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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 
    

 
 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพื่อให้สอดคล้อง
กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ตลอดจนการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 และโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 10/2559 
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังน้ี 
 
 ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559” 
 
 ข้อ 2  ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิก  
 3.1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ.  2556  ประกาศ ณ วันที่ 29 
พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
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 3.2 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ประกาศ 
ณ วันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2558 
 
 ข้อ 4  ในข้อบังคับนี ้
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 “บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 “คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณบดบีัณฑติวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 “นิสิต” หมายความว่า นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 “คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
 ข้อ 5  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ 
 กรณีใดท่ีมิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือมิได้ก าหนดเป็นระเบียบปฏิบัติไว้ในข้อบังคับ
นี้ ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการมีอ านาจออกระเบียบวิธีปฏิบัติ 
และสั่งปฏิบัติการได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับท่ีบังคับใช้ในปัจจุบัน  
 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ได้ ให้เสนออธิการบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการวิชาการพิจารณาเป็นรายกรณีไป 
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หมวด 1 
การรับเข้าศึกษา 

    
 
 ข้อ 6  คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัครเข้าศึกษา 
       6.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
    ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาในปีการศึกษาสุดท้าย ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 6.2 หลักสูตรปริญญาโท  
 ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย ระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 6.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  
 ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
หรือระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี หรือระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
 6.4 หลักสูตรปริญญาเอก  
 ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย ระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าท่ีมีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้
ตามเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยก าหนด  
 6.5 มีคุณสมบัติอื่นตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
 6.6 ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
       6.6.1 เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง 
       6.6.2 เป็นคนวิกลจริต 
 6.6.3 เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อ
การศึกษา 
 6.6.4 ถูกคัดช่ือออกจากสถานศึกษาเพราะกระท าความผิดทางวินัย  
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 การรับสมัคร ใบสมัครและหลักฐาน ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  
ในแต่ละภาคการศึกษา 
 
 ข้อ 7  การพิจารณารับเข้าศึกษา 
 7.1 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยภาควิชาหรือสาขาวิชาเป็นผู้ เสนอรายช่ือคณะกรรมการ  
ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอย่างน้อย 2 คน ต้องเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 7.2 คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีหน้าท่ีพิจารณา
รับบุคคลเข้าศึกษา ทั้งนี้จะรับบุคคลใดเข้าศึกษาในสถานภาพนิสิตใด โดยเง่ือนไขใด ให้อยู่  
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยความ
เห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 ข้อ 8  สถานภาพของผู้เข้าศึกษา 
 ผู้เข้าศึกษามี 2 สถานภาพ คือ นิสิตสามัญ และนิสิตทดลองเรียน 
 8.1 นิสิตสามัญ หมายถึง นิสิตที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้า
ศึกษาแล้ว  
 8.2 นิสิตทดลองเรียน หมายถึง นิสิตที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านการพิจารณา
คัดเลือก โดยมีเง่ือนไขว่าภาคการศึกษาแรกต้องลงทะเบียนเรียนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาแบบ
นับหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และต้องสอบผ่านทุกวิชาโดยมีแต้มคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
3.00 จึงจะเปลี่ยนสถานภาพเป็นนิสิตสามัญได้ มิฉะนั้นจะถูกคัดช่ือออกจากการเป็นนิสิตของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
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 ข้อ 9  การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
 9.1 ผู้ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว และมีสิทธิ์เข้าศึกษาได้เพียง
หนึ่งสาขาวิชาเท่านั้น ทั้งนี้จะขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตเกินกว่า 1 สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้  
 9.2 ผู้ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา และรายงานตัว 
ที่บัณฑิตวิทยาลัย ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะ
ไม่คืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

หมวด 2 
การลงทะเบียน 

    
 
 ข้อ 10  การลงทะเบียนเรียน 
 นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนตามก าหนดของมหาวิทยาลัย 
 10.1 การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติให้ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 15 หน่วยกิต  
ส่วนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 7 หน่วยกิต ทั้งนี้ ในภาคการศึกษาแรกให้
ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
 กรณีที่มีความจ าเป็นต้องลงทะเบียนเรียนไม่เป็นไปตามก าหนด ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
และหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 10.2 การลงทะเบียนเรียนล่าช้า  ต้องกระท าภายใน  2  สัปดาห์นับจากวันเปิด          
ภาคการศึกษาปกติ  ส่วนในภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  หากพ้นก าหนด 
การลงทะเบียนเรียนล่าช้าต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา โดยต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
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 10.3 นิสิตที่ไม่ลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาค
การศึกษาจะหมดสถานภาพนิสิตตามข้อ 32 (8) 
 10.4 นิสิตต้องตรวจสอบสถานภาพนิสิตก่อนลงทะเบียนเรียนทุกครั้ง หากไม่มีสิทธิ์
ลงทะเบียนเรียนแต่ได้ลงทะเบียนเรียน หรือช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว  ถือว่า     
การลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ  และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ  ทั้งสิ้น 
 
 ข้อ 11  การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา 
 11.1 การขอเพิ่ม ขอลด หรือการเปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน หมู่เรียน ต้องกระท าภายใน  
2 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ ส่วนภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 11.2 การขอถอนรายวิชาเรียนบางรายวิชาภายหลังจาก 60 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ปกติ หรือภายในก าหนดตามปฏิทินการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษา จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ทั้งนี้
ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันสอบไล่ของภาคการศึกษานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 7 วันตามก าหนด
ในปฏิทินการศึกษา  
 
 ข้อ 12  การลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพนิสิต 
 12.1 นิสิตที่เรียนรายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตรและเรียนรายวิชาตามเง่ือนไข         
การรับเข้าศึกษาแล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา  ให้ลงทะเบียนรักษาสถานภาพนิสิตทุกภาค
การศึกษาปกติ ดังนี ้
 (1) กรณียังไม่สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ให้ช าระค่าบ ารุงการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและค่าธรรมเนียมพิเศษคณะ  
                 (2) กรณีสอบผ่านปากเปล่าขั้นสุดท้ายแล้ว ให้ช าระค่าบ ารุงการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  
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 12.2 นิสิตที่เรียนรายวิชาไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร  และไม่ครบตามเง่ือนไข    
การรับเข้าศึกษา ที่จะลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าบ ารุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะในภาคการศึกษาปกติที่ลาพักการศึกษานั้น และลงทะเบียนเรียนเพื่อ
รักษาสถานภาพนิสิต 
 12.3 นิสิตที่ประสงค์จะจบการศึกษาในภาคฤดูร้อน จะต้องช าระค่าบ ารุงการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาภาคฤดูร้อน 
 12.4 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพนิสิต ต้องช าระค่ารักษาสถานภาพนิสิตและ
ลงทะเบียนเรียนโดยระบุ “รักษาสถานภาพนิสิต” ให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวัน
เปิดภาคการศึกษาปกติ มิฉะนั้นจะหมดสถานภาพนิสิตตามข้อ 32 (8)  
 
 ข้อ 13  การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน   
 13.1 นิสิตจะขอลงทะเบียนเรียนรายวิชา ณ สถาบันอื่นได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และหัวหน้า
ภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ภายใต้เง่ือนไข
ดังนี้  
  (1) รายวิชาที่หลักสูตรก าหนด มิได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาและ 
ปีการศึกษาน้ัน 
 (2) รายวิชาต้องเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา หรือการท าวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 13.2 ผลการศึกษาของรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันจะไม่น ามาค านวณ
แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม     
 13.3 นิสิตต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ตามอัตราที่สถาบัน
นั้นๆ ก าหนด 
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 ก าหนดเวลา วิธีการ การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและการลงทะเบียนให้เป็นไป
ตามรายละเอียดที่บัณฑิตวิทยาลัย ก าหนดในแต่ละภาคการศึกษา 
 
 ข้อ 14 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 14.1 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยอนุมัติ
ของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ 
โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
          14.2 นิสิตจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามวิธี ตามขั้นตอน และตามวันที่
มหาวิทยาลัยก าหนด การผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นอ านาจของอธิการบดี
โดยผ่อนผันได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา 
 14.3 การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทต่างๆ ให้เป็นอ านาจของอธิการบดี 
โดยจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละประเภทท่ีได้รับการยกเว้น 
 14.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่คณบดี  
บัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเสนออธิการบดี
พิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นกรณีไป 
 

หมวด 3 
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 

    
 
 ข้อ 15 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย 
 15.1 อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์       
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัย มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของ        
การอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
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 15.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ 
สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตร  
ที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร  
 15.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ 
ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุม
คุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่
ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 
2 คน ทั้งนี้ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษไม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้  
 15.4 อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่ได้รับมอบหมายหรือ
แต่งตั้งให้ท าหน้าท่ีสอนในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา  
 15.5 อาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้ เพื่อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิต  
เฉพาะราย เช่น การพิจารณาโครงการ การให้ค าแนะน าและควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมิน
ความก้าวหน้าและการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิต 
 15.6 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู้ที่มิ ได้ เป็นอาจารย์ประจ าหรือบุคลากร 
ในมหาวิทยาลัย  
 15.7 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ หมายถึง ผู้ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ซึ่งก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบชัดเจน ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 15.8 อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
 15.9 อาจารย์บัณฑิตพิเศษ หมายถึง อาจารย์พิเศษหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา
ค้นคว้าอิสระของนิสิตเฉพาะราย 
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 ข้อ 16  จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์  
 16.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  16.1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ งให้บุคคล 
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ หรือในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
  ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้อง
มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ัน  
  16.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ หรือในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ 
  กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนิสิตน้อยกว่า 10 คน ทางมหาวิทยาลัยต้อง 
เสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้ นให้คณะกรรมการ            
การอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี  
  16.1.3 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชา 
ของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์  
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ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 
5 ปีย้อนหลัง 
 ในกรณีอาจารย์พิเศษ อาจได้รับยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท เว้นแต่มีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้ว         
ไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้อง 
มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 
 16.2 ปริญญาโท 
 16.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน 
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ  
ต้องเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ   เว้นแต่หลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข สามารถใช้การเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ได้  
 16.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน 
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ เว้นแต่หลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข สามารถใช้การเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการได้ 
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 กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนิสิตน้อยกว่า 10 คน ทางมหาวิทยาลัยต้อง
เสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้น  ให้คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี  
 16.2.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น  
2 ประเภท คือ 
     (1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต้อง
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ เว้นแต่หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข สามารถใช้การเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการได้ 
     (2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ดังนี ้
     อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิ 
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
   ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
หรืออาจารย์บัณฑิตพิเศษต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการ  
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หรือ 
ในระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
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  กรณีผู้ ท รงคุณวุฒิภายนอกที่ ไ ม่ มี คุณวุฒิ และผลงานทางวิ ชาการ 
ตามที่ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มี ความรู้ความเ ช่ียวชาญ 
และประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษารับทราบ 
  16.2.4 อาจารย์ผู้สอบ 
   16.2.4.1 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้อง 
ไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้ 
  (1) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงาน 
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  3  รายการ ในรอบ  5  ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย  1  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ เว้นแต่หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และ
แผน ข สามารถใช้การเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการได้ 
 (2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา่ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูล
ที่เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ           
ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หรือในระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
   กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่ก าหนดข้างตน้ ผูท้รงคณุวุฒิภายนอกจะตอ้งเปน็ผูม้ีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณส์ูง  
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  



  
 

 

14 
 

  16.2.4.2 อาจารย์ผู้สอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต้องมีองค์ประกอบ 
คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ เหมือนกับอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
  16.2.5 อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิ
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 
5 ปีย้อนหลัง  
  ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น  
 16.3 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
  16.3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
 ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 
  16.3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
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  กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนิสิตน้อยกว่า  10  คน ทางมหาวิทยาลัย
ต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการ       
การอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
 16.3.3 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก  แต่มี
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ท้ังนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
  ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอน
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ  
 16.4 ปริญญาเอก 
  16.4.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
  16.4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์  
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และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
  กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนิสิตน้อยกว่า 10 คน ทางมหาวิทยาลัยต้อง
เสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการ  
การอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
  16.4.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  (1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ต้องเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่ง            
รองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
  (2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติ ดังนี ้
  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมี
คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
  ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก หรืออาจารย์บัณฑิตพิเศษ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้คว ามเช่ียวชาญและ
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ประสบการณ์สูงมาก เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  
  16.4.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมไม่น้อยกว่า 5 คน  
  ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้ 
  (1) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงาน 
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  3  รายการ ในรอบ  5  ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย  1  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
  (2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูล
ที่เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตาม 
ที่ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์
สูงมาก เป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
  16.4.5 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ  
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่ อรับปริญญา และ เป็นผลงานทางวิชาการที่ ได้ รับการ เผยแพร่ตามหลัก เกณฑ์ 
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ที่ ก าหนดในการพิจารณาแต่ งตั้ ง ให้บุ คคลด ารงต าแหน่ งทางวิ ช าการอย่ า งน้ อย  
1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร  อาจให้อาจารย์    
ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่ารองศาสตราจารย์     
ท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก็ได้ 
 ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมี
อาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น  
 
 ข้อ 17  กรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวนิสิต 
 นิสิตต้องเสนอค าร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวนิสิต โดยความ
เห็นชอบของคณะบุคคลที่ขอแต่งตั้งและหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา เพื่อให้คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้า
ศึกษา 
 ขณะที่นิสิตยังไม่มีกรรมการหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวนิสิต ให้หัวหน้า
ภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา หรืออาจารย์ในภาควิชา ซึ่งมีช่ือในท าเนียบอาจารย์บัณฑิต
วิทยาลัยที่หัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชามอบหมายเป็นผู้แนะน าการศึกษา 
 
 ข้อ 18  ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ  
 18.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนิสิต
ปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญา
เอก รวมได้ไม่เกิน 5 คนต่อภาคการศึกษา  
 กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และด ารงต าแหน่ง
ระดับผู้ ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป  หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่ง           
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รองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอกรวมได้ไม่เกิน 10 คนต่อภาคการศึกษา 
 กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์  ซึ่ งมีความจ า เป็นต้องดูแลนิสิต เกินกว่ าจ านวนที่ ก าหนด ให้ เสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา กรณีมีความจ าเป็นต้องดูแลนิสิตมากกว่า 15 คนต่อภาคการศึกษา 
ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 
 18.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระของ
นิสิตปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา  
  หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วน
จ านวนนิสิตที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจ านวนนิสิตที่ศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 คน เว้นแต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา  
 18.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย  
 

หมวด 4 
ระบบการศึกษา 

    
 
 ข้อ 19  ระบบการจัดการศึกษา  
 19.1 ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ (semester) คือ ภาคต้น 
และภาคปลาย และอาจมีภาคฤดูร้อน (summer session) ต่อจากภาคปลายอีกหนึ่งภาคก็ได้
ภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนมี
ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 6 สัปดาห์ ทั้งนี้ ต้องมีช่ัวโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับ
ช่ัวโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ  
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 19.2 การคิดหน่วยกิต  
 หนึ่งหน่วยกิตเทียบเท่าการบรรยาย การอภิปรายปัญหา สัปดาห์ละ  1  ช่ัวโมง หรือ
การปฏิบัติการ 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 ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  19.2.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งใช้
เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 
1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
  19.2.5 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง  
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
    19.2.6 วิทยานิพนธ ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 19.3 นิสิตต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น
จึงมีสิทธิ์เข้าสอบไล่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ประจ าวิชา 
 
