
Name Dimension Group
B01000000 คณะเกษตร

B01610091 โครงการปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา วทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาเกษตรเขตร้อนและบริหารธุรกิจ สาขาการค้า

ระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ)

B01620091 โครงการหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเกษตรเขตร้อน(หลักสูตรนานาชาติ)ภาคพิเศษ

B01720092 โครงการปริญญาโท สาขาการส่ือสารเพือ่การพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ ภาคพิเศษ)

B01730092 โครงการหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเกษตรเขตร้อน ภาคพิเศษ

B01740092 โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรส าหรับผู้บริหาร(ภาคพิเศษ)

B01750092 โครงการหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาคหกรรมศาสตร์(ภาคพิเศษ)

B01760092 โครงการหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาเกษตรเขตร้อน(ภาคพิเศษ)

B01810093 โครงการหลักสูตรวทิยาศาสตรดุษฎบัีณฑติ สาขาเกษตรเขตร้อน ภาคพิเศษ (หลักสูตรนานาชาติ)

B01820093 โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑติ สาขาวชิาเกษตรเขตร้อน (ภาคพิเศษ)

โครงการหลักสูตรวทิยาศาสตร์บัณฑติ สาขาวชิาเกษตรยัง่ยนื (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ

B02000000 คณะประมง

B02710091 โครงการหลักสูตรนานาชาติ เกษตรเขตร้อน

B02720092 โครงการนานาชาติ ระดับปริญญาโท สาขาการจัดการประมง

B03000000 คณะวนศาสตร์

B03710092 โครงการปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม ภาคพิเศษ

B04000000 คณะวทิยาศาสตร์

B04610091 โครงการปริญญาตรี สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

B04710092 โครงการปริญญาโท สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

B05000000 คณะวศิวกรรมศาสตร์

B05610091 โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ

B05620091 โครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา สาขาวศิวกรรมศาสตร์ (วศิวกรรมการบินและอวกาศ) และ

บริหารธุรกิจ

B05640091 โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี นานาชาติ

B05670091 โครงการหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารบิน(ภาคพิเศษ)

B05670191 โครงการเปิดสอนปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบิน

B05670291 โครงการเปิดสอนปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติสาขาวชิาการจัดการการบิน

B05670391 โครงการเปิดสอนปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติสาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารบิน

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

รหัสหน่วยงาน



B05710091 โครงการบัณฑติศึกษานานาชาติ สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ

B05720092 โครงการเปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวศิวกรรมโยธา หลักสูตรนานาชาติ

B05730092 โครงการปริญญาโท สาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ (เปลี่ยนสถานะเป็น B 058801)

B05740092 โครงการปริญญาโท สาขาวศิวกรรมชลประทาน ภาคพิเศษ

B05750092 โครงการปริญญาโท สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาคพิเศษ (เปลี่ยนสถานะเป็น B058802)

B05760092 โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวศิวกรรมทรัพยากรน า้

B05770092 โครงการหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม ภาคพิเศษ

B05780092 โครงการปริญญาโท สาขาวชิาวศิวกรรมความปลอดภยั ภาคพิเศษ

B05790092 โครงการหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติ

B05800092 โครงการปริญญาโท ICTES(หลักสูตรนานาชาติ)ภาคพิเศษ

B05810092 โครงการปริญญาโท สาขาวชิาวศิวกรรมโครงสร้างพืน้ฐานและการบริหาร  ภาคพิเศษ

B05820092 โครงการปริญญาโท สาขาวชิาการจัดการวศิวกรรม ภาคพิเศษ

B05830092 โครงการปริญญาโท สาขาเทคโนโลยกีารผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ

B05840092 โครงการเปิดสอนหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สขา วศิวกรรมป้องกันอัคคีภยั ภาคพิเศษ

B05850093 โครงการปริญญาเอก สาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ (เปลี่ยนสถานะเป็น B058803)

B05860092 โครงการเปิดสอนหลักสูตรวศิวกรรมศาสตมหาบัณฑติ ภาคพิเศษ สาขาวศิวกรรมการบินและอวกาศระหว่างมหาวทิยาลัย

