
ปร.ด.,วท.ม.,
 
วท.บ. ปร.ด.,วท.ม. (เพาะเลี�ยงสตัวน์ํ�า) ปร.ด.,ศศ.ม.,ศศ.บ. (ภาษาไทย) ปร.ด.,วท.ม.,วท.บ. (วนศาสตร)์ ปร.ด.,วท.ม.,วท.บ.

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

     (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. (วศิวกรรมเคม)ี      (เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร)

ปร.ด.,วท.ม.,วท.บ. ปร.ด.,วท.ม. (วทิยาศาสตร์ทางทะเล)     (ปรัชญาและศาสนา)         และการท่องเที�ยว) ปร.ด.,วท.ม.,วท.บ. (ชีวเคม)ี ปร.ด.,วศ.ม.,วศ.บ. (วศิวกรรมคอมพิวเตอร)์ ปร.ด. ,ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)์

     (คหกรรมศาสตร)์ 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.,วท.บ. (ธุรกจิการเกษตร)

ปร.ด.,วท.ม. (กฏีวทิยา) 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) ศศ.ม.,วท.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ)์

ปร.ด.,วท.ม. (ปฐพีวทิยา)          เทคโนโลยีผลิตภณัฑป์ระมง)     เพื�อการสื�อสารระหว่างประเทศ)             และสิ�งแวดล้อม) ปร.ด.,วท.ม.,วท.บ. (ฟิสกิส)์ วศ.ด.,วศ.ม.,วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) วท.ม. (การจัดการทรัพยากร)

ปร.ด.,วท.ม. (พืชไร่) ปร.ด.,วท.ม. (วทิยาศาสตร์ ศศ.ม.,ศศ.บ. (ภาษาตะวนัออก) วท.ม. (วนศาสตร์เขตร้อน) ปร.ด.,วท.ม.,วท.บ. (พันธุศาสตร)์ วศ.ด.,วศ.ม.,วศ.บ. (วศิวกรรมเครื�องกล) ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ)

ปร.ด.,วท.ม. (โรคพืช)          การประมงและเทคโนโลย)ี ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ) วท.ม. (วทิยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้) ปร.ด.,วท.ม.,วท.บ. (พฤกษศาสตร)์ วศ.ด.,วศ.ม.,วศ.บ.(วศิวกรรมสิ�งแวดล้อม) ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การประกอบการ)

ปร.ด.,วท.ม. (สตัวศาสตร)์ วท.บ. (ประมง) ศศ.ม. (ดนตร)ี ปร.ด.,วท.ม. (สตัววทิยา) ปร.ด.,วศ.ม. (วศิวกรรมทรัพยากรนํ�า) ศ.บ.

ปร.ด.,วท.ม. (พืชสวน) ศศ.บ. (ดนตรีไทย) ปร.ด., วท.ม. (วทิยาศาสตร์และ วศ.ม.,วศ.บ. (วศิวกรรมการบินและอวกาศ) วศ.ม. (เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม)

วท.ม.,วท.บ. (เทคโนโลยี ศศ.บ. (ดนตรีตะวนัตก)     เทคโนโลยีพื�นพิภพ) วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วศ.ม. (วศิวกรรมพลังงานและทรัพยากร

         ระบบเกษตร) ศศ.บ. (ภาษาจีน) ปร.ด.,วท.ม. (วทิยาการวสัดุนาโน) วศ.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ               เพื�อความยั�งยืน)

วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) ศศ.บ. (ภาษาญี�ปุ่ น) ปร.ด. (วทิยาศาสตร์ชีวภาพ)               การสื�อสารสาํหรับระบบฝังตวั) วศ.ม. (วศิวกรรมความปลอดภยั)

วท.บ. (การจัดการศตัรพูืช ปร.ด. (บริหารธุรกจิ) ศศ.บ. (ภาษาฝรั�งเศส) วท.ม.,วท.บ. (คณติศาสตร)์ วศ.ม. (เทคโนโลยีโครงสร้างเพื�อ วศ.ม. (วศิวกรรมป้องกนัอคัคภียั)

