จำนวนหลักสูตรทั้งหมดทีไ่ ด้รับอนุมัติของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557

วิทยำเขต
บำงเขน
กำแพงแสน
ศรีรำชำ
สกลนคร
สถำบันสมทบ
รวม

ปริญญำเอก
75
12
87
(91 สำขำวิชำ)

ระดับปริญญำ
ปริญญำโท ป.บัณฑิต
139
1
23
5
3
1
171
1
(171 สำขำวิชำ)

รวม
ปริญญำตรี
93
15
13
10
1
132

(1 สำขำวิชำ)

(148 สำขำวิชำ)

308
50
18
13
2
391
(412 สำขำวิชำ)

วิทยำเขตบำงเขน
ปริญญำเอก 75 หลักสูตร
ต้น
สังกัด

คณะ

ระดับ
กำรศึกษำ

ชื่อหลักสูตร

วันที่สภำฯ
อนุมัติ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คณะเกษตร

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชากีฏวิทยา

23 เม.ย. 55

คณะเกษตร

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาปฐพีวิทยา

23 พ.ค. 54

คณะเกษตร

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาพืชไร่

23 พ.ค. 54

คณะเกษตร

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาพืชสวน

28 พ.ค. 55

คณะเกษตร

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาโรคพืช

28 พ.ค. 55

คณะเกษตร

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาสัตวศาสตร์

28 พ.ค. 55

คณะเกษตร

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน(นานาชาติ)

28 พ.ค. 55

คณะเกษตร

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน

28 พ.ค. 55

คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

25 มี.ค. 56

คณะประมง

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาการจัดการประมง

11.
12.
13.
14.

คณะประมง

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

28 พ.ค. 55+ 26
ก.พ. 56
25 เม.ย. 54

คณะประมง

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

26 ก.พ. 56

คณะประมง

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

26 พ.ย. 55

คณะประมง

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ประมง

25 เม.ย.54

15.

คณะประมง

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประมงและเทคโนโลยี
(นานาชาติ) (ใหม่)

24 มี.ค.57

16.

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาภาษาไทย

28 พ.ค. 55

รายชื่อหลักสูตร มก. (แยกวิทยาเขต) -30 ก.ย.57

1

ต้น
สังกัด

17.

คณะมนุษยศาสตร์

18.
19.
20.

คณะมนุษยศาสตร์

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (ใหม่)

28 ต.ค. 56

คณะวนศาสตร์

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการและการ
ท่องเที่ยว

28 มี.ค. 54

21.

คณะวนศาสตร์

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาวนศาสตร์

23 พ.ค. 54

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาสถิติ

23 เม.ย. 55

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาชีวเคมี

25 เม.ย. 54

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์

25 มี.ค. 56

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาสัตววิทยา

26 ก.พ. 56

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาจุลชีววิทยา

26 ก.พ. 56

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาพันธุศาสตร์

25 เม.ย. 54

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ)

23 พ.ค. 54

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

23 พ.ค. 54

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาฟิสิกส์

26 ก.พ. 56

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาการวัสดุนาโน

23 ส.ค. 53

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

28 พ.ค. 55

คณะวิทยาศาสตร์

26 ก.พ. 56

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้น
พิภพ
ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาเคมี

23 พ.ค. 54

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาเคมี (นานาชาติ) -ใหม่

24 ก.พ.57

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

25 มี.ค. 56

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)

25 มี.ค. 56

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาเอก วศ.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

29 ต.ค. 55

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาเอก วศ.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

25 มี.ค. 56

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาเอก วศ.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

23 พ.ค. 54

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาเอก วศ.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ)

23 พ.ค. 54

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

25 มี.ค. 56

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้้า

25 เม.ย. 54

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาเอก วศ.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

23 พ.ค. 54

คณะ

วันที่สภำฯ
อนุมัติ
22 พ.ย. 53
26 พ.ย. 55

(5 สาขา-การจัดการป่าไม้ นิเวศวิทยาป่าไม้ วนวัฒนวิทยา การ
จัดการลุ่มน้้าและสิ่งแวดล้อม วนศาสตร์เขตร้อน)

รายชื่อหลักสูตร มก. (แยกวิทยาเขต) -30 ก.ย.57

2

ต้น
สังกัด

45.
46.
47.
48.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญาเอก วศ.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ใหม่)

30 ม.ค. 55

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาเอก ศษ.ด. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

26 พ.ย. 55

คณะศึกษาศาสตร์

27 มิ.ย. 54

49.
50.
51.
52.

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาเอก ศษ.ด. สาขาวิชาการวิจยั และประเมินทาง
การศึกษา
ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

28 พ.ค. 55

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาพลศึกษา

23 พ.ค. 54

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาเอก ศศ.ด. สาขาวิชาอาชีวศึกษา

23 พ.ค. 54

คณะศึกษาศาสตร์

26 ธ.ค. 54

53.

