การระบุข้อมูลรายละเอียดตามที่เคยอ้างถึง “ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาฯ” ในหลักสูตร มคอ. 2
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปริญญาโท (หมวดที่ 3 ข้อ 2.2 คุณสมบัตผิ ู้เข้าศึกษา)
2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1. ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (สาขาวิชา.........ระบุ...........หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง) และมีผล
การสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. มีคุณสมบัติอื่นตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร (ถ้ามี ให้ระบุ)
3. ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
3.1 เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง
3.2 เป็นคนวิกลจริต
3.3 เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา
3.4 ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระทาความผิดทางวินัย
ระเบียบปฏิบตั ิอื่นๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

ปริญญาเอก (หมวดที่ 3 ข้อ 2 คุณสมบัตผิ ู้เข้าศึกษา)
2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
แบบ 1.1 และ แบบ 2.1
1. ต้องเป็นสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า (สาขาวิชา.........ระบุ...............หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง) และมีผล
การสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. มีคุณสมบัติอื่นตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร (ถ้ามี ให้ระบุ ถ้าไม่มี ให้ตัดข้อนี้ออก))
3. ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
3.1 เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง
3.2 เป็นคนวิกลจริต
3.3 เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา
3.4 ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระทาความผิดทางวินัย
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ เป็นไปตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
แบบ 1.2 และแบบ 2.2
1. ต้องเป็นสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (สาขาวิชา.........ระบุ...............หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง) ที่มีผล
การเรียนดีมาก และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. มีคุณสมบัติอื่นตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร (ถ้ามี ให้ระบุ ถ้าไม่มี ให้ตัดข้อนี้ออก)
3. ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
3.1 เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง
3.2 เป็นคนวิกลจริต
3.3 เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา
3.4 ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระทาความผิดทางวินัย
ระเบียบปฏิบตั ิอื่นๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

ปริญญาโท-ปริญญาเอก (หมวดที่ 3 ข้อ 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดังนี้
 ข้อ 29 การเทียบโอนผลการเรียน
29.1 การเทียบโอนผลการเรียนกระทาได้โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และ
ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน ดังนี้
ปรับแก้ไขแบบฟอร์ม เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก. ในการประชุมครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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ปริญญาโท-ปริญญาเอก (หมวดที่ 3 ข้อ 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย)
(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่าที่สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
(2) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาที่ขอเทียบ และ
เรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี
(3) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ากว่าระดับคะแนน B หรือระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า หรือได้ระดับ
คะแนน S
(4) การโอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระจะกระทามิได้ ยกเว้นนิสติ ที่ลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยอื่นทั้ง
ในและต่างประเทศซึ่งอยูภ่ ายใต้โครงการความร่วมมือในการรับถ่ายโอนหน่วยกิต
(5) เทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่โอน
อนึ่ง ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
(6) ใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือเรียน
วิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต สาหรับปริญญาโท ส่วนปริญญาเอกจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ต้อง
สอดคล้องกับหลักสูตร ยกเว้นนิสติ ที่ลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือในการรับ
ถ่ายโอนหน่วยกิต
29.2 การโอนหน่วยกิตในโครงการปริญญาร่วมสถาบัน
29.2.1 นิสิตที่ไปลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือ
ในการรับถ่ายโอนหน่วยกิตสามารถโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร หรือเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
ฉบับที่ใช้บังคับในปัจจุบัน
29.2.2 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการรับถ่ายโอนหน่วยกิต จะไม่
สามารถโอนหน่วยกิตของรายวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อปรับพื้นฐาน
ทั้งนี้ ในขณะที่นิสิตไปลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นนิสิตเต็มเวลาและ
ยังคงสถานภาพนิสติ ของมหาวิทยาลัย โดยนิสติ จะต้องลงทะเบียนรักษาสถานภาพนิสิต หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาและชาระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระเบียบปฏิบตั ิอื่นๆ เป็นไปตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
 ข้อ 13 การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน
13.1 นิสิตจะขอลงทะเบียนเรียนรายวิชา ณ สถาบันอื่นได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
(1) รายวิชาที่หลักสูตรกาหนด มิได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาและปีการศึกษานั้น
(2) รายวิชาต้องเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา หรือการทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ
13.2 ผลการศึกษาของรายวิชาที่นสิ ิตลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันจะไม่นามาคานวณแต้มคะแนนเฉลีย่ สะสม
13.3 นิสิตต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ตามอัตราทีส่ ถาบันนั้น ๆ กาหนด
กาหนดเวลา วิธีการ การชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาและการลงทะเบียนให้เป็นไปตามรายละเอียดทีบ่ ัณฑิตวิทยาลัย กาหนดในแต่ละ
ภาคการศึกษา
ระเบียบปฏิบตั ิอื่นๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

