ข้อ 24  การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
 24.1  คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิสอบ 
   (1) ปริญญาโท  
  หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ต้องสอบวัดคุณสมบัติ ซึ่งจะมีสิทธ์ิสอบได้เมื่อลงทะเบียน
เรียนครบ 1 ภาคการศึกษา และก่อนสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายไม่น้อยกว่า 120 วัน การสอบอาจเป็นแบบ
ข้อเขียนหรือปากเปล่าหรือทั้งสองอย่าง 
  (2) ปริญญาเอก  
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  หลักสูตรแบบ 1.1 และแบบ 1.2 ต้องสอบวัดคุณสมบัติ ซึ่งจะมีสิทธ์ิสอบได้ 
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 ให้นิสิตเลือกสอบในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับ
การทําวิทยานิพนธ์ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หัวหน้าภาควิชาหรือประธาน
สาขาวิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งน้ี การแต่งต้ังคณะกรรมการในการสอบของสาขาวิชา
ที่นิสิตเลือกสอบจะแต่งต้ังโดยหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาน้ัน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน   
     (2)  ปริญญาเอก  
     หลักสูตรแบบ 1.1 และแบบ 1.2 ให้นิสิตเลือกสอบสาขาวิชา 
ที่เก่ียวข้องกับการทําวิทยานิพนธ์ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หัวหน้าภาควิชา
หรือประธานสาขาวิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งน้ี การแต่งต้ังคณะกรรมการในการสอบ
ของสาขาวิชาที่นิสิตเลือกสอบจะแต่งต้ังโดยหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาน้ัน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน 
     หลักสูตรแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จัดสอบโดยคณะกรรมการที่หัวหน้า
ภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่นิสิตเรียนเป็นวิชาเอก เสนอขอแต่งต้ังโดยมีอาจารย์จากสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง
ร่วมเป็นกรรมการ และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
  24.2.2  การสอบปากเปล่า 
    (1)  ปริญญาโท 
    หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ให้นิสิตเลือกสอบสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับการ
ทําวิทยานิพนธ์ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา 
และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งน้ี มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักทําหน้าที่เป็นประธาน 
ในการสอบ ในกรณีที่มีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่ถึง 3 คน ให้ภาควิชาหรือสาขาวิชาเสนอช่ือ
อาจารย์ประจําเพ่ิมเติมให้ครบ 3 คน 
    (2)  ปริญญาเอก 
      หลักสูตรแบบ 1.1 และแบบ 1.2 ให้นิสิตเลือกสอบสาขาวิชา 
ที่เก่ียวข้องกับการทําวิทยานิพนธ์ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หัวหน้าภาควิชา
หรือประธานสาขาวิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งน้ีมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
ทําหน้าที่เป็นประธานในการสอบ ในกรณีที่มีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่ถึง 3 คน ให้ภาควิชาหรือ
สาขาวิชาเสนอช่ืออาจารย์ประจําเพ่ิมเติมให้ครบ 3 คน 



17 
 
     หลักสูตรแบบ 2.1 และแบบ 2.2 บัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งต้ัง
คณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม (ถ้ามี) และผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย 1 คน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักทําหน้าที่เป็นประธาน 
ในการสอบ ในกรณีไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมให้ภาควิชาหรือสาขาวิชาเสนอช่ืออาจารย์ประจํา
เพ่ิมเติมได้อีก 1 คน 
 24.3  ในกรณีสอบไม่ผ่านในคร้ังแรก ให้มีการสอบแก้ตัวอีกคร้ังหน่ึงภายใน 90 วัน นับจาก 
วันสอบคร้ังแรก ในกรณีที่สอบไม่ผ่านเป็นครั้งที่สอง ถือว่าหมดสถานภาพนิสิตตามข้อ 32 (6) 
 24.4  การสอบจะผ่านได้โดยความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ของคณะกรรมการท่ีทําการสอบ 
 