คณะศึกษาศาสตร์

27 ก.พ. 55

54.
55.
56.
57.

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนา
สังคม (ใหม่)
ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
(ใหม่)
ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

26 ธ.ค. 54

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาเอก ศษ.ด. สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (ใหม่)

24 ธ.ค. 55

คณะเศรษฐศาสตร์

27 ก.พ. 55

58.
59.
60.
61.

คณะเศรษฐศาสตร์

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร (นานาชาติ)
ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

62.

คณะสัตวแพทยศาสตร์

63.
64.
65.

คณะ

วันที่สภำฯ
อนุมัติ
25 เม.ย. 54

28 ม.ค. 56

26 ก.พ. 56

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง

28 พ.ค. 55

คณะสังคมศาสตร์

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาสังคมศาสตร์

24 ธ.ค. 55

คณะสัตวแพทยศาสตร์

26 ก.พ. 56

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตว
แพทย์ (นานาชาติ)
ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพสัตว์และ
ชีวเวชศาสตร์ (ใหม่)
ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ (ใหม่)

คณะสิ่งแวดล้อม

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

25 เม.ย. 54

คณะสิ่งแวดล้อม

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม

22 ส.ค. 54

66.
67.
68.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

28 พ.ค. 55

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ)

23 พ.ค. 54

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

27 ส.ค. 55

69.
70.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร
ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

23 พ.ค. 54

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

24 ธ.ค. 55

รายชื่อหลักสูตร มก. (แยกวิทยาเขต) -30 ก.ย.57

3

24 ธ.ค. 55
25 พ.ย. 56

ต้น
สังกัด

71.
72.
73.
74.
75.

คณะ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สหวิทยาการระดับ
บัณฑิตศึกษา
สหวิทยาการระดับ
บัณฑิตศึกษา
สหวิทยาการระดับ
บัณฑิตศึกษา
สหวิทยาการระดับ
บัณฑิตศึกษา

ระดับ
กำรศึกษำ

ชื่อหลักสูตร

วันที่สภำฯ
อนุมัติ

(นานาชาติ)
ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

28 พ.ค. 55

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

23 พ.ค. 54

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม

26 พ.ย. 55

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

23 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54

ปริญญำโท 139 หลักสูตร
ต้น
คณะ
สังกัด
1.
คณะเกษตร
2.
คณะเกษตร
3.
4.
5.

คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาเกษตรยั่งยืน (นานาชาติ)
ปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
(นานาชาติ)
ปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน
ปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ)
ปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

6.
7.
8.
9.
10.
11.

คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

วท.ม.สาขาวิชาสัตวศาสตร์
วท.ม. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
วท.ม. สาขาวิชาพลังงานชีวภาพ
วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร
วท.ม. สาขาวิชาโรคพืช
วท.ม. สาขาวิชาพืชสวน

28 พ.ค. 55
25 เม.ย. 54
30 ม.ค. 55
23 เม.ย. 55
28 พ.ค. 55
28 พ.ค. 55

12.
13.
14.
15.
16.
17.

คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

วท.ม. สาขาวิชาพืชไร่
วท.ม. สาขาวิชาปฐพีวิทยา
วท.ม. สาขาวิชากีฏวิทยา
บธ.ม.
บช.ม.
ศศ.ม. สาขาวิชาการเงินประยุกต์ (ใหม่)

23 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
28 มี.ค. 54
23 เม.ย. 55
25 เม.ย. 54
27 ส.ค. 55

18.

คณะประมง

ปริญญาโท

วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ประมง

28 พ.ค. 55

19.
20.

คณะประมง
คณะประมง

ปริญญาโท
ปริญญาโท

วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

25 เม.ย. 54
26 ก.พ. 56

รายชื่อหลักสูตร มก. (แยกวิทยาเขต) -30 ก.ย.57
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วันที่สภำฯ
อนุมัติ
23 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
28 พ.ค. 55
28 พ.ค. 55
28 พ.ค. 55

ต้น
คณะ
สังกัด
21.
คณะประมง

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาการจัดการประมง

22.
23.

คณะประมง
คณะประมง

ปริญญาโท
ปริญญาโท

24.
25.
26.

คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

วันที่สภำฯ
อนุมัติ
28 พ.ค. 55+
26 ก.พ.56
วท.ม. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
29 ต.ค. 55
วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประมงและเทคโนโลยี 24 มี.ค.57
(นานาชาติ) (ใหม่)
ศศ.ม. สาขาวิชาวรรณคดีไทย
23 พ.ค. 54
ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย
26 ก.พ. 56
ศศ.ม. สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
26 ก.พ. 56

27.