เกษตรศาตร์และกองทพัอากาศ (โรงเรียนนายเรืออากาศ)

B05870092 โครงการเปิดสอนหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการจัดการวศิวกรรม (นานาชาติ)ภาคพิเศษ

B05880094 โครงการบัณฑติศึกษา ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

B05880192 โครงการปริญญาโท สาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ

B05880292 โครงการปริญญาโท สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาคพิเศษ

B05880393 โครงการปริญญาเอก สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

B05890092 โครงการหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยโีครงสร้างเพือ่ส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้าง(ภาคพิเศษ)

โครงการสหวทิยาการ วศิวกรรมส่ิงแวดล้อมขั้นสูงและยัง่ยนื

B06000000 คณะศึกษาศาสตร์

B06650094 โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ สาขาวชิาชีพครู (ภาคพิเศษ)

B06680092 โครงการปริญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เปิดสอน ณ 

จังหวดักระบ่ี

B06690092 โครงการหลีกสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาปฐมวยัศึกษา(ภาคพิเศษ)

B06700092 โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาพัฒนอาชีวศึกษา(ภาคพิเศษ)

B06710092 โครงการปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

B06720092 โครงการปริญญาโท สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา ภาคพิเศษ



B06730092 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาพลศึกษา ภาคพิเศษ

B06740092 โครงการปริญญาโท สาขาวชิาสุขศึกษา ภาคพิเศษ

B06750092 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาพลศึกษา ภาคพิเศษ (กองแผนไม่มี) ย้ายไปคณะวทิยาศาสตร์การกีฬา 

กพส.

B06770092 โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวจิัยและประเมนิผลการศึกษาภาคพิเศษ

B06780092 โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ

B06790092 โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑติ สาขาวชิาการสอนคณติศาสตร์(ภาคพิเศษ)

B06800092 โครงการหลักสูตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาธุรกิจศึกษา(ภาคพิเศษ)

B06810093 โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎบัีนฑติ สาขาหลักสูตรการสอน ภาคพิเศษ

B06820093 โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑติ สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

B06830093 โครงการหลักสูตรศึกษาศาตรดุษฏีบัณฑติ สาขาเทคโนโลยกีารศึกษา ภาคพิเศษ

B06840093 โครงการหลักสูตร ศึกษาศาสตรดุษฎบัีณฑติ สาขาวชิาการวจิัยและประเมนิทางการศึกษา ภาคพิเศษ

B06850092 โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ศึกษา(ภาคพิเศษ)

B06860092 โครงการหลักสูตรศิลปกศาสตรมหาบัณฑติสาขาวชิาจิตวทิยาการศึกษาและการแนะแนวภาคพิเศษ

B07000000 คณะเศรษฐศาสตร์

B07610091 โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ

B07620091 โครงการหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ

B07630091 โครงการศิลปศาตรบัณฑติ สาขาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ

B07640091 โครงการหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ)

B0765 โครงการหลักสูตรวทิยาศาสตร์บัณฑติสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

B07690092 โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยงานการเรียนการสอนจังหวดัลพบุรี

B07740092 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (ธุรกิจการเกษตร) ภาคพิเศษ(เปลี่ยนสถานะเป็น B0774)

B07750091 โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร นานาชาติ

B07760093 โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร

B07770092 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

B07780092 โครงการบัณฑติศึกษา ภาคพิเศษ ภาควชิาเศรษฐศาสตร์

B07780192 โครงการวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (เศรษฐศาสตร์)ภาคค า่

B07780292 โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

B07780393 โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ สาขาเศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)(ย้ายไป B0781)

B07790092 โครงการบัณฑติศึกษา ภาคพิเศษ ประจ าภาควชิาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

B07790192 โครงการหลักสูตรวทิยาศาตรมหาบัณฑติ(เศรษฐศาสตร์เกษตร)ภาคพิเศษ

B07790292 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑติ(ธุรกิจการเกษตร)ภาคพิเศษ



