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 ทาหน้าที่ในการบริหารจัดการหลักสูตร

จำนวนหลักสูตรภำษำไทยที่ได้รับอนุมัติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำแนกตำมวิทยำเขตและระดับปริญญำ
(จำนวน 383 หลักสูตร)

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
รวม

65
13
-

65
13
-

113
25
6

113
25
6

1
-

1
-

87
26
22

116
35
22

266
64
28

295
73
28

-

-

4

4

-

-

19

19

23

23

-

-

-

-

-

1

1

1

1

78

-

-

-

-

1
156

1

1
383

1

148

78
148
1
194
1
ที่มา: ฝ่ายบริการการศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
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* มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้คณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทาหน้าที่ในการบริหารจัดการหลักสูตร
ข้อมูลหลักสูตร: รายชื่อหลักสูตรที่อนุมัติปีการศึกษา2561 (ภาษาไทย)(31072562)
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หลักสูตรภำษำไทย จำนวน 383 หลักสูตร
วิทยำเขตบำงเขน
(266 หลักสูตร/ 295 สาขาวิชา)

ปริญญำเอก 65 หลักสูตร/ 65 สำขำวิชำ
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (47 หลักสูตร/ 47 สาขาวิชา)
คณะ

ระดับ
กำรศึกษำ

ชื่อหลักสูตร

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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

คณะประมง

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมง

คณะประมง

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

คณะประมง

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

คณะประมง

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

คณะประมง

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง

คณะวนศาสตร์

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยว

คณะวนศาสตร์

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

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 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ข้อมูลหลักสูตร: รายชื่อหลักสูตรที่อนุมัติปีการศึกษา2561 (ภาษาไทย)(31072562)

2

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

คณะ

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
37. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร
38. คณะสิ่งแวดล้อม
39. คณะสิง่ แวดล้อม

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิง่ แวดล้อม

40.
41.
42.
43.
44.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

45.
46.

สหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

47.

สหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการ

สหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวิศวกรรมและชีวสารสนเทศ (เดิม
สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม)

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

- กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (15 หลักสูตร/15 สาขาวิชา)

1.

คณะบริหารธุรกิจ

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2.
3.
4.

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

5.

คณะศึกษาศาสตร์

คณะ

2562)

ปริญญาเอก

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ข้อมูลหลักสูตร: รายชื่อหลักสูตรที่อนุมัติปีการศึกษา2561 (ภาษาไทย)(31072562)
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6.
7.
8.
9.

คณะศึกษาศาสตร์

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาเอก

10.
11.
12.
13.
14.

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (เดิม สาขาวิชาอาชีวศึกษา)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

15. คณะเศรษฐศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

คณะ

- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (3 หลักสูตร/3 สาขาวิชา)
คณะ

ระดับ
กำรศึกษำ

ชื่อหลักสูตร

1.

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพสัตว์และชีวเวช
ศาสตร์

2.

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

3.

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ปริญญำโท 113 หลักสูตร/ 113 สำขำวิชำ
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (68 หลักสูตร/68 สาขาวิชา)
คณะ

ระดับ
กำรศึกษำ

ชื่อหลักสูตร

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

คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน

7.
8.
9.

คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา

ข้อมูลหลักสูตร: รายชื่อหลักสูตรที่อนุมัติปีการศึกษา2561 (ภาษาไทย)(31072562)
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คณะ
10. คณะเกษตร

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญำโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน
(ควบรวม: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน + หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพลังงานชีวภาพ +หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรยั่งยืน (นานาชาติ))

11.
12.
13.
14.

คณะประมง
คณะประมง
คณะประมง
คณะประมง

15. คณะประมง
16. คณะวนศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมง

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562)
(ควบรวมหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา + วท.ม. สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้าและ
สิ่งแวดล้อมป่าไม้ + วท.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้ + วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ไม้และกระดาษ )
(ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา)

17. คณะวนศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ
(อยู่ระหว่างเสนอขอปิดหลักสูตร)

18. คณะวนศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้าและสิ่งแวดล้อมป่าไม้
(อยู่ระหว่างเสนอขอปิดหลักสูตร)

19. คณะวนศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้
(อยู่ระหว่างเสนอขอปิดหลักสูตร)

20. คณะวนศาสตร์
21. คณะวนศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้

22.
23.
24.
25.
26.
27.