 ข้อ 25  การสอบประมวลความรู้ระดับปริญญาโท 
 25.1  คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิสอบ 
   25.1.1  หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 อาจจะสอบประมวลความรู้ โดยสอบผ่านรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (ไม่รวมหน่วยกิตวิทยานิพนธ์) ทั้งน้ี 
การสอบประมวลความรู้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชา 
   25.1.2  หลักสูตรแผน ข ต้องสอบประมวลความรู้ โดยสอบผ่านรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (ไม่รวมหน่วยกิตการศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
   การสอบอาจเป็นแบบข้อเขียนหรือปากเปล่าหรือทั้งสองอย่าง 
 25.2  วิธีการสอบ 
  25.2.1  การสอบข้อเขียน 
   หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และหลักสูตรแผน ข จัดสอบโดยคณะกรรมการ
การสอบที่หัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่นิสิตเรียนเป็นวิชาเอกเสนอขอแต่งต้ัง โดยมีอาจารย์จาก
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องร่วมเป็นกรรมการ และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
  25.2.2  การสอบปากเปล่า 
    หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และหลักสูตรแผน ข บัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งต้ัง
คณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) และผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย 1 คน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ทําหน้าที่เป็นประธานในการสอบ ในกรณีไม่มี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ให้ภาควิชาหรือสาขาวิชาเสนอช่ืออาจารย์ประจําเพ่ิมเติมได้อีก 1 คน 
 25.3  ในกรณีสอบไม่ผ่านในคร้ังแรก ให้มีการสอบแก้ตัวอีกคร้ังหน่ึงภายใน 60 วัน นับจาก 
วันสอบคร้ังแรก ในกรณีสอบไม่ผ่านเป็นคร้ังที่สอง ถือว่าหมดสถานภาพนิสิตตามข้อ 32 (6) 
 25.4  การสอบจะผ่านได้โดยความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ของคณะกรรมการที่ทําการสอบ 
 
 ข้อ 26  วิทยานิพนธ์ 
          26.1  นิสิตต้องส่งโครงการวิทยานิพนธ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีปรึกษา
ประจําตัวนิสิต และหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา เพ่ือขออนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดังน้ี 
        26.1.1  นิสิตปริญญาโท ก่อนสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4 นับแต่เริ่มเข้าศึกษา 
        26.1.2  นิสิตปริญญาเอก ก่อนสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 6 นับแต่เริ่มเข้าศึกษา  
      มิฉะน้ันจะต้องหมดสถานภาพนิสิตในภาคการศึกษาต่อไป ตามข้อ 32 (7) 
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 26.2  การเสนอขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ 
  26.2.1  ปริญญาโท ให้นิสิตปรึกษาเพ่ือกําหนดรายละเอียดโครงการวิทยานิพนธ์กับ
อาจารย์ที่ปรึกษา หลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาประจําตัวนิสิตและหัวหน้าภาควิชา
หรือประธานหลักสูตรแล้วแต่กรณี ให้ย่ืนเสนอขออนุมัติจํานวน 1 ชุด ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งน้ี ต้องได้รับ
อนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ก่อนสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายไม่น้อยกว่า 90 วัน 
         26.2.2  ปริญญาเอก ให้นิสิตปรึกษาเพ่ือกําหนดรายละเอียดโครงการวิทยานิพนธ์กับ
อาจารย์ที่ปรึกษา หลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิตและหัวหน้าภาควิชา
หรือประธานหลักสูตรแล้วแต่กรณี ให้ย่ืนเสนอขออนุมัติจํานวน 1 ชุด ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งน้ี ต้อง
ได้รับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ก่อนสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายไม่น้อยกว่า 270 วัน 
      26.3  การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เก่ียวกับโครงการวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้ย่ืนคําร้อง 
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาประจําตัวนิสิต และหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา 
ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง ทั้งน้ี การนับเวลา 90 วัน หรือ 270 วัน ตามข้อ 
26.2 ให้นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ 
 26.4  การเรียบเรียงและจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ต้องเป็นไปตามที่กําหนดในคู่มือวิทยานิพนธ์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ใช้บังคับในขณะน้ัน หรือตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  
 26.5  ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องผ่านการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมตามที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ 27  การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
 27.1  บัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 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  การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายจะผ่านได้ โดยความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ของ
คณะกรรมการสอบ 
 27.6  เมื่อผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายแล้ว นิสิตต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา
ค้นคว้าอิสระให้เรียบร้อยและสมบูรณ์ตามคําแนะนําของคณะกรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และส่ง
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามข้ันตอนและเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศใช้ในขณะนั้น หาก 
ไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ พร้อมส่งหลักฐานการขอจบการศึกษา
ภายใน 120 วัน นับจากวันสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ให้ถือว่าการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายคร้ังน้ันเป็นโมฆะ 
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 ข้อ 28  การเปลี่ยนสาขาวิชาเอก 
   28.1  การเปลี่ยนสาขาวิชาเอกอาจกระทําได้ในกรณีมีเหตุผลอันสมควร ทั้งน้ี โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา หรือประธานหลักสูตรแล้วแต่กรณี ของสาขาวิชาเอกเดิม และ
หัวหน้าภาควิชาหรือประธานหลักสูตรแล้วแต่กรณี ของสาขาวิชาเอกใหม่ และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย 
 28.2  นิสิตสามัญผู้ขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอกต้องเรียนรายวิชาในสาขาวิชาเอกเดิมมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ และต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 โดยนับทุกรายวิชา 
ที่ลงทะเบียนเรียน กรณีที่เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 หรือหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
แบบ 1 ต้องได้ระดับคะแนน S ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
 การนับระยะเวลาศึกษา ให้นับต้ังแต่การมีสถานภาพนิสิต 
 
