
                                                             15. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มีคณะวชิาทัง้หมด  5  คณะ   คอื    คณะธุรกิจการเกษตร     คณะผลติกรรมการเกษตร     คณะวทิยาศาสตร์     อตุสาหกรรมเกษตร

การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่งๆ ของมหาวทิยาลบัแม่โจ้ มีดงันี ้

3. ประกาศนียบตัรบณัฑิต/ประกาศนียบตัรชัน้สงู หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืน

คณะวศิวกรรมและอตุสาหกรรมเกษตร  และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1. ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 7,940 บาท

2. ปริญญาภมิูสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต หรือ ปริญญาตรี หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

    ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 8,700 บาท

    ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 8,700 บาท

4. ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 9,700 บาท

มจ. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต สง่เสริมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางสง่เสริมการเกษตร

 

2 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต เทคโนโลยีและอตุสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการอาหาร   ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

ทางเทคโนโลยีการอาหาร

ทางเทคโนโลยีและอตุสาหกรรมอาหาร

ปรับปรุงเป็นวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมอาหาร

3 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

ปรับปรุงเป็นวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ์

4 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต บริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางบริหารธุรกิจเกษตร

ทางเทคโนโลยีและอตุสาหกรรมอาหาร

5 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร

ทางเทคโนโลยีและอตุสาหกรรมอาหาร

ปรับปรุงเป็นวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

คณะธุรกิจการเกษตร

มจ. 2



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต เทคโนโลยีอตุสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการอาหาร   ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

ทางเทคโนโลยีการอาหาร

ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรมอาหาร

7 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต สง่เสริมการเกษตร มีสาขาวิชาย่อย 

7 สาขา ดงันี ้

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  - หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู

 - สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศกึษา

สาขาพืชไร่ ทางเทคโนโลยีการเกษตร  ทางพืชไร่

ทางสง่เสริมการเกษตร
สาขาพืชสวนประดบั ทางเทคโนโลยีการเกษตร 

ทางสง่เสริมการเกษตร ทางพืชสวนประดบั

สาขาพืชผกั ทางเทคโนโลยีการเกษตร 

ทางสง่เสริมการเกษตร  ทางพืชผกั

สาขาสตัว์ปีก ทางเทคโนโลยีการเกษตร 

ทางสง่เสริมการเกษตร  ทางสตัว์ปีก

สาขาโคนม ทางเทคโนโลยีการเกษตร 

ทางสง่เสริมการเกษตร  ทางโคนม

สาขาบริหารธุรกิจเกษตร ทางบริหารธุรกิจเกษตร

สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

มจ. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจการเกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจการเกษตร

 

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด

 

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทัว่ไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจดัการทัว่ไป

 

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

12 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอตุสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร  ทางการอาหาร

ทางเทคโนโลยีการอาหาร 

ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรมอาหาร

ปรับปรุงจากปริญญาเทคโนโลยีการเกษตร

บณัฑิต  สาขาเทคโนโลยีและอตุสาหกรรม-

อาหาร

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สง่เสริมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางสง่เสริมการเกษตร

(หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี) เดิมช่ือเทคโนโลย-ี

การเกษตรบณัฑิต สาขาสง่เสริมการเกษตร

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร

ปรับปรุงจากปริญญาเทคโนโลยีการเกษตร-

บณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร

มจ. 4



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

ปรับปรุงจากปริญญาเทคโนโลยีการเกษตร-

บณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

17 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การประมง(การเพาะเลีย้งสตัว์น า้) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการประมง ทางการเพาะเลีย้งสตัว์น า้

18 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร  ทางการอาหาร

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เดิมช่ือสาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมอาหาร

19 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต พฒันาการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ 

ทางพฒันาการทอ่งเที่ยว ทางการทอ่งเที่ยว

ทางบริหารธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

21 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

22 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

23 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การจดัการและการประเมินผลโครงการ สาขาวิชาการจดัการ

ทางการจดัการและการประเมินผลโครงการ

มจ. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
24 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์   

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

25 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรมหาบณัฑิต สง่เสริมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีการเกษตร   

ทางสง่เสริมการเกษตร

26 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร

28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สง่เสริมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางสง่เสริมการเกษตร

ปรับปรุงจากปริญญาเทคโนโลยีการเกษตร-

มหาบณัฑิต  สาขาสง่เสริมการเกษตร

29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

ปรับปรุงจากปริญญาเทคโนโลยีการเกษตร-

มหาบณัฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต บริหารการเกษตรและป่าไม้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร   ทางบริหารการเกษตรและป่าไม้

31 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการพฒันา สาขาวิชาการจดัการ

ทางการบริหาร  ทางการบริหารการพฒันา

32 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มจ. 6



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
33 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฏบีณัฑิต การวางแผนและพฒันาชนบท สาขาวิชาการจดัการ 

ทางการวางแผนและพฒันาชนบท

1 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต โคนมและโคเนือ้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสตัว์

ทางสตัวบาล   ทางสตัวศาสตร์   

ทางโคนมและโคเนือ้ ทางการเกษตร

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

เปลี่ยนเป็น ทล.บ. (สตัวศาสตร์)

2 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต โคเนือ้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสตัว์

ทางการเกษตร   ทางสตัวบาล   

ทางสตัวศาสตร์   ทางโคเนือ้

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

เปลี่ยนเป็น ทล.บ. (สตัวศาสตร์)

3 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตสกุร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสตัว์ 

ทางการเกษตร   ทางสตัวบาล

ทางสตัวศาสตร์   ทางเทคโนโลยีการผลิตสกุร

4 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต ประมงน า้จืด สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการประมง   ทางประมงน า้จืด

