
วท.ม. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี วศ.ม. (การจัดการวศิวกรรม)** วท.ม.,วท.บ. (ทรัพยากรเกษตร)

ปร.ด.,วท.ม. วศ.ด.,วศ.ม.,วศ.บ. ปรด.,วท.ม. (วทิยาศาสตร์ชีวผลิตภณัฑ)์             ผลิตภณัฑธ์รรมชาต)ิ วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) วท.ม.,วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)

(การปรับปรงุพันธุพ์ืช)      (วศิวกรรมเกษตร) วท.ม.,วท.บ. (จุลชีววทิยา)** วท.บ. (วทิยาการคอมพิวเตอร)์  - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ วท.บ. (อาหารปลอดภยัและโภชนาการ)

ปร.ด.,วท.ม. (กฏีวทิยา)** วศ.ด.,วศ.ม.,วศ.บ. วท.ม.,วท.บ.** (เคม)ี วท.บ. (วทิยาศาสตร์และ วศ.ม. (วศิวกรรมเครื�องกล) วท.บ. (ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต)

ปร.ด.,วท.ม. (วจิัย      (วศิวกรรมการอาหาร) ศศ.ม.,ศศ.บ. (รัฐศาสตร)์ **           เทคโนโลยีสิ�งแวดล้อม)  - สาขาวิศวกรรมเครื�องกลและการออกแบบ วท.บ. (ประมง)**

     และพัฒนาการเกษตร) วศ.ด.,วศ.ม. (วศิวกรรมชลประทาน) วท.ม. (วทิยาการพืช) วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วศ.ม. (การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี) วท.บ. (สตัวศาสตร)์**

ปร.ด.,วท.ม.(โภชนศาสตร์และ วศ.ม.,วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ�งแวดล้อม) วท.บ. (เคม)ี วศ.ม. (วศิวกรรมความปลอดภยั

     เทคโนโลยีอาหารสตัว)์ วศ.ม. (วศิวกรรมเครื�องกลและ วท.ม. (นิตวิทิยาศาสตร)์ วท.บ. (ฟิสกิส)์**   และการจัดการสิ�งแวดล้อม)

ปร.ด.**,วท.ม. (โรคพืช)            พลังงาน) บธ.บ. (การจัดการ) วท.บ. (คณติศาสตร์ประยุกต)์ วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า)**

ปร.ด.,วท.ม. (พืชไร่) วศ.บ. (วศิวกรรมเครื�องกล) บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและท่องเที�ยว) วศ.บ. (วศิวกรรมคอมพิวเตอร)์** บธ.ม.

ปร.ด.(พืชสวน)** วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน) บธ.บ. (การตลาด) วศ.บ. (วศิวกรรมเครื�องกล)** น.บ.

ปร.ด. (วทิยาศาสตร์เกษตร) วศ.บ. (วศิวกรรมคอมพิวเตอร)์** บธ.บ. (การบัญชีบริหาร) บธ.ม. (การบริหารและพัฒนา วศ.บ. (วศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละ บช.บ.

วท.ม. (วทิยาการปศสุตัว)์ วศ.บ. (วศิวกรรมอตุสาหการ- บธ.บ. (การจัดการธุรกจิการบิน)             อตุสาหกรรม)              ระบบอตัโนมัต)ิ บธ.บ. (การจัดการ)

วท.ม. (ความปลอดภยัของ              โลจิสตกิส)์ ร.บ. (การเมืองและการปกครอง) บธ.บ. (การจัดการโรงแรม วศ.บ. (วศิวกรรมเครื�องกลและ บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและท่องเที�ยว)**

     อาหารในผลิตผลจากสตัว)์ วศ.บ. (วศิวกรรมคอมพิวเตอร)์ วท.บ. (ฟิสกิส)์**             และท่องเที�ยว)             การผลิต)** บธ.บ. (การตลาด)

วท.ม. (วทิยาศาสตร์และ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) บธ.บ. (ธุรกจิระหว่างประเทศ) วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา) บธ.บ. (การเงนิ)

     เทคโนโลยีการจัดการทางดนิ) วท.บ. (วทิยาศาสตร์ชีวภาพ) บธ.บ. (การจัดการ) วศ.บ. (วิศวกรรมเครื�องกลและการออกแบบ) รป.บ.

