ข้อมูลสถิติด้านหลักสูตร
จานวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่ได้รับอนุมัติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จาแนกตามวิทยาเขตและระดับปริญญา
(จานวน 393 หลักสูตร 416 สาขาวิชา)

วิทยาเขต

ปริญญาเอก

ระดับปริญญา
ปริญญาโท
ป.บัณฑิต

รวม

ปริญญาตรี

หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา

บางเขน
กาแพงแสน
ศรีราชา
เฉลิมพระเกียรติ
จ.สกลนคร
สถาบันสมทบ

77
12
-

81
12
-

133
24
6

133
24
6

1
-

1
-

96
16
13

110
21
13

307
52
19

325
57
19

-

-

3

3

-

-

11

11

14

14

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

รวม

89

393

416

93
1
166 166
1
137 156
ที่มา: ฝ่ายบริการการศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

จานวนหลักสูตรภาษาไทยที่ได้รับอนุมัติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จาแนกตามวิทยาเขตและระดับปริญญา
(จานวน 354 หลักสูตร 377 สาขาวิชา)

ระดับปริญญา
วิทยาเขต

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ป.บัณฑิต

ปริญญาตรี

รวม
หลักสูตร
ภาษาไทย

หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา

บางเขน
กาแพงแสน
ศรีราชา
เฉลิมพระเกียรติ
จ.สกลนคร
สถาบันสมทบ
รวม

66
10
-

70
10
-

120
22
6

120
22
6

1
-

1
-

85
16
13

99
21
13

272
48
19

290
53
19

-

-

3

3

-

-

11

11

14

14

76

-

151

-

1

-

1
126

1

1
354

1

80
151
1
145
ที่มา: ฝ่ายบริการการศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
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377

วิทยาเขตบางเขน
(272 หลักสูตร/ 290 สาขาวิชา)
ปริญญาเอก 66 หลักสูตร/ 70 สาขาวิชา
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (47 หลักสูตร/ 51 สาขาวิชา*)
คณะ

ระดับการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คณะเกษตร

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา

คณะเกษตร

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา

คณะเกษตร

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่

คณะเกษตร

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน

คณะเกษตร

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช

คณะเกษตร

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

คณะเกษตร

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน

คณะเกษตร

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

9.
10.
11.
12.
13.

คณะประมง

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมง

คณะประมง

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

คณะประมง

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

คณะประมง

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

คณะประมง

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ประมง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการและการ
ท่องเที่ยว
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ *
– 5 สาขา (การจัดการป่าไม้ นิเวศวิทยาป่าไม้ วนวัฒนวิทยา การจัดการลุ่มน้า

--หลักสูตรใหม่ 2559--

14. คณะวนศาสตร์

ปริญญาเอก

15. คณะวนศาสตร์

ปริญญาเอก

และสิ่งแวดล้อม วนศาสตร์เขตร้อน)

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการวัสดุนาโน

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คณะ

ระดับการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

26.
27.
28.
29.
30.

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาเอก

พื้นพิภพ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาเอก

31.
32.
33.
34.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาเอก

35.
36.
37.
38.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง

คณะสิ่งแวดล้อม

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะสิ่งแวดล้อม

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

39. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปริญญาเอก
40. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปริญญาเอก
41. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปริญญาเอก
42. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปริญญาเอก
43. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

44.
45.
46.

สหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร --หลักสูตรใหม่ 2559-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

สหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม

สหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

47.

สหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ปริญญาเอก

--อนุมัติปิดหลักสูตรแล้ว วันที่ 25 เมษายน 2559--*

- กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (16 หลักสูตร/16 สาขาวิชา)
คณะ

1.

คณะบริหารธุรกิจ

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
การศึกษา
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คณะมนุษยศาสตร์

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
การศึกษา
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาเอก

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (เดิม หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา) เปลี่ยนชื่อหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์

คณะ

- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (3 หลักสูตร/3 สาขาวิชา)
ระดับ
ชื่อหลักสูตร
การศึกษา
คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพสัตว์และชีวเวช
ศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์
คณะ

1.
2.
3.

–หลักสูตรใหม่ 2557

ปริญญาโท 120 หลักสูตร/ 120 สาขาวิชา
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (71 หลักสูตร/71 สาขาวิชา)
คณะ
1.
2.

คณะเกษตร
คณะเกษตร

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
การศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์

3.
4.
5.

คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช
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คณะ
6.

คณะเกษตร

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
การศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน

7.
8.
9.
10.

คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน
(หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน + หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพลังงานชีวภาพ +หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรยั่งยืน (นานาชาติ))

11. คณะเกษตร

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานชีวภาพ

12. คณะประมง

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ประมง

13.
14.
15.
16.
17.
18.

