การระบุข้อมูลรายละเอียดตามที่เคยอ้างถึง “ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาฯ” ในหลักสูตร มคอ. 2
ระดับปริญญาตรี
ปริญญาตรี (หมวดที่ 3 ข้อ 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้
 ข้อ 20 การเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต
20.1 นิสิตที่มีสิทธิขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต ประกอบด้วย
20.1.1 นิสิตที่ย้ายคณะ ย้ายหลักสูตร หรือย้ายสาขาวิชาเอก มีสิทธิเทียบทุกรายวิชาที่ปรากฏอยู่ในหลักสูตรทีร่ ับเข้า
20.1.2 นิสิตที่สอบคัดเลือกเข้ามาใหม่ไม่มสี ิทธิเทียบรายวิชา ยกเว้นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สิ้นสุด
สถานภาพนิสิตในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี จึงมีสิทธิขอเทียบรายวิชาที่มีระดับคะแนนไม่ต่ากว่า C หรือ 2.0
20.1.3 นิสิตในโครงการความร่วมมือ ที่ได้ก่าหนดไว้ในโครงการว่าสามารถขอเทียบรายวิชาได้
20.1.4 นิสิตที่รับโอนหรือรับเข้าศึกษาต่อมาจากสถานศึกษาอื่น
20.1.5 นิสิตที่ได้รับอนุมตั ิให้ลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษาหรือวิทยาเขต
20.2 เกณฑ์การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต ประกอบด้วย
20.2.1 การเทียบรายวิชาส่าหรับนิสิตที่รับโอนหรือรับเข้าศึกษาต่อมาจากสถานศึกษาอื่น เป็นรายวิชาที่เทียบได้กับ
รายวิชาในหลักสูตรทีร่ ับเข้า โดยได้ระดับคะแนนไม่ต่ากว่า C หรือ 2.0 ให้บันทึกเป็น P เท่านั้น ทั้งนี้นิสิตที่รับโอน
สามารถเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของหน่วยกิตรวมตามหลักสูตรที่รับเข้า ส่วนนิสิตที่รับเข้า
ศึกษาต่อสามารถเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสองในสามของหน่วยกิตรวมตามหลักสูตรของคณะที่
รับเข้า
20.2.2 การเทียบรายวิชา ส่าหรับนิสิตต่างสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา โดยผ่านความ
เห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอนุมัติจากคณบดีเจ้าสังกัดรายวิชานั้น
20.3 การเทียบโอนในลักษณะกลุ่มวิชา
20.3.1 เนื้อหาโดยรวมของกลุ่มวิชาที่จะน่ามาขอเทียบกับเนื้อหาโดยรวมของกลุ่มวิชาที่เทียบได้ ต้องมีความสอดคล้อง
กันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และจ่านวนหน่วยกิตรวมของกลุม่ วิชาที่จะน่ามาขอเทียบโอนต้องไม่น้อยกว่าจ่านวนหน่วย
กิตรวมของกลุ่มวิชาที่เทียบโอนได้
20.3.2 ทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาที่จะน่ามาขอเทียบโอน ต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ากว่า C หรือ 2.0 เทียบได้ระดับคะแนน P
20.3.3 กรณีที่รายวิชาที่จะน่ามาขอเทียบโอนเป็นรายวิชาในระบบการเรียนที่มิใช่ระบบทวิภาค ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอนุมัติของคณบดีเจ้าสังกัด
รายวิชา โดยพิจารณาเทียบจ่านวนหน่วยกิตให้ได้ตามเกณฑ์ของระบบทวิภาค
20.4 การเทียบโอนจากประสบการณ์ การเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบ และการเทียบโอนจากระบบการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอนุมัติจากคณบดีเจ้าสังกัดหลักสูตร โดยอาจจัดให้มีการ
ทดสอบข้อเขียน หรือภาคปฏิบตั ิเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร
20.5 นิสิตต้องดาเนินการขอเทียบรายวิชา เพื่อยกเว้นไม่ต้องเรียน โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
และคณบดีเจ้าสังกัดนิสิต และส่งหลักฐานการขออนุมตั ิต่อคณบดีเจ้าสังกัดนิสติ ภายในภาคการศึกษาปกติแรกที่นิสติ ย้าย
คณะ ย้ายหลักสูตร ย้ายสาขาวิชาเอก ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาหรือรับโอนมาจากสถานศึกษาอื่น กรณีที่มีความจ่าเป็นไม่
อาจด่าเนินการให้แล้วเสร็จตามก่าหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอนุมตั ิของคณบดีเจ้าสังกัด
นิสิต
 21. การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันและการเรียนข้ามวิทยาเขต
21.1 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันได้ในแต่ละภาคการศึกษา หากเป็นการลงทะเบียนเรียนเพือ่ เพิ่มพูนความรู้
ประเภทไม่นับหน่วยกิต (audit) การอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันให้เป็นอ่านาจของคณบดีเจ้าสังกัดนิสติ
21.2 นิสิตที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันเพื่อนับหน่วยกิตในหลักสูตร จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