 ข้อ 29  การเทียบโอนผลการเรียน 
 29.1  การเทียบโอนผลการเรียนกระทําได้โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้า
ภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีหลักเกณฑ์การเทียบโอน 
ผลการเรียน ดังน้ี 
     (1)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่า 
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 
     (2)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเน้ือหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ 
ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ และเรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษา  
  (3)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ตํ่ากว่าระดับคะแนน B หรือแต้ม
คะแนน 3.00 หรือเทียบเท่าหรือได้ระดับคะแนน S 
  (4)  การโอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระจะกระทํามิได้ ยกเว้น
นิสิตที่ลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยอ่ืนทั้งในและต่างประเทศซึ่งอยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือในการรับถ่าย
โอนหน่วยกิต 
  (5)  เทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยกิต 
รวมของหลักสูตรที่โอน 
  อน่ึง ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของ
หลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 
  (6)  ใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา และลงทะเบียนเรียน
รายวิชาหรือเรียนวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต สําหรับปริญญาโท ส่วน
ปริญญาเอกจํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ต้องสอดคล้องกับหลักสูตร ยกเว้นนิสิตที่ลงทะเบียนในมหาวิทยาลัย
อ่ืนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือในการรับถ่ายโอนหน่วยกิต 
 29.2  การโอนหน่วยกิตในโครงการปริญญาร่วมสถาบัน 
  29.2.1  นิสิตที่ไปลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้
โครงการความร่วมมือ ในการรับถ่ายโอนหน่วยกิตสามารถโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของหน่วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตร หรือเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ฉบับที่ใช้บังคับในปัจจุบัน 
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   29.2.2  นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอยู่
ภายใต้โครงการรับถ่ายโอนหน่วยกิต จะไม่สามารถโอนหน่วยกิตของรายวิชาที่ลงทะเบียนเพ่ือปรับพ้ืนฐาน 
 ทั้ง น้ี ในขณะที่ นิสิตไปลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยอ่ืน ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการดังกล่าว 
ให้ถือว่าเป็นนิสิตเต็มเวลาและยังคงสถานภาพนิสิตของมหาวิทยาลัย โดยนิสิตจะต้องลงทะเบียนรักษา
สถานภาพนิสิต หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาและชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา    
 
 ข้อ 30 เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา     
 30.1  ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ต้องเรียนครบตามจํานวน
หน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า 
 
