หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ปี การศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
คณะเกษตร

คณะประมง

ปร.ด.,วท.ม. (เพาะเลี�ยงสัตว์นาํ� )
ปร.ด.,วท.ม., วท.บ.
(เกษตรเขตร้ อน)
ปร.ด.,วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง)
ปร.ด.,วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)
ปร.ด.,วท.ม.,วท.บ.
(คหกรรมศาสตร์)
ปร.ด.,วท.ม. (การจัดการประมง)
ปร.ด.,วท.ม. (วิทยาศาสตร์และ
ปร.ด.,วท.ม. (กีฏวิทยา)
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง)
ปร.ด.,วท.ม. (ปฐพีวทิ ยา)
ปร.ด.,วท.ม. (พืชไร่)
ปร.ด.,วท.ม. (วิทยาศาสตร์
การประมงและเทคโนโลยี)
ปร.ด.,วท.ม. (โรคพืช)
วท.บ. (ประมง)
ปร.ด.,วท.ม. (สัตวศาสตร์)
ปร.ด.,วท.ม. (พืชสวน)
วท.ม.,วท.บ. (เทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ
ระบบเกษตร)
วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร)
วท.บ. (การจัดการศัตรูพืช
ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
และสัตว์)
บช.ม.,บช.บ.
วท.บ. (เคมีการเกษตร)
บธ.ม.
วท.บ. (วิทยาศาสตร์เกษตร) ศศ.ม. (การเงินประยุกต์)
วท.บ. (อาหาร โภชนาการ
บธ.บ. (การจัดการ)
และการกําหนดอาหาร)
บธ.บ. (การจัดการการผลิต)
บธ.บ. (การเงิน)
วท.บ. (สัตวศาสตร์
อุตสาหกรรม)
บธ.บ. (การตลาด)
คณะศึกษาศาสตร์
ปร.ด.,ศศ.ม.,ศษ.บ.-5 ปี (พลศึกษา)
ปร.ด.,วท.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ
และสุขศึกษา)
ปร.ด.,ศศ.ม. (การศึกษานอกระบบ
เพื�อพัฒนาสังคม)
ปร.ด.,ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศกึ ษา)
ปร.ด.,ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ปร.ด.,ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสือ� สาร
การศึกษา)
ศศ.ด.,ศษ.ม. (อาชีวศึกษาเพื�อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
ศษ.ด.,ศษ.ม. (การวิจัยและ
ประเมินทางการศึกษา)
ศษ.ด.,ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ศษ.ด.,ศษ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์)
วท.ม. (นันทนาการ)

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ปร.ด.,สถ.ม. (นวัตกรรมอาคาร)
ปร.ด. (สิ�งแวดล้ อมสรรค์สร้ าง)
ภ.สถ.บ.
สถ.บ.
วท.บ. (สถาปั ตยกรรม)
วท.บ. (นวัตกรรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ)
ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา)

คณะมนุษยศาสตร์
ปร.ด.,ศศ.ม.,ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ปร.ด.,ศศ.ม.,ศศ.บ.
(ปรัชญาและศาสนา)
ปร.ด.,ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)

ปร.ด.,ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ
เพื�อการสือ� สารระหว่างประเทศ)
ศศ.ม.,ศศ.บ. (ภาษาตะวันออก)


ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ)

ศศ.ม. (ดนตรี)
ศศ.บ. (ดนตรีไทย)
ศศ.บ. (ดนตรีตะวันตก)
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
ศศ.บ. (ภาษาญี�ปุ่น)
ศศ.บ. (ภาษาฝรั�งเศส)
ศศ.บ. (ภาษาเยอรมัน)
ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื�อการสือ� สาร
สําหรับชาวต่างประเทศ)
ศศ.บ. (การจัดการการท่องเที�ยว
เชิงบูรณาการ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (วรรณคดี)
คณะสังคมศาสตร์

คณะวนศาสตร์
ปร.ด.,วท.ม.,วท.บ. (วนศาสตร์)
ปร.ด.,วท.ม. (อุทยาน นันทนาการ
และการท่องเที�ยว)
วท.ม. (การจัดการทรัพยากรป่ าไม้)
วท.ม. (การบริหารทรัพยากรป่ าไม้
และสิ�งแวดล้ อม)
วท.ม. (วนศาสตร์เขตร้ อน)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่ าไม้)

ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
ศศ.บ. (นวัตกรรมการท่องเที�ยว)
คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศศ.ม., ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) ปร.ด.,วท.ม.

(วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์)
วท.ม. (จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ) ปร.ด.,วท.ม. (วิทยาศาสตร์สขุ ภาพสัตว์
และชีวเวชศาสตร์)
วท.ม. (จิตวิทยาชุมชน)
ศศ.ม. (สังคมวิทยาและ
วท.ม. (ชีววิทยาของเซลล์และ
มานุษยวิทยาประยุกต์)
วิทยาศาสตร์กายวิภาค)
ศศ.ม. (พัฒนสังคมศาสตร์ ) วท.ม. (เภสัชและพิษวิทยาทาง
การสัตวแพทย์)
ศศ.ม. (การจัดการความขัดแย้ ง)

ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) ศศ.ม. (การบริหารและพัฒนาสังคม) วท.ม. (ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์)
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์)
ศษ.ม. (การศึกษาเพื�อพัฒนา
น.บ.
ความเป็ นผู้ประกอบการ)
วท.บ. (จิตวิทยา)
ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา)
วท.บ. (ภูมิศาสตร์)

ศศ.บ. (ประวัตศิ าสตร์)
ศษ.ม. (การศึกษาพิเศษ)
ศษ.บ. (สุขศึกษา) -5 ปี
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
ศษ.บ. (ศึกษาศาสตร์)
ศศ.บ. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศกึ ษา)
ศษ.บ. (ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา) -5 ปี
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)




คณะวิทยาศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปร.ด.,วท.ม.,วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ปร.ด.,วศ.ม.,วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)

ปร.ด.,วท.ม.,วท.บ. (เคมี)
ปร.ด.,วท.ม.,วท.บ. (ชีวเคมี)
ปร.ด.,วท.ม.,วท.บ. (สถิต)ิ
ปร.ด.,วท.ม.,วท.บ. (จุลชีววิทยา)
ปร.ด.,วท.ม.,วท.บ. (ฟิ สิกส์)
ปร.ด.,วท.ม.,วท.บ. (พันธุศาสตร์)
ปร.ด.,วท.ม.,วท.บ. (พฤกษศาสตร์)
ปร.ด.,วท.ม. (สัตววิทยา)
ปร.ด., วท.ม. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพ� นื พิภพ)
ปร.ด.,วท.ม. (วิทยาการวัสดุนาโน)
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
วท.ม.,วท.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ม.,วท.บ. (ชีววิทยา)
วท.ม. (มาตรวิทยา)
วท.ม. (รังสีประยุกต์และไอโซโทป)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์พ� ืนพิภพ)
วท.บ. (เคมีอตุ สาหกรรม)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ปร.ด.,วท.ม.,วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ปร.ด.,วท.ม.,วท.บ.
(พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเกษตร)
ปร.ด.,วท.ม.,วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ)
ปร.ด.,วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
ปร.ด.,วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร)
วท.ม. (วิศวกรรมอาหาร)
วท.ม. (เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและ
การจัดการสินค้ าสิ�งทอ)
ป.บัณฑิต (เทคโนโลยีของนํา� ตาล)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส�งิ ทอ)
วท.บ. (นวัตกรรมและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร)

ปร.ด.,วศ.ม.,วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)


ปร.ด.,วศ.ม.,วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

วศ.ด.,วศ.ม.,วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
วศ.ด.,วศ.ม.,วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ด.,วศ.ม.,วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

วศ.ด.,วศ.ม.,วศ.บ. (วิศวกรรมเครื�องกล)
วศ.ด.,วศ.ม.,วศ.บ.(วิศวกรรมสิ�งแวดล้ อม)
ปร.ด.,วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรนํา� )
วศ.ม.,วศ.บ. (วิศวกรรมการบินและอวกาศ)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วศ.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ� สารสําหรับระบบฝังตัว)
วศ.ม. (เทคโนโลยีโครงสร้ างเพื�อ
สิ�งแวดล้ อมสรรค์สร้ าง)
วศ.ม. (การจัดการวิศวกรรม)
วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสร้ างพื�นฐานและ
การบริหาร)

วศ.ม. (เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม)

วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงานและทรัพยากร
เพื�อความยั�งยืน)
วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย)
วศ.ม. (วิศวกรรมป้ องกันอัคคีภยั )
วท.บ. (การจัดการเทคโนโลยีการบิน)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ าเครื�องกลการผลิต)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรนํา� )
วศ.บ. (วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์)
วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู)้

วท.บ. (เคมีบูรณาการ)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชวี ภาพและเทคโนโลยี)
บัณฑิตวิทยาลัย
(โครงการสหวิทยาการ)

โครงการสองปริญญา
(คู่ขนาน / ร่วมนานาชาติ)

ปร.ด.,วท.ม. (พันธุวศิ วกรรมและ
ชีวสารสนเทศ)
ปร.ด.,วท.ม. (การใช้ ท�ดี นิ และ
การจัดการทรัพยากรอย่างยั�งยืน)

วท.บ. (วนศาสตร์-วนศาสตร์ชุมชน) และ
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
วศ.บ. (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) และ
บธ.บ.
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

คณะสิ่งแวดล้อม
ปร.ด.,วท.ม. (วิทยาศาสตร์ส�งิ แวดล้ อม)
ปร.ด.,วท.ม. (เทคโนโลยีและ
การจัดการสิ�งแวดล้ อม)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ�งแวดล้ อม)

ปร.ด.,วท.ม.,วท.บ.
(เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร)
ปร.ด. ,ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
วท.ม.,วท.บ. (ธุรกิจการเกษตร)
ศศ.ม.,วท.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
วท.ม. (การจัดการทรัพยากร)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การประกอบการ)
ศ.บ.







ปร.ด.,วท.ม. (เทคโนโลยีสขุ ภาพสัตว์)
วท.บ. (เทคนิคการสัตวแพทย์)
วท.บ. (การพยาบาลสัตว์)
ไม่ได้ เปิ ดสอนในปี การศึกษา 2561
เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรไทยและนานาชาติ
ภาคปกติและพิเศษ
เฉพาะโครงการภาคพิเศษ