 ข้อ 20  โครงสร้างหลักสูตร 
 20 .1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบั ตรบัณฑิต ช้ันสูง ให้มีจ านวน 
หน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต  
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 20.2 ปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่ง
การศึกษาเป็น 2 แผน คือ    
 แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
    แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดย
ภาควิชาหรือสาขาวิชาอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ
ศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ 
แต่ต้องมีการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกติ 
 20.3 ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูง คือ 
 แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ ภาควิชาหรือสาขาวิชาอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมทาง
วิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
ดังนี ้
  แบบ  1.1  ผู้ เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท  จะต้องท าวิทยานิพนธ์ 
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
  แบบ  1.2  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี  จะต้องท าวิทยานิพนธ์ 
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
  ทั้งนี้  วิทยานพินธ์ตามแบบ  1.1  และแบบ  1.2  จะต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 
 แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง 
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 
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  แบบ  2.1  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท  จะต้องท าวิทยานิพนธ์       
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  แบบ  2.2  ผู้ เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์        
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
  ทั้งนี้ วิทยานพินธ์ตามแบบ 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 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 3 
ปีการศึกษา  
 21.2 ปริญญาโท ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
 21.3 ปริญญาเอก  
 (1) ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  
ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา   
 (2) ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  
ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา  
 ทั้งนี้ ต้องลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติโดย
เรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษาปกติ 
 หากพ้นระยะเวลาการศึกษาตามที่ก าหนดถือว่าหมดสถานภาพนิสิตตามข้อ 32 (9) 
 21.4 ส าหรับนิสิตที่ขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอก ต้องเรียนตามหลักสูตรใหม่ให้ส าเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดในข้อ 21.1 ข้อ 21.2 และข้อ 21.3 โดยนับ
ระยะเวลาจากท่ีได้ศึกษามาแล้วรวมกับระยะเวลาที่จะศึกษาต่อ 
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 ข้อ 22  การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
 22.1 ระดับคะแนน ความหมาย และแต้มระดับคะแนนมีดังนี้  
 ระดับคะแนน        ความหมาย                 แต้มคะแนน 
      A ดีเยี่ยม (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)     - 
  N ยังไม่ทราบระดับคะแนน     - 
   (grade not reported) 
 ระดับคะแนน  I  ใช้เฉพาะกรณีที่นิสิตมีงานบางส่วนในวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ แต่มีผล
การวัดผลอย่างอื่นของวิชานั้นตลอดภาคการศึกษา และเป็นท่ีพอใจของอาจารย์ผู้สอน 
 ระดับคะแนน  S  และ  U  ใช้ส าหรับรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนประเภทไม่นับ
หน่วยกิต (audit) รวมถึงรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และรายวิชาวิทยานิพนธ์ ที่นิสิต
ลงทะเบียนประเภทนับหน่วยกิต (credit)  
 ระดับคะแนน P ใช้ส าหรับรายวิชาที่ไม่น าค่าของหน่วยกิตมาค านวณแต้มคะแนนเฉลี่ย
สะสม การฝึกงานที่ไม่มีหน่วยกิต หรือรายวิชาที่มีการเทียบโอนจากการลงทะเบียนเรียนข้าม
สถาบัน 
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 ระดับคะแนน N ใช้เฉพาะกรณีที่ยังไม่ได้รับรายงานการประเมินผลการศึกษา 
 22.2 การแก้ไขระดับคะแนน I และ N จะต้องกระท าให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน หลังวัน
ส่งคะแนนวันสุดท้ายของภาคการศึกษานั้น การผ่อนผันต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีเจ้าสังกัดรายวิชานั้น ทั้งนี้ต้องไม่เกินสิ้น  
ภาคการศึกษาปกติถัดไป หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่านิสิตผู้นั้นได้ระดับคะแนน F หรือ U ใน
รายวิชานั้น 
 22.3 การแก้ไขระดับคะแนนต้องมีเหตุผลความจ าเป็นพร้อมเอกสารประกอบ        
การพิจารณา โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา คณะกรรมการ
ประจ าคณะเจ้าสังกัดรายวิชานั้น และได้รับอนุมัติจากรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล
งานด้านวิชาการ 
 22.4 คะแนนสอบได้ สอบตก  
 22.4.1 นิสิตประกาศนียบัตรบัณฑิต นิสิตประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง และนิสิต
ปริญญาโทที่เรียนวิชาระดับปริญญาตรี ถ้าได้ระดับคะแนน F ต้องเรียนซ้ า ส่วนวิชาที่นับเป็นวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษาทุกรายวิชา ถ้าได้ระดับคะแนนต่ ากว่า C ถือว่าต่ ากว่ามาตรฐานและต้อง
เรียนซ้ า 
 22.4.2 นิสิตปริญญาเอก ถ้าได้แต้มระดับคะแนนในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
แบบนับหน่วยกิตทุกรายวิชาได้ระดับคะแนนต่ ากว่า C ถือว่าต่ ากว่ามาตรฐานและต้องเรียนซ้ า   
 22.5 การคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 22.5.1 การคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตให้คิดจากแต้มระดับคะแนน    
ทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียน ทั้งรายวิชาที่สอบได้ และรายวิชาที่สอบตก โดยแยกวิชา
ระดับปริญญาตรีเป็นส่วนหน่ึงต่างหาก  
  ส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสาขาในมหาวิทยาลัยจะน ามา
ค านวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  ส่วนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่น ามา
ค านวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม  
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  22.5.2 กรณีนิสิตสอบตกในรายวิชาระดับปริญญาตรี เมื่อเรียนซ้ าและสอบได้ แต่
ยังไม่ท าให้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมถึง 2.50 อาจเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีก หรือลงทะเบียนเรียน
รายวิชาอื่นในระดับปริญญาตรี เพื่อยกแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษา  หัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา  และได้รับอนุมัติจากคณบดี   
บัณฑิตวิทยาลัย  
  22.5.3 วิชาระดับบัณฑิตศึกษา  ที่มีระดับคะแนนตั้งแต่  B   ขึ้นไป  ไม่อนุญาต     
ให้ลงทะเบียนเรียนซ้ า เพื่อยกแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  22.5.4 นิสิตที่จะมีสิทธ์ิได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง  และปริญญาเอก  ต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า  3.00  
จากระบบ 4 แต้มคะแนนหรือเทียบเท่า  
 ส่วนแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาระดับปริญญาตรีที่ก าหนดให้เรียนเป็นวิชา
พื้นฐาน ต้องไม่ต่ ากว่า 2.50 
  22.5.5 มหาวิทยาลัยจะระงับการออกใบแสดงผลการศึกษา และใบรับรองใดๆ 
ให้แก่นิสิต หากนิสิตค้างช าระหนี้สินภายในหรือภายนอกที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ถึงแม้จะ
ได้มีการประกาศผลการศึกษาไปแล้วก็ตาม  
 
 ข้อ 23  การสอบภาษาอังกฤษของนิสิตบัณฑิตศึกษา  
 นิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามความต้องการของ
บัณฑิตวิทยาลัย ตามข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้ 
 23.1 เข้าทดสอบภาษาอังกฤษและสอบผ่านตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด
 23.2 ได้รับการเทียบใบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษทั้งข้อเขียนและปากเปล่าจาก 
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ KU-EPT หรือ TOEFL หรือ IELTS หรืออ่ืนๆ ตามที่ 
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการ  
 23.3 นิสิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 23.1 หรือ 23.2 อาจเข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษตาม 
ความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย และต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
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 23.4 การสอบภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตปริญญาเอก 
 นิสิตปริญญาเอกต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษเพื่อความสมบูรณ์แห่งหลักสูตรปริญญาเอก 
ดังนี ้
 (1) การสอบข้อเขียน ใช้ผลคะแนนทดสอบ KU-EPT ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนด หรือเข้าเรียนและสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย 
 (2) การสอบปากเปล่า เป็นการสอบรายบุคคล ส าหรับนิสิตที่สอบผ่านข้อเขียนแล้ว 
นิสิตต้องยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก และหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา ซึ่งกรรมการสอบจะประกอบด้วย 
ผู้เช่ียวชาญภาษาต่างประเทศสองคน และผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัยหนึ่งคน โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะ
แต่งตั้งจากกรรมการประจ าตัวนิสิต 
 23.5 การยกเว้นการสอบภาษาอังกฤษให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการ  
 
 ข้อ 24  การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
 24.1  คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิสอบ 
 (1) ปริญญาโท  
 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ต้องสอบวัดคุณสมบัติ ซึ่งจะมีสิทธิ์สอบได้เมื่อลงทะเบียน
เรียนครบ  1  ภาคการศึกษา และก่อนสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายไม่น้อยกว่า  120  วัน การสอบ
อาจเป็นแบบข้อเขียนหรือปากเปล่าหรือท้ังสองอย่าง 
 (2) ปริญญาเอก  
  หลักสูตรแบบ 1.1 และแบบ 1.2 ต้องสอบวัดคุณสมบัติ ซึ่งจะมีสิทธิ์สอบได้เมื่อ
ลงทะเบียนเรียนครบ 1 ภาคการศึกษา และก่อนสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายไม่น้อยกว่า 120 วัน 
การสอบอาจเป็นแบบข้อเขียนหรือปากเปล่าหรือท้ังสองอย่าง 
 หลักสูตรแบบ 2.1 และแบบ 2.2 ต้องสอบวัดคุณสมบัติ โดยสอบผ่านรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (ไม่รวมหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์) การสอบต้องสอบทั้งแบบข้อเขียนและปากเปล่า 
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 24.2  วิธีการสอบ 
  24.2.1  การสอบข้อเขียน     
  (1)  ปริญญาโท 
  หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ให้นิสิตเลือกสอบในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ 
การท าวิทยานิพนธ์ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หัวหน้าภาควิชา
หรือประธานสาขาวิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้  การแต่งตั้ ง
คณะกรรมการในการสอบของสาขาวิชาที่นิสิตเลือกสอบจะแต่งตั้งโดยหัวหน้าภาควิชาหรือ
ประธานสาขาวิชานั้น โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักท าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงาน   
   (2)  ปริญญาเอก  
  หลักสูตรแบบ 1.1 และแบบ 1.2 ให้นิสิตเลือกสอบสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับการท าวิทยานิพนธ์ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หัวหน้ า
ภาควิชาหรือประธานหลักสูตรแล้วแต่กรณี และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการในการสอบของสาขาวิชาที่นิสิตเลือกสอบจะแต่งตั้งโดยหัวหน้า
ภาควิชาหรือประธานสาขาวิชานั้น โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักท าหน้าที่เป็นผู้
ประสานงาน 
  หลักสูตรแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จัดสอบโดยคณะกรรมการที่หัวหน้า
ภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาแล้วแต่กรณี ที่นิสิตเรียนเป็นวิชาเอก เสนอขอแต่งตั้งโดยมี
อาจารย์จากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  24.2.2  การสอบปากเปล่า 
   (1)  ปริญญาโท 
 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ให้นิสิตเลือกสอบสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการท า
วิทยานิพนธ์ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หัวหน้าภาควิชาหรือ
ประธานสาขาวิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้  มีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักท าหน้าที่เป็นประธานในการสอบ ในกรณีที่มีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ไม่ถึง 3 คน ให้ภาควิชาหรือสาขาวิชาเสนอช่ืออาจารย์ประจ าเพิ่มเติมให้ครบ 3 คน 
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   (2)  ปริญญาเอก 
 หลักสูตรแบบ 1.1 และแบบ 1.2 ให้นิสิตเลือกสอบสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับการท าวิทยานิพนธ์ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหัวหน้า
ภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา  และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ทั้งนี้มีอาจารย์   
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักท าหน้าที่เป็นประธานในการสอบ ในกรณีที่มีคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ไม่ถึง 3 คน ให้ภาควิชาหรือสาขาวิชาเสนอช่ืออาจารย์ประจ าเพิ่มเติมให้ครบ 3 คน 
  หลักสู ต รแบบ  2 .1  และแบบ 2 .2  บัณฑิต วิทยาลั ยจะแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการอย่างน้อย  3  คน  ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) และผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย 1 คน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักท าหน้าที่เป็นประธานในการสอบ ในกรณีไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
ให้ภาควิชาหรือสาขาวิชาเสนอช่ืออาจารย์ประจ าเพิ่มเติมได้อีก 1 คน 
 24.3  ในกรณีสอบไม่ผ่านในครั้งแรก  ให้มีการสอบแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งภายใน 90 วันนับ
จากวันสอบครั้ งแรก ในกรณีที่สอบไม่ ผ่านเป็นครั้งที่สอง ถือว่าหมดสถานภาพนิสิต   
ตามข้อ 32 (6) 
 24.4  การสอบจะผ่านได้โดยความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ของคณะกรรมการที่ท า     
การสอบ 
 
 ข้อ 25  การสอบประมวลความรู้ระดับปริญญาโท 
 25.1  คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิสอบ 
 25.1.1  หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 อาจจะสอบประมวลความรู้ โดยสอบผ่าน
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (ไม่รวมหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์) ทั้งนี้การสอบประมวลความรู้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชา 
 25.1.2  หลักสูตรแผน  ข  ต้องสอบประมวลความรู้  โดยสอบผ่านรายวิชา  
ระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 3  ใน 4 (ไม่รวมหน่วยกิต การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ) 
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 การสอบอาจเป็นแบบข้อเขียนหรือปากเปล่าหรือท้ังสองอย่าง 
 25.2  วิธีการสอบ 
 25.2.1  การสอบข้อเขียน 
 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และหลักสูตรแผน ข จัดสอบโดยคณะกรรมการการ
สอบที่หัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่นิสิตเรียนเป็นวิชาเอกเสนอขอแต่งตั้ง โดยมี
อาจารย์จากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 25.2.2  การสอบปากเปล่า 
 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และหลักสูตรแผน ข บัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่
ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) และผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย 1 คน 
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ท าหน้าที่
เป็นประธานในการสอบ ในกรณีไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ให้ภาควิชาหรือสาขาวิชาเสนอช่ือ
อาจารย์ประจ าเพิ่มเติมได้อีก 1 คน 
 25.3  ในกรณีสอบไม่ผ่านในครั้งแรก ให้มีการสอบแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งภายใน 60 วัน  
นับจากวันสอบครั้งแรก  ในกรณีสอบไม่ผ่านเป็นครั้งที่สอง ถือว่าหมดสถานภาพนิสิตตาม     
ข้อ 32 (6) 
 25.4  การสอบจะผ่านได้โดยความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ของคณะกรรมการที่ท า 
การสอบ 
 
 ข้อ 26  วิทยานิพนธ์ 
         26.1  นิสิตต้องส่งโครงการวิทยานิพนธ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ        
ที่ปรึกษาประจ าตัวนิสิต และหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา เพื่อขออนุมัติจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ดังน้ี 
 26.1.1  นิสิตปริญญาโท ก่อนสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4 นับแต่เริ่มเข้าศึกษา 
 26.1.2  นิสิตปริญญาเอก ก่อนสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 6 นับแต่เริ่มเข้าศึกษา  
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 มิฉะนั้นจะต้องหมดสถานภาพนิสิตในภาคการศึกษาต่อไป ตามข้อ 32 (7) 
 26.2  การเสนอขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ 
 26.2.1  ปริญญาโท ให้นิสิตปรึกษาเพื่อก าหนดรายละเอียดโครงการวิทยานิพนธ์
กับอาจารย์ที่ปรึกษา หลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวนิสิต
และหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา ให้ยื่นเสนอขออนุมัติจ านวน 1 ชุด ต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ก่อนสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย      
ไม่น้อยกว่า 90 วัน 
 26.2.2  ปริญญาเอก ให้นิสิตปรึกษาเพื่อก าหนดรายละเอียดโครงการวิทยานิพนธ์
กับอาจารย์ที่ปรึกษา หลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวนิสิต
และหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา ให้ยื่นเสนอขออนุมัติจ านวน 1 ชุด ต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ก่อนสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย      
ไม่น้อยกว่า 270 วัน 
 26.3  การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับโครงการวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว  ให้ยื่นค า
ร้องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวนิสิต และหัวหน้าภาควิชาหรือ
ประธานสาขาวิชา  ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้   
การนับเวลา 90 วัน หรือ 270 วัน ตามข้อ 26.2 ให้นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ
วิทยานิพนธ ์
 26.4  การเรียบเรียงและจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ต้องเป็นไปตามที่ก าหนดในคู่มือ
วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ใช้บังคับในขณะนั้น หรือตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  
 26.5  ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องผ่านการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
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 ข้อ 27  การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
 27.1  บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ประกอบด้วย
ประธานการสอบ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์
ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) โดยคณะกรรมการดังกล่าว
ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ตามข้อ 16.2.4 ส าหรับหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท และข้อ 16.4.4 ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอก  
 27.2  นิสิตต้องเสนอวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระให้คณะกรรมการสอบ  
ปากเปล่าขั้นสุดท้ายได้อ่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนถึงวันสอบ 
 27.3  วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระที่น าเข้าสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ต้องมี
รูปแบบสมบูรณ์ตามแบบของคู่มือวิทยานิพนธ์ และผ่านการตรวจสอบการลอกเลียน         
งานวรรณกรรม 
 27.4  วิธีการจัดสอบ จะต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 27.5  การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายจะผ่านได้ โดยความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ของ
คณะกรรมการสอบ 
 27.6  เมื่อผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายแล้ว นิสิตต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาค้นคว้าอิสระให้เรียบร้อยและสมบูรณ์   ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสอบ     
ปากเปล่าขั้นสุดท้าย และส่งวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามขั้นตอนและเวลาที่
บัณฑิตวิทยาลัยประกาศใช้ในขณะนั้น หากไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ฉบับสมบูรณ์ พร้อมส่งหลักฐานการขอจบการศึกษาภายใน 120 วัน นับจากวันสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้าย ให้ถือว่าการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายครั้งนั้นเป็นโมฆะ 
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 ข้อ 28  การเปลี่ยนสาขาวิชาเอก 
   28.1  การเปลี่ยนสาขาวิชาเอกอาจกระท าได้ในกรณีมีเหตุผลอันสมควร  ทั้งนี้  โดย
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา หรือประธานสาขาวิชาของสาขาวิชาเอก
เดิม และหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาของสาขาวิชาเอกใหม่ และได้รับอนุมัติจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 28.2  นิสิตสามัญผู้ขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอกต้องเรียนรายวิชาในสาขาวิชาเอกเดิมมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ และต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 โดยนับ
ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน กรณีที่เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 หรือ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1 ต้องได้ระดับคะแนน S ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
 การนับระยะเวลาศึกษา ให้นับตั้งแต่การมีสถานภาพนิสิต 
 
