Name

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รหัสหน่ วยงาน
Dimension Group

B01000000 คณะเกษตร
B01610091 โครงการปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรเขตร้ อนและบริหารธุรกิจ สาขาการค้ า
ระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ)
B01620091 โครงการหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้ อน(หลักสู ตรนานาชาติ)ภาคพิเศษ
B01720092 โครงการปริญญาโท สาขาการสื่ อสารเพือ่ การพัฒนา (หลักสู ตรนานาชาติ ภาคพิเศษ)
B01730092 โครงการหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรเขตร้ อน ภาคพิเศษ
B01740092 โครงการปริญญาโทส่ งเสริมการเกษตรสาหรับผู้บริหาร(ภาคพิเศษ)
B01750092 โครงการหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
B01760092 โครงการหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้ อน(ภาคพิเศษ)
B01810093 โครงการหลักสู ตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรเขตร้ อน ภาคพิเศษ (หลักสู ตรนานาชาติ)
B01820093 โครงการหลักสู ตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้ อน (ภาคพิเศษ)
โครงการหลักสู ตรวิทยาศาสตร์ บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรยัง่ ยืน (หลักสู ตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ
B02000000 คณะประมง
B02710091 โครงการหลักสู ตรนานาชาติ เกษตรเขตร้ อน
B02720092 โครงการนานาชาติ ระดับปริญญาโท สาขาการจัดการประมง
B03000000 คณะวนศาสตร์
B03710092 โครงการปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรป่ าไม้และสิ่ งแวดล้ อม ภาคพิเศษ
B04000000 คณะวิทยาศาสตร์
B04610091 โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
B04710092 โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
B05000000 คณะวิศวกรรมศาสตร์
B05610091 โครงการเปิ ดสอนปริญญาตรีวศิ วกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ
B05620091 โครงการหลักสู ตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) และ
บริหารธุรกิจ
B05640091 โครงการเปิ ดสอนหลักสู ตรระดับปริญญาตรี นานาชาติ
B05670091 โครงการหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (ภาคพิเศษ)
B05670191 โครงการเปิ ดสอนปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบิน
B05670291 โครงการเปิ ดสอนปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการบิน
B05670391 โครงการเปิ ดสอนปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน

B05710091
B05720092
B05730092
B05740092
B05750092
B05760092
B05770092
B05780092
B05790092
B05800092
B05810092
B05820092
B05830092
B05840092
B05850093
B05860092
B05870092
B05880094
B05880192
B05880292
B05880393
B05890092

B06000000
B06650094
B06680092
B06690092
B06700092
B06710092
B06720092

โครงการบัณฑิตศึกษานานาชาติ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
โครงการเปิ ดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา หลักสู ตรนานาชาติ
โครงการปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ (เปลี่ยนสถานะเป็ น B 058801)
โครงการปริญญาโท สาขาวิศวกรรมชลประทาน ภาคพิเศษ
โครงการปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ (เปลี่ยนสถานะเป็ น B058802)
โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรนา้
โครงการหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้ อม ภาคพิเศษ
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ
โครงการหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้ อม หลักสู ตรนานาชาติ
โครงการปริญญาโท ICTES(หลักสู ตรนานาชาติ)ภาคพิเศษ
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้ างพืน้ ฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ
โครงการปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ
โครงการเปิ ดสอนหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สขา วิศวกรรมป้องกันอัคคีภยั ภาคพิเศษ
โครงการปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ (เปลี่ยนสถานะเป็ น B058803)
โครงการเปิ ดสอนหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศระหว่างมหาวิทยาลัย
เกษตรศาตร์ และกองทัพอากาศ (โรงเรียนนายเรืออากาศ)
โครงการเปิ ดสอนหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการวิศวกรรม (นานาชาติ)ภาคพิเศษ
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โครงการปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
โครงการปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
โครงการปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โครงการหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโครงสร้ างเพือ่ สิ่ งแวดล้ อมสรรค์ สร้ าง(ภาคพิเศษ)
โครงการสหวิทยาการ วิศวกรรมสิ่ งแวดล้ อมขั้นสู งและยัง่ ยืน
คณะศึกษาศาสตร์
โครงการหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ)
โครงการปริญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เปิ ดสอน ณ
จังหวัดกระบี่
โครงการหลีกสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา(ภาคพิเศษ)
โครงการหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา(ภาคพิเศษ)
โครงการปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาคพิเศษ

B06730092 โครงการหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ภาคพิเศษ
B06740092 โครงการปริญญาโท สาขาวิชาสุ ขศึกษา ภาคพิเศษ
B06750092 โครงการหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ภาคพิเศษ (กองแผนไม่มี) ย้ายไปคณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา
กพส.
B06770092 โครงการหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษาภาคพิเศษ
B06780092 โครงการหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสู ตรและการสอน ภาคพิเศษ
B06790092 โครงการหลักสู ตรศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
B06800092 โครงการหลักสู ตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา(ภาคพิเศษ)
B06810093 โครงการหลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎีบันฑิต สาขาหลักสู ตรการสอน ภาคพิเศษ
B06820093 โครงการหลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ
B06830093 โครงการหลักสู ตรศึกษาศาตรดุษฏีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ภาคพิเศษ
B06840093 โครงการหลักสู ตร ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา ภาคพิเศษ
B06850092 โครงการหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ศึกษา(ภาคพิเศษ)
B06860092 โครงการหลักสู ตรศิลปกศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวภาคพิเศษ
B07000000 คณะเศรษฐศาสตร์
B07610091 โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
B07620091 โครงการหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ
B07630091 โครงการศิลปศาตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ การประกอบการ(หลักสู ตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ
B07640091 โครงการหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตร (ภาคพิเศษ)
B0765
โครงการหลักสู ตรวิทยาศาสตร์ บัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)
B07690092 โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่ วยงานการเรียนการสอนจังหวัดลพบุรี
B07740092
B07750091
B07760093
B07770092
B07780092
B07780192
B07780292
B07780393
B07790092
B07790192
B07790292

โครงการหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) ภาคพิเศษ(เปลี่ยนสถานะเป็ น B0774)
โครงการหลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ เกษตร นานาชาติ
โครงการหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตร
โครงการหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ )ภาคคา่
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
โครงการหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)(ย้ายไป B0781)
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจาภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรและทรัพยากร
โครงการหลักสู ตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์ เกษตร)ภาคพิเศษ
โครงการหลักสู ตรศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร)ภาคพิเศษ

B07810093
B08000000
B08610091
B08620091
B08630091
B08640091
B08650091
B08710092
B08720092
B08730092
B08740092
B08750092
B08760092
B10000000
B10610091
B10620094
B10660091
B10670091
B10730092
B10740092
B11000000
B11420094
B11610091
B11620091

โครงการหลักสู ตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
คณะสังคมศาสตร์
โครงการเปิ ดสอนหลักสู ตรศิลปศาสตร์ บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
โครงการหลักสู ตรนิติศาสตร์ บัณฑิต ภาคพิเศษ
โครงการหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษา ภาคพิเศษ
โครงการหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา(ภาคพิเศษ)
โครงการหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมศิ าสตร์ (ภาคพิเศษ)
โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์ การ ภาคพิเศษ
โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ จ.ราชบุรี
โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุ มชน ภาคพิเศษ
โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ
โครงการหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง (ภาคพิเศษ)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการหลักสู ตรปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ
โครงการหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีของนา้ ตาล
โครงการหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ(ภาคพิเศษ)
โครงการหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งทอ(ภาคพิเศษ)
โครงการหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรภาคพิเศษ
โครงการหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร(ภาคพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์
ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์
โครงการหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ
โครงการหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสารสาหรับช่ าวต่ างประเทศ(หลักสู ตรนานาชาติ)ภาค
พิเศษ
B11630091 โครงการหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ(หลักสู ตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ
B11710092
B11720092
B11730092
B11740092
B11750092
B11810093

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ
โครงการหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีชาติพันธุ์วทิ ยา ภาคพิเศษ
โครงการหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์ เฉพาะ(ภาคพิเศษ)
โครงการหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ประยุกต์ (ภาคพิเศษ)
โครงการหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)
โครงการหลักสู ตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย(ภาคพิเศษ)