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาโท

ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์

23 พ.ค. 54

28.

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาโท

28 พ.ค. 55

29.
30.
31.
32.

คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวนศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
ศศ.ม. สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ
ศศ.ม. สาขาวิชาดนตรี (ใหม่)
ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาตะวันออก (ใหม่)
วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้

33.
34.

คณะวนศาสตร์
คณะวนศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาโท

23 พ.ค. 54
26 พ.ย. 55

35.
36.
37.

คณะวนศาสตร์
คณะวนศาสตร์
คณะวนศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

38.
39.

คณะวนศาสตร์
คณะวนศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาโท

40.
41.

คณะวนศาสตร์
คณะวนศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาโท

วท.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้
วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมไม้และ
กระดาษ
วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน์
วท.ม. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้
วท.ม. สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้้าและสิ่งแวดล้อม
ป่าไม้
วท.ม. สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยว
วท.ม. สาขาวิชาบริหารทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม
วท.ม. สาขาวิชาวนศาสตร์เขตร้อน (นานาชาติ)
วท.ม. สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน

42.
43.
44.
45.
46.
47.

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

วท.ม. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
วท.ม. สาขาวิชาสถิติ
วท.ม. สาขาวิชาฟิสิกส์
วท.ม. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
วท.ม. สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

23 พ.ค. 54
26 พ.ย. 55
27 ส.ค. 55
26 พ.ย. 55
23 เม.ย. 55
24 ก.ย. 55

48.
49.

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาโท

วท.ม. สาขาวิชาวิทยาการวัสดุนาโน
วท.ม. สาขาวิชาสัตววิทยา

24 พ.ค. 53
28 พ.ค. 55

รายชื่อหลักสูตร มก. (แยกวิทยาเขต) -30 ก.ย.57
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26 พ.ย. 55
23 ก.ย.56
28 ต.ค.56
23 พ.ค. 54

23 เม.ย. 55
26 ก.พ. 56
23 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
28 ม.ค. 56
23 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54

ต้น
สังกัด
50.
51.
52.
53.

คณะ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

ระดับ
กำรศึกษำ
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

54.
55.
56.
57.
58.

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

59.
60.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาโท

61.
62.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาโท

63.
64.
65.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

66.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาโท

67.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาโท

68.
69.
70.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

ชื่อหลักสูตร
วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ
วท.ม. สาขาวิชาชีวเคมี
วท.ม. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
วท.ม. สาขาวิชาเคมี

วันที่สภำฯ
อนุมัติ
28 ม.ค. 56
29 ต.ค. 55
23 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54

วท.ม. สาขาวิชาชีววิทยา
วท.ม. สาขาวิชาพันธุศาสตร์
วท.ม. สาขาวิชามาตรวิทยา
วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการ
บริหาร
วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วศ.ม. สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (นานาชาติ)

28 พ.ค. 55
25 เม.ย. 54
26 พ.ย. 55
28 พ.ค. 55
25 เม.ย. 54

23 เม.ย. 55
23 เม.ย. 55

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

วศ.ม. สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
วศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทาง
อุตสาหกรรม
วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
วศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารส้าหรับระบบฝังตัว (นานาชาติ)
วศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อ
สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและ
ยั่งยืน (นานาชาติ)
วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)
วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้้า
วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)

24 ธ.ค. 55
25 เม.ย. 54
29 ต.ค. 55
25 มี.ค. 56
29 ต.ค. 55
23 พ.ค. 54

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ)
วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย

23 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54

รายชื่อหลักสูตร มก. (แยกวิทยาเขต) -30 ก.ย.57
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26 ก.พ. 56
23 พ.ค. 54

26 ก.พ. 56
30 ม.ค. 55
24 ธ.ค. 55
23 เม.ย. 55
23 เม.ย. 55
25 มี.ค. 56
23 พ.ค. 54
25 มี.ค. 56

ต้น
สังกัด
80.
81.
82.
83.

คณะ
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

ระดับ
กำรศึกษำ
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

วันที่สภำฯ
อนุมัติ
ศศ.ม. สาขาวิชาพลศึกษา
23 พ.ค. 54
ศษ.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
27 ส.ค. 55
ศษ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
26 พ.ย. 55
ศษ.ม. สาขาวิชาการวิจยั และประเมินทางการศึกษา 24 ธ.ค. 55

84.
85.
86.
87.
88.
89.

คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

ศษ.ม. สาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา
ศษ.ม. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วท.ม. สาขาวิชาสุขศึกษา
วท.ม. สาขาวิชานันทนาการ
ศศ.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ศษ.ม. สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

28 ก.พ. 54
28 ม.ค. 56
23 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
28 พ.ค. 55
26 มี.ค. 55

90.
91.

คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาโท

27 ส.ค. 55
25 เม.ย. 54

92.
93.
94.
95.
96.

คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

97.

คณะเศรษฐศาสตร์

ปริญญาโท

ศษ.ม. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
ศษ.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
(ตรีควบโท6ปี)
ศศ.ม. สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา
ศษ.ม. สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา
ศษ.ม. สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา
ศษ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
ศศ.ม. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนา
สังคม
วท.ม. สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

98.
99.
100.
101.
102.
103.

คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

ศ.ม. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ศศ.ม. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
วท.ม. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
ศ.ม. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
วท.ม. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

25 เม.ย. 54
23 เม.ย. 55
23 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
26 ธ.ค. 54
25 เม.ย.56

104.
105.
106.
107.
108.
109.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

สถ.ม. สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต
ศศ.ม. สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง
ศศ.ม. สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม
วท.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ศศ.ม. สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต์

26 พ.ย. 55
26 มี.ค. 55
28 พ.ค. 55
24 ธ.ค. 55
23 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54

110.
111.

คณะสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาโท

วท.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
ศศ.ม. สาขาวิชารัฐศาสตร์

23 ก.ค. 55
28 พ.ค. 55

รายชื่อหลักสูตร มก. (แยกวิทยาเขต) -30 ก.ย.57

ชื่อหลักสูตร

7

28 มี.ค. 54
25 มี.ค. 56
28 พ.ค. 55
23 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
26 มี.ค. 55

ต้น
คณะ
สังกัด
112. คณะสังคมศาสตร์
113. คณะเทคนิคการสัตวแพย์
114. คณะสัตวแพทยศาสตร์
115.
116.

คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญาโท ศศ.ม. สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์
ปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์(ใหม่)
ปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวช
ศาสตร์ (ใหม่)
ปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์
ปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาสรีรวิทยาทางสัตว์

117.
118.
119.
120.
121.

คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

122.
123.

คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาโท

124.

คณะสิ่งแวดล้อม

ปริญญาโท

125.

คณะสิ่งแวดล้อม

ปริญญาโท

วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม

22 พ.ย. 53

126.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาโท

วท.ม. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร

26 พ.ย. 55

127.
128.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาโท
ปริญญาโท

24 ธ.ค. 55
24 ธ.ค. 55

129.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาโท

130.
131.
132.
133.
134.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

135.

สหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

ปริญญาโท

วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการ
จัดการสินค้าสิ่งทอ
วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
(นานาชาติ)
วท.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ)
วท.ม. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร
วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

136.

สหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

ปริญญาโท

137.
138.

สหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

ปริญญาโท
สหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท

รายชื่อหลักสูตร มก. (แยกวิทยาเขต) -30 ก.ย.57

วันที่สภำฯ
อนุมัติ
23 พ.ค. 54
25 ส.ค.57
24 ธ.ค. 55
23 พ.ค. 54
26 พ.ย. 55

วท.ม. สาขาวิชาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์
26 ก.พ. 56
วท.ม. สาขาวิชาปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์
23 พ.ค. 54
วท.ม. สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์
26 พ.ย. 55
วท.ม. สาขาวิชาเภสัชและพิษวิทยาทางสัตวแพทย์ 28 มี.ค. 54
วท.ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายวิภาคทางสัตว
25 เม.ย. 54
แพทย์
วท.ม. สาขาวิชาพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์
23 พ.ค. 54
วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ 25 มี.ค. 56
(นานาชาติ)
วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
25 เม.ย. 54

26 ก.พ. 56
24 ธ.ค. 55
28 พ.ค. 55
26 ธ.ค. 54
23 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54

วท.ม. สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

28 พ.ค. 55

วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
วท.ม. สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม

23 พ.ค. 54
24 ธ.ค. 55
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ต้น
คณะ
ระดับ
ชื่อหลักสูตร
สังกัด
กำรศึกษำ
139. สหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ศศ.ม. สาขาวิชาโลกาภิวตั น์ศึกษา

วันที่สภำฯ
อนุมัติ
25 มี.ค. 56

ประกำศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร
ต้น
คณะ
สังกัด
1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ประกาศนีย ป.บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีของน้้าตาล
บัตรบัณฑิต

วันที่สภำฯ
อนุมัติ
23 พ.ค. 54

ปริญญำตรี 92+1 = 93 หลักสูตร
ต้น
สังกัด

คณะ

1.
2.
3.
4.