 ข้อ 29  การเทียบโอนผลการเรียน 
 29.1  การเทียบโอนผลการเรียนกระท าได้โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน ดังนี้ 
     (1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่าที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
     (2) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ และเรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษา  
  (3) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน B หรือแต้ม
คะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า หรือได้ระดับคะแนน S 
  (4) การโอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระจะกระท ามิได้ 
ยกเว้นนิสิตที่ลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในและต่างประเทศซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ    
ความร่วมมือในการรับถ่ายโอนหน่วยกิต 
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  (5) เทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวน    
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่โอน 
  อนึ่ง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน   
ร้อยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 
  (6) ใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา และลงทะเบียน
เรียนรายวิชาหรือเรียนวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ส าหรับ
ปริญญาโท ส่วนปริญญาเอกจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ต้องสอดคล้องกับหลักสูตร ยกเว้น
นิสิตที่ลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยอื่นท้ังในและต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือ
ในการรับถ่ายโอนหน่วยกิต 
 29.2  การโอนหน่วยกิตในโครงการปริญญาร่วมสถาบัน 
  29.2.1  นิสิตที่ไปลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในและต่างประเทศ  ซึ่งอยู่
ภายใต้โครงการความร่วมมือ ในการรับถ่ายโอนหน่วยกิตสามารถโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 
50 ของหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร หรือเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษา
ต่างประเทศ ฉบับท่ีใช้บังคับในปัจจุบัน 
  29.2.2  นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอยู่
ภายใต้โครงการรับถ่ายโอนหน่วยกิต จะไม่สามารถโอนหน่วยกิตของรายวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อ
ปรับพื้นฐาน 
 ทั้งนี้ ในขณะที่นิสิตไปลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการดังกล่าว   
ให้ถือว่าเป็นนิสิตเต็มเวลาและยังคงสถานภาพนิสิตของมหาวิทยาลัย โดยนิสิตจะต้อง
ลงทะเบียนรักษาสถานภาพนิสิต หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา    
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 ข้อ 30 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา     
 30.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ต้องเรียนครบตาม
จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
 30.2 ปริญญาโท 
  30.2.1 แผน ก แบบ ก 1  
  (1) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
  (2) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
  30.2.2 แผน ก แบบ ก 2  
  (1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้แต้ม
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  
  (2) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
  (3) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่
น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกล่าว 
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  30.2.3 แผน ข  
  (1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้แต้ม
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  
  (2) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
ด้วยข้อเขียนหรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระและ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
  (3) รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ  หรือส่วนหนึ่งของรายงาน 
การค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสบืค้นได้  
 30.3 ปริญญาเอก 
  30.3.1 แบบ 1 
  (1) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็น
ผู้มีสิทธ์ิขอท าวิทยานิพนธ์  
  (2) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
  (3) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง  
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  30.3.2 แบบ 2  
  (1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้แต้ม
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  
  (2) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็น
ผู้มีสิทธ์ิขอท าวิทยานิพนธ์      
  (3) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
  (4)  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
 
 

หมวด 5 
การลาพักการศึกษา การหมดสถานภาพ และการคืนสถานภาพ  

    
 
 ข้อ 31  การลาพักการศึกษา 
 31.1  การลาพักการศึกษา ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ หัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และ
ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันเริ่มสอบไล่ของภาคการศึกษานั้นๆ ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 
 31.2  นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา  ต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา      
การรักษาสถานภาพนิสิต และต้องลงทะเบียนเรียนรักษาสถานภาพนิสิตด้วย  
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 31.3  นิสิตจะลาพักการศึกษาติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติไม่ได้ 
 31.4  ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 
 31.5  นิสิตใหม่ที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าศึกษาไม่มีสิทธิ์ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษา
แรก 
 
 ข้อ 32  การหมดสถานภาพนิสิต 
 สถานภาพนิสิตหมดลงเมื่อนิสิต 
 (1)  ถึงแก่กรรม  
 (2)  ได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว  
 (3)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อหน่ึงข้อใดในข้อ 6  
หรือข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตซ้ าเกินกว่า 1 สาขาวิชา  
 (4)  แจ้งความเท็จ หรือปกปิดความจริง หรือปลอมแปลงหลักฐาน  
 (5)  นิสิตทดลองเรียนท่ีมีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ได้ตามก าหนดในข้อ 8.2 
 (6)  สอบวัดคุณสมบัติหรือสอบประมวลความรู้ไม่ผ่านเป็นครั้งท่ีสอง  
 (7)  ไม่ส่งโครงการวิทยานิพนธ์ภายในก าหนดตามข้อ 26.1.1 หรือ 26.1.2 
 (8)  ไม่ลงทะเบียนเรียน  หรือไม่ลงทะเบียนเรียนรักษาสถานภาพนิสิตให้   
เสร็จสิ้นภายในสองสัปดาห์แรกนับแต่วันเปิดภาคเรียน เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากคณบดี
เจ้าสังกัดนิสิต 
 (9)  ไม่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนด 
 (10)  ลาออกและได้รับอนุมัติแล้ว  
 (11)  ต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ
หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
 (12)  ถูกลงโทษทางวินัยให้ไล่ออก หรือให้ออก 
 (13)  ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
เรื่อง การหมดสถานภาพนิสิต  
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 ข้อ 33  การคืนสถานภาพนิสิต 
 นิสิตที่หมดสถานภาพนิสิตตามข้อ 32 (7) หรือ 32 (8)  สามารถยื่นค าร้องเพื่อขอคืน
สถานภาพนิสิตได้ภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด การคืนสถานภาพนิสิตต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
และหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ   
และก าหนดเง่ือนไขในการศึกษา 
 

หมวด 6 
วินัยนิสิต 

    
 
 ข้อ 34  วินัยนิสิต  

 34.1  นิสิตมีหน้าที่ปฏิบัติตนตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยทุกประการ และรักษาวินัยโดยเคร่งครัดเสมอ  

 34.2  นิสิตมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักศีลธรรมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในทุกโอกาส 
 34.3  นิสิตมีหน้าที่รักษาช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย โดยละเว้นการประพฤติใดๆ ที่น ามา 
หรืออาจน ามาซึ่งความเสียหายแก่ตนเอง และมหาวิทยาลัย 

 34.4  นิสิตมีหน้าที่รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ และละเว้นความประพฤติใดๆ ที่อาจ
น ามา ซึ่งการแตกความสามัคคีในหมู่คณะ 
 34.5  นิสิตมีหน้าที่แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบทันที เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว
หรือที่พักอาศัย 
 34.6  นิสิตต้องสามารถแสดงบัตรประจ าตัวนิสิตได้ทันที เมื่อเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย
หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ขอตรวจสอบ 
 34.7  นิสิตต้องไม่ครอบครอง  ไม่เสพ  รวมทั้งไม่จ าหน่ายสุราและสิ่งเสพติดใดๆ   
ในบริเวณมหาวิทยาลัย  
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 34.8  นิสิตต้องไม่พกอาวุธ หรือวัตถุระเบิดเมื่ออยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย 
 34.9  นิสิตต้องไม่ก่อเรื่องวิวาทกับนิสิตด้วยกัน หรือบุคคลอื่น ภายในหรือภายนอก
บริเวณมหาวิทยาลัย 
 34.10  นิสิตต้องไม่เล่นการพนันขันต่อทุกประเภทไม่ว่าจะประสงค์ต่อทรัพย์ 
หรือไม่ก็ตามในบริเวณมหาวิทยาลัย 
 34.11  นิสิตต้องไม่จัดสิ่งพิมพ์ สิ่งวาด สิ่งเขียน หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ  
อันอาจกระทบกระเทือนถึงผู้อื่น ออกโฆษณาเผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 
 34.12  นิสิตต้องไม่น าขนบธรรมเนียม หรือวิธีการอันไม่เหมาะสมมาปฏิบัติ  
ไม่ว่าในหรือนอกบริเวณมหาวิทยาลัย 
 34.13  นิสิตต้องไม่จัดการประชุม หรือชุมนุมกิจกรรม โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย 
 34.14  นิสิตต้องไม่ท าลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
 34.15  นิสิตต้องไม่น าสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย หรือมีสิ่งของ 
ผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง 
 34.16  นิสิตต้องไม่ประพฤติตนเป็นอันธพาล 
 34.17  นิสิตต้องไม่ปลอมแปลงเอกสาร หรือลายมือช่ือของผู้อื่น 
 34.18  นิสิตต้องไม่กระท าการที่เกี่ยวข้องกับการส่อทุจริตหรือการทุจริตในการสอบ 
 34.19  นิสิตต้องไม่ทุจริตในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ การทุจริต
ในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 34.20  นิสิตต้องไม่คัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือผลงาน
ตีพิมพ์ทางวิชาการ การคัดลอกผลงาน ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
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 ข้อ 35  การลงโทษทางวินัย 
 35.1  การลงโทษทางวินัยนิสิตที่กระท าผิดวินัยมี 10 สถาน คือ 
  (1)  ตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร แล้วแต่กรณี 
  (2)  ให้ท างานบริการสังคมตามควรแต่กรณี  
            (3)  ภาคทัณฑ์ และท าทัณฑ์บน  
  (4)  ให้พักการศึกษามีก าหนดตั้งแต่ 1 ภาคการศึกษา ถึง 3 ปีการศึกษา 
แล้วแต่กรณี 
  (5)  ระงับการให้ปริญญา หรือการออกใบแสดงผลการศึกษา หรือใบรับรองใดๆ
มีก าหนดไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
  (6)  ให้ออกโดยระบุไว้ในใบแสดงผลการศึกษาว่า “ถูกให้ออกจากการศึกษา” 
หรือ “Dismissed” 
  (7)  ไล่ออกโดยระบุไว้ในแบบแสดงผลการศึกษาว่า “ไล่ออก” หรือ 
“Dishonorably Expelled” 
               (8)  ในกรณีที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และส าเร็จการศึกษาแล้ว ให้เสนอ
สภามหาวิทยาลัยถอดถอนปริญญาต่อไป 
  (9)  กรณีส่อทุจริตหรือทุจริตในการสอบให้มีการลงโทษ ให้ถือว่าได้ระดับ
คะแนน F หรือ U ในวิชานั้นและถือว่าผิดวินัย นิสิตต้องได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย และไม่มีสิทธ์ิขอถอนการลงทะเบียนในรายวิชานั้น และ 
        ก.  ให้พักการศึกษาตามโทษทางวินัยข้อ 35.1 (4) หรือ 
        ข.  ให้ออกตามโทษทางวินัยข้อ 35.1 (6) หรือ 
        ค.  ไล่ออกตามโทษทางวินัยข้อ 35.1 (7)  
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   (10) กรณีทุจริตในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระและกรณี
คัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์หรือผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ ให้มีการลงโทษ ดังนี้ 
        ก.  ให้ออกตามโทษทางวินัยข้อ 35.1 (6) หรือ 
        ข.  ไล่ออกตามโทษทางวินัยข้อ 35.1 (7) หรือ      
        ค.  ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยถอดถอน
ปริญญาต่อไป 
 ทั้งนี้ กรณีที่นิสิตท าให้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสูญหายหรือเสียหาย ต้อง
ชดใช้ค่าเสียหาย  
      35.2  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระท า  
ผิดวินัยของนิสิตแล้วเสนอโทษตามความเหมาะสมกับความผิดต่ออธิการบดี  เพื่อพิจารณา    
สั่งลงโทษต่อไป 
 

หมวด 7 
การรับปริญญา 

    
 ข้อ 36  การขอรับปริญญา 
 36.1  นิสิตแสดงความจ านงขอรับปริญญา  และช าระค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร    
ตามก าหนดในประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 36.2  นิสิตที่ได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับปริญญาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  36.2.1  ปฏิบัติตามข้อก าหนดต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยครบถ้วน  
  36.2.2  ช าระหนี้สินทั้งหมดที่มีต่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบันหรือองค์การใดใน
มหาวิทยาลัย 
  36.2.3  มีความประพฤติเหมาะสม และมีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบของ
มหาวิทยาลัยและวินัยของนิสิต  
 36.3  สภามหาวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาอนุมัติปริญญา  
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หมวด 8 
บทเฉพาะกาล 

    
 

 ข้อ 37  บรรดาประกาศหรือค าสั่งที่มีผลบังคับใช้อยู่ก่อน หรือในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้
บังคับ ให้มีผลบังคับใช้อยู่ต่อไป จนกว่าจะได้มีการก าหนดขึ้นใหม่ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ หรือ
การด าเนินการอื่นใด ที่อาศัยอ านาจตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิต
วิทยาลัมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับท่ีมีผลบังคับใช้อยู่ก่อน หรือในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 
ให้มีผลบังคับใช้อยู่ต่อไปจนเสร็จสิ้นการด าเนินการในเรื่องนั้นๆ  
 ระ เบี ยบอื่ น ๆ   ที่ มิ ไ ด้ ก าหนด ไว้ ในข้ อบั งคั บนี้   ใ ห้ อนุ โ ลมต ามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ฉบับท่ีบังคับใช้ในปัจจุบัน 
 ข้อ 38  นิสิตที่เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย  ก่อนปีการศึกษา 
2559  ให้ ใ ช้ ข้ อบั งคั บว่ าด้ วยก ารศึ กษาระดั บบัณฑิ ตศึ กษาของบัณฑิ ตวิ ทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ใช้บังคับขณะที่รับเข้าศึกษา บังคับจนหมดสถานภาพนิสิต 
ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ . 2558 และเรื่ องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
 
    ประกาศ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 
                                    (ลงนาม)               วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ 
                        (รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจ อ่ิมพิทักษ์) 
                         นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ค าแนะน าและเรื่องทั่วไปท่ีนิสิตควรทราบ 
 
 นิสิตต้องศึกษาข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 และแนวปฏิบัติ 
ของบัณฑิตวิทยาลัย ให้เข้าใจโดยตลอด เพื่อสามารถด าเนินการศึกษาให้ถูกต้องตามข้อก าหนด  
ซึ่งจะเป็นผลดีแก่ตัวนิสิตและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 

การลงทะเบียนเรียน 
 
 1. ในการลงทะเบียนเรียนนิสิตควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนกรอกแบบลงทะเบียน
เรียน โดยเฉพาะนิสิตที่มีสถานภาพเป็นนิสิตทดลองเรียนตามข้อบังคับฯ ข้อ 8.2 และนิสิตที่มี
วิชาเงื่อนไขที่ต้องเรียน ควรลงทะเบียนเรียนให้ครบถ้วนตามเง่ือนไข และวิชาที่ก าหนดให้เรียน
เป็นวิชาพื้นฐาน ควรเรียนวิชาพื้นฐานก่อนในเทอมแรกๆ ที่เข้าศึกษาเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์
ของวชิาพื้นฐาน 
 2. พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน นิสิตที่ลงทะเบียนเรียน 
ไม่ถูกต้อง อาจถูกยกเลิกการลงทะเบียนเรียนได้ ขณะที่นิสิตยังไม่มีคณะกรรมการที่ปรึกษา
ประจ าตัวนิสิต ให้หัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา หรืออาจารย์ในภาควิชาซึ่งมีช่ือใน
ท าเนียบอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยที่หัวหน้าภาควิชา หรือประธานสาขาวิชามอบหมาย เป็น 
ผู้แนะน าการศึกษา 
 3.  ลงทะเบียนเรียนและพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ตามวัน-เวลา ท่ีก าหนด 
  