คณะวนศาสตร์
คณะวนศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยว
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

28.
29.
30.
31.
32.
33.

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการวัสดุนาโน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี

34.
35.
36.
37.

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์
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คณะ
38. คณะวิทยาศาสตร์

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยา

39. คณะวิศวกรรมศาสตร์
40. คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร

41.
42.
43.
44.
45.
46.

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

47. คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อ
สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

48.
49.
50.
51.
52.
53.

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

54. คณะวิศวกรรมศาสตร์
55. คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย

56. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร
57. คณะสิ่งแวดล้อม
58. คณะสิง่ แวดล้อม

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

59. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
60. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

61. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
สินค้าสิ่งทอ

62.
63.
64.
65.

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

66. สหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
67. สหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ข้อมูลหลักสูตร: รายชื่อหลักสูตรที่อนุมัติปีการศึกษา2561 (ภาษาไทย)(31072562)
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คณะ

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
68. สหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวิศวกรรมและชีวสารสนทเศ (เดิม
สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม)

- กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (37 หลักสูตร/37 สาขาวิชา)
คณะ
1.
2.

คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

3.

คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์

4.
5.
6.

คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์

7.

คณะมนุษยศาสตร์

8.

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่าง
ประเทศ (เดิมสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ)
ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ

9.
10.

คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก

11.
12.

คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

13.
14.
15.

คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
(เดิมหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา)

16.
17.

คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
(เดิม สาขาวิชาสุขศึกษา)

18.
19.
20.
21.
22.

คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา

23.
24.

คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

25.

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (เดิม สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา)
ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ข้อมูลหลักสูตร: รายชื่อหลักสูตรที่อนุมัติปีการศึกษา2561 (ภาษาไทย)(31072562)
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คณะ
26.

คณะศึกษาศาสตร์

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม

27.
28.
29.
30.
31.

คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

32.

คณะเศรษฐศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

33.
34.
35.

คณะสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

(เดิม สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต์)

36.
37.

คณะสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (8 หลักสูตร/8 สาขาวิชา)
คณะ
1.

คณะสัตวแพทยศาสตร์

2.
3.
4.

คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์

5.
6.
7.

คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์

8.

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีว
เวชศาสตร์
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชและพิษวิทยาทางสัตวแพทย์
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาของเซลล์และ
วิทยาศาสตร์กายวิภาค (เดิม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายวิภาคทางสัตวแพทย์)
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ประกำศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร/1 สำขำวิชำ
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1 หลักสูตร/1 สาขาวิชา)
1.

คณะ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ระดับกำรศึกษำ
ชื่อหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีของน้าตาล
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ปริญญำตรี 87 หลักสูตร / 116 สำขำวิชำ 1
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (48 หลักสูตร/63 สาขาวิชา1)
คณะ

1.
2.
3.

คณะเกษตร

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์

คณะเกษตร

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีการเกษตร

คณะเกษตร

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 1
3 สาขา - สาขาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก
- สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
- สาขาศิลปสัมพันธ์

4.

คณะเกษตร

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร 1
6 แขนงวิชา - แขนงวิชาสื่อสารและพัฒนาการเกษตร
- แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ด้านพืชไร่
- แขนงวิชากีฏวิทยา
- แขนงวิชาพืชสวน
- แขนงวิชาโรคพืช
- แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ทางดิน
(ยกเลิกแขนงวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร -แยกเป็นหลักสูตรใหม่แล้ว)

5.
6.

คณะเกษตร

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน

คณะเกษตร

ปริญญาตรี

7.
8.

คณะเกษตร

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกาหนด
อาหาร (เดิม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์อตุ สาหกรรม

คณะเกษตร

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2562)

9.

