
คณะ / สาขาวิชา ระดับ แบบ/แผน คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม ป.โท แผน ก แบบ ก 2 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

 เริ่มใช้ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 2. ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

   2.1 เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง

   2.2 เป็นคนวิกลจริต

   2.3 เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา

   2.4 ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระทําความผิดทางวินัย

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

วิทยาศาสตร์ศึกษา ป.โท แผน ก แบบ ก 1 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์ 

เริ่มใช้ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 แผน ก แบบ ก 2    วิทยาศาสตร์ศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีผลการสอบภาษาอังกฤษ

   ได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

2. ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

   2.1 เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง

   2.2 เป็นคนวิกลจริต

   2.3 เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา

   2.4 ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระทําความผิดทางวินัย

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

คณะศึกษาศาสตร์
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คณะ / สาขาวิชา ระดับ แบบ/แผน คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ป.โท แผน ก แบบ ก 2 1. ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์

 เริ่มใช้ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 แผน ข    ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

2. ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

   2.1 เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง

   2.2 เป็นคนวิกลจริต

   2.3 เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา

   2.4 ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระทําความผิดทางวินัย

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ปฐมวัยศึกษา ป.โท แผน ก แบบ ก  2 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

เริ่มใช้ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

แผน ข 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หลักสูตรและการสอน ป.โท แผน ก แบบ ก  2 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

เริ่มใช้ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การศึกษาพิเศษ ป.โท แผน ก แบบ ก 2 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

เริ่มใช้ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 แผน ข 2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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คณะ / สาขาวิชา ระดับ แบบ/แผน คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

การสอนคณิตศาสตร์ ป.โท แผน ก แบบ ก  2 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ 

เริ่มใช้ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 แผน ข    หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ป.โท แผน ก แบบ ก 2 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

เริ่มใช้ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 แผน ข 2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การวิจัยและประเมินทางการศึกษา ป.โท แผน ก แบบ ก  2 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

เริ่มภาคต้น ปีการศึกษา 2560 2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ป.โท แผน ก แบบ ก  2 1. สําเร็จการการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

เริ่มใช้ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 แผน ข 2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา ป.โท แผน ก แบบ ก 2 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาสุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เริ่มใช้ภาคต้น ปีการศึกษา 2559    สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

 (ชื่อเดิม สุขศึกษา)    สาขาวิชาอื่นๆ มีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาสุขศึกษา หรือการส่งเสริมสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

2. ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

19 ส.ค.63



คณะ / สาขาวิชา ระดับ แบบ/แผน คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ป.โท แผน ก แบบ ก  2 ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เริ่มใช้ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 แผน ข

นันทนาการ ป.โท แผน ก แบบ ก 2 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานันทนาการ และสาขาวิขาที่เกี่ยวข้อง เช่น พลศึกษา

เริ่มใช้ภาคต้น ปีการศึกษา 2559     สุขศึกษา สังคมศาสตร์ จิตวิทยา เป็นต้น

2. ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พลศึกษา ป.โท แผน ก แบบ ก 2 ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เริ่มใช้ภาคต้น ปีการศึกษา 2559

คหกรรมศาสตรศึกษา ป.โท แผน ก แบบ ก 2 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

 เริ่มใช้ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 แผน ข 2. ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การบริหารการศึกษา ป.ท แผน ก แบบ ก 2 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

 เริ่มใช้ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 แผน ข 2. ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

   - เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง

   - เป็นคนวิกลจริต

   - เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา

   - ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระทําความผิดทางวินัย

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

19 ส.ค.63