คณะเกษตร

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญาตรี วท.บ. สาขาวิชาการจัดการศัตรูพชื และสัตว์

วันที่สภำฯ
อนุมัติ
23 พ.ค. 54

คณะเกษตร

ปริญญาตรี

วท.บ. สาขาวิชาเคมีการเกษตร

28 พ.ค. 55

คณะเกษตร

ปริญญาตรี

วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

23 พ.ค. 54

คณะเกษตร

ปริญญาตรี

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

คณะเกษตร

ปริญญาตรี

วท.บ. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน

23 พ.ค. 54
+27 ส.ค.55
23 พ.ค. 54

คณะเกษตร

ปริญญาตรี

วท.บ. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ)

23 พ.ค. 54

คณะเกษตร

ปริญญาตรี

วท.บ. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

25 มิ.ย. 55

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

ปริญญาตรี

วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ใหม่)

30 ม.ค. 55

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

ปริญญาตรี

วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

25 มี.ค. 56

คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี

บธ.บ. สาขาวิชาการเงิน

28 พ.ค. 55

คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ

28 พ.ค. 55

คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการการผลิต

23 พ.ค. 54

คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี

บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด

14.
15.

คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี

บัญชีบัณฑิต

28 พ.ค. 55
+ 29 เม.ย.56
28 พ.ค. 55

คณะประมง

ปริญญาตรี

วท.บ. สาขาวิชาประมง (5 สาขา -การจัดการ

28 พ.ค. 55

16.
17.
18.
19.

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาตรี

ศศ.บ. สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

25 มี.ค. 56

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาตรี

ศศ.บ. สาขาวิชาวรรณคดี

26 มี.ค. 55

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาตรี

ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย

25 เม.ย. 54

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาตรี

ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ส้าหรับชาวต่างประเทศ (นานาชาติ)

26 ก.พ. 56

ประมง ผลิตภัณฑ์ประมง วิทยาศาสตร์ทางทะเล
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ชีววิทยาประมง)

รายชื่อหลักสูตร มก. (แยกวิทยาเขต) -30 ก.ย.57
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ต้น
สังกัด

คณะ

20.

คณะมนุษยศาสตร์

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

คณะมนุษยศาสตร์

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญาตรี ศศ.บ. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
บูรณาการ (นานาชาติ)
ปริญญาตรี ศศ.บ. สาขาวิชาการท่องเที่ยว

วันที่สภำฯ
อนุมัติ
22 พ.ย. 53

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาตรี

ศศ.บ. สาขาวิชาดนตรีไทย

26 พ.ย. 55

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาตรี

ศศ.บ. สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

23 พ.ค. 54

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาตรี

ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีน

26 เม.ย. 53

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาตรี

ศศ.บ. สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

25 มิ.ย. 55

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาตรี

ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

28 พ.ค. 55

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาตรี

ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาตะวันออก

30 ม.ค. 55

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาตรี

ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

23 เม.ย. 55

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาตรี

ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

25 เม.ย. 54

คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาตรี

ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

23 พ.ค. 54

คณะวนศาสตร์

ปริญญาตรี

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้

23 พ.ค. 54

คณะวนศาสตร์

ปริญญาตรี

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ

28 พ.ค. 55

คณะวนศาสตร์

ปริญญาตรี

วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์

28 พ.ค. 55

34.
35.
36.
37.
38.
39.

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา

26 มี.ค. 55

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี

27 ส.ค. 55

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

วท.บ. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

27 ส.ค. 55

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

วท.บ. สาขาวิชาเคมี

23 ก.ค. 55

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

23 เม.ย. 55

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

25 มี.ค. 56

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (2 สาขา-แขนงวิชา
ชีววิทยา แขนงวิชาสัตววิทยา)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

26 ก.พ. 56

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

วท.บ. สาขาวิชาพันธุศาสตร์

23 เม.ย. 55

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

วท.บ. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์

26 พ.ย. 55

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

วท.บ. สาขาวิชาสถิติ

23 เม.ย. 55

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

28 พ.ค. 55

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์

26 ก.พ. 56

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี

28 พ.ค. 55

23 พ.ค. 54

(8 สาขา-การจัดการลุ่มน้้าและสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์ชวี ภาพป่าไม้ วิศวกรรมป่าไม้ การจัดการ
ป่าไม้ วนวัฒนวิทยา วนศาสตร์ชุมชน อุทยาน
นันทนาการและการท่องเที่ยว การจัดการสัตว์ป่าและ
ทุ่งหญ้า)

รายชื่อหลักสูตร มก. (แยกวิทยาเขต) -30 ก.ย.57
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ต้น
สังกัด

คณะ

ระดับ
กำรศึกษำ

47.
48.

