จำนวนหลักสูตรและสำขำวิชำที่ได้รับอนุมัติของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
จำแนกตำมวิทยำเขตและระดับปริญญำ
(จำนวน 418 หลักสูตร 456 สำขำวิชำ)

วิทยำเขต

ปริญญำเอก

ระดับปริญญำ
ปริญญำโท
ป.บัณฑิต

รวม

ปริญญำตรี

หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา หลักสูตร สำขำ

บำงเขน
กำแพงแสน
ศรีรำชำ
เฉลิมพระเกียรติ
จ.สกลนคร
โครงการฯ
สุพรรณบุรี *
สถำบันสมทบ

74
15
-

74
15
-

123
27
6

123
27
6

1
-

1
-

98
26
23

127
35
23

296
68
29

325
77
29

-

-

4

4

-

-

19

19

23

23

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

รวม

89

418

456

89
1
160 160
1
168 206
ที่มา: ฝ่ายบริการการศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

* มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้คณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทาหน้าที่ในการบริ หารััดการหลักสูตร

จานวนหลักสูตรนานาชาติที่ได้รับอนุมตั ิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำแนกตำมวิทยำเขตและระดับปริญญำ
(จำนวน 35 หลักสูตร)

วิทยาเขต
ปริญญำเอก
บำงเขน
กำแพงแสน
ศรีรำชำ
เฉลิมพระเกียรติ
จ.สกลนคร
โครงการฯ
สุพรรณบุรี

สถำบันสมทบ
รวม

ระดับปริญญา
ปริญญำโท
ป.บัณฑิต

รวม
ปริญญำตรี

หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา หลักสูตร สำขำ
9
9
10
10
11
11
30
30
2
2
2
2
4
4
1
1
1
1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

11

12

12

-

-

12

12

35

35

ที่มา: ฝ่ายบริการการศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
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หลักสูตรนำนำชำติ จำนวน 35 หลักสูตร
วิทยำเขตบำงเขน
(30 หลักสูตร)

ปริญญำเอก 9 หลักสูตร
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (6 หลักสูตร)
คณะ

1.

คณะเกษตร
Faculty of Agriculture

2.

คณะประมง
Faculty of Fisheries

3.

คณะวิทยาศาสตร์
Faculty of Science
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Faculty of Engineering

4.

ระดับ
กำรศึกษำ
ชื่อหลักสูตร
(Doctorate)
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ)
Doctor of Philosophy Program in Tropical Agriculture (International
Program)
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี
(นานาชาติ)
Doctor of Philosophy Program in Fishery Science and Technology
(International Program)
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ)
Doctor of Philosophy Program in Bioscience (International Program)
ปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(นานาชาติ)
Doctor of Engineering Program in Industrial Engineering (International
Program)

5.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปริญญาเอก
Faculty of Agro-Industry

6.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปริญญาเอก
Faculty of Agro-Industry

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ)
Doctor of Philosophy Program in Biotechnology (International
Program)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (นานาชาติ)
Doctor of Philosophy Program in Food Science (International
Program)

- กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2 หลักสูตร)
คณะ

7.

คณะมนุษยศาสตร์
Faculty of Humanities

8.

คณะเศรษฐศาสตร์
Faculty of Economics

ระดับ
กำรศึกษำ
ชื่อหลักสูตร
(Doctorate)
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่าง
ประเทศ (นานาชาติ)
Doctor of Philosophy Program in English for International
Communication (International Program)
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
(นานาชาติ)
Doctor of Philosophy Program in Agricultural and Resource
Economics (International Program)
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- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1 หลักสูตร)
คณะ
10. คณะสัตวแพทยศาสตร์
Faculty of Veterinary
Medicine

ระดับ
กำรศึกษำ
ชื่อหลักสูตร
(Doctorate)
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์
(นานาชาติ)
Doctor of Philosophy Program in Bio-Veterinary Sciences
(International Program)

ปริญญำโท 10 หลักสูตร
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (9 หลักสูตร)
คณะ

1.

คณะเกษตร
Faculty of Agriculture

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
(Master)
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ)
Master of Science Program in Tropical Agriculture (International
Program)
(ควบรวม: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) + หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรยั่งยืน (นานาชาติ))

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

คณะประมง
Faculty of Fisheries

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี
(นานาชาติ)
Master of Science Program in Fishery Science and Technology
(International Program)
คณะวนศาสตร์
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์เขตร้อน (นานาชาติ)
Faculty of Forestry
Master of Science Program in Tropical Forestry (International Program)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (นานาชาติ)
Faculty of Engineering
Master of Engineering Program in Engineering Management
(International Program)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
Faculty of Engineering
สื่อสารสาหรับระบบฝังตัว (นานาชาติ)
Master of Engineering Program in Information and Communication
Technology for Embedded Systems (International Program)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและทรัพยากร
Faculty of Engineering
เพื่อความยั่งยืน (นานาชาติ)
Master of Engineering Program in Sustainable Energy and Resources
Engineering (International Program)
(เดิมสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ)
Faculty of Engineering
Master of Engineering Program in Industrial Engineering (International
Program)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (นานาชาติ)
Faculty of Agro-Industry
Master of Science Program in Food Science (International Program)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ)
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คณะ

ระดับ
กำรศึกษำ
(Master)

Faculty of Agro-Industry

ชื่อหลักสูตร

Master of Science Program in Biotechnology (International Program)

- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1 หลักสูตร)
คณะ

11.

