หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตภูมิภาค ปี การศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตภูมิภาค
กําแพงแสน
คณะเกษตร
กําแพงแสน
ปร.ด.,วท.ม.
(การปรับปรุงพันธุพ์ ืช)
ปร.ด.,วท.ม. (กีฏวิทยา)**
ปร.ด.,วท.ม. (วิจัย
และพัฒนาการเกษตร)
ปร.ด.,วท.ม.(โภชนศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหารสัตว์)
ปร.ด.**,วท.ม. (โรคพืช)
ปร.ด.,วท.ม. (พืชไร่)
ปร.ด.(พืชสวน)**
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์เกษตร)
วท.ม. (วิทยาการปศุสตั ว์)
วท.ม. (ความปลอดภัยของ
อาหารในผลิตผลจากสัตว์)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการจัดการทางดิน)
วท.ม. (วิทยาการพืชสวน)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.บ. (เครื�องจักรกลและ
เมคคาทรอนิกส์เกษตร)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร)
วท.บ. (สัตวศาสตร์)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
กําแพงแสน
วศ.ด.,วศ.ม.,วศ.บ.
(วิศวกรรมเกษตร)
วศ.ด.,วศ.ม.,วศ.บ.
(วิศวกรรมการอาหาร)
วศ.ด.,วศ.ม. (วิศวกรรมชลประทาน)
วศ.ม.,วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื�องกลและ
พลังงาน)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื�องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)**
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการโลจิสติกส์)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปร.ด.,วท.ม.,วท.บ.

(วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกกําลังกาย)
ปร.ด.,วท.ม. (การจัดการกีฬา)
วท.ม. (แอทเลติกเทรนนิ�งและ
วิทยาศาสตร์การเคลื�อนไหว)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ปรด.,วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์)
วท.ม.,วท.บ. (จุลชีววิทยา)**
วท.ม.,วท.บ.** (เคมี)
ศศ.ม.,ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) **
วท.ม. (วิทยาการพืช)

วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส�ิงแวดล้ อม)

วท.ม. (นิตวิ ทิ ยาศาสตร์)
บธ.บ. (การจัดการ)
บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและท่องเที�ยว)
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.บ. (การบัญชีบริหาร)
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการบิน)
ร.บ. (การเมืองและการปกครอง)
วท.บ. (ฟิ สิกส์)**
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)**
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)**
ศศ.บ. (ภาษาตะวันออก)**
ศศ.บ. (นวัตกรรมการท่องเที�ยว)

วท.บ. (ประมง)

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

ศศ.บ. (การโรงแรมและภัตตาคาร)

ปร.ด.,วท.ม. (คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์)
วท.ม. (ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์)
สพ.บ.

ปร.ด.,ศศ.ม. (การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศกึ ษา)**
บัณฑิตวิทยาลัย (โครงการสหวิทยาการ)
วท.บ. (เกษตรและสิ�งแวดล้ อมศึกษา)
ปร.ด.,วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)
ศศ.ม. (พลศึกษา)
ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู้)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
วศ.ม. (การจัดการวิศวกรรม)**
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)

วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีส�งิ แวดล้ อม)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (เคมี)
วท.บ. (ฟิ สิกส์)**
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)

- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์

บธ.ม. (การบริหารและพัฒนา
อุตสาหกรรม)

บธ.บ. (การจัดการโรงแรม
และท่องเที�ยว)
บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
บธ.บ. (การจัดการ)
บธ.บ. (การเงิน)**
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.บ. (การบัญชีบริหาร)
บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์)
บธ.บ. (การเงินและการลงทุน)

วท.บ. (ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต)

- สาขาวิศวกรรมเครื�องกลและการออกแบบ
วศ.ม. (การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี)

วท.บ. (ประมง)**
วท.บ. (สัตวศาสตร์)**

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื�องกลและการออกแบบ)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื�องกลและระบบการผลิต)

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ )

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศศาสตร์)

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา**

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเดินเรือ)

ศ.บ.

วท.บ. (การขนส่งทางทะเล)
วศ.บ. (วิศวกรรมต่อเรือและ
เครื�องกลเรือ)

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

สุพรรณบุรี
บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและท่องเที�ยว)**
วท.บ. (ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
เพื�อการพัฒนาที�ย�งั ยืน)


** เป็ นหลักสูตรเดิมของคณะในวิทยาเขตอืน�







คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร
วท.ม.,วท.บ. (ทรัพยากรเกษตร)
วท.ม.,วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)
วท.บ. (อาหารปลอดภัยและโภชนาการ)

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื�องกล)

วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย
และการจัดการสิ�งแวดล้ อม)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)**
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)**
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื�องกล)**
วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัต)ิ

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื�องกลและ
การผลิต)**
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

คณะวิทยาการจัดการ

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื�ออุตสาหกรรมบริการ)

คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะประมง**

เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

ศรีราชา

หลักสูตรไทยและนานาชาติ
เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ
ภาคปกติและพิเศษ
เฉพาะโครงการภาคพิเศษ
ไม่ได้ เปิ ดสอนในปี การศึกษา 2561

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ
บธ.ม.
น.บ.
บช.บ.
บธ.บ. (การจัดการ)
บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและท่องเที�ยว)**
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.บ. (การเงิน)
รป.บ.
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)**
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)**
วศ.ม. (การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี)**

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)**
วท.บ. (เคมีประยุกต์)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)**
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)**
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื�องกลและการผลิต)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)**
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)**
คณะสาธารณสุขศาสตร์
วท.บ. (อนามัยสิ�งแวดล้ อม)
ส.ม.,ส.บ.