 30.2  ปริญญาโท 
   30.2.1  แผน ก แบบ ก 1  
                              (1)  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
โดยคณะกรรมการท่ีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ัง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
     (2)  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ  
    30.2.2  แผน ก แบบ ก 2  
                 (1)  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้แต้ม
คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  
     (2)  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ัง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
     (3)  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
   30.2.3  แผน ข  
                             (1)  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้แต้ม
คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  
                            (2)  สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
ด้วยข้อเขียนหรือปากเปล่าในสาขาวิชาน้ัน พร้อมทั้งเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ัง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
     (3)  รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหน่ึงของรายงานการค้นคว้า
อิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่สืบค้นได้  
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 30.3  ปริญญาเอก 
    30.3.1  แบบ 1 
                             (1)  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็น 
ผู้มีสิทธ์ิขอทําวิทยานิพนธ์      
     (2)  เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ัง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน 
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
     (3)  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ อย่างน้อย 2 เร่ือง  
   30.3.2  แบบ 2  
    (1)  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้แต้ม
คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  
    (2)  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็น 
ผู้มีสิทธ์ิขอทําวิทยานิพนธ์      
    (3)  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ัง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน 
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
    (4)  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ  
 

หมวด 5 
การลาพกัการศึกษา 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  นิสิตใหม่ที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าศึกษาไม่มีสิทธ์ิลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาแรก 
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 ข้อ 32  การหมดสถานภาพนิสิต 
  สถานภาพนิสิตหมดลงเมื่อนิสิต 
  (1)  ถึงแก่กรรม  
  (2)  ได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว  
  (3)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อหน่ึงข้อใดในข้อ 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 หรือไม่ลงทะเบียนเรียนรักษาสถานภาพนิสิตให้เสร็จสิ้น
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)  สามารถย่ืนคําร้องเพ่ือขอ 
คืนสถานภาพนิสิตได้ภายในระยะเวลาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด การคืนสถานภาพนิสิตต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และหัวหน้า 
ภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และกําหนดเง่ือนไข 
ในการศึกษา 
 

หมวด 6 
วินัยนสิติ 

    
 
 ข้อ 34  วินัยนิสิต  
 34.1  นิสิตมีหน้าที่ปฏิบัติตนตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ทุกประการ และรักษาวินัยโดยเคร่งครัดเสมอ  
 34.2  นิสิตมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักศีลธรรมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในทุกโอกาส 
 34.3  นิสิตมีหน้าที่รักษาช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย โดยละเว้นการประพฤติใดๆ  
ที่นํามา หรืออาจนํามาซึ่งความเสียหายแก่ตนเอง และมหาวิทยาลัย 
 34.4  นิสิตมีหน้าที่รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ และละเว้นความประพฤติใดๆ ที่อาจนํามา 
ซึ่งการแตกความสามัคคีในหมู่คณะ 
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 34.5  นิสิตมีหน้าที่แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบทันที เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวหรือ 
ที่พักอาศัย 
 34.6  นิสิตต้องสามารถแสดงบัตรประจําตัวนิสิตได้ทันที เมื่อเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยหรือ
เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ขอตรวจสอบ 
 34.7  นิสิตต้องไม่ครอบครอง ไม่เสพ รวมทั้งไม่จําหน่ายสุราและสิ่งเสพติดใด ๆ ในบริเวณ
มหาวิทยาลัย  
 34.8  นิสิตต้องไม่พกอาวุธ หรือวัตถุระเบิดเมื่ออยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย 
 34.9  นิสิตต้องไม่ก่อเรื่องวิวาทกับนิสิตด้วยกัน หรือบุคคลอ่ืน ภายในหรือภายนอกบริเวณ
มหาวิทยาลัย 
 34.10  นิสิตต้องไม่เล่นการพนันขันต่อทุกประเภทไม่ว่าจะประสงค์ต่อทรัพย์หรือไม่ก็ตาม 
ในบริเวณมหาวิทยาลัย 
 34.11  นิสิตต้องไม่จัดสิ่งพิมพ์ สิ่งวาด สิ่งเขียน หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ อันอาจ
กระทบกระเทือนถึงผู้อ่ืน ออกโฆษณาเผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 
 34.12  นิสิตต้องไม่นําขนบธรรมเนียม หรือวิธีการอันไม่เหมาะสมมาปฏิบัติ ไม่ว่าในหรือนอก
บริเวณมหาวิทยาลัย 
 34.13  นิสิตต้องไม่จัดการประชุม หรือชุมนุมกิจกรรม โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย 
 34.14  นิสิตต้องไม่ทําลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
 34.15  นิสิตต้องไม่นําสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย หรือมีสิ่งของ 
ผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง 
 34.16  นิสิตต้องไม่ประพฤติตนเป็นอันธพาล 
 34.17  นิสิตต้องไม่ปลอมแปลงเอกสาร หรือลายมือช่ือของผู้อ่ืน 
 34.18  นิสิตต้องไม่กระทําการที่เก่ียวข้องกับการส่อทุจริตหรือการทุจริตในการสอบ 
 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)  ให้พักการศึกษามีกําหนดต้ังแต่ 1 ภาคการศึกษา ถึง 3 ปีการศึกษา แล้วแต่กรณี 
   (5)  ระงับการให้ปริญญา หรือการออกใบแสดงผลการศึกษา หรือใบรับรองใด 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)  กรณีส่อทุจริตหรือทุจรติในการสอบให้มีการลงโทษ ให้ถือว่าได้ระดับคะแนน F
หรือ U ในวิชาน้ันและถือว่าผดิวินัย นิสิตต้องได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และไม่มี
สิทธิขอถอนการลงทะเบียนในรายวิชาน้ัน และ 
    ก.  ให้พักการศึกษาตามโทษทางวินัยข้อ 35.1 (4) หรือ 
    ข.  ให้ออกตามโทษทางวินัยข้อ 35.1 (6) หรือ 
    ค.  ไล่ออกตามโทษทางวินัยข้อ 35.1 (7)  
   (10)  กรณีทุจริตในการทําวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระและกรณีคัดลอก
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ ให้มีการลงโทษ ดังน้ี 
    ก.  ให้ออกตามโทษทางวินัยข้อ 35.1 (6) หรือ 
    ข.  ไล่ออกตามโทษทางวินัยข้อ 35.1 (7) หรือ       
    ค.  ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาแล้ว  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยถอดถอนปริญญา
ต่อไป 
  ทั้งน้ี กรณีที่นิสิตทําให้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสูญหายหรือเสียหาย ต้องชดใช้
ค่าเสียหาย  
      35.2  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนการกระทําผิดวินัย
ของนิสิตแล้วเสนอโทษตามความเหมาะสมกับความผิดต่ออธิการบดี เพ่ือพิจารณาสั่งลงโทษต่อไป 
 