          และสตัว)์ บช.ม.,บช.บ. ศศ.บ. (ภาษาเยอรมัน) วท.ม.,วท.บ. (ชีววทิยา)              สิ�งแวดล้อมสรรคส์ร้าง) วท.บ. (การจัดการเทคโนโลยีการบิน)

วท.บ. (เคมีการเกษตร) บธ.ม. ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร วท.ม. (มาตรวทิยา) วศ.ม. (การจัดการวศิวกรรม) วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้าเครื�องกลการผลิต)

วท.บ. (วทิยาศาสตร์เกษตร) ศศ.ม. (การเงนิประยุกต)์               สาํหรับชาวต่างประเทศ) วท.ม. (รังสปีระยุกตแ์ละไอโซโทป) วศ.ม. (วศิวกรรมโครงสร้างพื�นฐานและ วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรนํ�า)

วท.บ. (อาหาร โภชนาการ บธ.บ. (การจัดการ) ศศ.บ. (การจัดการการท่องเที�ยว วท.บ. (วทิยาศาสตร์พื�นพิภพ)   การบริหาร) วศ.บ. (วศิวกรรมสาํรวจและสารสนเทศ

    และการกาํหนดอาหาร) บธ.บ. (การจัดการการผลิต)               เชิงบูรณาการ) วท.บ. (เคมีอตุสาหกรรม)   ภมูิศาสตร)์

วท.บ. (สตัวศาสตร์ บธ.บ. (การเงนิ) ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) ศศ.บ. (นิเทศศาสตร)์ วท.บ. (วทิยาศาสตร์ชีวภาพรังส)ี วท.บ. (เคมีบูรณาการ) วศ.บ. (วศิวกรรมซอฟตแ์วร์และความรู)้

         อตุสาหกรรม) บธ.บ. (การตลาด) ศศ.บ. (วรรณคด)ี ศศ.บ. (นวตักรรมการท่องเที�ยว) วท.บ. (วทิยาศาสตร์นิวเคลียร)์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชวีภาพและเทคโนโลย)ี

ปร.ด.,ศศ.ม.,ศษ.บ.-5 ปี (พลศกึษา)        ปร.ด.,สถ.ม. (นวตักรรมอาคาร) ศศ.ม., ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)    ปร.ด.,วท.ม. ปร.ด.,วท.ม.,วท.บ.  (เทคโนโลยีชีวภาพ)

ปร.ด.,วท.ม. (การส่งเสริมสขุภาพ        ปร.ด. (สิ�งแวดล้อมสรรคส์ร้าง) วท.ม. (จิตวทิยา       (วทิยาศาสตร์ชีวภาพทางสตัวแพทย)์ ปร.ด.,วท.ม.,วท.บ.     ปร.ด.,วท.ม. (พันธุวศิวกรรมและ วท.บ. (วนศาสตร-์วนศาสตร์ชุมชน) และ
       และสขุศกึษา)        ภ.สถ.บ.   อตุสาหกรรมและองคก์าร)    ปร.ด.,วท.ม. (วทิยาศาสตร์สขุภาพสตัว์   (พัฒนาผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมเกษตร)           ชีวสารสนเทศ)      ศศ.บ. (สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา)

ปร.ด.,ศศ.ม. (การศกึษานอกระบบ        สถ.บ. วท.ม. (จิตวทิยาชุมชน)       และชีวเวชศาสตร)์ ปร.ด.,วท.ม.,วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ)     ปร.ด.,วท.ม. (การใช้ที�ดนิและ วศ.บ. (วศิวกรรมการบินและอวกาศ) และ 

             เพื�อพัฒนาสงัคม)        วท.บ. (สถาปัตยกรรม) ศศ.ม. (สงัคมวทิยาและ    วท.ม. (ชีววทิยาของเซลล์และ ปร.ด.,วท.ม. (วทิยาศาสตร์การอาหาร)           การจัดการทรัพยากรอย่างยั�งยืน)      บธ.บ.

