จำนวนหลักสูตรนำนำชำติของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (จำแนกตำมวิทยำเขตและระดับปริญญำ)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.57

ระดับปริญญำ
วิทยำเขต

ปริญญำเอก

ปริญญำโท

ป.บัณฑิต

ปริญญำตรี

รวม
หลักสูตร
นำนำชำติ

หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา หลักสูตร สำขำ

บำงเขน
กำแพงแสน
ศรีรำชำ
เฉลิมพระเกียรติ
จ.สกลนคร
สถำบันสมทบ
รวม

11
2
-

11
2
-

14
2
-

14
2
-

-

-

9
-

9
-

34
4
-

34
4
-

13

-

1
17

1

-

-

9

-

1
39

1
39

13

17

-

9

ที่มา: ฝ่ายบริการการศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล

ปริญญำเอก 13 หลักสูตร
ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน(นานาชาติ)

วันที่สภำฯ
อนุมัติ
28 พ.ค. 55
22 พ.ย. 53

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
(นานาชาติ)
ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ)

23 พ.ค. 54

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาเคมี (นานาชาติ)

24 ก.พ.57

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาเอก วศ.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ)

23 พ.ค. 54

คณะ

1. คณะเกษตร
2. คณะมนุษยศาสตร์
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ)

23 พ.ค. 54

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (นานาชาติ)

24 ธ.ค. 55

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)

25 มี.ค. 56

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (นานาชาติ)

26 ก.พ. 56

คณะเศรษฐศาสตร์

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (นานาชาติ)

27 ก.พ. 55

คณะประมง

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (นานาชาติ)
24 มี.ค.57
(หลักสูตรสหวิทยาการ)
ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร (นานาชาติ)
23 พ.ค. 54

12. คณะเกษตร กพส.
13. คณะศิลปศาสตร์และ

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (นานาชาติ)

วิทยาศาสตร์

รายชื่อหลักสูตรนานาชาติ มก.30 ก.ย.2557
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29 มี.ค. 53

ปริญญำโท 17 หลักสูตร
คณะ

ระดับ
กำรศึกษำ

ชื่อหลักสูตร

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

คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะวนศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

7.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

8.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วท.ม. สาขาวิชาเกษตรยั่งยืน (นานาชาติ)
วท.ม. สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (นานาชาติ)
วท.ม. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ)
วท.ม. สาขาวิชาวนศาสตร์เขตร้อน (นานาชาติ)
วศ.ม. สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (นานาชาติ)
วศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับ
ระบบฝังตัว (นานาชาติ)
ปริญญาโท วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน
(นานาชาติ)
ปริญญาโท วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)

9.
10.
11.
12.
13.
14.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะประมง

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

วันที่สภำฯ
อนุมัติ
23 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
28 พ.ค. 55
23 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
24 ธ.ค. 55
23 เม.ย. 55
24 ธ.ค. 55

วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)
วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ)
วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (นานาชาติ)
วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (นานาชาติ)
วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ)
วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี
(นานาชาติ) (หลักสูตรสหวิทยาการ)
ปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร (นานาชาติ)

23 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
25 มี.ค. 56
26 ก.พ. 56
23 พ.ค. 54

ปริญญาโท ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (นานาชาติ)

29 มี.ค. 53

17. วิทยาลัยพยาบาลบรมราช ปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและอนามัยชุมชน
ชนนี นพรัตน์วชิระ
(นานาชาติ)

28 มี.ค. 54

15. คณะเกษตร กพส.
16. คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

24 มี.ค.57
23 พ.ค. 54

ปริญญำตรี 9 หลักสูตร
ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญาตรี วท.บ. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ)

วันที่สภำฯ
อนุมัติ
23 พ.ค. 54
26 ก.พ. 56

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับชาวต่างประเทศ
(นานาชาติ)
ปริญญาตรี ศศ.บ. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
(นานาชาติ)
ปริญญาตรี วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (นานาชาติ)

25 มี.ค. 56

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)

25 มี.ค. 56

คณะเศรษฐศาสตร์

ปริญญาตรี ศศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ)

23 ก.ค. 55

คณะ

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

รายชื่อหลักสูตรนานาชาติ มก.30 ก.ย.2557
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22 พ.ย. 53
26 ก.พ. 56

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญาตรี วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)
8. คณะวิทยาศาสตร์
(หลักสูตรสหวิทยาการ)
9. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปริญญาตรี วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
(นานาชาติ)
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เว็บไซต์ฝ่ายบริการการศึกษา
https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php?menu=archive
คณะ

รายชื่อหลักสูตรนานาชาติ มก.30 ก.ย.2557
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วันที่สภำฯ
อนุมัติ
24 ก.พ.57
28 ก.ค.57

