
คณะ / สาขาวิชา ระดับ แบบ/แผน คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม ป.เอก แบบ1.1และะ2.1 1.เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

 เริ่มใช้ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 2. ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

    2.1 เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง

    2.2 เป็นคนวิกลจริต

    2.3 เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางตอ่การศึกษา

    2.4 ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระทําความผิดทางวินัย

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ป.เอก แบบ 2.1 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

เริ่มใช้ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 2. ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

2. ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

    2.1 เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง

    2.2 เป็นคนวิกลจริต

    2.3 เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา

    2.4 ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระทําความผิดทางวินัย

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

คณะศึกษาศาสตร์

19 ส.ค.63



คณะ / สาขาวิชา ระดับ แบบ/แผน คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ปฐมวัยศึกษา ป.เอก แบบ 2.1 1. ต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

เริ่มใช้ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 2. ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

    2.1 เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง

    2.2 เป็นคนวิกลจริต

    2.3 เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา

    2.4 ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระทําความผิดทางวินัย

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

19 ส.ค.63



คณะ / สาขาวิชา ระดับ แบบ/แผน คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

หลักสูตรและการสอน ป.เอก แบบ 1.1 1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า

เริ่มใช้ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

3. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

แบบ 2.1 1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า

2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

3. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

การสอนคณิตศาสตร์ ป.เอก แบบ 2.1 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา การศึกษาคณิตศาสตร์ 

เริ่มใช้ภาคต้น ปีการศึกษา 2561     หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.  มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

3.  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ป.เอก แบบ 1.1 1.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา โสตทัศนศึกษา

เริ่มใช้ภาคต้น ปีการศึกษา 2560     หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.  มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

3.  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แบบ 2.1 1.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โสตทัศนศึกษา

    หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.  มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

3.  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

19 ส.ค.63



คณะ / สาขาวิชา ระดับ แบบ/แผน คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา ป.เอก แบบ 2.1 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์

เริ่มใช้ภาคต้น ปีการศึกษา 2560    พยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ผ่านการทําวิจัยเป็นวิทยานิพนธ์ ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไม่ผ่านการทําวิทยานิพนธ์

   จะต้องมีผลงานวิจัยเผยแพร่ อย่างน้อย 1เรื่อง

3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

4. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตร์ศึกษา ป.เอก แบบ 1.1 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางหรือเทียบเท่าทางการศึกษาที่เรียนวิชาเฉพาะด้านในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือ

เริ่มใช้ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 แบบ 2.1     ทางการศึกษาและปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หรือการสอนวิทยาศาสตร์ หรือ

    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

3. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิต

    วิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การสอนคณิตศาสตร์ ป.เอก แบบ 2.1 1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในปริญญาโทหรือเทียบเท่าสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา 

 เริ่มใช้ภาคต้น ปีการศึกษา 2561     การศึกษาคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทําวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตรศึกษาในระดับปริญญาโท และ/หรือการทํางาน 

3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

4. คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

19 ส.ค.63



คณะ / สาขาวิชา ระดับ แบบ/แผน คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

การวิจัยและประเมินทางการศึกษา ป.เอก แบบ 2.1 1. เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่ผ่านการทําวิทยานิพนธ์ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทํางานวิจัย

เริ่มใช้ภาคต้น ปีการศึกษา 2559    หรืองานประเมินทางการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหลักฐานที่แสดงผลงานวิจัยหรือผลงานประเมินอย่างน้อย 1 ชิ้น

2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

3. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พลศึกษา ป.เอก แบบ 2.1 1. ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เริ่มใช้ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

การบริหารการศึกษา ป.เอก แบบ 2.1 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

 เริ่มใช้ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 2. ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

    2.1 เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง

    2.2 เป็นคนวิกลจริต

    2.3 เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา

    2.4 ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระทําความผิดทางวินัย

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

19 ส.ค.63