 สามารถ Download ตารางเรียนได้ที่ https://regis.ku.ac.th/login.php  
 
 ปฏิทินการศึกษา (ก าหนดการช าระเงินผ่านธนาคาร การลงทะเบียนเรียน และการ
เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนของแต่ละภาคการศึกษา )  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ 
http://www.grad.ku.ac.th 
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การลงทะเบียนเรียน ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: ส าหรับนิสิตที่ต้องการลงทะเบียน “รักษาสถานภาพนิสิต” ให้ป้อนรหัสวิชา  
              “00000000” 
 

ไปท่ี www.regis.ku.ac.th 
 

Login เข้าระบบ 
 

เลือก “การลงทะเบียน” 

เมื่อลงทะเบยีนเรยีนครบทุกวิชา 
ให้ “ยืนยันการลงทะเบยีนเรยีน” 

 

เลือก “รายงาน” 
เลือก “ผลการลงทะเบียน”

เรียน” 
 

ป้อน “รหัสวิชา, ประเภทการลงทะเบียน, หมูเ่รียน” 
เลือกกด “Submit” ถ้าต้องการยกเลิก ให้เลือก “Reset” 

 

พิมพ์รายงานการลงทะเบียนเรียน 
 

พิมพ์ KU.2 
(ใบเสร็จรับเงินหรือใบรายงานการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ Online) 
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ประเภทของการลงทะเบียน 
 GC (Graduate Credit) 
 ใช้ส าหรับวิชาที่นับหน่วยกิตตามหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รายงานผล เป็น A ถึง F 
(ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ (Thesis) และวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
รายงานผลเป็น S หรือ U) 
 GA (Graduate Audit) 
 ใช้ส าหรับวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา รายงานผลเป็น S หรือ U 
 UC (Undergraduate Credit)  
 ใช้ส าหรับวิชาที่นับหน่วยกิตในระดับปริญญาตรี รายงานผลเป็น A ถึง F 
 UA (Undergraduate Audit) 
 ใช้ส าหรับวิชาระดับปริญญาตรีที่ไม่นับหน่วยกิต รายงานผลเป็น S หรือ U 
 
วิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
 วิชาระดับบัณฑิตศึกษา  หมายถึง  วิชาที่มีเลขรหัสสามตัวหลังตั้งแต่หมายเลข 500  
ขึ้นไป (เช่น 01001597)  
 

การลงทะเบียนเรียนของนิสิตทดลองเรียน 
 มีเง่ือนไข ดังต่อไปนี้   
 1.  ภาคการศึกษาแรกต้องลงทะเบียนเรียนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาแบบนับหน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 2.  ต้องสอบผ่านทุกวิชา โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 
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 กรณีผ่านเง่ือนไข ข้อ 1 และ ข้อ 2 นิสิตต้องยื่นค าร้องทั่วไป (บว.01) ขอเปลี่ยน
สถานภาพนิสิตทดลองเรียน เป็นนิสิตสามัญ ก่อนการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาถัดไป 

 กรณีไม่ผ่านเงื่อนไข  ข้อ 1 และ ข้อ 2 นิสิตจะถูกคัดช่ือออกจากการเป็นนิสิตของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

 
การเปลี่ยน เพ่ิม และงดวิชาเรียน 
 ในบัตรลงทะเบียน (KU 2) หลังจากลงทะเบียนเรียนแล้ว ถ้ามีการเปลี่ยน เพิ่มและงดวิชา
เรียน ให้ด าเนินการขอเปลี่ยนแปลงผ่าน web ก าหนดวันขอเปลี่ยน เพิ่ม และงดวิชาเรียนให้ดู
ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษานั้น ๆ 
 
การเรียนเพ่ือยกระดับคะแนน 
 ในกรณีที่นิสิตท าคะแนนเฉลี่ยวิชาพื้นฐานระดับปริญญาตรีไม่ถึง 2.50 หรือนิสิตท า
คะแนนเฉลี่ยวิชาระดับบัณฑิตศึกษาตลอดหลักสูตรไม่ถึง 3.00 และนิสิตต้องการลงทะเบียน
วิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเอกหรือเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ เพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยวิชา
ระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษานั้นได้ โดยยื่นค าร้องทั่วไปผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  หัวหน้าภาควิชาหรือประธาน
สาขาวิชา เพื่อขออนุมัติต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อน จึงจะด าเนินการลงทะเบียนได้ (รายวิชา 
XXXXX498 ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนเพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาระดับปริญญาตรี)  
 
การลงทะเบียนข้ามสถาบัน 
 นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยที่ประสงค์จะลงทะเบียนข้ามสถาบัน    ต้องยื่นค าร้องต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้า
อิสระ และหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา  โดยระบุรหัสวิชา  ช่ือวิชาทั้งภาษาไทยและ
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ภาษาอังกฤษ จ านวนหน่วยกิต ภาควิชา และสถาบันที่จะไปเรียนวิชานั้นๆ ให้ละเอียด เพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติ และท าหนังสือขอความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยที่ต้องการไป
ลงทะเบียนข้ามสถาบัน 
 

การรายงานผลการเรียนตามหลักสูตร 
 รายงานผลการเรียนตามหลักสูตรให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยหลังจากที่ลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแล้ว  อย่างช้าก่อนขอสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  ทั้งนี้นิสิตที่ยื่น  
ค าร้องขอสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายต้องแนบรายงานผลการเรียนที่ผ่านการตรวจสอบจาก   
บัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วมาด้วย 
 ส่วนโครงสร้างหลักสูตรนิสิตสามารถดูได้จากเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
 

การเทียบโอนรายวิชา 
 การเทียบโอนรายวิชาให้ปฏิบัติตามข้อบังคับฯ พ.ศ. 2559 ข้อ 29 และแนวปฏิบัติ
เพิ่มเติมดังนี ้
 1. นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกและ
ต่อมาขอย้ายมาเรียนหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน (มีรหัสประจ าตัวนิสิตใหม่) 
สามารถโอนรายวิชาได้ทั้งหมด 
 2. นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและ
ต่อมาขอย้ายมาเรียนหลักสูตรระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน (มีรหัสประจ าตัวนิสิต
ใหม)่ สามารถโอนรายวิชาได้ทั้งหมด 
 3. นิสิตที่ขอลาออก และสอบเข้ามาศึกษาใหม่ในสาขาวิชาเดิม ไม่สามารถโอนรายวิชาได้ 
 4. นิสิตที่เรียนรายวิชาครบแล้ว และถูกคัดช่ือออกเพราะสอบประมวลความรู้ไม่ผ่าน 2 
ครั้ง หากสอบเข้ามาศึกษาใหม่ ไม่สามารถโอนรายวิชาได้ 
 5. นิสิตปริญญาโทที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว และเข้ามาเรียนปริญญาโทอีกสาขาหนึ่ง 
สามารถโอนหรือเทียบรายวิชาภาษาอังกฤษได้ภายใน 3 ปีนับจากวันท่ีได้รับอนุมัติปริญญา 
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 6. นิสิตที่ขอย้ายสาขาวิชาเอกจากหลักสูตรปกติไปหลักสูตรนานาชาติ  หรือจาก
หลักสูตรนานาชาติไปหลักสูตรปกต ิไม่สามารถโอนรายวิชาได้ 
 

การสอบชดเชย 
 นิสิตที่ไม่ได้เข้าสอบตามก าหนดโดยมีเหตุผลความจ าเป็น มีสิทธิ์ยื่นขอสอบชดเชยต่อ
อาจารย์ประจ าวิชาภายใน 7 วัน นับแต่วันสอบวิชานั้น โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ประจ าวิชา และด าเนินการสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันสอบตามปกติของวิชา
นั้น  หากพ้นก าหนดให้ถือว่าขาดสอบ  กรณีที่มีความจ าเป็นต้องสอบเกิน  30  วัน  ให้ยื่นค าร้อง
ขออนุมัติต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

การเรียนซ  า 
 วิชาใดที่สอบตกหรือได้คะแนนต่ ากว่ามาตรฐาน  นิสิตต้องเรียนซ้ าและต้องน าคะแนน 
ที่ตกหรือต่ ากว่ามาตรฐานนั้น มาคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย นิสิตปริญญาเอกต้องได้ระดับ
คะแนนในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ต่ ากว่า 2.00 (C) มิฉะนั้นจะถือว่าต่ ากว่ามาตรฐานและ
ต้องเรียนซ้ า  (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ       
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 ข้อ 22.4 และข้อ 22.5) 
 

กรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวนิสติ 
 

 การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการที่ ป รึ กษาประจ าตั วนิ สิ ต เป็ น ไป ตามข้ อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 ข้อ 16 โดยนิสิตสามารถตรวจสอบรายช่ืออาจารย์
บัณฑิตศึกษาและภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /การศึกษาค้นคว้าอิสระได้ที่ เว็บไซต์ 
http://www.grad.ku.ac.th  
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 ทั้งนี้หากอาจารย์ที่นิสิตมีความประสงค์จะเลือกเป็นกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวใน
สาขาวิชาใด ยังไม่มีช่ือในท าเนียบอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ให้นิสิตติดต่อภาควิชาหรือสาขาวิชา
นั้น ให้พิจารณาการขอขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย หากภาควิชา /สาขาวิชา
เห็นชอบให้ส่งบันทึกข้อความ โดยส่งถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การขออนุมัติขึ้นทะเบียน
อาจารย์บัณฑิตวิทยาลั ย  ประ เภทอาจารย์ประจ าหรื อ อาจารย์พิ เ ศษ (ภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) พร้อมแนบผลงานวิชาการตามข้อ 16 

เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงด าเนินการเสนอค าร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
ประจ าตัวนิสิตได้ โดยใช้แบบฟอร์มแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวนิสิต 
(บว.02) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะบุคคลที่ขอแต่งตั้งและหัวหน้าภาควิชาหรือประธาน
สาขาวิชา/โครงการ เพื่อให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษาประจ าตัวนิสิต และต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาที่ 4 นับตั้งแต่เริ่ม
เข้าศึกษา ทั้งนี้ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวนิสิตก่อนส่งโครงการวิทยานิพนธ์ 
 

การสอบภาษาอังกฤษ 
 

การสอบภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตปริญญาโท 
 นิสิตจะผ่านภาษาอังกฤษได้โดย 

1. การผา่นการทดสอบ นิสิตทุกคนตอ้งสมคัรสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งภาควิชาภาษาต่างประเทศ  
คณะมนุษยศาสตร์ จะรับสมัครและจัดสอบ (ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.ku- 
ept.human.ku.ac.th/ หรือ http://www.grad.ku.ac.th/นิสิต/การสอบ/การสอบภาษา 
ต่างประเทศ) หรือ 
 2. การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 01355501 ภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิต
วิทยาลัย โดยลงทะเบยีนเรยีนแบบไม่นับหน่วยกติ (GA) และได้ระดบัคะแนน S หรือ 
 3. การเทียบผลสอบภาษาอังกฤษของ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ  
KU-EPT หรือ KU-TOEFL-ITP นิสิตสามารถน าผลการสอบภาษาองักฤษมาขอเทียบได้ในกรณ ี
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ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ขอเทียบ หรือกรณีที่ผลการสอบไม่ระบุวันหมดอายุ ให้พิจารณาจาก
วันท่ีสอบไปถึงวันท่ีขอเทียบ มีอายุไม่เกิน 2 ปี (ที่มา: มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 16/2559 เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2559) โดยมีผลคะแนนดังน้ี 
 TOEFL  
 - Paper-based Test section ที ่2 และ 3    ไม่น้อยกว่า section ละ 45 คะแนน 
 - Paper-based Total  ไม่น้อยกว่า 450 
 - Computer-based Test  section ที ่2  14 คะแนน และ 
   section ที ่3  13 คะแนน 
 - Computer-based Total  ไม่น้อยกว่า 133 
 - Internet-based Total  ไม่น้อยกว่า 45 
 IELTS  คะแนนไม่น้อยกว่า 5.0  
 CU-TEP  คะแนนไม่น้อยกว่า 45 
 KU-EPT คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 KU-TOEFL-ITP คะแนนไม่น้อยกว่า 450                 
   (เป็นผลคะแนนท่ีจัดสอบโดย 
                                                   คณะมนุษยศาสตร์   
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
 
 4. บัณฑิตวิทยาลัยยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลยั
ให้กับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาขั้นอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาราชการ หรือผู้ทีส่ าเรจ็การศกึษาขั้นอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษา หลักสตูรภาษาอังกฤษ  
ในระยะเวลาไม่เกิน  5  ปีนับจากวันท่ีส าเร็จการศึกษา  โดยสถาบันการศึกษาดังกล่าวต้องเป็น
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (ที่มา: มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลัย ครั้ง
ที่ 2/2557 เมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2557 และครั้งท่ี 4/2557 เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2557) 
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การสอบภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตปริญญาเอก 
 การสอบข้อเขียน   
 เป็นการจัดสอบเป็นกลุ่ม ซึ่งภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ จะรับสมัคร
และจัดสอบ (ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.ku-ept.human.ku.ac.th/ หรือ 
http://www.grad.ku.ac.th/นิสิต/การสอบ/การสอบภาษาต่างประเทศ) 
 นิสิตอาจผ่านข้อเขียนโดยลงทะเบียนเรียนรายวิชา  01355501  ภาษาอังกฤษตาม
ความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย ท่ีเปิดหมู่เรียนเฉพาะนิสิตปริญญาเอก โดยลงทะเบียนเรียน
แบบไม่นับหน่วยกิต (GA) และได้ระดับคะแนน S จึงจะถือว่าสอบผ่านภาษาอังกฤษ 
แบบข้อเขียน 
 การสอบปากเปล่า  
 เป็นการสอบรายบุคคล นิสิตต้องสอบผ่านข้อเขียนก่อนจึงจะมีสิทธิ์สอบปากเปล่า 
ในการสอบปากเปล่า ให้มีกรรมการสอบอันประกอบด้วยอาจารย์จากภาควิชาภาษาต่างประเทศ 
สองคน และผูแ้ทนบัณฑติวิทยาลยัหนึ่งคนซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะแตง่ตั้งจากกรรมการประจ าตัว
นิสิต 
 นิสิตที่ต้องการสอบภาษาอังกฤษ ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขา ซึ่งการ
จัดการสอบมีทั้งที่วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตก าแพงแสน 
 บัณฑิตวิทยาลัยรับเทียบใบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาเอกของ 
TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ KU-EPT หรือ KU-TOEFL-ITP โดยผลการสอบมีอายุ
การขอเทียบเช่นเดียวกับหลักสูตรปริญญาโท และมีผลคะแนนดังน้ี 
 TOEFL 
 - Paper-based Total   ไม่น้อยกว่า 500 
 - Computer-based Total   ไม่น้อยกว่า 173 
 - Internet-based Total   ไม่น้อยกว่า 61 
 IELTS   คะแนนไม่น้อยกว่า 5.5 
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 CU-TEP   คะแนนไม่น้อยกว่า 67 
 KU-EPT  คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 KU-TOEFL-ITP           คะแนนไม่น้อยกว่า 500 (เป็นผลคะแนน              
    ที่จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร ์
                                               มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์) 
 การรับเทียบใบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษให้ถือว่าผ่านทั้งข้อเขียนและปากเปล่า 
ยกเว้น KU-EPT คะแนนร้อยละ 55-59 เทียบผลผ่านเฉพาะข้อเขียนเท่านั้น 
 