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

49.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

50.
51.
52.
53.
54.
55.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

วันที่สภำฯ
อนุมัติ
+ 26 ก.พ. 56
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (ใหม่) 23 ธ.ค.56

ปริญญาตรี

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและ
เทคโนโลยี (นานาชาติ) (ใหม่)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการ
ผลิต
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

23 เม.ย. 55

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

วท.บ. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน

26 พ.ย. 55

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

25 มี.ค. 56

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

26 ก.พ. 56

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

26 ก.พ. 56

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

26 ก.พ. 56

56.
57.
58.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(นานาชาติ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

29 ต.ค. 55

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

25 มี.ค. 56

59.
60.
61.
62.
63.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการ
ผลิต (นานาชาติ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

26 พ.ย. 55

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

26 ก.พ. 56

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

26 ก.พ. 56

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

23 เม.ย. 55

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

25 มี.ค. 56

64.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาตรี

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และ
ความรู้ (นานาชาติ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมส้ารวจและ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
ศษ.บ. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

28 พ.ค. 55

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาตรี

ศษ.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศกึ ษา

23 เม.ย. 55

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาตรี

ศษ.บ. สาขาวิชาพลศึกษา

25 เม.ย. 54

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาตรี

ศษ.บ. สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

23 เม.ย. 55

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาตรี

ศษ.บ. สาขาวิชาสุขศึกษา

23 พ.ค. 54

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาตรี

ศษ.บ. สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา

28 พ.ค. 55

คณะเศรษฐศาสตร์

ปริญญาตรี

ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

28 พ.ค. 55

คณะเศรษฐศาสตร์

ปริญญาตรี

ศศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การ
ประกอบการ (นานาชาติ)

23 ก.ค. 55
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24 ก.พ.57
25 มี.ค. 56

26 ก.พ. 56

25 มี.ค. 56

ต้น
สังกัด

คณะ

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

คณะเศรษฐศาสตร์

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญาตรี วท.บ. สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

คณะเศรษฐศาสตร์

ปริญญาตรี

วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

27 ธ.ค. 53

คณะเศรษฐศาสตร์

ปริญญาตรี

วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

27 ก.พ. 55

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

25 มี.ค. 56

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

25 เม.ย. 54

คณะสังคมศาสตร์

ปริญญาตรี

วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา

23 พ.ค. 54

คณะสังคมศาสตร์

ปริญญาตรี

ศศ.บ. สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 28 พ.ค. 55

คณะสังคมศาสตร์

ปริญญาตรี

วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์

28 พ.ค. 55

คณะสังคมศาสตร์

ปริญญาตรี

ศศ.บ. สาขาวิชาประวัติศาสตร์

28 พ.ค. 55

คณะสังคมศาสตร์

ปริญญาตรี

ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์

23 พ.ค. 54

คณะสังคมศาสตร์

ปริญญาตรี

ศศ.บ. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

27 ส.ค. 55

คณะสังคมศาสตร์

ปริญญาตรี

นิติศาสตรบัณฑิต

23 เม.ย. 55

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ปริญญาตรี

86.
87.

คณะสิ่งแวดล้อม

ปริญญาตรี

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
(ปรับปรุง 2 ครั้ง)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

26 ก.พ. 56
23 ธ.ค.56
23 พ.ค. 54

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาตรี

88.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาตรี

89.
90.
91.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาตรี

วท.บ. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 30 ม.ค. 55
เกษตร
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23 พ.ค. 54
การอาหาร
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
28 พ.ค. 55

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาตรี

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

24 ธ.ค. 55

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาตรี

25 มี.ค. 56

92.
93.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาตรี

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งทอ
วท.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาตรี

วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) (ใหม่)

วันที่สภำฯ
อนุมัติ
23 พ.ค. 54

28 พ.ค. 55
28 ก.ค.57

วิทยำเขตกำแพงแสน
ปริญญำเอก 12 หลักสูตร
ต้น
คณะ
สังกัด
1.
คณะเกษตร กพส.
2.
คณะเกษตร กพส.

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช
ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร

วันที่สภำฯ
อนุมัติ
23 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54

3.

ปริญญาเอก

23 เม.ย. 55

คณะเกษตร กพส.
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ปร.ด. สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยี
12

ต้น
สังกัด

คณะ

ระดับ
กำรศึกษำ

4.

คณะเกษตร กพส.

ปริญญาเอก

5.
6.
7.

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาเอก
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาเอก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน ปริญญาเอก

8.
9.
10.
11.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

12.

