
ปร.ด.,วท.ม., วท.บ. ปร.ด.,วท.ม. (เพาะเล้ียงสตัวน์ า้) ปร.ด.,ศศ.ม.,ศศ.บ. (ภาษาไทย) ปร.ด.,วท.ม.,วท.บ. (วนศาสตร์) ปร.ด.,วท.ม.,วท.บ.(วทิยาการคอมพิวเตอร์) ปร.ด.,วศ.ม.,วศ.บ. (วศิวกรรมวสัดุ) ปร.ด. ,ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
     (เกษตรเขตร้อน) ปร.ด.,วท.ม. (วทิยาศาสตร์การประมง) ปร.ด.,ศศ.ม.,ศศ.บ. ปร.ด.,วท.ม. (อทุยาน นันทนาการ ปร.ด.,วท.ม.,วท.บ. (เคม)ี ปร.ด.,วศ.ม.,วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี) ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร)
ปร.ด.,วท.ม.,วท.บ.(คหกรรมศาสตร์) ปร.ด.,วท.ม. (วทิยาศาสตร์ทางทะเล)     (ปรัชญาและศาสนา)         และการท่องเที่ยว) ปร.ด.,วท.ม.,วท.บ. (ชีวเคม)ี ปร.ด.,วศ.ม.,วศ.บ. (วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) ศศ.ม.,วท.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ)์

ปร.ด.,วท.ม. (กฏีวทิยา) ปร.ด.,วท.ม. (การจัดการประมง) ปร.ด.,ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต)์ วท.ม. (การจัดการทรัพยากรป่าไม้) ปร.ด.,วท.ม.,วท.บ. (สถติ)ิ วศ.ด.,วศ.ม.,วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) วท.ม. (เศรษฐศาสตร์ประยุกตส์ าหรับ
ปร.ด.,วท.ม. (ปฐพีวทิยา) ปร.ด.,วท.ม. (วทิยาศาสตร์และ ปร.ด.,ศศ.ม. (ภาษาองักฤษ วท.ม. (การบริหารทรัพยากรป่าไม้ ปร.ด.,วท.ม.,วท.บ. (จุลชีววทิยา) วศ.ด.,วศ.ม.,วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา)             การเกษตรและสิ่งแวดล้อม)
ปร.ด.,วท.ม. (พืชไร่)          เทคโนโลยีผลิตภณัฑป์ระมง)     เพ่ือการสื่อสารระหว่างประเทศ)             และสิ่งแวดล้อม) ปร.ด.,วท.ม.,วท.บ. (ฟิสกิส)์ วศ.ด.,วศ.ม.,วศ.บ. (วิศวกรรมอตุสาหการ) วท.ม. (ธุรกจิการเกษตร)
ปร.ด.,วท.ม. (โรคพืช) ปร.ด.,วท.ม. (วทิยาศาสตร์ ปร.ด.,ศศ.ม. (ภาษาตะวนัออก) วท.ม. (วนศาสตร์เขตร้อน) ปร.ด.,วท.ม.,วท.บ. (พันธุศาสตร์) วศ.ด.,วศ.ม.,วศ.บ. (วศิวกรรมเคร่ืองกล) วท.ม. (การจัดการทรัพยากร)
ปร.ด.,วท.ม. (สตัวศาสตร์)          การประมงและเทคโนโลยี) ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ) วท.ม. (วทิยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้) ปร.ด.,วท.ม.,วท.บ. (พฤกษศาสตร์) วศ.ด.,วศ.ม.,วศ.บ.(วศิวกรรมสิ่งแวดล้อม) ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ)
ปร.ด.,วท.ม. (พืชสวน) วท.บ. (ประมง) ศศ.ม. (ดนตรี) ปร.ด.,วท.ม. (สตัววทิยา) ปร.ด.,วศ.ม. (วศิวกรรมทรัพยากรน า้) ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การประกอบการ)
วท.ม.,วท.บ. (เทคโนโลยีระบบเกษตร) ศศ.บ. (ดนตรีไทย) ปร.ด., วท.ม. (วทิยาศาสตร์และ วศ.ม.,วศ.บ. (วศิวกรรมการบินและอวกาศ) ศ.บ.