B11820093 โครงการหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารระหว่างประเทศ(หลักสู ตรนานาชาติ)ภาค
พิเศษ
B12000000 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
B12710092 โครงการบัณฑิตศึกษาหลักสู ตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้ อมมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
B12720092 โครงการบัณฑิตศึกษา สาขา นวัตกรรมอาคาร (ภาคพิเศษ)
B13000000 คณะบริหารธุรกิจ
B13510091 โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ ภาคปกติ
B13610091 โครงการปริญญาตรีการบัญชี ภาคพิเศษ
B13720092 โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
B13730092 โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.)
B13740092 โครงการปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ภาคคา่
B13750092 โครงการปริญญาโท สาหรับผู้บริหาร (Ex - MBA Program)
B13760092 โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ (สุ พรรณบุรี)
B13770092 โครงการปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ
B13780092 โครงการปริญญาโทสาหรับผู้บริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)
B13810093 โครงการหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ(ภาคพิเศษ)
B30000000 บัณฑิตวิทยาลัย
B30710092 โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม(ภาคพิเศษ)บัณฑิตวิทยาลัย
B30720094 โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการใช้ ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน ภาคพิเศษ
B30730092 โครงการหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโลกาภิวตั น์ ศึกษา(ภาคพิเศษ)
B30740092 โครงการหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศึกษา (ภาคพิเศษ)
C02000000 คณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
C02640091 โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
C02640191 โครงการหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)
C02640291 โครงการหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาคพิเศษ)
C02640391 โครงการหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่ งแวดล้ อม(ภาคพิเศษ)
C03000000 คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ
C03610091 โครงการหลักสู ตรบัญชีบัณฑิต(ภาคพิเศษ)
C03620091 โครงการหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ(ภาคพิเศษ)
C03710092 โครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA) ภาคพิเศษ
C31000000 สานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
C31610091 โครงการสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิต (ต่ อเนือ่ ง) ภาคพิเศษ
C31710092 โครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ

C31720093
C31730093
F91000000
F91610091
F91710092
K01000000
K01710092
K01810093
K05000000
K05610091
K05630091
K05640091
K05650091
K05660091
K06000000
K06610091
K06740092
K16000000
K16610091
K16620091
K16630091
K16640091
K16710092
K17000000
K17710092
K17810093
K30000000
K30410091
K30410491
K30410591
P31000000
P31620091

โครงการศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
โครงการหลักสู ตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชีวศึกษา ภาคพิเศษ
วิทยาลัยการชลประทาน
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ วิทยาลัยการชลประทาน
โครงการเปิ ดสอนปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมชลประทาน
คณะเกษตร กาแพงแสน
โครงการหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช (ภาคพิเศษ)
โครงการหลักสู ตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช (ภาคพิเศษ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
โครงการเปิ ดสอนปริญญาตรีวศิ วกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ
โครงการเปิ ดสอนปริญญาตรีวศิ วกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ -2
โครงการหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)
โครงการหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร(ภาคพิเศษ)
โครงการหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(ภาคพิเศษ)
คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์
โครงการวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา ภาคพิเศษ
โครงการหลักสู ตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุ มชน(ภาคพิเศษ)
คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
โครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาคพิเศษ)
โครงการหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษ(ภาคพิเศษ)
โครงการหลักสู ตรวิทยาศาสตร์ บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)
โครงการหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ(ภาคพิเศษ)
โครงการศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
โครงการหลีกสู ตรศิลปศาสตร์ บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา
โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา ภาคพิเศษ
โครงการหลักสู ตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา(ภาคพิเศษ)
บัณฑิตวิทยาลัย
โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการสหวิทยาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
โครงการสหวิทยาการสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
สานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุ พรรณบุรี
โครงการเปิ ดสอนหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (ต่ อเนือ่ ง) ภาคพิเศษ

P31630091 โครงการเปิ ดสอนหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา ภาคพิเศษ หลักสู ตร 4 ปี และหลักสู ตรต่ อเนือ่ ง
(ย้ายไปอยู่ K1763)
P31640091 โครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)
P31650091 โครงการหลักสู ตรนิติศาสตร์ บัณฑิต ภาคพิเศษ
P31720092 โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา ภาคพิเศษ
P31730092 โครงการหลักสู ตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
P31610091 โครงการหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิต (ต่ อเนือ่ ง) ภาคพิเศษ
S01000000 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
S01630091 โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
S01630191 โครงการหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)
S01630291 โครงการหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาคพิเศษ)
S02000000 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
S02610091 โครงการหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล)สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลุและการผลิต (ภาคพิเศษ)
S02710092
S03000000
S03610091
S03710092
S30000000
S30050194
S30050294
S30710091
S30720091
S31000000
S31710091
S31720091

โครงการหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม(ภาคพิเศษ)
คณะวิทยาการจัดการ
โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ
โครงการหลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม(ภาคพิเศษ)
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ สาขาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ)
โครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ สาขาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ)
สานักงานวิทยาเขตศรีราชา
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ สาขาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ)