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปริญญาเอก

ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก

ชื่อหลักสูตร
อาหารสัตว์
ปร.ด. สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร
(นานาชาติ)
ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปร.ด. สาขาวิชาการจัดการกีฬา (ใหม่)
วศ.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

วันที่สภำฯ
อนุมัติ
23 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
26 ธ.ค. 54
24 ธ.ค. 55

วศ.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
วศ.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน
ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์
ปร.ด. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล
(นานาชาติ)
ปร.ด. สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และชุมชน

24 ธ.ค. 55
23 เม.ย. 55
28 พ.ค. 55
29 มี.ค. 53

วันที่สภำฯ
อนุมัติ
24 ธ.ค. 55
23 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54

23 เม.ย. 55

ปริญญำโท 23 หลักสูตร
ต้น
คณะ
สังกัด
1.
คณะเกษตร กพส.
2.
3.

คณะเกษตร กพส.
คณะเกษตร กพส.

4.
5.
6.

คณะเกษตร กพส.
คณะเกษตร กพส.
คณะเกษตร กพส.

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การจัดการทางดิน
ปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุพ์ ืช
ปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาความปลอดภัยของอาหารใน
ผลิตผลจากสัตว์
ปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาวิทยาการพืชสวน
ปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาอารักขาพืช
ปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาสุขภาพพืช

7.

คณะเกษตร กพส.

ปริญญาโท

วท.ม. สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร
(นานาชาติ)

23 พ.ค. 54

8.
9.

คณะเกษตร กพส.
คณะเกษตร กพส.

ปริญญาโท
ปริญญาโท

23 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54

10.
11.
12.
13.
14.

คณะเกษตร กพส.
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

วท.ม. สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร
วท.ม. สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหารสัตว์
วท.ม. สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุแ์ ละการผลิตสัตว์
วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
วท.ม. สาขาวิชาการจัดการกีฬา (ใหม่)
วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน

26 พ.ย. 55
23 พ.ค. 54
26 ธ.ค. 54
24 ธ.ค. 55
23 เม.ย. 55

15.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน ปริญญาโท

วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

24 ธ.ค. 55
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26 พ.ย. 55
28 ม.ค. 56
25 มี.ค. 56

ต้น
คณะ
ระดับ
ชื่อหลักสูตร
สังกัด
กำรศึกษำ
16. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน ปริญญาโท วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและ
พลังงาน (ใหม่)
17. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาวิทยาการพืช
18. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล
(นานาชาติ)
19. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
20. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์
21. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
22. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปริญญาโท ศศ.ม. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

วันที่สภำฯ
อนุมัติ
27 ธ.ค. 53+
26 ธ.ค.54
28 พ.ค. 55
29 มี.ค. 53

23.

ศศ.ม. สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และชุมชน

24 ธ.ค. 55

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญาตรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) (6 สาชาวิชา -โรคพืช

วันที่สภำฯ
อนุมัติ
26 พ.ย. 55

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปริญญาโท

30 ม.ค. 55
28 พ.ค. 55
28 พ.ค. 55
28 มี.ค. 54

ปริญญำตรี 15 หลักสูตร
ต้น
คณะ
สังกัด
1.
คณะเกษตร กพส.

ปฐพีวิทยา กีฎวิทยา พืชสวน ส่งเสริมและนิเทศ
ศาสตร์เกษตร พืชไร่นา

2.

คณะเกษตร กพส.

ปริญญาตรี

วท.บ. สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอ
นิกส์เกษตร

28 พ.ค. 55

3.
4.

คณะเกษตร กพส.
คณะเกษตร กพส.

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

25 เม.ย. 54
28 ม.ค. 56

5.

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ปริญญาตรี

6.
7.
8.
9.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

10.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน ปริญญาตรี

11.

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร
วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกก้าลังกาย
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิ
สติกส์ (ใหม่)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
อิเล็กทรอนิกส์ (ใหม่)
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

12.
13.

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ใหม่)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

รายชื่อหลักสูตร มก. (แยกวิทยาเขต) -30 ก.ย.57

14

26 มี.ค. 55
26 พ.ย. 55
28 พ.ค. 55
26 ก.พ. 56
30 ม.ค. 55
28 พ.ค. 55
23 พ.ค. 54+
25 พ.ย.56
26 ธ.ค. 54
25 มี.ค. 56

ต้น
คณะ
ระดับ
ชื่อหลักสูตร
สังกัด
กำรศึกษำ
14. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปริญญาตรี วท.บ. สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
15. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปริญญาตรี ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้

รายชื่อหลักสูตร มก. (แยกวิทยาเขต) -30 ก.ย.57

15

วันที่สภำฯ
อนุมัติ
23 พ.ค. 54
28 พ.ค. 55

วิทยำเขตศรีรำชำ
ปริญญำเอก ...0....หลักสูตร
ปริญญำโท 5 หลักสูตร
ต้น
คณะ
สังกัด
1.
คณะวิทยาการจัดการ
2.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