คณะสัตวแพทยศาสตร์
Faculty of Veterinary
Medicine

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
(Master)
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์
(นานาชาติ)
Master of Science Program in Bio-Veterinary Sciences (International
Program)

ปริญญำตรี 11 หลักสูตร
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (7 หลักสูตร)
คณะ

1.

คณะเกษตร
Faculty of Agriculture

2.

คณะวิทยาศาสตร์
Faculty of Science

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
(Bachelor)
ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ)
Bachelor of Science Program in Tropical Agriculture (International
Program)
ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี
(นานาชาติ)
Bachelor of Science Program in Bioscience and Technology
(International Program)
ยกเลิกวิชาเอก

3.

คณะวิทยาศาสตร์
Faculty of Science

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ)
Bachelor of Science Program in Integrated Chemistry
(International Program)

4.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
Faculty of Engineering

ปริญญาตรี

5.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
Faculty of Engineering

ปริญญาตรี

6.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
Faculty of Engineering

ปริญญาตรี

7.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปริญญาตรี
Faculty of Agro-Industry

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)
Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering
(International Program)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
(นานาชาติ)
Bachelor of Engineering Program in Electrical-Mechanical
Manufacturing Engineering (International Program)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้
(นานาชาติ)
Bachelor of Engineering Program in Software and Knowledge
Engineering (International Program)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร (นานาชาติ)
Bachelor of Science Program in Agro-Industrial Innovation and
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คณะ

ระดับ
กำรศึกษำ
(Bachelor)

ชื่อหลักสูตร

Technology (International Program)

- กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (4 หลักสูตร)
คณะ

8.
9.

คณะบริหารธุรกิจ
Faculty of Business
Administration
คณะมนุษยศาสตร์
Faculty of Humanities

10. คณะมนุษยศาสตร์

Faculty of Humanities

11. คณะเศรษฐศาสตร์

Faculty of Economics

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
(Bachelor)
ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ)
Bachelor of Business Administration Program in Marketing
(International Program)
ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับชาว
ต่างประเทศ (นานาชาติ)
Bachelor of Arts Program in Communicative Thai Language for
Foreigners (International Program)
ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
(นานาชาติ)
Bachelor of Arts Program in Integrated Tourism Management
(International Program)
ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ
(นานาชาติ)
Bachelor of Arts Program in Entrepreneurial Economics
(International Program)

วิทยำเขตกำแพงแสน
(4 หลักสูตร)

ปริญญำเอก 2 หลักสูตร
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1 หลักสูตร)
คณะ

1.

คณะเกษตร กพส.
Faculty of Agriculture at
Kamphaeng Saen

ระดับ
กำรศึกษำ
(Doctorate)
ปริญญาเอก

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (หลักสูตร
นานาชาติ)
Doctor of Philosophy Program in Agricultural Sciences
(International Program)
เดิมสาขาวิชาวิัยั และพัฒนาการเกษตร

- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1 หลักสูตร)
คณะ

1.

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
Faculty of Sports Science

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
(Doctorate)
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (นานาชาติ)
Doctor of Philosophy Program in Sport Management
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คณะ

ระดับ
กำรศึกษำ
(Doctorate)

ชื่อหลักสูตร

(International Progr am)
(เดิมเป็นหลักสูตรภาษาไทย)

ปริญญำโท 2 หลักสูตร
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1 หลักสูตร)
คณะ

1.

คณะเกษตร กพส.
Faculty of Agriculture at
Kamphaeng Saen

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
(Master)
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร
(นานาชาติ)
Master of Science Program in Agricultural Research and
Development (International program)

- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1 หลักสูตร)
คณะ

2.

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
Faculty of Sports Science

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
(Master)
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
(นานาชาติ)
Master of Science Program in Sport Management
(International Program)
(เดิมเป็นหลักสูตรภาษาไทย)

วิทยำเขตศรีรำชำ
(1 หลักสูตร)

ปริญญำตรี 1 หลักสูตร
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1 หลักสูตร)
คณะ

1.

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
(Bachelor)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบ
FacuFaculty of Engineering at
อัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ)
Sri Racha
Bachelor of Engineering Program in Robotics and Automation
System Engineering (International Program)

สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เว็บไซต์ฝ่ายบริการการศึกษา:

ข้อมูลหลักสูตร: รายชื่อหลักสูตรที่อนุมัติปีการศึกษา2561 (นานาชาติ)(31072562)

6