โครงการวิทยานิพนธ์ 
 

 ปีการศึกษา 2562  บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดให้นิสิตหลักสูตรที่มีวิทยานิพนธ์ใช้ระบบ 
ไอทีสิส (iThesis)  ในการจัดท าวิทยานิพนธ์  ซึ่งนิสิตควรเตรียมการดังนี ้
 1. ส่งค าร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวนิสิต เพื่อขออนุมัติจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย 
 2. ลงทะเบียนเข้าอบรม “การพิมพ์วิทยานิพนธ์ผ่านระบบ iThesis” ที่เว็บไซต์ของ 
บัณฑิตวิทยาลัย (www.grad.ku.ac.th) เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้งาน และทราบถึง
กระบวนการท างานของระบบ 
 นิสิตต้องส่งโครงการวิทยานิพนธ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษา
ประจ าตัวนิสิต และหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา เพื่อขออนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ภายในก าหนดของบัณฑิตวิทยาลัยดังนี้ 
 -  นิสิตปริญญาโท ก่อนสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4 นับแต่เริ่มเข้าศึกษา 
 - นิสิตปริญญาเอก ก่อนสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 6 นับแต่เริ่มเข้าศึกษา 
 มิฉะนั้นจะต้องหมดสถานภาพนิสิตในภาคการศึกษาต่อไป 
 (วันสุดท้ายของการส่ ง โครงการวิทยานิพนธ์  บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดไว้ ใน 
ปฏิทินการศึกษา) 
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การส่งโครงการวิทยานิพนธ์ 
 ให้นิสิตส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดังน้ี  
 1. ค าร้องขออนุมัติ โ ครงการวิทยานิพนธ์  ส าหรับนิสิตท าวิทยานิพนธ์ผ่าน
ระบบไอทีสิส  (บว . 05 -2 )  โ ดยนิสิตพิมพ์แบบฟอร์มค า ร้อ งจากระบบออนไลน์   
ที่  http://ogrf.grad.ku.ac.th/form-gen/ และผ่านความเห็นชอบ (ลงนาม) จากคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาประจ าตัวนิสติ และหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา  ฉบับจริง 1 ฉบับ  
 2. ใบรับรองโครงร่างวิทยานิพนธท์ี่พิมพ์จากระบบ iThesis 1 ฉบับ เป็นฉบับท่ีมีบาร์โค้ด 
(หน้า 2 ของโครงการวิทยานิพนธ์ในระบบ)  เอกสารฉบับน้ี คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัว
นิสิต และหัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาไม่ต้องลงนาม 
 3. ส าเนาเอกสาร e-mail ที่แสดงว่า ผลการพิจารณา “อาจารย์ที่ปรึกษาหลักเห็นชอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์” 1 ฉบับ โดยพิมพ์จาก e-mail ของนิสิต 
 ค าร้องขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิตท าวิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส 
(บว.05-2) ที่ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยผู้ดูแลระบบ 
iThesis จะอนุมัติ (Approved) ในระบบ เพื่อให้นิสิตสามารถด าเนินการจัดท าวิทยานิพนธ์
ต่อไป 
 

การสอบวัดคุณสมบัติ หรือการสอบประมวลความรู้ 
 

 วัตถุประสงค์ของการสอบวัดคุณสมบัตหิรือการสอบประมวลความรู้ เพื่อทดสอบว่านิสิต
มีความรู้ในสาขาวิชาเอกถึงระดับอันสมควรหรือไม่ และสามารถผนวกความรู้ทั้งสิ้นที่ได้จาก
การศึกษาตามหลักสูตรในแง่การปรับใช้ได้ดีเพียงใด   
 หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 อาจสอบประมวลความรู้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของสาขาวิชา ซึ่งนิสิตสามารถสอบถามได้ที่บัณฑิตวิทยาลัยหรือภาควิชา 
 นิสิตควรขอสอบวัดคุณสมบัติหรือสอบประมวลความรู้ในทันทีท่ีมีสิทธ์ิ โดยยื่นค าร้องขอ
สอบต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/
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การศึกษาค้นคว้าอิสระ หัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขา ว่าจะสอบแบบปากเปล่าหรือ  
แบบข้อเขียน หรือทั้งสองอย่างรวมกัน หากเป็นการสอบแบบปากเปล่านิสิตต้องไปขอก าหนด
วัน เวลา และสถานที่สอบ กับกรรมการสอบและผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย และควรสอบให้เสร็จ
ภายใน  30  วัน นับจากวันท่ีคณบดีแต่งตั้งผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นกรรมการสอบ 
 

การสอบปากเปล่าขั นสุดท้าย 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ 
 นิสิตทีม่ีสิทธ์ิสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. เรียนรายวิชาครบตามที่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตร และปรากฏแต้มระดับคะแนน    
ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
 2. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาระดับบัณฑิตศึกษา (GC) ไม่ต่ ากว่า 3.00 ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาระดับปริญญาตรีที่ก าหนดให้เรียนเป็นวิชาพื้นฐาน (UC) ไม่ต่ ากว่า  
2.50 และรายวิชาวิทยานิพนธ์ (XXXXX599/XXXXX699) หรือการศกึษาค้นควา้อสิระ (XXXXX595) 
มีระดบัคะแนน S ครบตามโครงสร้างหลักสูตร 
 3. ได้รับอนุมตัิเทียบผลสอบภาษาอังกฤษ หรือสอบผ่านภาษาอังกฤษ 
 4. ได้รับการอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 90 วัน (ส าหรับหลักสูตรที่ท า
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท) และ ไม่น้อยกว่า 270 วัน (ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอก) 
 5. หลักสูตรปรญิญาโท แผน ก แบบ ก 1 และปริญญาเอก แบบ  1  สอบผ่าน การสอบ
วัดคุณสมบัต ิซึ่งต้องสอบก่อนการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 120 วัน  
 6. หลักสูตรปรญิญาโท แผน ก แบบ ก 2 อาจสอบประมวลความรูห้รือไม่ ท้ังนี้ให้อยู่                    
ในดุลยพินิจของสาขาวิชา 

7. หลักสูตรปรญิญาโท แผน ข สอบผ่านการสอบประมวลความรู ้
8. หลักสูตรปรญิญาเอก แบบ 2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ ทั้งข้อเขียน และปากเปล่า  
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เอกสารประกอบการยื่นขอสอบปากเปล่าขั นสุดท้าย 
 1. ค าร้องขอสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย (บว.07) 
     1.1 นิสิตระดับปริญญาโท เสนอช่ือประธานการสอบ และช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
     1.2 นิสิตระดับปริญญาเอก เสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อท าหน้าที่ประธานการ
สอบ ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวนิสิต รวมไม่น้อยกว่า 5 คน (กรณี
อาจารย์ผู้สอบมีน้อยกว่า 5 คน ให้เพิ่มเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้ามาร่วมเป็นอาจารย์ผู้สอบ) 
 2. ตารางช่วงเวลาว่างของคณะกรรมการประจ าตัวนิสติ 
 3. รายงานผลการเรียนตามหลักสตูร (บว.03-2) ที่ผ่านการตรวจสอบจากบัณฑติ
วิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
 4. นิสิตปรญิญาเอกและนสิิตปริญญาโท แผน ก ส่ง E-mail (Print ลงกระดาษ A4) 
ที่แสดงว่า Draft Version ไดร้ับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาฯ แล้ว (ไม่ต้องส่งเล่ม
วิทยานิพนธ)์ 
 5. นิสิตปรญิญาโท แผน ข ให้ส่งเอกสารดังนี้  
     - เล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ (เข้าเล่มปกอ่อนและมรีูปแบบสมบูรณ์) 
     - แบบฟอร์มการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม (วพ.06) พร้อมแนบ
เอกสารการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมทีต่รวจสอบจากเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ฉบับสมบรูณ์แล้ว (เฉพาะหน้าแรกที่ปรากฏข้อมูล (Similarity Index) 
 6. ใบคะแนนฉบับคัดโอน (ถ้ามี) ใช้ส าหรับนสิิตที่มีการโอนรายวิชาในกรณีตา่ง ๆ 
เช่น เปลี่ยนแผนการเรียน  มีการโอนรายวิชาจากหลักสูตรอื่น เป็นตน้ 
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การขอจบการศึกษา 
 

 บัณฑิตวิทยาลัยได้ก าหนดวันสุดท้ายของการส่งค าร้องขอสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย   
และการส่งเอกสารขอจบการศึกษา  ส าหรับผู้ที่ต้องการจบการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่ง
ตรวจสอบได้จากปฏิทินการศึกษาและประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
นิสิตปริญญาเอกและนิสิตปริญญาโท แผน ก 
 เมื่อสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายผ่านแล้ว ภายใน 4 สัปดาห์หลังสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
ให้นิสิตยื่นค าร้อง ขอส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์ (วพ.02-2) พร้อมเอกสารดังนี้ 
 1.  เล่มต้นฉบับวิทยานิพนธ์ฉบับท่ีมีบาร์โค้ด (ปกนอกมีบาร์โค้ดที่มุมขวาล่าง) โดยพิมพ์
จากระบบ iThesis 1 เล่ม (ไม่ต้องเข้าเล่ม) 
 2.  บัตรประจ าตัวนิสิต 
 3. ใบส่งท าเล่มและซีดีวิทยานิพนธ์ (รับได้ที่เคาน์เตอร์งานบริการการศึกษา ช้ัน 1) 
 4.  ใบน าส่งวิทยานิพนธ์ท่ีมีการลงนามครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว (พิมพ์จากระบบ iThesis)   
 5.  แบบฟอร์มการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ (วพ.04) ให้ใช้ฉบับที่พิมพ์จากค าร้อง
ออนไลน์เท่านั้น พร้อมหลักฐานประกอบ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตาม วพ.04) 
 6.  ค าร้องขอระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ (วพ.05) พร้อมแนบส าเนาใบรับรอง
วิทยานิพนธ์ 1 ฉบับ (ใช้เฉพาะกรณีที่มีการระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์) 
 7.  แบบฟอร์มการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม (วพ.06) ที่มีการลงนามครบถ้วน
สมบูรณ์แล้ว 
 8. ใบรับรองวิทยานิพนธ์ฉบับท่ีมีบาร์โค้ด (พิมพ์จากระบบ iThesis) และลงนามครบถ้วน 
สมบูรณ์แล้ว (ยกเว้นการลงนามของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)  และส าเนา 1 ฉบับ                                          
 9. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษฉบับที่มีบาร์โค้ด (พิมพ์จากระบบ iThesis)  
ที่ลงนามครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 
 10. ใบปลอดหนี้จากส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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 11. ใบขอจบการศึกษา 1 ฉบับ (download ค าร้องจาก http://info.grad.ku.ac.th/endform/) 
ที่มีการลงนามครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 
 12. ใบแจ้งการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน (KU9) ที่ผ่านการช าระเงินจากธนาคาร 
และมีการประทับตราช าระเงินแล้ว ในภาคการศึกษาที่นิสิตจบการศึกษา 
 13. ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ฉบับจริง ในภาคการศึกษาที่นิสิตจบการศึกษา 
 14. หนังสือรับรองการปฏิบัติตามเง่ือนไขทุน จากฝ่ายทุนการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
(เฉพาะนิสิตที่ได้รับทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย และมีเง่ือนไขการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ก่อน
ส าเร็จการศึกษา) 
 15. แผ่นซีดี (CD) บันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ 1 แผ่น 
 16. สื่อประกอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) เช่น  สไลด์ เทป วีดิทัศน์ เป็นต้น 
 17. ส าเนาปริญญาบัตรจากสถาบันที่เป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(เฉพาะนิสิตในโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนสองปริญญา (Double/Dual 
Degree Program)  
 
 กรณีรอการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
 1. นิสิตเตรียมเอกสารตามที่ก าหนดในค าร้องขอส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์ (วพ.02-2)  โดย 
  1) ยังไม่ต้องส่งใบน าส่งวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์  
  2) Print วิทยานิพนธ์ฉบับ complete version ที่รอส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาฯ อนุมัติ  
1 เล่ม (ไม่ต้องเข้าเล่ม) 
     (หากนิสิตบันทึกข้อมูลตีพิมพ์ในระบบ iThesis และอาจารย์อนุมัติแล้ว ฉบับ 
complete จะมีบาร์โค้ดที่มุมชวาล่างของปกนอกเพิ่มมา) 
 2.  นิสิตต้องด าเนินการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยภายใน 120 วัน
นับจากวันสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ซึ่งผลการสอบไม่ถือว่าเป็นโมฆะ ทั้งนี้นิสิตต้องลงทะเบียน
รักษาสถานภาพนิสิตทุกภาคการศึกษา  
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 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์ 
 1. ให้ระบุชื่ออาจารย์ที่ปรกึษาในผลงานวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  
พร้อมระบุสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งท่ี 3/2553 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ ์2553) 
 2. ช่ือแรกในผลงานท่ีตีพิมพ์ ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างนิสิตและอาจารย์ 
 ต้นฉบับวิทยานิพนธ์และซีดีที่ผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว  นิสิตต้อง
จัดท ารูปเล่มจ านวน 5 เล่ม ซีดีจ านวน 7 แผ่น และให้จัดท าซีดีเพิ่มส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะส่งให้ผู้เกี่ยวข้องดังนี้ 
    - เล่มวิทยานิพนธ์  ส าหรับนิสิต  ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ส านักหอสมุด
วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตก าแพงแสน และบัณฑิตวิทยาลัย 
    - ซีดีวิทยานิพนธ์ ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) หัวหน้าภาควิชา
คณะต้นสังกัด หอสมุดแห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ ส านักหอสมุดวิทยาเขตบางเขน วิทยาเขต
ก าแพงแสน และบัณฑิตวิทยาลัย 
 

นิสิตปริญญาโท แผน ข 
 นิสิตต้องส่งหลักฐานประกอบการจบการศึกษา ดังนี ้
 1. บัตรประจ าตัวนิสิต 
 2. ค าร้องขอจบการศึกษา 1 ฉบับ  
   (download ค าร้องจาก http://info.grad.ku.ac.th/endform) 
 3. ใบปลอดหนี้จากส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 4. ใบแจ้งการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน (KU.9) ที่ผ่านการช าระเงินจากธนาคาร และ
มีการประทับตราช าระเงินแล้ว ในภาคการศึกษาที่นิสิตจบการศึกษา 
 5. ใบเสร็จรับเงิน (KU.2) ฉบับจริง ในภาคการศึกษาที่นิสิตจบการศึกษา 
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 6. แผ่นซีดี (CD) บันทึกข้อมูลการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) เป็นไฟล์ PDF จ านวน 1 
แผ่น  และใบรับรองความถูกต้องของข้อมูลการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ทั้งนี้แผ่นซีดีให้เขียน    
ช่ือ-นามสกุล รหัสประจ าตัวนิสิต สาขาวิชา บนแผ่นซีดี พร้อมพิมพ์หน้าปกซีดีตามแบบฟอร์ม
ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ (วพ.04-1) และบทความ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ในบทความต้องมีช่ือนิสิต ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
และระบุสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
   - กรณีที่ตีพิมพ์ในวารสารแล้ว ให้แนบ (1) ปกนอกของวารสาร (2) สารบัญ และ 
(3) บทความ 
   - กรณีทีผ่ลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระไดร้ับการยอมรับให้ตีพมิพ์ในวารสาร ให้แนบ 
(1) หนังสือรับรองการยอมรับให้ตีพิมพ์และ (2) บทความที่จะน าไปตีพิมพ์ในวารสาร (บทความ
จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิและนิสิตได้แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าแล้ว)  
   - กรณีเป็นบทความที่ เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี รายงานการประชุ ม 
(Proceedings) ให้แนบ (1) เกียรติบัตร หรือเอกสารรับรองว่าผ่านการน าเสนอต่อที่ประชุมฯ 
เรียบร้อยแล้ว (2) ปกนอกของเอกสารรายงานการประชุมฯ หรือปกของซีดี (3) สารบัญของ
เอกสาร และ (4) บทความที่ตีพิมพ์ในเอกสารรายงานการประชุม 
  ทั้งนี้ นิสิตต้องผ่านการน าเสนอต่อที่ประชุมฯ ก่อน จึงจะสามารถน าหลักฐานมา
ประกอบการจบการศึกษาได้ 
 
การขอจบการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 นิสิตที่ประสงค์จะจบการศึกษาในภาคฤดูร้อน จะต้องช าระค่าบ ารุงการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาภาคฤดูร้อน 
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การขอคืนสถานภาพนสิิต 
 

 1. กรณีไม่ลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาที่ก าหนด ให้ด าเนินการดังนี้ 
  1.1 ท าค าร้องทั่วไป (บว.01) ขอคืนสถานภาพนิสิต ภายในก าหนดเวลาของบัณฑิต
วิทยาลัย พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการคืนสถานภาพนิสิต จ านวน 3,000 บาท ที่เคาน์เตอร์
บริการ ช่องการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย (ส าหรับนิสิตภาคปกติ) 
  1.2 หลังจากได้รับอนุมัติคืนสถานภาพนิสิตแล้ว นิสิตต้องด าเนินการลงทะเบียนเรียน 
เพื่อให้มีสถานภาพนิสิตโดยสมบูรณ์ 
 2.  กรณีไม่ส่งโครงการวิทยานิพนธ์ภายในก าหนด ให้ด าเนินการดังนี้ 
  2.1  ท าค าร้องทั่วไป  (บว.01)  ขอคืนสถานภาพนิสิต ภายในก าหนดเวลาของบัณฑิตวิทยาลัย  
มิฉะนั้นจะหมดสถานภาพนิสิตตามข้อบังคับฯ ข้อ 32(7) พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการคืน
สถานภาพนิสิต จ านวน 3,000 บาท ที่เคาน์เตอร์บริการ ช่องการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย 
(ส าหรับนิสิตภาคปกติ) 
  2.2  แนบโครงการวิทยานิพนธ์ 1 ฉบับ 
  2.3  แนบส าเนาค าร้อง หรือค าร้องขอแต่งตั้งกรรมการประจ าตัวนิสิต 
 2.3.1  กรณีได้รับอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าตัวนิสิตแล้ว  แนบส าเนา
ค าร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าตัวนิสิต (บว.02) ที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
 2.3.2  กรณียังไม่แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าตัวนิสิต แนบค าร้องขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ าตัวนิสิต  (บว.02)  ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อน   
จึงจะสามารถคืนสถานภาพนิสิตได้ 
  2.4  นิสิตติดตามการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าตัวนิสิต และการขอคืนสถานภาพ
นิสิต 
  2.5  หลังจากได้รับอนุมัติคืนสถานภาพนิสิตแล้ว นิสิตต้องด าเนินการลงทะเบียน
เรียน เพื่อให้มีสถานภาพนิสิตโดยสมบูรณ์ 
  2.6  นิสิตติดตามโครงการวิทยานิพนธ์ 
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การอนุมัติปริญญา 
 

 บัณฑิตวิทยาลัยจะเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่นิสิตเดือนละ 1 ครั้ง โดยตรวจสอบ 
เอกสารต่าง ๆ ดังนี ้
 
นิสิตปริญญาเอกและนิสิตปริญญาโท แผน ก 
 1. ผลการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ต้องสอบผ่านโดยความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ของ
คณะกรรมการที่ท าการสอบ 
 2. แบบฟอร์มการขอส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์ (วพ.02-2) และ หลักฐานการขอจบการศึกษา 
 3. แบบฟอร์มการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ (วพ.04) และเอกสารแนบตามที่ระบุไว้ใน 
วพ.04 

ส าหรับหลักสูตรปริญญาเอกบางหลักสูตร ก าหนดให้มีการตีพมิพ์มากกว่า  1 เรื่อง ซึ่ง
ข้อก าหนดดังกล่าวนสิิตสามารถดรูายละเอียดได้ทีเ่ว็บไซต์ http://www.grad.ku.ac.th หรือ
สอบถามภาควิชา 
 
นิสิตปริญญาโท แผน ข 
 1. ผลการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ต้องสอบผ่านโดยความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ของ
คณะกรรมการที่ท าการสอบ 
 2. ซีดีข้อมูลการศึกษาค้นคว้าอิสระจ านวน 1 แผ่น พร้อมหลักฐานประกอบการจบ
การศึกษา 
 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ (วพ.04-IS) และเอกสารแนบ
ตามที่ระบุไว้ใน วพ.04-IS  
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 บัณฑิตวิทยาลัยจะรวบรวมรายชื่อและเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่นิสิตเดือนละ 1 ครั้ง 
ซึ่งนิสิตสามารถตรวจสอบรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาได้ที่ เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
(http://www.grad.ku.ac.th) 
 หลังจากตรวจสอบรายช่ือ นิสิตเตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ใช้รูปถ่ายแต่งกายสุภาพ 
นิสิตชายผูกผ้าผูกคอ (Necktie) ด้วย หรือสวมชุดครุย เพื่อขอเอกสารการจบการศึกษาดังนี้ 
 - ใบคะแนน (Transcript) ยื่นค าร้องที่ส านักทะเบียนและประมวลผล (ใช้รูปถ่ายขนาด 
1 นิ้ว) 
 - หนังสือรับรองว่าส าเร็จการศึกษา (ฉบับภาษาไทยหรือฉบับภาษาอังกฤษหรือทั้งสอง
อย่าง) โดยยื่นค าร้องขอผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ท่ี http://ogrf.grad.ku.ac.th/request 
 

การรับพระราชทานปริญญา 
 ก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สามารถตรวจสอบก าหนดการต่างๆ 
ได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (http://www.ku.ac.th) หรือเว็บไซต์ของส านักทะเบียนฯ 
(http://www.registrar.ku.ac.th)  
 

การขอหนังสือขยายระยะเวลาศึกษาต่อ 
 
 นิสิตต้องมีหนังสืออนุญาตใหล้าศึกษาต่อภายในประเทศ โดยหนังสือจะต้องออกมาจาก
ต้นสังกัดส่งมายังคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์หรืออธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์เพื่อน าไปอ้างอิงในการขอหนังสือขยายการลาศึกษาต่อ 
 
 
 
 
 

http://www.ku.ac.th/
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การส่งตัวกลับเข้ารับราชการ 
 
 ข้าราชการที่หน่วยงานต้นสังกัดมหีนังสือส่งตัวให้มาศึกษาต่อ ประสงค์จะขอหนังสือ 
ส่งตัวกลับเข้ารับราชการยังต้นสังกัดเดิมก่อนส าเร็จการศึกษา จะต้องด าเนินการต่อไปนี้
เรียบร้อยแล้ว 
 1. เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในข้อบังคับฯ 
 2. สอบประมวลความรู้หรือสอบวัดคุณสมบัติผ่าน 
 3. ได้รับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ 
 

ทุนสนับสนนุงานวิจัยและทุนการศึกษา 
 
 แหล่งทุนภายใน 
 แหล่งเงินทุนอุดหนุนการวิจยั มีดังนี้ 
 1. แหล่งเงินทุนสนับสนุนการศึกษาจากเงินรายได้และดอกผลจากเงินกองทุน 
บัณฑิตวิทยาลัย 

1.1 เ งินสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิชาการประเภทวิทยานิพนธ์ในการ 
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติแบบปากเปล่า 

1.1.1 สนับสนุนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินครั้งละ 10,000 บาท ส าหรับ 
การน าเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ 

1.1.2 สนับสนุนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินครั้งละ 5,000 บาท ส าหรับ 
การน าเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติภายในประเทศ 

โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็นผู้สมัครขอรับเงินสนับสนุน 
และนิสิตคือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักให้เป็นผู้น าเสนอผลงาน 
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1.2 เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
สนับสนุนเรื่องละ 20,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนละเท่าๆกัน ตามช่ือผู้ที่สมัครขอรับ
เงินสนับสนุน 

1.3 ทุนผู้ ช่วยสอน สนับสนุนนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก ที่ภาควิชา 
ได้คัดเลือกให้เป็นผู้ช่วยสอนในวิชาระดับพ้ืนฐาน โดยให้ทุนเป็นรายเดือน ดังนี้ 

1.3.1 นิสิตปริญญาโท 2,000 บาท/เดือน 
1.3.2 นิสิตปริญญาเอก 3,000 บาท/เดือน 

 โดยผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทุนการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
ภายในก าหนดเวลาที่แจ้งไว้ในประกาศในแต่ละภาคการศึกษา 
 2. แหล่งเงินทุนสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินรายได้งบกลางมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วงเงิน 15 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 3 ทุน ดังนี้ (จะประกาศรับสมัครทุนเมื่อได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย) 

2.1 ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 

สนับสนุนเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการท าวิจัย 
2.1.1 นิสิตปริญญาโท ได้รับทุนปีละ 100,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน  2  ปี 
2.1.2 นิสิตปริญญาเอก ได้รับทุนปีละ 100,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน  

3 ปี หรือไม่เกิน 5 ปี กรณีที่นิสิตส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรเีรยีนต่อปริญญาเอก 
2.2 ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับนิสิตต่างชาต ิ

ได้รับทุนเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยที่นิสิตต้องได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษาตลอดระยะเวลาการรับทุนจากสาขาวิชาที่เข้าศึกษา 

2.2.1 นิสิตปริญญาโท เดือนละ 8,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 
2.2.2 นิสิตปริญญาเอก เดือนละ 10,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี 

2.3 ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับนิสิตต่างชาติ ภายใต้โครงการ 
Double or Joint Degree 
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ได้รับทุนเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยที่นิสิตต้องได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษาตลอดระยะเวลาการรับทุนจากสาขาวิชาที่เข้าศึกษา 

2.3.1 นิสิตปริญญาโท เดือนละ 8,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่มาศึกษา 
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่ไม่เกิน 2 ปี 

2.3.2 นิสิตปริญญาเอก เดือนละ 10,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่มาศึกษา 
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่ไม่เกิน 3 ปี 

นิสิตที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุน ให้จัดท าใบสมัครตามแบบฟอร์มและเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ส่งถึงฝ่ายทุนการศึกษา ช้ัน 3 ภายในก าหนดเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยแจ้ง
ไว้ในประกาศ ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงาน 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับนิสิตต่างชาติ   
และทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับนิสิตต่างชาติ ภายใต้โครงการ Double or 
Joint Degree 
 
แหล่งทุนภายนอก 

ติดตามได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม อาทิ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กับการศึกษาวิจัย 

 
ห้องสมุด 

 

 ห้องสมุดในมหาวิทยาลัยที่นิสิตจะใช้ค้นคว้าได้ คือ 
 1. ส านักหอสมุด มีต าราและเอกสารทุกสาขา 
 2. ห้องสมุดคณะ มีต าราและเอกสารทั่วๆ ไปของสาขาวิชาต่าง ๆ สังกัดในคณะ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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 3. ห้องสมุดของภาควิชา มีต าราและเอกสาร โดยเฉพาะของสาขาวิชาที่ภาควิชานั้น ๆ 
รับผิดชอบ 
 4. ห้องสมุดของส่วนราชการและองค์การอื่นที่อยู่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
คือ ห้องสมุดของกรมวิชาการเกษตร ศูนย์เอกสารแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
 

องค์การนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 องค์การนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือมีช่ือย่อว่า "อ.บว.มก."   
ได้จัดตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2533 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การฯ และการด าเนินกิจกรรม
ดังนี ้
 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่กิจกรรมทางด้านวิชาการ 
 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย และองค์การ 
อื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 3. เพือ่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและร่วมกิจกรรมกับสถาบันอื่น 
 4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคม 
 โดยมีคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิตซึ่งได้มาจากการเลือกตั้งเป็นผู้รับผิดชอบ     
การด าเนินงานขององค์การนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
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รหัสสาขาวิชา 
 

ส าหรับใช้ในการลงทะเบียนเรียน (เรียงตามคณะ) 
 X  หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย 
 A-Z  หมายถึง คณะที่ภาควิชาสังกัด 
 01-50  หมายถึง ล าดับที่ของสาขาวิชา (ภาคปกติ) 
 51-79  หมายถึง ล าดับที่ของสาขาวิชา (ภาคพิเศษ ที่แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา) 
  XZ  หมายถงึ นิสิตมหาวิทยาลัยอื่น ที่มาลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 

บางเขน 
หลักสูตรปริญญาเอก ภาคปกติ 

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา 
XY05  เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
XY12  การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
XY16  พันธุวิศวกรรมและชีวสารสนเทศ 

คณะเกษตร 
XA01  กีฏวิทยา 
XA02 คหกรรมศาสตร์ 
XA03  ปฐพีวิทยา 
XA05  พืชสวน 
XA06  โรคพืช 
XA09  เกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) 
XA23  พืชไร่ 
XA24  เกษตรเขตร้อน 
XA28  สัตวศาสตร์ 
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คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
XP01  เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ 

คณะบริหารธุรกิจ 
XN01  บริหารธุรกิจ 

คณะประมง 
XB01  การจัดการประมง 
XB03  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
XB04  วิทยาศาสตร์การประมง 
XB05  วิทยาศาสตร์ทางทะเล 
XB06  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 
XB07  วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) 

คณะมนุษยศาสตร์ 
XL01  ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
XL02  ปรัชญาและศาสนา   
XL04  ภาษาไทย 
XL09  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

คณะวนศาสตร์ 
XC06  วนศาสตร์ 
XC13  อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว 

คณะวิทยาศาสตร์ 
XD06  จุลชีววิทยา 
XD08  พฤกษศาสตร์ 
XD09  พันธุศาสตร์ 
XD10  ฟิสิกส์ 
XD12  สถิติ 
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XD13  สัตววิทยา 
XD17  ชีวเคมี 
XD19  เคมี 
XD20  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
XD22  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
XD23  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ 
XD24  วิทยาการวัสดุนาโน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
XE02  วิศวกรรมเคมี 
XE03  วิศวกรรมเครื่องกล 
XE05  วิศวกรรมทรัพยากรน้ า 
XE06  วิศวกรรมไฟฟ้า 
XE07  วิศวกรรมโยธา 
XE08  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
XE09  วิศวกรรมอุตสาหการ 
XE11  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
XE22  วิศวกรรมวัสดุ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
XF01  การบริหารการศึกษา 
XF03  การสอนคณิตศาสตร์ 
XF13  พลศึกษา 
XF17  หลักสูตรและการสอน 
XF25  การวิจัยและประเมินทางการศึกษา 
XF28  วิทยาศาสตร์ศึกษา 
XF29  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
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XF32  การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม 
XF33  การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา   
XF35 อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
XG01     เศรษฐศาสตร์ 
XG05     เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (หลักสูตรนานาชาติ) 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
XR02  นวัตกรรมอาคาร 
XR03  สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
XI10  คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์  
XI12  วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
XI16  วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ 

คณะสิ่งแวดล้อม       
XT01 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
XK01  เทคโนโลยีชีวภาพ 
XK02  พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
XK03  วิทยาศาสตร์การอาหาร 
XK04  เทคโนโลยีการบรรจุ 
XK05  การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
XK07  เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 
XK09  วิทยาศาสตร์การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
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หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ 
โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา 

XY05  เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
XY16  พันธุวิศวกรรมและชีวสารสนเทศ 

คณะเกษตร 
XA01  กีฏวิทยา 
XA02  คหกรรมศาสตร์ 
XA03  ปฐพีวิทยา 
XA05  พืชสวน 
XA06  โรคพืช 
XA07  ส่งเสริมการเกษตร 
XA09  เกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) 
XA23  พืชไร่ 
XA24  เกษตรเขตร้อน 
XA28  สัตวศาสตร์ 
XA29  เทคโนโลยีระบบเกษตร 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
XP01  เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ 

คณะบริหารธุรกิจ 
XN01  บริหารธุรกิจ 
XN02  บัญช ี  
XN03  การเงินประยุกต์ 

คณะประมง 
XB01  การจัดการประมง 
XB03  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
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XB04  วิทยาศาสตร์การประมง 
XB05  วิทยาศาสตร์ทางทะเล 
XB06  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 
XB07  วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) 

คณะมนุษยศาสตร์ 
XL01  ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
XL02  ปรัชญาและศาสนา 
XL04  ภาษาไทย 
XL08  นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ 
XL10  ดนตรี 
XL11  ภาษาตะวันออก 
XL12 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ 

คณะวนศาสตร์ 
XC05 วนวัฒนวิทยา 
XC06  วนศาสตร์ 
XC08  วนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) 
XC11  วิศวกรรมป่าไม้ 
XC12  การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
XC13  อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว 
XC14  วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ 
XC17  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ 
XC18  การจัดการลุ่มน้ าและสิ่งแวดล้อมป่าไม้  

คณะวิทยาศาสตร์ 
XD01  คณิตศาสตร์ 
XD06  จุลชีววิทยา 



  
 

73 
 

XD07  ชีววิทยา 
XD08  พฤกษศาสตร์ 
XD09  พันธุศาสตร์ 
XD10  ฟิสิกส์ 
XD12  สถิติ 
XD13  สัตววิทยา 
XD15  มาตรวิทยา 
XD16  รังสีประยุกต์และโอโซโทป 
XD17  ชีวเคมี 
XD19  เคมี 
XD20  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
XD23  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ 
XD24  วิทยาการวัสดุนาโน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
XE02  วิศวกรรมเคมี 
XE03  วิศวกรรมเครื่องกล 
XE05  วิศวกรรมทรัพยากรน้ า 
XE06  วิศวกรรมไฟฟ้า 
XE07  วิศวกรรมโยธา 
XE08  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
XE09  วิศวกรรมอุตสาหการ 
XE11  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
XE12  วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร 
XE13  เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
XE14  การจัดการวิศวกรรม 
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XE17  วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 
XE19  การจัดการวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 
XE20  วิศวกรรมการบินและอวกาศ 
XE22  วิศวกรรมวัสดุ 
XE23  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับระบบฝังตัว  

(หลักสูตรนานาชาติ) 
XE24  เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 
XE31  วิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 

คณะศึกษาศาสตร์ 
XF01  การบริหารการศึกษา 
XF03  การสอนคณิตศาสตร์ 
XF09  คหกรรมศาสตรศึกษา 
XF11  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
XF13  พลศึกษา 
XF17  หลักสูตรและการสอน 
XF22  นันทนาการ 
XF23  ปฐมวัยศึกษา 
XF25  การวิจัยและประเมินทางการศึกษา 
XF28  วิทยาศาสตร์ศึกษา 
XF29 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
XF32  การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม 
XF33  การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา 
XF34  การศึกษาพิเศษ 
XF35 อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
XF36  ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
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XF37 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 
คณะเศรษฐศาสตร์ 