คณะประมง

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 1
5 สาขา -สาขาการจัดการประมง
-สาขาผลิตภัณฑ์ประมง
-สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
-สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
-สาขาชีววิทยาประมง

10. คณะวนศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ 1
2 วิชาเอก -วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
-วิชาเอกเทคโนโลยีเยือและกระดาษ
(ควบรวม-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ + หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเยือและกระดาษ)

(อยู่ระหว่างเสนอขอปิดหลักสูตร)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ 1 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

11. คณะวนศาสตร์

ปริญญาตรี

12. คณะวิทยาศาสตร์
13. คณะวิทยาศาสตร์
14. คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

2562)
2 แขนงวิชา - แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ป่าไม้
- แขนงวิชาเทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์
(ควบรวมหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ + วท.บ.
สาขาวิชาวนศาสตร์)

ข้อมูลหลักสูตร: รายชื่อหลักสูตรที่อนุมัติปีการศึกษา2561 (ภาษาไทย)(31072562)
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15. คณะวิทยาศาสตร์
16. คณะวิทยาศาสตร์
17. คณะวิทยาศาสตร์

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 1
2 แขนงวิชา -แขนงชีววิทยา
-แขนงสัตววิทยา

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

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 (หลักสูตร

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

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

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

39.
40.
41.
42.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารวจและสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิง
บูรณาการ –หลักสูตรใหม่ 2561—เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2562

ปรับปรุง พ.ศ. 2562)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
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43. คณะสิ่งแวดล้อม

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 1 (เดิม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
2 วิชาเอก - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
- การจัดการสิ่งแวดล้อม

44.
45.
46.
47.
48.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

- กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (36 หลักสูตร/50 สาขาวิชา1)
คณะ

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

คณะบริหารธุรกิจ

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิต

คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

7.

คณะมนุษยศาสตร์

(เดิม สาขาวิชาสื่อสารมวลชน)

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี 1
2 สาขาวิชาเอก -สาขาวิชาเอกวรรณคดีอังกฤษ
-สาขาวิชาเอกวรรณคดีไทย

8.
9.

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว

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

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

(เดิม สาขาวิชาการท่องเที่ยว)

16. คณะมนุษยศาสตร์
17. คณะมนุษยศาสตร์

2562)
(เดิมคือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก) –ยกเลิกวิชาเอก--

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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18. คณะมนุษยศาสตร์

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

19. คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2562) (4 ปี)
20. คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562) (4 ปี)

21. คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) (4 ปี)
-7 วิชาเอก –วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์

-วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
-วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-เคมี -วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-ชีววิทยา
-วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-ฟิสิกส์ -วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา
-วิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา
(รวมหลักสูตร ศษ.บ. สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ + ศษ.บ. สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ + ศษ.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา)
(ปรับปรุงจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์)

22. คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 1
3 วิชาเอก -วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป – เคมี
-วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป – ชีววิทยา
-วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป – ฟิสิกส์
(อยู่ระหว่างเสนอขอปิดหลักสูตร)

23. คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

คณะเศรษฐศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

คณะเศรษฐศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร (เดิมสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร)

29. คณะสังคมศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 1

24.
25.
26.
27.
28.

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา
(อยู่ระหว่างเสนอขอปิดหลักสูตร)

4 สาขา - สาขาจิตวิทยาชุมชน
- สาขาจิตวิทยาคลินิก
- สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ
- สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

30.
31.
32.
33.

คณะสังคมศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

คณะสังคมศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 1
3 แขนงวิชา 1. แขนงวิชาการปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น
2. แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3. แขนงวิชาบริหารยุติธรรมและความปลอดภัย

34. คณะสังคมศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
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คณะ

35. คณะสังคมศาสตร์
36. คณะสังคมศาสตร์

ระดับ
กำรศึกษำ
ปริญญาตรี หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง-แยกออกมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์)

- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (3 หลักสูตร/ 3 สาขาวิชา)
คณะ

ระดับ
กำรศึกษำ
ปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร

1.

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

2.
3.

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

วิทยำเขตกำแพงแสน

(64 หลักสูตร/73 สาขาวิชา)

ปริญญำเอก 13 หลักสูตร/13 สำขำวิชำ
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (11 หลักสูตร/11 สาขาวิชา)
คณะ
1.