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัร-

วิชาชีพชัน้สงู (เกษตรกรรม) หรือ

ประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยมเกษตรกรรม

คณะผลิตกรรมการเกษตร

มจ. 7



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต พืชผกั สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการเกษตร   ทางพืชผกั

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

เปลี่ยนเป็น ทล.บ. (พืชศาสตร์)

6 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต พืชสวนประดบั สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

ทางการเกษตร   ทางพืชสวนประดบั

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

เปลี่ยนเป็น ทล.บ. (พืชศาสตร์)

7 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต เทคโนโลยีภมิูทศัน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ทางเทคโนโลยีภมิูทศัน์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี ตอ่จาก

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (เกษตรกรรม) 

หรือประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยม

8 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต สตัว์ปีก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการเกษตร   ทางสตัวศาสตร์

ทางสตัวบาล   ทางสตัว์ปีก

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

9 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต ไม้ผล สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางพืชศาสตร์   ทางไม้ผล   

ทางเทคโนโลยีการเกษตร
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต พืชไร่นา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางพืชศาสตร์    ทางพืชไร่นา   

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

11 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต สตัวศาสตร์(สกุร) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางสตัวศาสตร์    ทางสตัวบาล   

ทางสกุร    ทางเทคโนโลยีการเกษตร

ปรับปรุงเป็นวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาสตัวศาสตร์ (การผลิตสกุร)

12 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต สตัวศาสตร์(สตัว์ปีก) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางสตัวศาสตร์   ทางสตัวบาล   

ทางสตัว์ปีก   ทางเทคโนโลยีการเกษตร

ปรับปรุงเป็นวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาสตัวศาสตร์ (สตัว์ปีก)

13 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต พืชศาสตร์(พืชไร่) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางพืชศาสตร์   ทางพืชไร่

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

ปรับปรุงเป็นวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาพืชศาสตร์ (พืชไร่)

14 ปริญญาภมิูสถาปัตยกรรมศาสตร-

บณัฑิต

ภมิูสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทางภมิูสถาปัตยกรรม

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สตัวศาสตร์(อาหารสตัว์) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร   ทางสตัวศาสตร์

ทางสตัวบาล   ทางอาหารสตัว์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การประมง(ชีววิทยาการประมง) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการประมง   ทางชีววิทยา 

ทางชีววิทยาการประมง

17 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อารักขาพืช(โรคพืชวิทยา) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร   ทางอารักขาพืช

ทางโรคพืชวิทยา

 

18 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การประมง(การจดัการประมง) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการประมง   ทางการจดัการประมง

 

19 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พืชศาสตร์(พืชสวนประดบั) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางพืชศาสตร์  ทางพืชสวนประดบั

 

20 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พืชศาสตร์(พืชผกั) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางพืชศาสตร์   ทางพืชผกั

 

21 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สตัวศาสตร์(การผลิตสกุร) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางสตัวศาสตร์    ทางสตัวบาล   

ทางการผลิตสกุร

22 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การประมง(การเพาะเลีย้งสตัว์น า้) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการประมง    ทางชีววิทยา   

ทางการเพาะเลีย้งสตัว์น า้
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
23 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อารักขาพืช(กีฏวิทยา) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางอารักขาพืช   ทางกีฏวิทยา

24 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สตัวศาสตร์(โคนมและโคเนือ้) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางสตัวศาสตร์   ทางสตัวบาล    

ทางโคนมและโคเนือ้

25 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พืชศาสตร์(พืชไร่) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางพืชศาสตร์    ทางพืชไร่

26 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สตัวศาสตร์(สตัว์ปีก) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร   ทางสตัวศาสตร์

ทางสตัวบาล   ทางสตัว์ปีก

27 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พืชศาสตร์(ไม้ผล) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางพืชศาสตร์    ทางไม้ผล

28 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางชีววิทยา

29 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

กีฏวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางกีฏวิทยา

30 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

ปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
31 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

โรคพืชวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางโรคพืชวิทยา  ทางโรคพืช

เดิมช่ือปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

สาขาวิชาอารักขาพืช(โรคพืชวิทยา)

32 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรมหาบณัฑิต พืชไร่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางพืชศาสตร์   ทางพืชไร่

33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พืชไร่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางพืชศาสตร์   ทางพืชไร่

34 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางพืชศาสตร์   ทางพืชสวน

35 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การผลิตสตัว์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางสตัวบาล   ทางสตัวศาสตร์ 

ทางการผลิตสตัว์

36 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการทรัพยากรการเกษตร-

และสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทางการจดัการทรัพยากรการเกษตรและ-

สิ่งแวดล้อม     ทางสิ่งแวดล้อม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
37 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การใช้ที่ดินและการจดัการ-

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยืน

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทางการใช้ที่ดินและการจดัการ-

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยืน ทางการเกษตร

38 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีทางอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร  

เทคโนโลยีทางอาหาร  ทางการอาหาร

39 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีเมล็ดพนัธุ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

ทางการเกษตร  ทางเทคโนโลยีเมล็ดพนัธุ์

40 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางปฐพีวิทยา  ทางปฐพีศาสตร์

41 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พืชไร่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

ทางพืชไร่  ทางพืชศาสตร์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  ทางคอมพิวเตอร์

 

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

 

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางอตุสาหกรรมเกษตร    

ทางเทคโนโลยีการเกษตร 

ทางเทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว

 

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเกษตร

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอาหาร  ทางการอาหาร

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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