21.2.1 เป็นนิสิตที่อยู่ในโครงการของหลักสูตรที่จัดให้มีการเรียนการสอนร่วมระหว่างสถาบัน โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณบดีเจ้าสังกัดหลักสูตร
21.2.2 เป็นนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปีสุดท้าย แต่รายวิชาที่จะเรียนไม่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้นๆ
21.3 รายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่นจะต้องได้รับการเทียบรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย การเทียบให้อยู่
ปรับแก้ไขแบบฟอร์ม เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก. ในการประชุมครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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ปริญญาตรี (หมวดที่ 3 ข้อ 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย)
ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอนุมตั ิของคณบดีเจ้าสังกัดรายวิชา โดยถือเกณฑ์เนือ้ หาและจ่านวน
หน่วยกิตเป็นหลัก
21.4 ผลการเรียนจากสถาบันอื่นให้บันทึกเป็น P หรือ NP และไม่นา่ ไปคิดแต้มคะแนนเฉลีย่ สะสม ยกเว้นการลงทะเบียน
เรียนข้ามวิทยาเขตและการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรที่จัดร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอื่น ให้
อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอนุมัติของคณบดีเจ้าสังกัดรายวิชา โดยสามารถน่ามาคิดแต้มคะแนน
เฉลี่ยสะสมได้
21.5 การผ่อนผันเงื่อนไขตามข้อ ๒1.4 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดีเจ้าสังกัดนิสติ และอนุมัติโดยรองอธิการบดีที่
ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้านวิชาการ
21.6 นิสิตลงทะเบียนเรียนข้ามวิทยาเขตได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอนุมัตจิ ากคณบดีเจ้าสังกัดนิสติ
ทัง้ นี้ต้องลงทะเบียนและช่าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ วิทยาเขตที่นิสิตสังกัดก่อนจึงจะช่าระค่าธรรมเนียมการรับ
ลงทะเบียนข้ามวิทยาเขตตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี (หมวดที่ 5 ข้อ 1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน)
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้
14. การวัดและประเมินผลการศึกษา
14.1 การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาจะกระท่าได้เป็นระดับคะแนนต่างๆ ซึ่งมีความหมาย และแต้มคะแนน
ดังต่อไปนี้
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)
NP
ไม่ผ่าน (not passed)
N
ยังไม่ทราบระดับคะแนน
(grade not reported)
ระดับคะแนน I ใช้เฉพาะกรณีที่นสิ ิตมีงานบางส่วนในวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ แต่มีการวัดผลอย่างอื่นของวิชานั้นตลอดภาค
การศึกษา และเป็นที่พอใจของอาจารย์ผู้สอน
ระดับคะแนน S และ U ใช้ส่าหรับรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนประเภทไม่นับหน่วยกิต (Audit)
ระดับคะแนน P ใช้ส่าหรับรายวิชาที่ไม่น่าค่าของหน่วยกิตมาค่านวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม การฝึกงานที่ไม่มีหน่วยกิต
หรือรายวิชาที่มีการเทียบโอนจากการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน
ระดับคะแนน N ใช้เฉพาะกรณีที่ยงั ไม่ได้รับรายงานการประเมินผลการศึกษา
14.2 นิสิตต้องด่าเนินการขอแก้ไขระดับคะแนน I และ N ให้เสร็จสิน้ ภายใน 30 วันหลังวันส่งคะแนน วันสุดท้ายของภาค
การศึกษานั้น การผ่อนผันต้องได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา และได้รับอนุมตั ิจากคณบดีเจ้าสังกัดรายวิชา
นั้น ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิ้นภาคการศึกษาปกติถัดไป หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่านิสิตผู้นั้นได้ระดับคะแนน F หรือ U ในรายวิชานั้น
ปรับแก้ไขแบบฟอร์ม เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก. ในการประชุมครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

2

ปริญญาตรี (หมวดที่ 5 ข้อ 1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน)
14.3 การแก้ไขระดับคะแนนต้องมีเหตุผลความจ่าเป็นพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา คณะกรรมการประจ่าคณะเจ้าสังกัดรายวิชานั้น และได้รับอนุมตั ิจากรองอธิการบดีที่ได้รับ
มอบหมายให้ดูแลงานด้านวิชาการ