ปรับแก้ไขแบบฟอร์ม เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก. ในการประชุมครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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ปริญญาโท-ปริญญาเอก (หมวดที่ 5 ข้อ 1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน)
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้
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 ใช้เฉพาะกรณีที่นสิ ิตมีงานบางส่วนในวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ แต่มผี ลการวัดผลอย่างอื่นของวิชานั้นตลอด
ภาคการศึกษา และเป็นที่พอใจของอาจารย์ผสู้ อน
ระดับคะแนน S หรือ U ใช้สาหรับรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนประเภทไม่นับหน่วยกิต (audit) รวมถึงรายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ และรายวิชาวิทยานิพนธ์ ที่นิสิตลงทะเบียนประเภทนับหน่วยกิต (credit)
ระดับคะแนน P ใช้สาหรับรายวิชาที่ไม่นาค่าของหน่วยกิตมาคานวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม การฝึกงานที่ไม่มีหน่วยกิต
หรือรายวิชาที่มีการเทียบโอนจากการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน
ระดับคะแนน N ใช้เฉพาะกรณีที่ยงั ไม่ได้รับรายงานการประเมินผลการศึกษา
22.2 การแก้ไขระดับคะแนน I และ N จะต้องกระทาให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน หลังวันส่งคะแนนวันสุดท้ายของภาคการศึกษานั้น
การผ่อนผันต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และได้รับอนุมตั ิจากคณบดีเจ้าสังกัดรายวิชานั้น ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
สิ้นภาคการศึกษาปกติถดั ไป หากไม่ปฏิบัตติ ามให้ถือว่านิสติ ผู้นั้นได้รบั คะแนน F หรือ U ในรายวิชานั้น
22.3 การแก้ไขระดับคะแนนต้องมีเหตุผลความจาเป็นพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา คณะกรรมการประจาคณะเจ้าสังกัดรายวิชานั้น และได้รับอนุมตั ิจากรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้
ดูแลงานด้านวิชาการ
22.4 คะแนนได้-ตก และไม่สมบูรณ์
22.4.1 นิสิตประกาศนียบัตรบัณฑิต นิสิตประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และนิสติ ปริญญาโทที่เรียนวิชาระดับปริญญาตรี ถ้า
ได้ระดับคะแนน F ต้องเรียนซ้า ส่วนวิชาที่นับเป็นวิชาระดับบัณฑิตศึกษาทุกรายวิชา ถ้าได้ระดับคะแนนต่ากว่า C ถือว่าต่ากว่า
มาตรฐานและต้องเรียนซ้า
22.4.2 นิสิตปริญญาเอก ถ้าได้แต้มระดับคะแนนในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบนับหน่วยกิต
ทุกรายวิชาได้ระดับคะแนนต่ากว่า C ถือว่าต่ากว่ามาตรฐานและต้องเรียนซ้า
22.5 การคิดแต้มคะแนนเฉลีย่ สะสม
22.5.1 การคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสติ ให้คิดจากแต้มระดับคะแนนทุกรายวิชาที่นิสติ ลงทะเบียนเรียน ทั้งรายวิชา
ที่สอบได้ และรายวิชาที่สอบตก โดยแยกวิชาระดับปริญญาตรีเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก
สาหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสาขาในมหาวิทยาลัย จะนามาคานวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม
ส่วนรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่นามาคานวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม
ปรับแก้ไขแบบฟอร์ม เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก. ในการประชุมครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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ปริญญาโท-ปริญญาเอก (หมวดที่ 5 ข้อ 1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน)
22.5.2 กรณีนิสิตสอบตกในรายวิชาระดับปริญญาตรี เมื่อเรียนซ้าและสอบได้ แต่ยังไม่ทาให้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมถึง
2.50 อาจเรียนรายวิชานั้นซ้าอีก หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นในระดับปริญญาตรี เพื่อยกแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ ทั้งนี้ โดย
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และได้รับอนุมตั ิจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
22.5.3 วิชาระดับบัณฑิตศึกษา ทีม่ ีระดับคะแนนตั้งแต่ B ขึ้นไป ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนซ้าเพื่อยกแต้มคะแนนเฉลีย่
สะสม
22.5.4 นิสิตที่จะมีสิทธิ์ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก ต้องได้
แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 แต้มคะแนนหรือเทียบเท่า
ส่วนแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาระดับปริญญาตรีที่กาหนดให้เรียนเป็นวิชาพื้นฐาน
ต้องไม่ต่ากว่า 2.50
22.5.5 มหาวิทยาลัยจะระงับการออกใบแสดงผลการศึกษา และใบรับรองใด ๆ ให้แก่นิสติ หากนิสติ ค้างชาระหนี้สินภายใน
หรือภายนอกที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ถึงแม้จะได้มีการประกาศผลการศึกษาไปแล้วก็ตาม
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

ปริญญาโท (หมวดที่ 5 ข้อ 3 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร)
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้
แผน ก แบบ ก 1
(1) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผสู้ นใจเข้ารับฟังได้
(2) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รบั การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคณ
ุ ภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ระเบียบปฏิบตั ิอื่นๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
แผน ก แบบ ก 2
(1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า
(2) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบ
เปิดให้ผสู้ นใจเข้ารับฟังได้
(3) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รบั การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มคี ุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
แผน ข
(1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า
(2) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนหรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้ง
เสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยเป็น
ระบบเปิดให้ผสู้ นใจเข้ารับฟังได้
ปรับแก้ไขแบบฟอร์ม เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก. ในการประชุมครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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ปริญญาโท (หมวดที่ 5 ข้อ 3 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร)
(3) รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ที่สืบค้นได้
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

ปริญญาเอก (หมวดที่ 5 ข้อ 3 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร)
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้
แบบ 1 (แบบ 1.1 และแบบ 1.2)
(1) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มสี ิทธิ์ขอทาวิทยานิพนธ์
(2) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้อง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผสู้ นใจเข้ารับฟังได้
(3) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มคี ุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
แบบ 2 (แบบ 2.1 และแบบ 2.2)
(1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า
(2) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มสี ิทธิ์ขอทาวิทยานิพนธ์
(3) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้อง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผสู้ นใจเข้ารับฟังได้
(4) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มคี ุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

ปรับแก้ไขแบบฟอร์ม เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก. ในการประชุมครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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