คณะเกษตร กาแพงแสน

2.
3.
4.

คณะเกษตร กาแพงแสน
คณะเกษตร กาแพงแสน
คณะเกษตร กาแพงแสน

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช

8.

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
* (กาแพงแสน)
คณะเกษตร กาแพงแสน
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
* (กาแพงแสน)
คณะเกษตร กาแพงแสน
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
* (กาแพงแสน)
คณะเกษตร กาแพงแสน
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
* (กาแพงแสน)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์

9.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

5.
6.
7.

10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
11. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน
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- กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1 หลักสูตร/1 สาขาวิชา)
คณะ

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน

1.

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

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกกาลังกาย (เดิมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา)

ปริญญำโท 25 หลักสูตร/25 สำขำวิชำ
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (20 หลักสูตร/20 สาขาวิชา)
คณะ

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
จัดการทางดิน
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช

1.

คณะเกษตร กาแพงแสน

2.

คณะเกษตร กาแพงแสน

3.

คณะเกษตร กาแพงแสน

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยของอาหารในผลิตผล
จากสัตว์

4.
5.
6.
7.

คณะเกษตร กาแพงแสน
คณะเกษตร กาแพงแสน
คณะเกษตร กาแพงแสน
คณะเกษตร กาแพงแสน

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืชสวน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการปศุสัตว์
เดิม:หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์และการผลิตสัตว์

8.

คณะเกษตร กาแพงแสน

9.

คณะเกษตร กาแพงแสน

10. คณะเกษตร กาแพงแสน
11.
12.
13.
14.

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

15. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
16. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
* (กาแพงแสน)
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
* (กาแพงแสน)
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
* (กาแพงแสน)
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
* (กาแพงแสน)
ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
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คณะ

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
17. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน
18. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
19. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน
20. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2562) * (กาแพงแสน)
* หลักสูตรเปิดใหม่ทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม

- กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (3 หลักสูตร/3 สาขาวิชา)
คณะ

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
1. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน
2. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2562)
3. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปริญญาโท

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2562)

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

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

2.

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกกาลังกาย (เดิม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา)
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแอธเลติกเทรนนิ่งและ
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

ปริญญำตรี 26 หลักสูตร/ 35 สำขำวิชำ1
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (14 หลักสูตร/ 19 สาขาวิชา1)
คณะ
1.

คณะเกษตร กาแพงแสน

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 1
6 สาขาวิชา -สาขาวิชาโรคพืช -สาขาวิชาปฐพีวิทยา
-สาขาวิชากีฎวิทยา -สาขาวิชาพืชสวน
-สาขาวิชาพืชไร่นา -สาขาวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

2.
3.
4.

คณะเกษตร กาแพงแสน
คณะเกษตร กาแพงแสน
คณะเกษตร กาแพงแสน

ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

5.
6.

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
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คณะ

7.

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

8.
9.
10.
11.
12.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ **
(กำแพงแสน) (เดิมสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์)
13. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2560) * (กาแพงแสน)
14. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2561) * (กาแพงแสน)
* หลักสูตรเปิดใหม่ทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม
** หลักสูตรที่มีชื่อเดียวกันกับบางเขน

- กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (11 หลักสูตร/15 สาขาวิชา1)
คณะ

1.
2.

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ 1 (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) (4 ปี)
5 วิชาเอก –วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา -วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา
-วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา -วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา
-วิชำเกษตรกรรมศึกษำ

3.

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ

4.
5.
6.

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว (หลักสูตร
ใหม่ 2560) * (กาแพงแสน)
7. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ 2560)
* (กาแพงแสน)
8. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรใหม่ 2560)
* (กาแพงแสน)
9. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่ 2560) * (กาแพงแสน)
10. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (หลักสูตรใหม่
2561) * (กาแพงแสน)
11. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2562)
* หลักสูตรเปิดใหม่ทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม
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- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1 หลักสูตร/1 สาขาวิชา)
คณะ
1.