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

คณะประมง
คณะประมง
คณะประมง
คณะประมง
คณะวนศาสตร์
คณะวนศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้

19. คณะวนศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และ
กระดาษ

20. คณะวนศาสตร์
21. คณะวนศาสตร์
22. คณะวนศาสตร์

25.
26.
27.
28.

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน์
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้าและสิ่งแวดล้อม
ป่าไม้
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการและการ
ท่องเที่ยว
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

29.
30.
31.
32.
33.

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

23. คณะวนศาสตร์
24. คณะวนศาสตร์

34. คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการวัสดุนาโน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้น
พิภพ
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
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คณะ
35. คณะวิทยาศาสตร์

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
การศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

36.
37.
38.
39.
40.
41.

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

42. คณะวิศวกรรมศาสตร์
43. คณะวิศวกรรมศาสตร์
44. คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน
และการบริหาร
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

48. คณะวิศวกรรมศาสตร์
49. คณะวิศวกรรมศาสตร์
50. คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทาง
อุตสาหกรรม
ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อ
สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

51.
52.
53.
54.
55.
56.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย

57.
58.
59.
60.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร
หลักสูตรการวางผังเมืองและสภาแวดล้อมมหาบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จัดการสินค้าสิ่งทอ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

45. คณะวิศวกรรมศาสตร์
46. คณะวิศวกรรมศาสตร์
47. คณะวิศวกรรมศาสตร์

61. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาโท

62. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
63. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาโท
ปริญญาโท

64. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาโท
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คณะ
65. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
66. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
67. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
68. สหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา
69. สหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา
70. สหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา
71. สหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
การศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม
ปริญญาโท หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
--อนุมัติปิดหลักสูตรแล้ว วันที่ 28 ธ.ค. 2558--

คณะวนศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน
--อนุมัติปิดหลักสูตรแล้ว วันที่ 27 มิ.ย.59--

- กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (40 หลักสูตร/40 สาขาวิชา)
คณะ
1.
2.
3.
4.
5.

คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์

ระดับ
การศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร

6.

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์

7.

คณะมนุษยศาสตร์

8.
9.
10.
11.

คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ
ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

12.
13.
14.

คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

15.

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทาง
การศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา
(เดิม หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา) เปลี่ยนชื่อหลักสูตร

16.
17.

คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
(เดิม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา) เปลี่ยนชือ่ หลักสูตร
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คณะ

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
การศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการ

18.

คณะศึกษาศาสตร์

19.

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะ
แนว

20.
21.
22.
23.
24.
25.

คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

26.

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนา
สังคม

27.
28.
29.
30.

คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

31.
32.
33.

คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์

34.
35.

คณะสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์

36.

คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร
ปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง
ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ
ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ประยุกต์ (เดิม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต์) เปลีย่ นชื่อ
หลักสูตร

37.
38.

คณะสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์

39.
40.

คณะสังคมศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์
สหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลกาภิวัตน์ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์
ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีไทย
--อนุมัติปิดหลักสูตรแล้ว วันที่ 25 พฤษภาคม 2558--

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
(ตรีควบโท6 ปี)
--อนุมัติปิดหลักสูตรแล้ว วันที่ 25 เมษายน 2559--

- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (9 หลักสูตร/9 สาขาวิชา)
คณะ

ระดับ
การศึกษา
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8

คณะ
1.

คณะสัตวแพทยศาสตร์

2.

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
การศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีว
เวชศาสตร์
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์

3.
4.
5.
6.
7.

คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชและพิษวิทยาทางสัตวแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาของเซลล์และ
วิทยาศาสตร์กายวิภาค (เดิม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กาย
วิภาคทางสัตวแพทย์) เปลี่ยนชื่อหลักสูตร

8.
9.

คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์
–หลักสูตรใหม่ 2557--

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาทางสัตว์
--อนุมัติปิดหลักสูตรแล้ว วันที่ 31 สิงหาคม. 2558--

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร/1 สาขาวิชา
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1 หลักสูตร/1 สาขาวิชา)
1.

คณะ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ระดับการศึกษา
ชื่อหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีของน้าตาล

ปริญญาตรี 85 หลักสูตร / 99 สาขาวิชา*
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (46 หลักสูตร/59 สาขาวิชา*)
คณะ

ระดับ
การศึกษา

ชื่อหลักสูตร

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คณะเกษตร

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์

คณะเกษตร

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีการเกษตร

คณะเกษตร

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

คณะเกษตร

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร

คณะเกษตร

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน

คณะเกษตร

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

คณะเกษตร

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์อตุ สาหกรรม

8.

คณะประมง

-หลักสูตรใหม่ 2558

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง*
-5 สาขา (การจัดการประมง ผลิตภัณฑ์ประมง วิทยาศาสตร์ทางทะเล เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ชีววิทยาประมง)

Wara: รายชื่อหลักสูตรอนุมัติปีการศึกษา2558 –ภาษาไทย-31072559
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คณะ
คณะวนศาสตร์

9.