หมวด 7 
การรบัปรญิญา 

    
 

 ข้อ 36  การขอรับปริญญา 
 36.1  นิสิตแสดงความจํานงขอรับปริญญา และชําระค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร ตามกําหนด
ในประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 36.2  นิสิตที่ได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับปริญญาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
   36.2.1  ปฏิบัติตามข้อกําหนดต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยครบถ้วน  
   36.2.2  ชําระหน้ีสินทั้งหมดที่มีต่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบันหรือองค์การใด 
ในมหาวิทยาลัย 
   36.2.3  มีความประพฤติเหมาะสม และมีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบของ
มหาวิทยาลัยและวินัยของนิสิต  
 36.3  สภามหาวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาอนุมัติปริญญา  
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หมวด 8 
บทเฉพาะกาล 

    
 
 ข้อ 37  บรรดาประกาศหรือคําสั่งที่มีผลบังคับใช้อยู่ก่อน หรือในวันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ ให้มี
ผลบังคับใช้อยู่ต่อไป จนกว่าจะได้มีการกําหนดขึ้นใหม่ให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี หรือการดําเนินการอ่ืนใด ที่
อาศัยอํานาจตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ก่อน หรือในวันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ ให้มีผลบังคับใช้อยู่ต่อไป จนเสร็จสิ้นการ
ดําเนินการในเรื่องน้ันๆ  
 ระเบียบอ่ืนๆ ที่มิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับน้ี ให้อนุโลมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่บังคับใช้ในปัจจุบัน 
 ข้อ 38  นิสิตที่เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนปีการศึกษา 2560 ให้ใช้
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ใช้บังคับ
ขณะที่รับเข้าศึกษา บังคับจนหมดสถานภาพนิสิต ทั้งน้ีต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเร่ืองแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ........................................................ 
 
 
      ลงนาม.......................................................................... 
               (........................................................................) 
                   นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
        
     




