
1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบั ติของหลักสูตรปริญญาโท                
แผน ก แบบ ก 2 
  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 12/2563  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 

พ .ศ .  2563 มีมติเห็นชอบให้ กําหนดรูปแบบของหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 ให้มี 5 แบบ  

เพ่ือให้ผู้ เรียนเลือกแบบที่ เหมาะสมกับตนเอง (Tailor Made) โดยคงเกณฑ์ขั้นตํ่าของแผน ก แบบ ก 2  

เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

  อาศัยอํานาจตามความในข้อ 5 วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 และโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการ วิชาการ  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  (ก .ว .ช . )  ในการประชุมครั้ งที่  8/2564  

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงให้ออกแนวปฏิบัติของหลักสูตรปริญญา

โท แผน ก แบบ ก 2 ดังน้ี 

   ข้อ 1 ในประกาศน้ี 

   “หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 จํานวน 5 แบบ” หมายความว่า 

   แบบท่ี 1 แบบเน้นวิจัย (Predominantly Research) โดยการทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 

24 หน่วยกิต และเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

   แบบท่ี 2 แบบเพิ่มวิจัย (More Research) โดยการทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

และเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

   แบบท่ี 3 แบบวิจัยและวิชาเสมอกัน (Equal Research and Taught) โดยการทําวิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

   แบบท่ี 4 แบบเพิ่มวิชา (More Taught) โดยการทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

และเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

   แบบท่ี 5 แบบเน้นวิชา (Predominantly Taught) โดยการทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 

หน่วยกิต และเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

    “หลักสูตรใหม่” หมายความว่า หลักสูตรที่เปิดสอนใหม่ ยังไม่เคยเปิดสอนมาก่อน 

   “หลักสูตรปรับปรุง” หมายความว่า หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในมหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร์ แต่ประสงค์จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเน้ือหาสาระหรือรายละเอียดให้เหมาะสม 

   ข้อ 2 ภาควิชาหรือสาขาวิชาเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตร โดยจัดทํา

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และแบบแจ้งความประสงค์จัดทําโครงสร้างหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 

2 มากกว่า 1 แบบ (แบบ คส.ก2) ตามเอกสารแนบ 1 ท้ายประกาศน้ี พร้อมแสดงแผนการเรียนของแต่ละแบบ 

ทั้ง น้ี ขอให้ภาควิชาหรือสาขาวิชาพิจารณาตามท่ีเห็นควรว่า จะเลือกแบบย่อยก่ีแบบ (อาจน้อยกว่า 



5 แบบ) โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา 

คณะกรรมการประจําคณะ และคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

 ทั้งน้ี แบบแจ้งความประสงค์จัดทําโครงสร้างหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 มากกว่า 1 แบบ 

(แบบ คส.ก2) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะและคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว 

ไม่สามารถแก้ไขหรือเพ่ิมเติม จนกว่าจะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร เช่น สาขาวิชาเสนอแบบย่อย 2 แบบ                

ไม่สามารถเพ่ิมเติมเป็น 5 แบบ 

 ข้อ 3 นิสิตสมัครเรียนพร้อมศึกษารายละเอียดจากสาขาวิชาว่าหากจะเลือก แผน ก แบบ ก 2                 

ควรเลือกเรียนแผนย่อยใด อาจารย์ในสาขาวิชามีส่วนร่วมกําหนดลักษณะหรือคุณสมบัติของนิสิตที่เหมาะจะเลือก

แผนย่อยแบบต่าง ๆ ที่กําหนด เช่น มีประสบการณ์การวิจัยมาก่อน ความร่วมมือที่สาขาวิชามีกับหน่วยงาน

ภายนอก หรือความพร้อมของบุคลากรในสาขา เป็นต้น   

  ข้อ 4 ภาควิชาหรือสาขาวิชาแจ้งรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ตามเอกสารแนบ 2 ท้ายประกาศน้ี สําหรับ

นิสิตปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 ให้ระบุแผนย่อยด้วย 

   ทั้งน้ี การเปลี่ยนแปลงแผนย่อยของนิสิตสามารถกระทําได้ โดยนิสิตย่ืนคําร้องทั่วไป เรื่อง                 

“ขอเปลี่ยนแปลงการเรียนแผนย่อยของหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2” พร้อมระบุเหตุผล และผ่านความ

เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย 

  ข้อ 5 นิสิตศึกษาและทําวิทยานิพนธ์ตามแผน เมื่อลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว            

ให้นิสิตจัดทําแบบคําร้อง “รายงานผลการเรียนตามหลักสูตร (แบบ บว.03-2) หรือ Study Completion Form 

(GS.03-2)” ตามเอกสารแนบ 3 ท้ายประกาศนี้ นิสิตหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จะต้องระบุแผนย่อยที่เลือกใน

แบบรายงานผลการเรียนตามหลักสูตรด้วยแล้วส่งคําร้องดังกล่าวที่บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือตรวจวิชาเรียน หากเรียน

ตรงตามแผนย่อยที่เลือกจึงจะถือว่าเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร 

  ข้อ 6 นิสิตที่เข้าศึกษาในโปรแกรมสองปริญญา (Double/Dual Degree Program) และโปรแกรม

ปริญญาร่วม (Joint Degree Program) ให้ภาควิชาหรือสาขาวิชาและนิสิตดําเนินการตามประกาศน้ีด้วย 

  ทั้งน้ี ให้มีผลใช้บังคับกับหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ต้ังแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 

 
 รายละเอียดดังแนบ 
 
 ประธานฯ เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
 
 
 







แบบแจงความประสงค 

จัดทำโครงสรางหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 มากกวา 1 แบบ 

หลักสูตร........................................................ สาขาวิชา ................................................... 

ฉบับ พ.ศ. .................................. 

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

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ตามท่ี ภาควิชา....................................................................... คณะ ..................................................... 

ขอ  เปด   ปรับปรุง หลักสูตร ........................................................ สาขาวิชา ......................................... 

ฉบับ พ.ศ. ................ นั้น 

ภาควิชาฯ มีความประสงคขอจัดทำโครงสรางหลักสูตรฯปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 จำนวน             

 2 แบบ    3 แบบ    4 แบบ   5 แบบ  พรอมตัวอยางแผนการศึกษาดังแนบ ดังนี้

   หมวดวิชา 

โครงสรางหลักสูตร 

แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 แบบท่ี 4 แบบท่ี 5 

1. วิชาเอก  ไมนอยกวา 12 หนวยกิต  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต  ไมนอยกวา 18 หนวยกิต  ไมนอยกวา 21 หนวยกิต  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

- สัมมนา 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต 

- วิชาเอกบังคับ  xx หนวยกิต  xx หนวยกิต xx หนวยกิต xx หนวยกิต xx หนวยกิต 

- วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา  xx หนวยกิต ไมนอยกวา  xx หนวยกิต ไมนอยกวา  xx หนวยกิต ไมนอยกวา  xx หนวยกติ ไมนอยกวา  xx หนวยกิต 

2. วิทยานิพนธ  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต  ไมนอยกวา 21 หนวยกิต  ไมนอยกวา 18 หนวยกิต  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต  ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

หนวยกิตรวม ไมนอยกวา 36 หนวยกิต ไมนอยกวา 36 หนวยกิต ไมนอยกวา 36 หนวยกิต ไมนอยกวา 36 หนวยกิต ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

xx ระบุจำนวนหนวยกิต  

หมายเหตุ: วิชาเอกบังคับ (วิชาแกน) ของท้ัง 5 แบบ ตองเปนวิชาเดียวกัน มีจำนวนหนวยกิตเทากัน และตองตรงกับ มคอ.2 

ท้ังนี้ หลักสูตรฯ ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะแลว ในการประชุมครั้งท่ี 

................... เม่ือวันท่ี .............. เดือน ................... พ.ศ. ........................ 