ปร.ด.,ศษ.ม. (วทิยาศาสตร์ศกึษา)        วท.บ. (นวตักรรมการออกแบบ       มานุษยวทิยาประยุกต)์             วทิยาศาสตร์กายวภิาค) ปร.ด.,วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี

ปร.ด.,ศษ.ม. (หลักสตูรและการสอน)                 ผลิตภณัฑเ์ชิงบูรณาการ) ศศ.ม. (พัฒนสังคมศาสตร์)    วท.ม. (เภสชัและพิษวทิยาทาง        อตุสาหกรรมเกษตร)

ปร.ด.,ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื�อสาร    ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศกึษา) ศศ.ม.
 (การจัดการความขัดแย้ง)             การสตัวแพทย)์ วท.ม. (วศิวกรรมอาหาร)     

                         การศกึษา)    ศศ.ม.


 (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) ศศ.ม. (การบริหารและพัฒนาสงัคม)    วท.ม. (ปรสติวทิยาทางสตัวแพทย)์ วท.ม. (เทคโนโลยีอตุสาหกรรมและ     ปร.ด.,วท.ม. (วทิยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม) ปร.ด.,วท.ม. (เทคโนโลยีสขุภาพสตัว)์

ศศ.ด.,ศษ.ม. (อาชีวศกึษาเพื�อ    ศษ.ม. (การศกึษาเพื�อพัฒนา น.บ.    วท.ม. (จุลชีววทิยาทางการสตัวแพทย)์              การจัดการสนิค้าสิ�งทอ)     ปร.ด.,วท.ม. (เทคโนโลยีและ วท.บ. (เทคนิคการสตัวแพทย)์

       พัฒนาทรัพยากรมนุษย)์       ความเป็นผู้ประกอบการ) วท.บ. (จิตวทิยา) ป.บัณฑติ (เทคโนโลยีของนํ�าตาล)           การจัดการสิ�งแวดล้อม) วท.บ. (การพยาบาลสตัว)์

ศษ.ด.,ศษ.ม. (การวจิัยและ    ศษ.ม. (ปฐมวยัศกึษา) วท.บ. (ภมูิศาสตร)์ วท.บ. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)     วท.บ. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ไม่ได้เปิดสอนในปีการศกึษา 2561

     ประเมินทางการศกึษา)    ศษ.ม. (การศกึษาพิเศษ) ศศ.บ. (ประวตัศิาสตร)์ วท.บ. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ�งทอ)           สิ�งแวดล้อม)   เฉพาะหลักสตูรนานาชาติ

ศษ.ด.,ศษ.ม. (การบริหารการศกึษา)    ศษ.บ. (สขุศกึษา) -5 ปี ศศ.บ. (สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา) วท.บ. (นวตักรรมและเทคโนโลยี   หลักสตูรไทยและนานาชาติ

ศษ.ด.,ศษ.ม. (การสอนคณติศาสตร)์    ศษ.บ. (ศกึษาศาสตร)์ ศศ.บ. (เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา)               อตุสาหกรรมเกษตร)   ภาคปกตแิละพิเศษ

วท.ม. (นันทนาการ)    ศษ.บ. (ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา) -5 ปี ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)์   เฉพาะโครงการภาคพิเศษ

คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
(คู่ขนาน / ร่วมนานาชาติ)

โครงการสองปริญญา

คณะวนศาสตร์

(โครงการสหวิทยาการ)
บณัฑิตวิทยาลยั คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ วิทยาเขตบางเขน

คณะบริหารธุรกิจ

คณะสตัวแพทยศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์คณะเกษตร

คณะส่ิงแวดลอ้ม

คณะประมง คณะมนุษยศาสตร์

คณะเทคนคิการสตัวแพทย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์

หลกัสูตรของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ปีการศึกษา 2561


	บางเขน