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
การศึกษา
ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ *
2 วิชาเอก (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ เทคโนโลยีเยือและกระดาษ)
(รวม-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ + หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเยือและกระดาษ)

10. คณะวนศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ *
-8 สาขา (การจัดการลุ่มน้าและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ วิศวกรรมป่าไม้ การ
จัดการป่าไม้ วนวัฒนวิทยา วนศาสตร์ชุมชน อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว การจัดการ
สัตว์ป่าและทุ่งหญ้า)

11. คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา *
- 2 แขนงวิชา (แขนงชีววิทยา แขนงสัตววิทยา)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
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คณะ

37.

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
การศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารวจและสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

38.
39. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี
40. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

41. คณะสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม (เดิม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) เปลี่ยนชื่อ

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
–หลักสูตรใหม่ 2559--

หลักสูตร

42.
43.
44.
45.
46.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
--อนุมัติปิดหลักสูตรแล้ว วันที่ 14 กรกฎาคม .2559--

คณะวนศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
(ผนวกรวมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ แล้ว)

- กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (36 หลักสูตร/37 สาขาวิชา*)
คณะ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คณะบริหารธุรกิจ

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
การศึกษา
ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิต

คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี

บัญชีบัณฑิต

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว (เดิม หลักสูตร

10.
11.
12.
13.

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว) เปลี่ยนชื่อหลักสูตร
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คณะ

14. คณะมนุษยศาสตร์
15. คณะมนุษยศาสตร์
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
การศึกษา
ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ปริญญาตรี

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก *
- 2 วิชาเอก (ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาญีป่ ุ่นธุรกิจ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

คณะเศรษฐศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

คณะเศรษฐศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

คณะเศรษฐศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

คณะสังคมศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

คณะสังคมศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

คณะสังคมศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คณะสังคมศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

คณะสังคมศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง-แยกออกมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์)

- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (3 หลักสูตร/ 3 สาขาวิชา)
คณะ

1.
2.
3.

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
การศึกษา
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

ปริญญาตรี
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วิทยาเขตกาแพงแสน
(48 หลักสูตร/53 สาขาวิชา)
ปริญญาเอก 10 หลักสูตร/10 สาขาวิชา
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (7 หลักสูตร/7 สาขาวิชา)
คณะ

4.
5.
6.

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
การศึกษา
คณะเกษตร กพส.
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช
คณะเกษตร กพส.
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร
คณะเกษตร กพส.
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหารสัตว์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน

7.

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก

1.
2.
3.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์

- กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1 หลักสูตร/1 สาขาวิชา)
คณะ
1.

ระดับ
การศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปริญญาเอก

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน

- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (2 หลักสูตร/2 สาขาวิชา)
คณะ
1.
2.

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ระดับ
การศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา

ปริญญาโท 22 หลักสูตร/22 สาขาวิชา
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (18 หลักสูตร/18 สาขาวิชา)
คณะ

ระดับ
การศึกษา

ชื่อหลักสูตร

1.

คณะเกษตร กพส.

ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
จัดการทางดิน

2.
3.

คณะเกษตร กพส.
คณะเกษตร กพส.

ปริญญาโท
ปริญญาโท

4.
5.
6.
7.

คณะเกษตร กพส.
คณะเกษตร กพส.
คณะเกษตร กพส.
คณะเกษตร กพส.

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยของอาหารใน
ผลิตผลจากสัตว์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืชสวน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอารักขาพืช
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพพืช
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร
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คณะ

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
การศึกษา
8. คณะเกษตร กพส.
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหารสัตว์
9. คณะเกษตร กพส.
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์และการผลิต
สัตว์
10. คณะเกษตร กพส.
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟาร์มสมัยใหม่
-หลักสูตรใหม่ 255811. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
12. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ปริญญาโท
13. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ปริญญาโท
14. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ปริญญาโท
15.
16.
17.
18.

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและ
พลังงาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม

- กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1 หลักสูตร/1 สาขาวิชา)
คณะ

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
การศึกษา
1. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
--อนุมัติปิดหลักสูตรแล้ว วันที่ 25 มกราคม 2559--*

- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (3 หลักสูตร/3 สาขาวิชา)
คณะ
1.
2.
3.

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
การศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแอธเลติกเทรนนิ่งและ
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
-หลักสูตรใหม่ 2558-

ปริญญาตรี 16 หลักสูตร/ 21 สาขาวิชา
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (12 หลักสูตร/ 17 สาขาวิชา*)
คณะ
1.

คณะเกษตร กพส.

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
การศึกษา
ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) * 6 สาชาวิชา -โรคพืช
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คณะ

ระดับ
การศึกษา

ชื่อหลักสูตร
ปฐพีวิทยา กีฎวิทยา พืชสวน พืชไร่นา ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

2.