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
กาลังกาย

วิทยำเขตศรีรำชำ

(28 หลักสูตร/28 สาขาวิชา)

ปริญญำโท 6 หลักสูตร/6 สำขำวิชำ
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (5 หลักสูตร/5 สาขาวิชา)
คณะ

1.
2.
3.

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
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

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

คณะวิทยาการจัดการ

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม

ปริญญำตรี 22 หลักสูตร/22 สำขำวิชำ
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (14 หลักสูตร/ 14 สาขาวิชา)
คณะ

1.

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
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
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คณะ

ระดับ
กำรศึกษำ

ชื่อหลักสูตร
(เดิม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ
ระบบ)

4.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปริญญาตรี

5.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการ
ผลิต (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (เดิม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต)

6.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2560) * (ศรีราชา)

7.
8.
9.

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครือ่ งกลเรือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล

10. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) * (ศรีราชา)

11. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2560) * (ศรีราชา)

12. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
* (ศรีราชา)

13. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2561) * (ศรีราชา)

14. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2561) * (ศรีราชา)

* หลักสูตรเปิดใหม่ทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม

- กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (8 หลักสูตร/8 สาขาวิชา)
คณะ
1.
2.
3.
4.
5.

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

ระดับ
กำรศึกษำ

ชื่อหลักสูตร

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562)

6.

คณะวิทยาการจัดการ

7.

คณะวิทยาการจัดการ

8.

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
* (ศรีราชา)
ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
* (ศรีราชา)
ปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2562) * (ศรีราชา)

* หลักสูตรเปิดใหม่ทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม
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วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
(23 หลักสูตร/23 สาขาวิชา)

ปริญญำโท 4 หลักสูตร/4 สำขำวิชำ
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2 หลักสูตร/ 2 สาขาวิชา)
คณะ

ระดับ
กำรศึกษำ

ชื่อหลักสูตร

1.

คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร

2.

คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

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

ระดับ
กำรศึกษำ

ชื่อหลักสูตร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต * (สกลนคร)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560
จัดการ
* หลักสูตรเปิดใหม่ทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม

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

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญำตรี 19 หลักสูตร/19 สำขำวิชำ
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (10 หลักสูตร/ 10 สาขาวิชา)
คณะ
1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
2. คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
3. คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
4. คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต

5. คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

6. คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ** (สกลนคร)

(เดิม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและ
การผลิต)
(เดิม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์)
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คณะ
7. คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
8. คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
9. คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
10. คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ** (สกลนคร)
(เดิม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ
สิ่งแวดล้อม)

ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2561) * (สกลนคร)
ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2562) * (สกลนคร)

* หลักสูตรเปิดใหม่ทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม
** หลักสูตรที่มีชื่อเดียวกันกับบางเขน

- กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (7 หลักสูตร/ 7 สาขาวิชา)
คณะ
1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
2. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
4. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
5. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
6. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
7. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2560) * (สกลนคร)
ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2560) * (สกลนคร)
ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2560) * (สกลนคร)
ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) * (สกลนคร)
ปริญญาตรี หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) * (สกลนคร)
ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
ท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) * (สกลนคร)

* หลักสูตรเปิดใหม่ทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม

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

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ระดับ
กำรศึกษำ
ปริญญาตรี

2.

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562)
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โครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตสุพรรณบุรี*
(1 หลักสูตร/1 สาขาวิชา)

ปริญญำตรี 1 หลักสูตร/1 สำขำวิชำ*
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1 หลักสูตร/ 1 สาขาวิชา)
1

คณะ
ระดับกำรศึกษำ
ชื่อหลักสูตร
โครงการฯ สุพรรรบุรี* ปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

* มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้คณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทาหน้าที่ในการบริ หารจัดการหลักสูตร

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นพรัตน์วชิระ (สถำบันสมทบ)
(1 หลักสูตร/1 สาขาวิชา)

ปริญญำตรี 1 หลักสูตร/1 สำขำวิชำ
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1 หลักสูตร/1 สาขาวิชา)
คณะ

ระดับ
กำรศึกษำ
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ปริญญาตรี
นพรัตน์วชิระ

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เว็บไซต์ฝ่ายบริการการศึกษา:
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