วท.ม.,วท.บ. (วทิยาศาสตร์เกษตร) ศศ.บ. (ดนตรีตะวนัตก)     เทคโนโลยีพ้ืนพิภพ) วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ประยุกตแ์ละธุรกจิเกษตร)
วท.ม.(โภชนศาสตร์ ศศ.บ. (ภาษาจีน) ปร.ด.,วท.ม. (วทิยาการวสัดนุาโน) วศ.ม. (ปัญญาประดษิฐ์และอนิเทอร์เนต็ของสรรพสิ่ง) วศ.ม. (เทคโนโลยีการผลิตทางอตุสาหกรรม)
    สตัวอ์ตุสาหกรรม)      ปร.ด. (บริหารธุรกจิ) ศศ.บ. (ภาษาญ่ีปุ่ นธุรกจิ) ปร.ด. (วทิยาศาสตร์ชีวภาพ) วศ.ม. (เทคโนโลยีโครงสร้างเพ่ือ วศ.ม. (วศิวกรรมพลังงานและทรัพยากร

วท.ม.(ส่งเสริมและการจัดการ      บธ.ม.,บธ.บ. ศศ.บ. (ภาษาฝร่ังเศส) วท.ม.,วท.บ. (คณิตศาสตร์)              สิ่งแวดล้อมสรรคส์ร้าง)               เพ่ือความยั่งยืน)
           นวตักรรมเกษตร)      บช.ม (ข้อมูลและการวเิคราะห์) ศศ.บ. (ภาษาเยอรมัน) ศศ.บ. (วรรณคดี) วท.ม.,วท.บ. (ชีววทิยา) วศ.ม. (การจัดการวศิวกรรม) วศ.ม. (วศิวกรรมความปลอดภยั)
วท.บ. (การจัดการศตัรูพืชและสตัว)์     ศศ.ม. (การเงินประยุกต์) ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) วท.ม. (มาตรวทิยา) วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหาร) วศ.ม. (วศิวกรรมป้องกนัอคัคภียั)

วท.บ. (เคมีการเกษตร)      บช.บ. ศศ.บ. (ภาษาไทยเพ่ือ ศศ.บ. (การสร้างสรรคก์ารบริการ วท.ม. (รังสปีระยุกตแ์ละไอโซโทป) วท.บ. (วทิยาศาสตร์ชีวภาพรังส)ี วท.บ. (การจัดการเทคโนโลยีการบิน)
วท.บ. (อาหาร โภชนาการ      บธ.บ. (การจัดการ)   การสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ)            เพ่ือธุรกจิการท่องเที่ยว) วท.ม. (วทิยาศาสตร์เพ่ือชีวติ) วท.บ. (วทิยาศาสตร์นิวเคลียร์) วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต)
    และการก าหนดอาหาร)      บธ.บ. (การจัดการการปฏิบัตกิารและเทคโนโลยี) ศศ.บ. (การจัดการ ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกจิ) วท.ม. (วทิยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์) วท.บ. (เคมีบูรณาการ) วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน า้)

วท.บ.(สตัวศาสตร์      บธ.บ. (การเงิน)   การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ) ศศ.บ. (ภาษาเกาหลีธุรกจิ) วท.บ. (วทิยาศาสตร์พ้ืนพิภพ) วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี) วศ.บ. (วิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศภมูิศาสตร์)
         อตุสาหกรรม)      บธ.บ. (การตลาด) วท.บ. (เคมีอตุสาหกรรม) วท.บ. (วิทยาการและเทคโนโลยพีอลิเมอร์) วศ.บ. (วศิวกรรมซอฟตแ์วร์และความรู้)

ปร.ด.,ศศ.ม.,ศษ.บ. (พลศกึษา)       ปร.ด.,สถ.ม. (นวตักรรมอาคาร) ศศ.ม., ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)    ปร.ด.,วท.ม. (วทิยาศาสตร์สขุภาพสตัว์ ปร.ด.,วท.ม.,วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ปร.ด.,วท.ม. (การส่งเสริมสขุภาพ       ปร.ด.,สถ.ม. (สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง) วท.ม. (จิตวทิยา       และชีวเวชศาสตร์) ปร.ด.,วท.บ.     ปร.ด.,วท.ม. (พันธุวศิวกรรมและ วท.บ. (วนศาสตร์-วนศาสตร์ชุมชน) และ
       และสขุศกึษา)       ปร.ด. (ภมูิสถาปัตยกรรม)   อตุสาหกรรมและองคก์าร)    ปร.ด.   (พัฒนาผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมเกษตร)           ชีวสารสนเทศ)      ศศ.บ. (สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา)
ปร.ด.,ศศ.ม. (การส่งเสริมการเรียนรู้       ภ.สถ.ม.,ภ.สถ.บ. วท.ม. (จิตวทิยาชุมชน)       (วทิยาศาสตร์ชีวภาพทางสตัวแพทย์) ปร.ด.,วท.ม.,วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ)     ปร.ด.,วท.ม. (การใช้ที่ดนิและ วศ.บ. (วศิวกรรมการบินและอวกาศ) และ 
       ตลอดชีวติเพ่ือพัฒนาสงัคม)       สถ.บ. ศศ.ม. (สงัคมวทิยาและ    ป.บัณฑติช้ันสงู ปร.ด.,วท.ม. (วทิยาศาสตร์การอาหาร)           การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน)      บธ.บ.

