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คณะเกษตรศาสตร
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี 133

วิทยาศาสตรบัณฑิต ประมง ปริญญาตรี 122
วิทยาศาสตรบัณฑิต พืชไร ปริญญาตรี 180
วิทยาศาสตรบัณฑิต พืชสวน ปริญญาตรี 74

วิทยาศาสตรบัณฑิต ไมระบุ (ในกรณีที่นักศึกษาเขาใหมยังไมไดเลือกสาขาวิชา) ปริญญาตรี 165
วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร ปริญญาตรี 177
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร ปริญญาโท 3
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาโท 2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท ปริญญาโท 13
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เกษตรศาสตร ปริญญาเอก 5

นิติศาสตร
หลักสูตรภาษาไทย นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร ปริญญาตรี 1385

บริหารศาสตร
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร ปริญญาตรี 520

บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการตลาด ปริญญาตรี 437
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 532
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมบริการ ปริญญาตรี 358
บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ปริญญาตรี 396
บัญชีบัณฑิต การบัญชี ปริญญาตรี 681
ศิลปศาสตรบัณฑิต เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ปริญญาตรี 47

หลักสูตรภาษาตางประเทศ บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหวางประเทศ ปริญญาตรี 67
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ ปริญญาโท 22

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนบูรณาการศาสตร ปริญญาโท 2
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พัฒนบูรณาการศาสตร ปริญญาเอก 3

เภสัชศาสตร
หลักสูตรภาษาไทย เภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตร ปริญญาตรี 492

ประกาศนียบัตรบัณฑิต โฮมีโอพาธีย ประกาศนียบัตรบัณฑิต 0
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชภัณฑและผลิตภัณฑธรรมชาติ ปริญญาโท 1
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ ปริญญาโท

คณะรัฐศาสตร
หลักสูตรภาษาไทย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร ปริญญาตรี 871

รัฐศาสตรบัณฑิต การปกครอง ปริญญาตรี 450

คณะ / หนวยงานเทียบเทา
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รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การปกครองทองถิ่น ปริญญาโท 13
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร ปริญญาเอก 0

คณะวิทยาศาสตร
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี ปริญญาตรี 262

วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา ปริญญาตรี 256
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการยาง ปริญญาตรี 72
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 258
วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส ปริญญาตรี 137
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร ปริญญาตรี 199
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ปริญญาตรี 262
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี ปริญญาโท 11
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาโท 4
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท 9
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ปริญญาโท 6
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกส ปริญญาโท 8
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร ปริญญาโท 0
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร ปริญญาโท 2
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมี ปริญญาเอก 11
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาเอก 1
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟสิกส ปริญญาเอก 8

คณะวิศวกรรมศาสตร

หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ไมระบุ (ในกรณีที่นักศึกษาเขาใหมยังไมไดเลือกสาขาวิชา) ปริญญาตรี 597
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ ปริญญาตรี 131
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี 356
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา ปริญญาตรี 361
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี 319
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม ปริญญาตรี 19
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี 375
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาโท 4
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา ปริญญาโท 15
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา ปริญญาโท 2
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม ปริญญาโท 5
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาโท 13
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาเอก 10
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา ปริญญาเอก 3
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธา ปริญญาเอก 4
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม ปริญญาเอก 4
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาเอก 7

คณะศิลปศาสตร
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยว ปริญญาตรี 218

ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาสังคม ปริญญาตรี 192
ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร ปริญญาตรี 131
ศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร ปริญญาตรี 41
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน ปริญญาตรี 150
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุน ปริญญาตรี 158
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ปริญญาตรี 144
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม ปริญญาตรี 4
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ปริญญาตรี 235
ศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปะการแสดง ปริญญาตรี 24
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ปริญญาโท 7
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ปริญญาโท 8
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศาสตรการพัฒนา ปริญญาโท 3

คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปประยุกตบัณฑิต การออกแบบผลิตภัณฑ ปริญญาตรี 206

ศิลปประยุกตมหาบัณฑิต การออกแบบผลิตภัณฑ ปริญญาโท 3
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การออกแบบผลิตภัณฑ ปริญญาเอก 9

วิทยาแพทยศาสตรและการสาธารณสุข
หลักสูตรภาษาไทย แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ปริญญาตรี 131

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร ปริญญาตรี 383

โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร
หลักสูตรภาษาไทย พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร ปริญญาตรี 61