3.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

4.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

5.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญาโท บธ.ม. สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา
อุตสาหกรรม
ปริญญาโท วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการ
จัดการสิ่งแวดล้อม (ใหม่)
ปริญญาโท วศ.ม. สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี (ใหม่)
ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ (ใหม่)
ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (ใหม่)

วันที่สภำฯ
อนุมัติ
26 ก.พ. 56
25 มี.ค. 56
24 ธ.ค. 55
28 ม.ค. 56
24 เม.ย. 56

ปริญญำตรี 13 หลักสูตร
ต้น
คณะ
สังกัด
1.
คณะวิทยาการจัดการ

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญาตรี บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

วันที่สภำฯ
อนุมัติ
25 เม.ย. 54

2.
3.

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

23 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54

4.
5.
6.

คณะวิทยาการจัดการ
ปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการ
ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปริญญาตรี

7.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปริญญาตรี

8.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปริญญาตรี

9.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปริญญาตรี

10.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปริญญาตรี

11.
12.

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ปริญญาตรี
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ปริญญาตรี

13.

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ปริญญาตรี
รายชื่อหลักสูตร มก. (แยกวิทยาเขต) -30 ก.ย.57

บธ.บ. สาขาวิชาการบัญชีบริหาร
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
ท่องเที่ยว
บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
บธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (ใหม่)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (ใหม่)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ใหม่)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ (ใหม่)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศศาสตร์ (ใหม่)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (ใหม่)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกล
เรือ
วท.บ. สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล (ใหม่)
16

23 พ.ค. 54
24 มี.ค.57
24 ธ.ค. 55
24 ธ.ค. 55
28 ม.ค. 56
28 ม.ค. 56
28 ม.ค. 56
27 ก.พ. 55
28 พ.ค. 55
25 พ.ย. 55

วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
ปริญญำเอก ...0....หลักสูตร
ปริญญำโท 3 หลักสูตร
ต้น
คณะ
ระดับ
ชื่อหลักสูตร
สังกัด
กำรศึกษำ
1.
คณะทรัพยากรธรรมชาติและ ปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร
2.
คณะทรัพยากรธรรมชาติและ ปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
อุตสาหกรรมเกษตร
3.
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ใหม่)

วันที่สภำฯ
อนุมัติ
22 พ.ย. 53
30 ม.ค. 55
24 มิ.ย.56

ปริญญำตรี 10 หลักสูตร
ต้น
คณะ
สังกัด
1.
คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
2.
คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
3.
คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
4.
คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
5.
คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
6.
คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
7.
คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
8.
คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
9.
คณะสาธารณสุขศาสตร์
10. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ

ระดับ
ชื่อหลักสูตร
กำรศึกษำ
ปริญญาตรี วท.บ. สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและ
โภชนาการ
ปริญญาตรี วท.บ. สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร

28 พ.ค. 55

ปริญญาตรี

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

28 พ.ค. 55

ปริญญาตรี

22 พ.ย. 53

ปริญญาตรี

วท.บ. สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการ
จัดการการผลิต
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธาและสิ่งแวดล้อม
วท.บ. สาขาวิชาเคมีประยุกต์

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ใหม่)

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

วันที่สภำฯ
อนุมัติ
22 พ.ย. 53

28 พ.ค. 55
28 พ.ค. 55
28 พ.ค. 55
28 พ.ค. 55
28 พ.ค. 55
28 เม.ย.57

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นพรัตน์วชิระ (สถำบันสมทบ)
ปริญญำโท 1 หลักสูตร
ต้น
คณะ
สังกัด
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ระดับ
กำรศึกษำ
ปริญญาโท

รายชื่อหลักสูตร มก. (แยกวิทยาเขต) -30 ก.ย.57

ชื่อหลักสูตร
พย.ม. สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและ
17

วันที่สภำฯ
อนุมัติ
28 มี.ค. 54

ต้น
สังกัด

คณะ

ระดับ
กำรศึกษำ

ชนนี นพรัตน์วชิระ

ชื่อหลักสูตร

วันที่สภำฯ
อนุมัติ

อนามัยชุมชน(นานาชาติ)

ปริญญำตรี 1 หลักสูตร
ต้น
สังกัด
1

คณะ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี นพรัตน์วชิระ

ระดับ
กำรศึกษำ
ปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

วันที่สภำฯ
อนุมัติ
26 ธ.ค. 54

สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เว็บไซต์กองบริการการศึกษา
https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php?menu=archive

รายชื่อหลักสูตร มก. (แยกวิทยาเขต) -30 ก.ย.57
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