ปร.ด.,ศษ.ม. (วทิยาศาสตร์ศกึษา)       วท.บ. (สถาปัตยกรรม)       มานุษยวทิยาประยุกต์)       (วทิยาศาสตร์การสตัวแพทย์คลินิก) ปร.ด.,วท.ม. (นวตักรรมและการจัดการ
ปร.ด.,ศษ.ม. (หลักสตูรและการสอน)       วท.บ. (นวตักรรมการออกแบบ ศศ.ม. (การบริหารและ    วท.ม. (เภสชัและพิษวทิยาทาง        อตุสาหกรรมเกษตร)     
ปร.ด.,ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสาร                 ผลิตภณัฑเ์ชิงบูรณาการ)       พัฒนาสงัคม)             การสตัวแพทย์) วท.ม. (พัฒนาผลิตภณัฑแ์ละนวตักรรม)     ปร.ด.,วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

                         การศกึษา) น.บ.    วท.ม. (จุลชีววทิยาทางการสตัวแพทย์) วท.ม. (เทคโนโลยีอตุสาหกรรมและ     ปร.ด.,วท.ม. (เทคโนโลยีและ ปร.ด.,วท.ม. (เทคโนโลยีสขุภาพสตัว์)

ปร.ด.,ศษ.ม. (ปฐมวยัศกึษา)    ศษ.ด.,ศษ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) วท.บ. (จิตวทิยา)          การจัดการสนิค้าสิ่งทอ)           การจัดการสิ่งแวดล้อม) วท.บ. (เทคนิคการสตัวแพทย์)
ปร.ด.,ศษ.ม. (การศกึษาเพ่ือพัฒนา    วท.ม. (นันทนาการ) วท.บ. (ภมูิศาสตร์) ป.บัณฑติ (เทคโนโลยีของน า้ตาล)     วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) วท.บ. (การพยาบาลสตัว์)
      ความเป็นผู้ประกอบการ)    ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศกึษา) ศศ.บ. (ประวตัศิาสตร์) ป.บณัฑติ (เทคโนโลยีเคร่ืองดื่มและการจัดการ)           

ปร.ด.,ศษ.ม. (วิธวีิทยาการวิจยัและประเมิน)    ศศ.ม. (จติวทิยาการศกึษาและการแนะแนว) ศศ.บ. (สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา) วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)  ไม่ได้เปิดสอนในปีการศกึษา 2563

ศศ.ด.,ศษ.ม. (อาชีวศกึษาเพ่ือ    ศษ.ม. (การศกึษาพิเศษ) ศศ.บ. (เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา) วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ)   หลักสตูรไทยและนานาชาติ      เฉพาะหลักสตูรนานาชาติ

       พัฒนาทรัพยากรมนุษย์)    ศษ.บ. (สขุศกึษา) ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) วท.บ. (นวัตกรรมและเทคโนโลยี     วท.บ. (ศาสตร์แห่งแผ่นดนิ   ภาคปกติและพิเศษ                เฉพาะโครงการภาคพิเศษ

ศษ.ด.,ศษ.ม. (การบริหารการศกึษา)    ศษ.บ. (ศกึษาศาสตร์)               อตุสาหกรรมเกษตร)            เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน)  ไม่ได้รับนิสติใหม่และนิสติทั้งหมดส าเรจ็การศกึษาหมดแล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
(คู่ขนาน / ร่วม

โครงการสองปริญญา

คณะวน

(โครงการสห
บณัฑิตวิทยาลยั คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ วิทยาเขตบางเขน

คณะ

คณะสตัว

คณะเศรษฐศาสตร์คณะเกษตร

คณะส่ิงแวดลอ้ม

คณะประมง คณะมนุษยศาสตร์

คณะเทคนิคการสตัวแพทย์

คณะสถาปัตยกรรม คณะสงัคมศาสตร์

หลกัสูตรของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ปีการศึกษา 2563

วิทยาลยับูรณาการ