B07810093 โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑติ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

B08000000 คณะสังคมศาสตร์

B08610091 โครงการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑติ สาขารัฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)

B08620091 โครงการหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑติ ภาคพิเศษ

B08630091 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ

B08640091 โครงการหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาจิตวทิยา(ภาคพิเศษ)

B08650091 โครงการหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภูมศิาสตร์(ภาคพิเศษ)

B08710092 โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ

B08720092 โครงการปริญญาโท สาขาวชิาจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ

B08730092 โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ จ.ราชบุรี

B08740092 โครงการวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาจิตวทิยาชุมชน ภาคพิเศษ

B08750092 โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาพัฒนสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ

B08760092 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการความขัดแย้ง(ภาคพิเศษ)

B10000000 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

B10610091 โครงการหลักสูตรปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ

B10620094 โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ สาขาเทคโนโลยขีองน า้ตาล

B10660091 โครงการหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ(ภาคพิเศษ)

B10670091 โครงการหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ(ภาคพิเศษ)

B10730092 โครงการหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติสาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตรภาคพิเศษ

B10740092 โครงการหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาพัฒนาผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเกษตร(ภาคพิเศษ)

B11000000 คณะมนุษยศาสตร์

B11420094 ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์

B11610091 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ

B11620091 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาไทยเพือ่การส่ือสารส าหรับช่าวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)ภาค

พิเศษ

B11630091 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ

B11710092 โครงการปริญญาโท สาขาวชิาภาษาไทย ภาคพิเศษ

B11720092 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาดนตรีชาติพันธ์ุวทิยา ภาคพิเศษ

B11730092 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพือ่วตัถุประสงค์เฉพาะ(ภาคพิเศษ)

B11740092 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคพิเศษ)

B11750092 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)

B11810093 โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑติ สาขาวชิาภาษาไทย(ภาคพิเศษ)



B11820093 โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)ภาค

พิเศษ

B12000000 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

B12710092 โครงการบัณฑติศึกษาหลักสูตรการวางผังเมอืงและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑติ (ภาคพิเศษ)

B12720092 โครงการบัณฑติศึกษา สาขา นวตักรรมอาคาร (ภาคพิเศษ)

B13000000 คณะบริหารธุรกิจ

B13510091 โครงการบัณฑติศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ ภาคปกติ

B13610091 โครงการปริญญาตรีการบัญชี ภาคพิเศษ

B13720092 โครงการบัณฑติศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)

B13730092 โครงการบัณฑติศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.)

B13740092 โครงการปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ภาคค า่

B13750092 โครงการปริญญาโท ส าหรับผู้บริหาร (Ex - MBA Program)

B13760092 โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี)

B13770092 โครงการปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ

B13780092 โครงการปริญญาโทส าหรับผู้บริหารการเงนิ(ภาคพิเศษ)

B13810093 โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑติสาขาวชิาบริหารธุรกิจ(ภาคพิเศษ)

B30000000 บัณฑติวทิยาลัย

B30710092 โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาพัฒนาสังคม(ภาคพิเศษ)บัณฑติวทิยาลัย

B30720094 โครงการบัณฑติศึกษาสาขาวชิาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยนื ภาคพิเศษ

B30730092 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาโลกาภวิตัน์ศึกษา(ภาคพิเศษ)

B30740092 โครงการหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ)

C02000000 คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์

C02640091 โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์

C02640191 โครงการหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ)

C02640291 โครงการหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ(ภาคพิเศษ)

C02640391 โครงการหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม(ภาคพิเศษ)

C03000000 คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ

C03610091 โครงการหลักสูตรบัญชีบัณฑติ(ภาคพิเศษ)

C03620091 โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการ(ภาคพิเศษ)

C03710092 โครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ(MBA) ภาคพิเศษ

C31000000 ส านักงานวทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวดัสกลนคร

C31610091 โครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ (ต่อเนือ่ง) ภาคพิเศษ

C31710092 โครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ (MBA) ภาคพิเศษ