............................................................................ ............................................................................. 

(..........................................................................) (...........................................................................) 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

............................................................................ ............................................................................. 

(..........................................................................) (...........................................................................) 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

............................................................................ ............................................................................. 

(..........................................................................) (...........................................................................) 

 หัวหนาภาควิชา ......................................................... คณบดีคณะ................................................................. 

คส.ก2

เอกสารแนบ  ๑



 

แผนการศึกษา 

หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2  จำนวน ........... แบบ 

 

 ใหระบุแยกแตละแบบ 

 

- ตัวอยาง –  

 (กรณีสาขาวิชาประสงคใหมีโครงสรางหลักสูตร 2 แบบ คือแบบท่ี 3 และแบบท่ี 5) 

 

          1. แบบท่ี 3 (แผนวิจัยและวิชาเสมอกัน) 

    

 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 จำนวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

xxxxx5xx วิชาเอกบังคับ (ระบุช่ือวิชา)   x (x-x-x) 

xxxxx5xx วิชาเอกบังคับ (ระบุช่ือวิชา)   x (x-x-x) 

xxxxx597 สัมมนา   1   
วิชาเอกเลือก   6  

  รวม  xx  

 

 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 จำนวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

xxxxx5xx วิชาเอกบังคับ (ระบุช่ือวิชา)   x (x-x-x) 

 วิชาเอกเลือก   x  

xxxxx599 วิทยานิพนธ   6  

  รวม  xx  

    

 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 จำนวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

xxxxx597 สัมมนา   1  

xxxxx599 วิทยานิพนธ   6  

  รวม  xx  

 

 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 จำนวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

xxxxx599 วิทยานิพนธ   6  

  รวม  6  

 

          2) แบบท่ี 5 (แบบเนนวิชา) 

  .....   

 

 

 



ระดับปริญญา ……………… 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ประจําภาค………….…. ปีการศึกษา ……………. 

สาขาวิชา ……………………………………………………… (รหัสสาขา X ………..) 

หมวดวิชา …………………………………………………………….… (ถ้าม)ี 

วิทยาเขต ……………………………… 

จํานวน ……………. คน (ตัวจริง ................. คน สํารอง ………….. คน) 

ลําดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - สกุล 

แผนการศึกษา 

ป.เอก  - แบบ 1.1, 1.2  

- แบบ 2.1, 2.2

ป.โท - แผน ก แบบ ก1, ก2* 

- แผน ข

เง่ือนไขของภาควิชา  

โปรดระบุรหัสวิชา/ช่ือวิชา และ 

ประเภทการลงทะเบียนเรียน  

(UA, UC, GA, GC) ให้ชัดเจน 

วุฒิการศึกษาท่ีรับเข้าศึกษา 

* โปรดระบุแผนยอ่ย (เฉพาะหลกัสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 ท่ีมีการปรบัปรงุ/เปิดใหม่ตัง้แต่ปีการศึกษา 2564 ซ่ึงต้องสอดคล้องกบัโครงสร้างหลกัสูตรใน มคอ.2 และแบบแจ้งความ

ประสงคจ์ดัทาํ

 โครงสร้างหลกัสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 มากกวา่ 1 แบบ) 

 (โปรดเรียงเลขท่ีผู้สมัครจากน้อยไปหามาก) 

 

 

  

  

 

 

   

เอกสารแนบ ๒



บว. 03-2 

ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว / ยศ [เต็ม])……………………………....……………………………………………………………............….....……………………………………….… 