14.4 การคิดแต้มคะแนนเฉลีย่ สะสม
14.4.1 การคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสติ ให้คิดจากแต้มคะแนนทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนประเภท
นับหน่วยกิต (credit) ทั้งรายวิชาที่สอบได้ และรายวิชาที่สอบตก
14.4.2 การคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสติ ที่ย้ายสาขาวิชาเอก ย้ายหลักสูตร ย้ายคณะ ให้คิดแต้มคะแนนของทุก
รายวิชาที่มีปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาเอกที่รับเข้า ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาที่เทียบให้ หรือไม่ก็ตาม ส่วนรายวิชาที่ไม่
ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาเอกที่รับเข้า ไม่สามารถน่ามาคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม
14.4.3 การคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสติ ที่โอนมาจากสถานศึกษาอื่น และนิสิต ที่จบอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
และได้รับอนุมตั ิให้เข้าศึกษาต่อ ให้คิดเฉพาะแต้มคะแนนของรายวิชาที่เรียนใหม่เท่านั้น
14.4.4 การคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม เพื่อพิจารณาสถานภาพทางการศึกษาของนิสิต ตามเกณฑ์ในข้อ 26.4.9 และ
26.4.10 นั้น ให้คิดปีละสองครั้ง คือ เมื่อสิ้นสุดการศึกษาภาคต้นและภาคปลาย ส่วนผลการศึกษาในภาคฤดูร้อน
ให้น่าไปนับรวมกับผลการศึกษาภาคต้นถัดไป เว้นแต่กรณีผู้จบการศึกษาในภาคฤดูร้อน
14.5 คณะสามารถระงับการประกาศ หรือการคัดผลการศึกษาให้แก่นิสติ หากนิสติ ค้างช่าระหนีส้ ินในภาควิชา และในคณะนั้นๆ
14.6 มหาวิทยาลัยสามารถระงับหรือเพิกถอนการออกใบแสดงผลการศึกษา และใบรับรองใดๆ ให้แก่นสิ ิต หากนิสิตค้างช่าระ
หนี้สินภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยรับทราบ ถึงแม้ได้มีการประกาศผลการศึกษาไปแล้วก็ตาม

ปริญญาตรี (หมวดที่ 5 ข้อ 3 เกณฑ์การส่าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร)
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้
28.1 นิสิตต้องยื่นค่าร้องแสดงความจ่านงขอจบการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีเจ้าสังกัดนิสิตภายใน 30 วัน นับแต่
วันเปิดเรียนของภาคการศึกษาสุดท้าย ที่นิสิตคาดว่าจะสอบได้หน่วยกิตครบถ้วนตามหลักสูตร
28.2 นิสิตที่มสี ิทธิ์ขอรับปริญญา ต้องศึกษารายวิชาและปฏิบัตติ ามข้อก่าหนดครบถ้วนตามความต้องการแห่งหลักสูตร โดยมี
แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป และมีระยะเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่ต่ากว่า 6 ภาค
การศึกษาปกติส่าหรับหลักสูตร 4 ปี หรือไม่ต่ากว่า 8 ภาคการศึกษาปกติส่าหรับหลักสูตร 5 ปี และไม่ต่ากว่า 10 ภาค
การศึกษาปกติส่าหรับหลักสูตร 6 ปี ทั้งนี้ ยกเว้นผู้ที่ได้รับการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต
28.3 นิสิตต้องสอบได้ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้ จึงมีสิทธิ์ขอจบและรับปริญญาได้ กรณีที่สอบตก (F) ในรายวิชาที่เป็นวิชา
เลือกเสรี อาจเลือกเรียนรายวิชาอืน่ ทดแทนได้ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรหรือ
หัวหน้าภาควิชา และคณบดีเจ้าสังกัดนิสิต
28.4 นิสิตอาจยื่นค่าร้องขอรับอนุปริญญาได้ กรณีเมื่อเรียนครบหลักสูตรและเงื่อนไขว่าด้วยอนุปริญญาที่กา่ หนดไว้ในแต่ละ
หลักสูตร หรือกรณีที่นสิ ิตเรียนครบตามหลักสูตร ในข้อ 28.2 และปฏิบัติครบตามข้อก่าหนดและระเบียบ แต่ได้แต้ม
คะแนนเฉลีย่ สะสมต่่ากว่า 2.00
28.5 นิสิตต้องช่าระหนี้สินทั้งหมดที่มีตอ่ มหาวิทยาลัย ต่อคณะ หรือต่อภาควิชาให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นก่อน จึงจะได้รับการเสนอ
ชื่อเพื่อขอรับปริญญาหรืออนุปริญญา
28.6 นิสิตที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาหรืออนุปริญญาต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบของ
มหาวิทยาลัยและวินัยของนิสิต
28.7 สภามหาวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา
28.8 ผู้ส่าเร็จการศึกษาที่จะได้รบั การเสนอชื่อเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาหรืออนุปริญญาได้ตอ้ งผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
นิสิตและต้องเข้าร่วมทดสอบความรู้หรือทักษะอื่นตามที่มหาวิทยาลัยก่าหนด
28.9 พิธีประสาทปริญญาก่าหนดปีละหนึ่งครั้ง
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