C31720093 โครงการศึกษาศาสตรดุษฎบัีณฑติ สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน

C31730093 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎบัีณฑติ สาขาอาชีวศึกษา ภาคพิเศษ

F91000000 วทิยาลัยการชลประทาน

F91610091 โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ วทิยาลัยการชลประทาน

F91710092 โครงการเปิดสอนปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวศิวกรรมชลประทาน

K01000000 คณะเกษตร ก าแพงแสน

K01710092 โครงการหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัญฑติ สาขาวชิาการปรับปรุงพันธ์ุพืช(ภาคพิเศษ)

K01810093 โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑติ สาขาวชิาการปรับปรุงพันธ์ุพืช(ภาคพิเศษ)

K05000000 คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน

K05610091 โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ

K05630091 โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ -2

K05640091 โครงการหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)

K05650091 โครงการหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตร(ภาคพิเศษ)

K05660091 โครงการหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)

K06000000 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

K06610091 โครงการวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวทิยาศาสตร์การกีฬา ภาคพิเศษ

K06740092 โครงการหลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน(ภาคพิเศษ)

K16000000 คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์

K16610091 โครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ(ภาคพิเศษ)

K16620091 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติสาขาภาษาอังกฤษ(ภาคพิเศษ)

K16630091 โครงการหลักสูตรวทิยาศาสตร์บัณฑติ  สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)

K16640091 โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการ(ภาคพิเศษ)

K16710092 โครงการศิลปศาสตร์มหาบัณฑติ สาขารัฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)

โครงการหลีกสูตรศิลปศาสตร์บัณฑติ สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

K17000000 คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา

K17710092 โครงการปริญญาโท สาขาวทิยาศาสตร์การกีฬา ภาคพิเศษ

K17810093 โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑติ สาขาวทิยาศาสตร์การกีฬา(ภาคพิเศษ)

K30000000 บัณฑติวทิยาลัย

K30410091 โครงการสหวทิยาการระดับบัณฑติศึกษา

K30410491 โครงการสหวทิยาการ สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพเกษตร

K30410591 โครงการสหวทิยาการสาขาวชิาเทคโนโลยหีลังการเก็บเกี่ยว

P31000000 ส านักงานโครงการจัดตั้งวทิยาเขตสุพรรณบุรี

P31620091 โครงการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาพลศึกษา (ต่อเนือ่ง) ภาคพิเศษ



P31630091 โครงการเปิดสอนหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวทิยาศาสตร์การกีฬา ภาคพิเศษ หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนือ่ง 

(ย้ายไปอยู่ K1763)

P31640091 โครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)

P31650091 โครงการหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑติ ภาคพิเศษ

P31720092 โครงการปริญญาโท สาขาวทิยาศาสตร์การกีฬา ภาคพิเศษ

P31730092 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑติ สาขาวชิารัฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)

P31610091 โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ (ต่อเนือ่ง) ภาคพิเศษ

S01000000 คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา

S01630091 โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษคณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา

S01630191 โครงการหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติสาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ)

S01630291 โครงการหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ(ภาคพิเศษ)

S02000000 คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา

S02610091 โครงการหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ(วศิวกรรมเคร่ืองกล)สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลุและการผลิต (ภาคพิเศษ)

S02710092 โครงการหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติสาขาวชิาการจัดการวศิวกรรม(ภาคพิเศษ)

S03000000 คณะวทิยาการจัดการ

S03610091 โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ

S03710092 โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวชิาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม(ภาคพิเศษ)

S30000000 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

S30050194 โครงการบัณฑติศึกษา ภาคพิเศษ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

S30050294 โครงการบัณฑติศึกษา สาขาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ)

S30710091 โครงการบัณฑติศึกษาภาคพิเศษ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

S30720091 โครงการบัณฑติศึกษา สาขาธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ)

S31000000 ส านักงานวทิยาเขตศรีราชา

S31710091 โครงการบัณฑติศึกษา ภาคพิเศษ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

S31720091 โครงการบัณฑติศึกษา สาขาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ)