วท.ม. (วทิยาการพืชสวน) วท.บ. (วทิยาการคอมพิวเตอร)์** บธ.บ. (การเงนิ)** วศ.บ. (วิศวกรรมเครื�องกลและระบบการผลิต) ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)**

วท.บ. (เกษตรศาสตร)์ วท.บ. (คณติศาสตร์ประยุกต)์ บธ.บ. (การตลาด) วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ)

วท.บ. (เครื�องจักรกลและ    ปร.ด.,วท.ม.,วท.บ. ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)** บธ.บ. (การบัญชีบริหาร) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์)

     เมคคาทรอนิกสเ์กษตร)   (วทิยาศาสตร์การกฬีาและ ศศ.บ. (ภาษาตะวนัออก)** บธ.บ. (การจัดการโลจิสตกิส)์ วศ.บ. (วศิวกรรมคอมพิวเตอร์และ วศ.ม. (วศิวกรรมโยธา)**

วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ   การออกกาํลังกาย) ศศ.บ. (นวตักรรมการท่องเที�ยว) บธ.บ. (การเงนิและการลงทุน)   สารสนเทศศาสตร)์ วศ.ม. (การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี)**

     ทางการเกษตร)    ปร.ด.,วท.ม. (การจัดการกฬีา) ศศ.บ. (ภาษาองักฤษเพื�ออุตสาหกรรมบริการ) วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)**

วท.บ. (สตัวศาสตร)์ วท.ม. (แอทเลตกิเทรนนิ�งและ ศศ.บ. (การโรงแรมและภตัตาคาร)    วท.บ. (เคมีประยุกต)์

       วทิยาศาสตร์การเคลื�อนไหว) วท.บ. (วทิยาศาสตร์การเดนิเรือ) วท.บ. (วทิยาการคอมพิวเตอร)์**

ศ.บ. วท.บ.
 
(การขนส่งทางทะเล) วท.บ. (คณติศาสตร์ประยุกต)์**

            ศ.ม.
 
(เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ) วศ.บ. (วศิวกรรมต่อเรือและ วศ.บ. (วศิวกรรมเครื�องกลและการผลิต)

   ปร.ด.,วท.ม. (คลินิกศกึษาทางสตัวแพทย)์    เครื�องกลเรือ) วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า)

   วท.ม. (ระบาดวทิยาทางสตัวแพทย)์ วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา)

   วท.บ. (ประมง) ปร.ด.,ศศ.ม. (การพัฒนา สพ.บ. **  เป็นหลักสตูรเดมิของคณะในวทิยาเขตอื�น วศ.บ. (วศิวกรรมคอมพิวเตอร)์**

        ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)   หลักสตูรไทยและนานาชาติ วศ.บ. (วศิวกรรมอตุสาหการ)**

ปร.ด. (วทิยาศาสตร์ศกึษา)** บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและท่องเที�ยว)**   เฉพาะหลักสตูรนานาชาติ

วท.บ. (เกษตรและสิ�งแวดล้อมศกึษา) วท.บ. (ศาสตร์แห่งแผ่นดนิ   ภาคปกตแิละพิเศษ    

ศศ.ม. (พลศกึษา)    ปร.ด.,วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)            เพื�อการพัฒนาที�ยั�งยืน)   เฉพาะโครงการภาคพิเศษ วท.บ. (อนามัยสิ�งแวดล้อม)

ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู้)        ไม่ได้เปิดสอนในปีการศกึษา 2561 ส.ม.,ส.บ.

คณะวิทยาศาสตร ์ศรีราชา
และอุตสาหกรรมเกษตร
คณะทรพัยากรธรรมชาติ

จงัหวดัสกลนคร
เฉลิมพระเกียรติกําแพงแสน ศรีราชา

คณะวิทยาการจดัการ

คณะสตัวแพทยศาสตร์

คณะศึกษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร์

วิทยาการจดัการ

คณะศิลปศาสตรแ์ละ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตภูมิภาค

คณะวิศวกรรมศาสตร์

กําแพงแสน

คณะเกษตร 

กําแพงแสน

คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตรแ์ละวิศวกรรมศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร ์ศรีราชา**

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

บณัฑิตวิทยาลยั (โครงการสหวิทยาการ)

หลกัสูตรของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตภูมิภาค ปีการศึกษา 2561

คณะประมง**

คณะวิทยาศาสตรก์ารกีฬา

คณะวิศวกรรมศาสตรศ์รีราชา

คณะสาธารณสุขศาสตร์

สุพรรณบุรี


	วิทยาเขต