XG01  เศรษฐศาสตร์ 
XG03  เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
XG06  เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  
XG07  การจัดการทรัพยากร 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
XR02  นวัตกรรมอาคาร 

คณะสังคมศาสตร์ 
XH03  รัฐศาสตร์ 
XH06  จิตวิทยาชุมชน 
XH08  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
XH12  การบริหารและพัฒนาสังคม  
XH13  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
XI08  ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์ 
XI10  คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ 
XI11  ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ 
XI12  วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
XI13  จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์ 
XI14  เภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์  
XI16  วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ 
XI17  ชีววิทยาของเซลล์และวิทยาศาสตร์กายวิภาค 
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คณะสิ่งแวดล้อม       
XT01 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
XK01  เทคโนโลยีชีวภาพ 
XK02  พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
XK03  วิทยาศาสตร์การอาหาร 
XK04  เทคโนโลยีการบรรจุ 
XK05  การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
XK07  เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 
XK08  วิศวกรรมอาหาร 
XK09  วิทยาศาสตร์การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
XK10  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ 

 
หลักสูตรปริญญาเอก ภาคพิเศษ 

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา 
XY62  การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

คณะเกษตร 
XA61  เกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) 
XA64  เกษตรเขตร้อน 

คณะบริหารธุรกิจ 
XN62  บริหารธุรกิจ 

คณะมนุษยศาสตร์ 
XL60  ภาษาไทย 
XL65  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 



  
 

77 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
XE60  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
XE64  วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

คณะศึกษาศาสตร์ 
XF56  วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ) 
XF58  อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
XF60  การบริหารการศึกษา 
XF68  หลักสูตรและการสอน 
XF70  การวิจัยและประเมินทางการศึกษา 
XF78  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
XG68  เศรษฐศาสตร์ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
XK64  เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 
หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ 

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา 
XY62  การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

คณะเกษตร 
XA61  เกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) 
XA62  ส่งเสริมการเกษตรส าหรับผู้บริหาร 
XA63  คหกรรมศาสตร์ 
XA64  เกษตรเขตร้อน 

คณะบริหารธุรกิจ 
XN60  บริหารธุรกิจ (ภาคค่ า) 
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XN61  บริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) 
XN63  บริหารธุรกิจ (ส าหรับผู้บริหาร) 
XN64  บริหารธุรกิจ (สปท.) 
XN65  บัญช ี(ภาคพิเศษ) 
XN66  บริหารธุรกิจ (ส าหรับผู้บริหารการเงิน) 
XN67  การเงินประยุกต์ 

คณะมนุษยศาสตร์ 
XL60  ภาษาไทย 
XL63  ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
XL64  นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ 
XL66 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ 

คณะวนศาสตร์ 
XC62  การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 

คณะวิทยาศาสตร์ 
XD60  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
XE57  วิศวกรรมเครื่องกล 
XE58  วิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 
XE60  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
XE62  วิศวกรรมทรัพยากรน้ า 
XE64  วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
XE65  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
XE66  วิศวกรรมความปลอดภัย 
XE68  วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร 
XE69  เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
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XE70  การจัดการวิศวกรรม 
XE71  วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 
XE72  วิศวกรรมการบินและอวกาศ 
XE73  การจัดการวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 
XE74  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับระบบฝังตัว  

(หลักสูตรนานาชาติ) 
XE75  เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 
XE76  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
XE77  วิศวกรรมโยธา (ภาคภาษาอังกฤษ)  

คณะศึกษาศาสตร์ 
XF51 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 
XF55  การศึกษาพิเศษ 
XF57  การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา 
XF58 อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
XF59  ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
XF60  การบริหารการศึกษา 
XF62  พลศึกษา 
XF68  หลักสูตรและการสอน 
XF70  การวิจัยและประเมินทางการศึกษา  
XF71  การสอนคณิตศาสตร์ 
XF74  ปฐมวัยศึกษา 
XF75  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
XF76  วิทยาศาสตร์ศึกษา 
XF78  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
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คณะเศรษฐศาสตร์ 
XG60  เศรษฐศาสตร์ 
XG63  เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 
XG64  เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคภาษาอังกฤษ) 
XG65  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
XG66  ธุรกิจการเกษตร 
XG67  เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
XR61  นวัตกรรมอาคาร 

คณะสังคมศาสตร์ 
XH61  รัฐศาสตร์ 
XH62  จิตวิทยาชุมชน 
XH63  พัฒนสังคมศาสตร์ 
XH64  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
XH65  การจัดการความขัดแย้ง 
XH66  การบริหารและพัฒนาสังคม  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
XI60  วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
XK64  เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 
XK65  การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
XK66  พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

XK63  เทคโนโลยีของน้ าตาล 
 

วิทยาเขตก าแพงแสน 
หลักสูตรปริญญาเอก ภาคปกติ 

คณะเกษตร ก าแพงแสน 
XA01  กีฏวิทยา 
XA05  พืชสวน 
XA06  โรคพืช 
XA16  โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 
XA18  การปรับปรุงพันธุ์พืช 
XA20  วิจัยและพัฒนาการเกษตร 
XA23  พืชไร่ 
XA36 วิทยาศาสตร์เกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
XS04  วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 
XS05  การจัดการการกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
XE01  วิศวกรรมเกษตร 
XE04  วิศวกรรมชลประทาน 
XE10  วิศวกรรมการอาหาร 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
XQ03  วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ 
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คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
XX01  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 

 
หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ 

คณะเกษตร ก าแพงแสน 
XA01  กีฏวิทยา 
XA06  โรคพืช 
XA16  โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 
XA18  การปรับปรุงพันธุ์พืช 
XA20  วิจัยและพัฒนาการเกษตร 
XA21  วิจัยและพัฒนาการเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) 
XA27  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน 
XA30  วิทยาการพืชสวน 
XA31  การปรับปรุงพันธุ์และการผลิตสัตว์ 
XA32  ความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลจากสัตว์ 
XA35  วิทยาการปศุสัตว์ 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
XS03 แอทเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 
XS04  วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 
XS05  การจัดการการกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
XE01  วิศวกรรมเกษตร 
XE04  วิศวกรรมชลประทาน 
XE07  วิศวกรรมโยธา 
XE10  วิศวกรรมการอาหาร 
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XE25  วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

XD06  จุลชีววิทยา 
XD19  เคมี 
XQ02  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
XQ03  วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ 
XQ05  นิติวิทยาศาสตร์ 
XQ06  วิทยาการพืช 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
XX01  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
XX04 พลศึกษา 

 
หลักสูตรปริญญาเอก ภาคพิเศษ 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
XS62  วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
XF76  วิทยาศาสตร์ศึกษา 

 
หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
XS62  วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 
XS63 การจัดการการกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ) 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
XH61  รัฐศาสตร์ 
XQ60  นิติวิทยาศาสตร์ 
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คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
XX60  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 

 
วิทยาเขตศรีราชา 

หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ 
คณะวิทยาการจัดการ 

XJ01  การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา 

XD26  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

XE27  การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
XE28  วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
XE29  วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ  
XE30  วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชา 
 XG08 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 

หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ 
คณะวิทยาการจัดการ 

XJ60  การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

XE55  การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
XE56  วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 
 



  
 

85 
 

คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชา 
XG65  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

XU01  ทรัพยากรเกษตร 
XU02  เทคโนโลยีการอาหาร 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
XZ01  บริหารธุรกิจ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
XV01  สาธารณสุขศาสตร์ 

 
หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร ์ 
XE55  การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
XN68  บริหารธุรกิจ 
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ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เร่ือง ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

และสิทธิประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2551 

--------------------------------- 
 เพื่อให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในผลงานอันเกิดจากทรัพย์สิน 
ทางปัญญาเป็นไปอย่างถูกต้อง มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นธรรม อันจะเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ท าการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
พัฒนา ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงาน อันก่อให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2541 และโดยอนุมัติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 10/2551 เมื่อ
วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 จึงให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และ
สิทธิประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยส์ินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์
จากวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2546 
 ข้อ 4 ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใด ในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วของ
มหาวิทยาลัยหรือท่ีขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 5 ในระเบียบนี้ 
 "มหาวิทยาลัย" หมายความว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 "อธิการบดี" หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาและ
บ่มเพาะธุรกิจ 
 "หน่วยงานบริหารงานวิทยานิพนธ์" หมายความว่า หน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
 



  
 

87 
 

เกษตรศาสตร์ ระดับคณะ ส านัก สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์หรือหน่วยงาน เรียกช่ืออย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเทา่คณะ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายใน 
 "หน่วยงานต้นสังกัด” หมายความว่า หน่วยงานที่ร่วมให้การสนับสนุน          
การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ โดยไม่รวมหน่วยงานท่ีคิดค่าบริการแล้ว 
 "นิสิต" หมายความว่า นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 "ผู้สร้างสรรค์" หมายความว่า นิสิตและคณะกรรมการประจ าตัวนิสิตในกรณี
บัณฑิตศึกษา และหมายความรวมถึงนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาในกรณีโครงงานหรือปัญหา
พิเศษ 
 "วิทยานิพนธ์" หมายความว่าบทนิพนธ์ที่นิสิตเป็นผู้เรียบเรียงโดยยกเอาหัวข้อ 
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อศึกษาวิจัยและได้พรรณนาบรรยายความในการเสนอขอรับปริญญาและ
ผ่านการตรวจแก้ไข โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหรือบทนิพนธ์ท่ีเป็นรายงานการศึกษาค้นคว้าที่ผู้สร้าง
สรรค์ ได้จัดท าขึ้นหรือรายงานศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โครงงาน/ปัญหาพิเศษภายใต้การ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 "ข้อมูลสาระส าคัญ" หมายความว่าข้อมูลการวิจัย การประดิษฐ์ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลอื่นใดที่ปรากฏรายละเอียดในวิทยานิพนธ์ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ เป็น
ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม รวมทั้งเกษตรกรรม หัตถกรรม และพาณิชยกรรม 
 ข้อ 6 ให้งานที่สร้างสรรค์ได้จัดท าขึ้นภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะท าโดย
ค าสั่งหรือการจ้าง หรือในขอบข่ายหน้าท่ีราชการ รวมถึงงานท่ีท าซ้ าหรือดัดแปลงจาก งานอันมี
ลิขสิทธิ ์ไม่ว่าจะท าด้วยงบประมาณสนับสนุนจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นลิขสิทธิ์
ของมหาวิทยาลัย เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืนเป็นลายลักษณ์อักษร 
 ข้อ 7 มหาวิทยาลยัมีสิทธิที่จะเปิดเผยหรือน าข้อมูลสาระส าคัญในวิทยานิพนธ์ไป
ด าเนินการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หัตถกรรมและ 
พาณิชยกรรม และด าเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจาก 
การด าเนินการดังกล่าวให้เป็นของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้หน่วยงานบริหารจัดการวิทยานิพนธ์
จัดท าข้อตกลงกับผู้สร้างสรรค์เป็นลายลักษณ์อักษร 
 ข้อ 8 ให้ส านักงานบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่ท าหน้าที่เป็น
ผู้ด าเนินการและบริหารจัดการ ตลอดจนจัดสรรสิทธิประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาจาก



  
 

 

88 
 

วิทยานิพนธ์ โดยให้เป็นไปตามระเบียบฉบับนี้ และประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 
 ข้อ 9  ให้จัดสรรสิทธิประโยชน์ทุกประเภทที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาจาก 
วิทยานิพนธ์แก่ผู้สร้างสรรค์ ร้อยละ 50 ส่วนอีกร้อยละ 50 ให้น าไปจัดสรรแก่หน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย โดยผลประโยชน์ในส่วนท่ีจัดสรรแก่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปดังนี้ 
 9.1 หน่วยงานต้นสังกัด ร้อยละ 40 
 9.2 หน่วยงานบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ ร้อยละ 10 
 9.3 ส านักงานบริการวิชาการ ร้อยละ 10 
 9.4 มหาวิทยาลัย ร้อยละ 40 
 ข้อ 10 ในกรณีที่วิทยานิพนธ์ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนนอกมหาวิทยาลัยโดยมี
หลักฐานเอกสารประกอบ ให้การจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่อาจเกิดขึ้น
เป็นไปตามข้อตกลงกับแหล่งทุนนั้น โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามระเบียบฉบับนี้ 
 ข้อ 11 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการตามระเบียบนี้ ซึ่งมิได้ก าหนดไว้ให้
คณะกรรมการ โดยมีผู้แทนจากบัณฑิตวิทยาลัย และผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัดของ 
ผู้สร้างสรรค์ ร่วมเป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นเพื่อน าเสนออธิการบดีวินิจฉัยช้ีขาดและมีค าสั่ง
ตามที่เห็นสมควร ค าวินิจฉัยหรือค าสั่งของอธิการบดีให้ถือเป็นท่ีสุด 
 ข้อ 12 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
    ประกาศ ณ วันท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 
                (ลงนาม)               ก าพล อดุลวิทย์ 
        (ศาสตราจารย์ ดร. ก าพล อดุลวิทย์) 
        นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาคปกติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
--------------------------------- 

 เพื่ อ ให้การจั ด เก็บค่ าธรรมเนี ยมการศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษา   ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 แห่งข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2550 และโดยอนุมัติของที่ประชุม
คณบดี  ในการประชุมครั้งที่  3/2551  เมื่อวันที่  3  มีนาคม  2551  จึงให้ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 
 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย (ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะ 
ค่าหน่วยกิต) ต่อภาคการศึกษาปกติ 
              คณะ/กลุ่ม 

             

ภาคแรกท่ีเข้าศึกษา ภาคการศึกษาต่อไป 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาโท 

1.1 คณะเกษตร 23,600 บาท 19,700 บาท 18,400 บาท 16,500 บาท 

1.2 คณะประมง 23,600 บาท 19,700 บาท 18,400 บาท 16,500 บาท 

1.3 คณะวนศาสตร์ 23,600 บาท 19,700 บาท 18,400 บาท 16,500 บาท 

1.4 คณะวิทยาศาสตร์ 25,600 บาท 21,700 บาท 20,400 บาท 18,500 บาท 

1.5 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 25,600 บาท 21,700 บาท 20,400 บาท 18,500 บาท 

1.6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 26,600 บาท 22,700 บาท 21,400 บาท 19,500 บาท 

1.7 คณะศึกษาศาสตร์ 21,100 บาท 17,600 บาท 15,900 บาท 14,400 บาท 

1.8 คณะเศรษฐศาสตร์ 21,100 บาท 17,600 บาท 15,900 บาท 14,400 บาท 

1.9 คณะสังคมศาสตร์ 21,100 บาท 17,600 บาท 15,900 บาท 14,400 บาท 

1.10 คณะมนุษยศาสตร์ 21,100 บาท 17,600 บาท 15,900 บาท 14,400 บาท 

1.11 คณะบริหารธุรกิจ - 17,600 บาท - 14,400 บาท 
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              คณะ/กลุ่ม 

             

ภาคแรกท่ีเข้าศึกษา ภาคการศึกษาต่อไป 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาโท 

1.12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ - 21,700 บาท - 18,500 บาท 

1.13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 24,600 บาท - 19,400 บาท - 

1.14 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 25,600 บาท 21,700 บาท 20,400 บาท 18,500 บาท 

1.15 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 25,600 บาท 21,700 บาท 20,400 บาท 18,500 บาท 

1.16 กลุ่มสาขาท่ี 1 

คณะศิลปศาสตร์และ 

วิทยาศาสตร์ (ศิลปศาสตร์) 

21,100 บาท 17,600 บาท 15,900 บาท 14,400 บาท 

1.17 กลุ่มสาขาท่ี 3 

คณะศิลปศาสตร์และ 

วิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) 

25,600 บาท 21,700 บาท 20,400 บาท 18,500 บาท 

1.18 กลุ่มสาขาท่ี 1  

บัณฑิตวิทยาลัย 

โครงการสหวิทยาการ 

(ศิลปศาสตร์) 

- 17,600 บาท - 14,400 บาท 

1.19 กลุ่มสาขาท่ี 3 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โครงการสหวิทยาการ 

(วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 

25,600 บาท 21,700 บาท 20,400 บาท 18,500 บาท 
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 ในกรณีที่นิสิตได้รับทุนการศึกษาให้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มตามจ านวนเงินทุน
ที่ได้รับ  แต่ต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ตามข้อ 1 
2. ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต 500 บาท 
3. ค่าบ ารุงการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปกติ   
 3.1  ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคละ 5,050 บาท 
 3.2  นิสิตปริญญาโท   ภาคละ 4,900 บาท 
 3.3  นิสิตปริญญาเอก ภาคละ 5,900 บาท 
4 ค่าบ ารุงการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา ส าหรับนิสิตต่างชาติ   
 4.1  นิสิตปริญญาโท  ภาคละ 15,000 บาท 
 4.2  นิสิตปริญญาเอก  ภาคละ 18,000 บาท 
5. ค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปกติ   
 5.1  นิสิตปริญญาโท / ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคละ   
       กลุ่มสาขาท่ี 1 สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 4,500 บาท 
       กลุ่มสาขาท่ี 2 ศิลปศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 5,600 บาท 
  กลุ่มสาขาท่ี 3 วิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          5,600 บาท 
  กลุ่มสาขาท่ี 4 เกษตรศาสตร์      5,600 บาท 
 5.2  นิสิตปริญญาเอก ภาคละ   
  กลุ่มสาขาท่ี 1 สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 5,000 บาท 
  กลุ่มสาขาท่ี 2 ศิลปศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 6,500 บาท 
  กลุ่มสาขาท่ี 3 วิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          6,500 บาท 
  กลุ่มสาขาท่ี 4  เกษตรศาสตร์                6,500 บาท 
6. ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะ ภาคละ   
  กลุ่มสาขาท่ี 1 สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 5,000 บาท 
  กลุ่มสาขาท่ี 2 ศิลปศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 7,000 บาท 
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      กลุ่มสาขาท่ี 3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          8,000 บาท 
                 วิศวกรรมศาสตร์    9,000 บาท 
  กลุ่มสาขาท่ี 4 เกษตรศาสตร์      6,000 บาท 
7. ค่าธรรมเนียมสมทบกองทุนสวัสดิภาพนิสิต  ปีละ 100 บาท 
8. ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่าก าหนด วันละ  

แต่ไม่เกิน 500 บาท 
 

      50 
 

บาท 
9. ค่าธรรมเนียมทดสอบภาษาอังกฤษ นิสิตปริญญาโท 500 บาท 
10. ค่าธรรมเนียมทดสอบภาษาอังกฤษ นิสิตปริญญาเอก 1,000 บาท 
11. ค่าธรรมเนียมการขอใบรายงานผลการศึกษา และใบรับรอง 

ทางการศึกษาทุกประเภท ฉบับละ 
 

20 
 

บาท 
12. ค่าธรรมเนียมการแปลปริญญาบัตรเป็นภาษาอังกฤษ ฉบับละ  30 บาท 
13. ค่าบัตรประจ าตัวนิสิต 200 บาท 
14. ค่าธรรมเนียมย้ายสาขาวิชาเอก 500 บาท 
15. ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนเป็นมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต 600 บาท 
16. ค่าธรรมเนียมขอแก้ไขหลักฐานการศึกษา รายการละ  40 บาท 
17. ค่าธรรมเนียมในการคืนสภาพนิสิต 3,000 บาท 
18. ค่าธรรมเนียมวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท

หลักสูตรละ 
3,000 บาท 

19. ค่าธรรมเนียมวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก หลักสูตรละ  5,000 บาท 
20. ค่าธรรมเนียมการขอส าเนาและรับรองส าเนาเอกสารทางการศึกษา

ฉบับละ 
 

10 
 

บาท 
21. ค่าใบแทนบัตรประจ าตัวนิสิตชั่วคราว ฉบับละ 20 บาท 
22. ค่าธรรมเนียมการสอบชดใช้  หน่วยกิตละ 20 บาท 
23. ค่ารักษาสถานภาพนิสิต   
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23.1 กรณีที่เรียนรายวิชาครบตามแผนการเรียน / หลักสูตรแล้ว และ 
  ยังไม่สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย / ยังไม่สอบประมวลความรู้ (แผน ข) ให้ช าระ 
  ค่าบ ารุงการศึกษาขั นบัณฑิตศึกษา และ ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะ   

 23.2  กรณีลาพักการศึกษา  ให้ช าระค่าบ ารุงการศึกษาขั นบัณฑิตศึกษา  และ 
  ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะ   

 23.3  กรณีสอบผ่านปากเปล่าขั้นสุดท้าย และ ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์แล้ว/หรือ ยังไม่ส่ง 
  รูปเล่มวิทยานิพนธ์   ยังไม่ได้เสนอผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ 
  อย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ 
  ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
  (Proceedings)/สอบผ่านประมวลความรู้ (แผน ข ) ด้วยข้อเขียน และ/ หรือสัมภาษณ์ 
  แล้ว และยังไม่ส่งซีดีข้อมูลการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้ช าระค่าบ ารุงการศึกษา 
  ขั นบัณฑิตศึกษา 

 23.4   นิสิตที่จะจบการศึกษาในภาคฤดูร้อน จะต้องช าระค่าบ ารุงการศึกษาขั นบัณฑิตศึกษา 
  ภาคฤดูร้อน  

 ทั้งนี้ ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่  ภาคต้น  ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป 
 

     ประกาศ ณ วันท่ี  10  มีนาคม  พ.ศ.  2551 
 
    (ลงนาม)                วุฒิชัย  กปิลกาญจน์ 
         (รองศาสตราจารย์วุฒิชัย  กปิลกาญจน์) 
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

___________________________  
 หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ให้ดูรายละเอียดได้ที่ 
     โครงการฯ 

 



  
 

 

94 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง  ก าหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย 

--------------------------- 
 

 เพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องระเบียบ
ว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2546 และโดยอนุมัติของที่
ประชุมคณบดีฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2547 จึงให้ยกเลิก
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ก าหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย ประกาศ 
ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2544 และให้ก าหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยขึ้นใหม่ 
ดังนี ้
 1. สูญเสียชีวิต 
 2. สูญเสียมือ 2 ข้าง หรือเทา้ 2 ข้าง หรือตา 2 ข้าง 
 3. สูญเสียมือและเท้า 1 ข้าง หรือมือและตา 1 ข้าง 
    หรือเท้าและตา 1 ข้าง 
 4. สูญเสียตา 1 ข้าง หรือมือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง 
 5. สูญเสียการรับฟังเสียง หรือการพูดออกเสียงอย่างถาวร 
 6. สูญเสียนิ้วหัวแม่มือ และหรือน้ิวช้ี  
 7. สูญเสียนิ้วมืออื่น ๆ นิ้วละ 
 8. สูญเสียนิ้วหัวแม่เท้า 
 9. สูญเสียนิ้วเท้าอ่ืน ๆ นิ้วละ 
         10. ทุพพลภาพท้ังหมดอย่างถาวร 
           11.  ทุพพลภาพท้ังหมดอย่างช่ัวคราว จ่ายตามที่จ่ายจริง  
      แต่ไม่เกิน 

100,000 บาท 
100,000 บาท 

 
100,000 บาท 
100,000 บาท 
80,000 บาท 
50,000 บาท 
10,000 บาท 
10,000 บาท 
8,000 บาท 

100,000 บาท 
 

50,000 บาท 



  
 

95 
 

          12. ทุพพลภาพบางส่วนอย่างถาวร 
          13. ทุพพลภาพบางส่วนอย่างช่ัวคราว จ่ายตามที่จ่ายจริง  
      แต่ไม่เกิน 
          14.  ค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลเมื่อเป็นคนไข้ใน 
  จ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน  
 15. ค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลเมื่อเป็นคนไข้นอก 
      จ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน  

50,000 บาท 
 

20,000 บาท 
 

8,000 บาท 
 

1,500 บาท 
 16. การให้การช่วยเหลือในกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น ให้คณะกรรมการ
บริหารกองทุนสวัสดิภาพนิสิตพิจารณาก าหนดเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสมเป็นราย ๆ ไป 
ยกเว้นกรณีเร่งด่วนให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย มีอ านาจในการพิจารณา 
อนุมัติ และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนิสิตทราบ  
 
 ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
              ประกาศ ณ วันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2547 
 
    (ลงนาม)            ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา 
              (ศาสตราจารย์ ดร. ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา) 
             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทน 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง  ข้อปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย 

------------------------ 
 

 เพื่อให้การบริหารงานกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 แห่งระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิตมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2546 และโดยอนุมัติของที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 10 /2547 
เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 จึงให้ก าหนดข้อปฏิบัติในการช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยไว้
ดังต่อไปนี้ 
 1. ให้ยกเลิก 
  1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือ
นิสิตผู้ประสบภัย พ.ศ. 2538 ประกาศ ณ วันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 
  1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือ
นิสิตผู้ประสบภัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2538 ประกาศ ณ วันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2538 
  1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือ
นิสิตผู้ประสบภัย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2541 ประกาศ ณ วันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2541 
  1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือ
นิสิตผู้ประสบภัย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2544 ประกาศ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 
 2. สิทธิที่จะไดร้ับเงินช่วยเหลือ ตอ้งเป็นผลเสียหายจากอุบัติเหตุ อันเกิดจากสาธารณ 
ภัยต่างๆ หรือภัยที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย แต่ไม่รวมถึงความจงใจหรือเจตนาของนิสิต หรือผู้ที่นิสิต
มีส่วนใช้จ้างวานให้ก่อเหตุขึ้น หรือเกิดจากการกระท าผิดวินัยนิสิต หรือการกระท าผิดกฎหมาย
บ้านเมือง 
 3. ในกรณีที่นิสิตเสียชีวิต เงินช่วยเหลือนิสิตให้จ่ายบุคคลดังต่อไปนี้ตามล าดับ 
  3.1 บิดา มารดา 
  3.2 คู่สมรส 
  3.3 บุตร 
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  ในกรณีที่ไม่มีบุคคลดังกล่าวข้างต้น อธิการบดีจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับผู้ปกครอง
ในขณะนิสิตเสียชีวิต ตามที่เห็นสมควรได้ 
 4. การติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือให้นิสิตหรือบุคคลดังกล่าวในข้อ 3 ขอรับเงินช่วยเหลือ
จากกองทุนได้ภายในระยะเวลา 180 วัน นับแต่วันที่มีสิทธิจะได้รับช่วยเหลือเป็นต้นไป โดยให้
ยื่นค าขอรับเงินผ่านกองกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย  หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว        
ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดท่ีมีสิทธิจะได้รับเงินช่วยเหลือ การจ่ายเงินช่วยเหลือให้เป็นอันระงับไป 
 5. ให้มีคณะอนุกรรมการชุดหนึ่ง เป็นผู้พิจารณาและตรวจสอบการขอรับเงินช่วยเหลือ
เบื้องต้น 
 6. กรณีที่บุคคลตามข้อ 3 ผู้ใดผู้หนึ่งกระท าผิดโดยจงใจ เป็นเหตุให้นิสิตเสียชีวิต บุคคล
ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุน 
 7. มหาวิทยาลัยอาจเพิกถอน ระงับ หรือเรียกคืน เงินค่าช่วยเหลือในกรณีที่พบว่านิสิต
แสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ และถือว่านิสิตผู้นั้นกระท าผิดวินัยนิสิต 
 8. เงินรายได้ของกองทุนสวัสดิภาพนิสิต ให้น าฝากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์จ ากัดในนามบญัชีของกองทุน 
 9. ให้ส านักงานเลขานุการกองทุน มีเงินทดรองจ่ายไม่เกิน 950,000 บาท (เก้าแสน   
ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

10. ให้เลขานุการคณะกรรมการ มีอ านาจสั่งจ่ายเงินช่วยเหลือได้รายละไม่เกิน 20,000 
บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 11. การพิจารณาและตัดสินช้ีขาดของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด 
 

 ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

             ประกาศ ณ วันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 
 

    (ลงนาม)               วิโรจ อิ่มพิทักษ ์
                (รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ)์ 
                                                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 



  
 

 

98 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง  การระบุชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และระบุสังกัด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในผลงานวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่  
ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 

____________________ 
 

 เพื่อให้การจัดท าตัวช้ีวัดด้านมาตรฐานงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มหาวิทยาลัยฯ จึงขอความร่วมมือนิสิตบัณฑิตศึกษาที่ต้องตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ   ให้ระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาในผลงาน   พร้อมระบุสังกัดมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์  ซึ่งในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
3/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553  มีมติเห็นชอบให้นิสิตบัณฑิตศึกษาปฏิบัติตาม
เกณฑ์ดังกล่าว  
 

 ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติกับนิสิตที่จะส าเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน  ปี พ.ศ. 2553  เป็นต้นไป  
 
          ประกาศ ณ วันท่ี  9 มีนาคม  พ.ศ. 2553 
 
           (ลงนาม)              กัญจนา  ธีระกุล 

          (รองศาสตราจารย์ ดร. กัญจนา  ธีระกุล) 
                                   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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แบบฟอร์มค าร้องของบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 1. ค าร้องทั่วไป (บว.01) 
 2. ค าร้องขอแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวนิสติ  
  (ส าหรับหลักสตูรที่ท าวิทยานิพนธ์) (บว.02) 
 3. ค าร้องขอแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวนิสติ  
  (ส าหรับหลักสตูรที่ท าการศึกษาคน้คว้าอิสระ) (บว.02-1) 
 4. ค าร้องขอรายงานผลการเรียนตามหลักสตูร (บว.03-2) 
 5. ค าร้องขอตรวจรูปแบบโครงการวทิยานิพนธ์ (บว.04) * 
 6. ค าร้องขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ (บว.05) * 
 7. ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงโครงการวทิยานิพนธ์ (บว.05-1) 
 8. ค าร้องขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ ส าหรับนสิิตท าวิทยานิพนธ์ผา่นระบบไอทสีิส   
  (บว.05-2) *                 
 9. ค าร้องขอสอบประมวลความรู/้สอบวัดคุณสมบัติ (บว.06)  
  (ส าหรับนสิิตแผนมีวิทยานิพนธ์และนิสติปรญิญาโท แผน ข ที่เข้าศกึษาตั้งแต่ปีการศึกษา  
  2559 เป็นต้นไป)   
10. ค าร้องขอสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสติแผน ข (บว.06-1)  
  (ส าหรับนสิิตปรญิญาโท แผน ข ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559) 
11. ค าร้องขอสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย (บว.07) 
12. ค าร้องขอใบคะแนนและหนังสือรบัรอง (บว.08) 
13. ค าร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ (วพ.01) 
 
___________________________ 
* ค าร้องที่ต้องพิมพ์ผ่านระบบออนไลน ์
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14. ค าร้องขอส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ ์(วพ.02) 
15. ค าร้องขอให้บัณฑิตวิทยาลัยพิมพ์ใบรับรองวิทยานิพนธ์ (วพ.02-1) 
16.  ค าร้อง ขอส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์ ส าหรับนสิิตท าวิทยานิพนธผ์่านระบบไอทีสีส (วพ.02-2) 
17. ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 

(วพ.03) 
18. ค าร้องขอส่งการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ (วพ.04) * 
19. ค าร้องขอส่งการตีพิมพ์ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ (วพ.04-IS) * 
20. ค าร้องขอระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ (วพ.05) 
21. แบบฟอร์มการตรวจสอบการลอกเลียนงานงานวรรณกรรม (ส าหรับนิสิตที่ท าวิทยานิพนธ์) 

(วพ.06) 
22. แบบฟอร์มการตรวจสอบการลอกเลียนงานงานวรรณกรรม (ส าหรับนิสิตแผน ข)  
 (วพ.06-1) 
23. ค าร้องขออนุมัติใช้ระบบงาน iThesis (วพ.07) 
 
 นิสิตดาวนโ์หลดแบบฟอร์มค าร้องของบัณฑิตวิทยาลยัได้ที่ www.grad.ku.ac.th หรือรับ
เอกสารได้ที่จดุบริการค าร้อง ณ หอ้งโถง ช้ัน 1 อาคารสารสนเทศ บณัฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
* ค าร้องที่ต้องพิมพ์ผ่านระบบออนไลน ์
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เพลงประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 เรียบเรียงค าร้องและท านอง : ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร 
 
   เหล่าบรรดาบัณฑิตวิทยาลัย   โห่เอาชัยส ารวมจติใจเดินน า 

หมั่นเพียรและเรียนศึกษา   ปรับปรุงพัฒนาประจ า 
ประเสริฐเลิศล้ า    ผลส่งหนุนน าไทยเจรญิ 
จะอุทิศท้ังกายและใจ    วิจัยน าให้ชาติไทยเจรญิ (ซ้ า) 
  จักบริการในทางวิชาการ   ฝึกช านาญหนุนน าประชาก้าวไกล 
ปรับปรุงวัฒนธรรม    ป่าวน าศิลปะชาวไทย 
ก้าวหน้าน าไป     สวยสดวิไลไทยเจรญิ 
จะอุทิศท้ังกายและใจ     วิจัยน าให้ชาติไทยเจรญิ (ซ้ า) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