ระดับปริญญา  เอก   แบบ 1.1  แบบ 1.2  แบบ 2.2  แบบ 2.1
 โท   แผน ก แบบ ก 1  แผน ข

 แผน ก แบบ ก 2  แผน ก แบบ ก 2 (Tailor Made) สำหรับนิสิตท่ีเขาศึกษา ป 2564 เปนตนไป

 แบบท่ี 1  แบบท่ี 2  แบบท่ี 3  แบบท่ี 4  แบบท่ี 5 

วิชาเอก ≥12 ≥15 ≥18 ≥21 ≥24 

วิทยานิพนธ ≥24 ≥21 ≥18 ≥15 ≥12 

รหัสประจำตัว………........……….….....…….….....…...….…สาขาวิชาเอก……….…..………….…..….........................................….….....…...….….….…(รหัสสาขา…...….........) 
หมวดวิชา (ถามี) ………….…....................….…....................…..…..........เขาศึกษาต้ังแตภาค..................…..…...............ปการศึกษา..................…..…............................….. 

ไดศึกษาครบตามโครงสรางของหลักสูตรและขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังน้ี 

1) รายวิชาเอกบังคับ Seminar, Thesis/ Independent Study

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) 
จำนวน 

หนวยกิต 

การลงทะเบยีน 

(GC/GA) 

ภาคการศึกษา 

และปการศึกษา 

ที่ลงทะเบยีนเรียน 

ระดับคะแนน 

      
……………..…… ………………………………………………………………………...

 

……..….

 

……………….….
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……………..…… ………………………………………………………………………...

 

……..….

 

……………….….

 

…………………….……... ……..……….… 

……………..…… ………………………………………………………………………...

 

……..….

 

……………….….

 

…………………….……... ……..……….… 

2) รายวิชาเอกเลือก

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) 
จำนวน 

หนวยกิต 

การลงทะเบยีน 

(GC) 

ภาคการศึกษา 

และปการศึกษา 

ที่ลงทะเบยีนเรียน 

ระดับคะแนน 

      
……………..…… ………………………………………………………………………...

 

……..….

 

……………….….

 

…………………….……... ……..……….… 

……………..…… ………………………………………………………………………...

 

……..….

 

……………….….
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……………..…… ………………………………………………………………………...
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……………….….

 

…………………….……... ……..……….… 

……………..…… ………………………………………………………………………...

 

……..….

 

……………….….

 

…………………….……... ……..……….… 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

รายงานผลการเรียนตามหลักสตูร 

             

เอกสารแนบ ๓



 

มกราคม  2564 

(2) 
 

3) รายวิชาเง่ือนไข/อื่นๆ เชน 01355501 (ถามี) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) 
จำนวน 

หนวยกิต 

การลงทะเบยีน 

(GC/GA/UC/UA) 

ภาคการศึกษา 

และปการศึกษา 

ที่ลงทะเบยีนเรียน 

ระดับคะแนน 
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   ลายมือชื่อนิสิต ……………….......................................…..…           ………./………./………   

 
 

  ขอรับรองวารายงานผลการเรียนนี้ถูกตองครบถวนตามหลกัสูตรและเง่ือนไขของภาควิชา/สาขาวิชา 
 
 
                                                      ลงนาม ……………….................................................…..…......…..….......…  
 
                                                                                                                                                       (...........................................................................................................................) 

                                                                    อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ   
 

                                                                            ………./………./………   


	แนวปฏิบัติของหลักสูตรปริญญาโท
	เอกสารแนบ
	เอกสารแนบ
	สาขาวิชา ……………………………………………………… (รหัสสาขา X ………..)
	ป.เอก  - แบบ 1.1, 1.2 

	เอกสารแนบ
	ได้ศึกษาครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้
	1) รายวิชาเอกบังคับ Seminar, Thesis/ Independent Study
	2) รายวิชาเอกเลือก
	บัณฑิตวิทยาลัย
	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	บว. 03-2

	(2)
	3) รายวิชาเงื่อนไข/อื่นๆ เช่น 01355501 (ถ้ามี)
	ลงนาม ……………….................................................…..…......…..….......…
	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
	………./………./………
	มกราคม  2564