คณะเกษตร กพส.

3.
4.
5.

คณะเกษตร กพส.
คณะเกษตร กพส.
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
10. คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
11. คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
12. คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์
เกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
อิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

- กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (3 หลักสูตร/3 สาขาวิชา)
คณะ
1.
2.
3.

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
การศึกษา
ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
ปริญญาตรี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรม
บริการ –หลักสูตรใหม่ 2559--

- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1 หลักสูตร/1 สาขาวิชา)
คณะ
1.

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
การศึกษา
ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
กาลังกาย
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วิทยาเขตศรีราชา
(19 หลักสูตร/ 19 สาขาวิชา)
ปริญญาโท 6 หลักสูตร/6 สาขาวิชา
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (5 หลักสูตร/5 สาขาวิชา)
คณะ

1.
2.
3.

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
การศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (เดิม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

4.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการ
ออกแบบ (เดิม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชา
วิศวกรรมเครือ่ งกลและการออกแบบ)

5.

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
--หลักสูตรใหม่ 2559--

- กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1 หลักสูตร/1 สาขาวิชา)
คณะ
1.

คณะวิทยาการจัดการ

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
การศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม

ปริญญาตรี 13 หลักสูตร/13 สาขาวิชา
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (8 หลักสูตร/ 8 สาขาวิชา)
คณะ

1.

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
การศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการ
ออกแบบ (เดิม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครือ่ งกล) สาขาวิชา
วิศวกรรมเครือ่ งกลและการออกแบบ)

2.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทอนิส์
(เดิม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์)

3.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
(เดิม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ
ระบบ)

4.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศศาสตร์

5.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการ
ผลิต (เดิม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
และระบบการผลิต)
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คณะ

6.

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
การศึกษา
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ

7.
8.

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ปริญญาตรี
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครือ่ งกลเรือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล

- กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (5 หลักสูตร/5 สาขาวิชา)
คณะ
1.
2.
3.
4.
5.

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

ระดับ
การศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
(14 หลักสูตร/14 สาขาวิชา)
ปริญญาโท 3 หลักสูตร/3 สาขาวิชา
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2 หลักสูตร/ 2 สาขาวิชา)
คณะ
1.
2.

คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
การศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1 หลักสูตร/1 สาขาวิชา)
คณะ
1. คณะสาธารณสุขศาสตร์

ระดับ
การศึกษา
ปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาตรี 11 หลักสูตร/11 สาขาวิชา
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (8 หลักสูตร/ 8 สาขาวิชา)
คณะ
1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
2. คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
การศึกษา
ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
ปริญญาตรี
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คณะ
3. คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
4. คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
5. คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
การศึกษา
ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการ
ผลิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
(เดิม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
และการผลิต)

6. คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

7. คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

8. คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(เดิม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(เดิม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ
สิ่งแวดล้อม)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

- กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1 หลักสูตร/ 1 สาขาวิชา)
คณะ
1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ

ระดับ
การศึกษา
ปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (2 หลักสูตร/2 สาขาวิชา)
คณะ
1.
2.

คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์

ระดับ
การศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
–หลักสูตรใหม่ 2557-

Wara: รายชื่อหลักสูตรอนุมัติปีการศึกษา2558 –ภาษาไทย-31072559

18

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ (สถาบันสมทบ)

(1 หลักสูตร/ 1 สาขาวิชา)
ปริญญาโท 0 หลักสูตร
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (0 หลักสูตร/0 สาขาวิชา)
คณะ

ระดับ
การศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ปริญญาโท
นพรัตน์วชิระ

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและ
อนามัยชุมชน (นานาชาติ)
--อนุมัติปิดหลักสูตรแล้ว วันที่ 31 สิงหาคม 2558--

ปริญญาตรี 1 หลักสูตร/1 สาขาวิชา
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1 หลักสูตร/1 สาขาวิชา)
คณะ

ระดับ
การศึกษา
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ปริญญาตรี
นพรัตน์วชิระ

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เว็บไซต์กองบริการการศึกษา
https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php?menu=archive
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รายชื่อคณะ (จาแนกตามกลุ่มสาขา)
วิทยาเขต
 บางเขน

กลุ่มสาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะเกษตร
คณะบริหารุรกิจ
คณะประมง
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวนศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โครงการสหวิทยาการ(บัณฑิตวิทยาลัย)
คณะสิ่งแวดล้อม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการสหวิทยาการ(บัณฑิตวิทยาลัย)

 กาแพงแสน

คณะเกษตร กาแพงแสน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 ศรีราชา

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
วิทยาลัยพาณิชยนาวี นานาชาติ

คณะวิทยาการจัดการ
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

 เฉลิมพระ
เกียรติ จ.
สกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
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วิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะสาธารณสุขศาสตร์

