
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
                                       มีคณะวิชาทั้งหมด  18  คณะ  คือ  คณะเกษตร  คณะบริหารธุรกิจ  คณะประมง  คณะมนุษยศาสตร  คณะวนศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  
               คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะศึกษาศาสตร  คณะเศรษฐศาสตร  คณะสังคมศาสตร  คณะสัตวแพทยศาสตร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  คณะวิทยาการจัดการ
               คณะสถาปตยกรรมศาสตร  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร)  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  วิทยาลัยสิ่งแวดลอ

                                      การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีดังนี้
                                      1. ปริญญาตร ีหลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,630  บาท

                                      6. ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สําหรับผูสําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2543 เปนตนไป) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลา
                                          ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,790  บาท

                                      8. ปริญญาเอก หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโท ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.5  ขั้น  12,600  บาท

                                      7. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 1  ป ตอจากปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
                                          อันดับ  ท.4  ขั้น  10,250  บาท

               และบัณฑิตวิทยาลัย

                                      3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  8,360  บาท
                                      4. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,320  บาท
                                      5. ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา

                                      2. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  8,360  บาท

                                          อันดับ  ท.4  ขั้น  9,320  บาท

มก.- 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการศัตรูพืช การเกษตร, การจัดการศัตรูพืช

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรกลวิธาน การเกษตร, เกษตรกลวิธาน

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร คหกรรมศาสตร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีการเกษตร การเกษตร, เคมี, เคมีการเกษตร

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร การเกษตร, เทคโนโลยีชีวภาพ,
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

กีฏวิทยา การเกษตร, กีฏวิทยา

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

ปฐพีวิทยา การเกษตร, ปฐพีวิทยา, ปฐพีศาสตร

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

พืชไรนา การเกษตร, พืชศาสตร, พืชไรนา

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

พืชสวน การเกษตร, พืชศาสตร, พืชสวน

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

โรคพืช การเกษตร, โรคพืช

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

สงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร การเกษตร, สงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร

คณะเกษตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

(เกษตรศาสตร)
สัตวบาล การเกษตร, สัตวบาล

13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรเขตรอน การเกษตร, เกษตรเขตรอน หลักสูตรนานาชาติ
14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชสวน การเกษตร, พืชสวน เดิมชื่อวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(เกษตรศาสตร) สาขาวิชาพืชสวน

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ การเกษตร, ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การเงิน

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การจัดการ

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการผลิต บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การจัดการการผลิต

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ, ธุรกิจระหวางประเทศ

6 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก การบัญชี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(ประมง) การจัดการประมง การเกษตร, การประมง, การจัดการประมง
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(ประมง) ชีววิทยาประมง การเกษตร, การประมง, ชีววิทยา,

ชีววิทยาประมง

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร)

คณะบริหารธุรกิจ

คณะประมง
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(ประมง) ผลิตภัณฑประมง การเกษตร, การประมง, ผลิตภัณฑประมง

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(ประมง) เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การเกษตร, การประมง, เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(ประมง) วิทยาศาสตรทางทะเล การเกษตร, การประมง, 
วิทยาศาสตรทางทะเล

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการประมง การประมง, การจัดการประมง

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ผลิตภัณฑประมง การประมง, ผลิตภัณฑประมง

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การประมง, เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรการประมง การประมง, วิทยาศาสตรการประมง

10 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรทางทะเล การประมง, วิทยาศาสตรทางทะเล

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การเดินทางและทองเที่ยว มนุษยศาสตร, การเดินทางและทองเที่ยว

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การแปล มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
การแปล

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การโรงแรม บริหารธุรกิจ, การโรงแรม

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การเลขานุการ บริหารธุรกิจ, การเลขานุการ

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีไทย ดุริยางคศิลป, ดนตรี, ดนตรีไทย

6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีสากล ดุริยางคศิลป, ดนตรี, ดนตรีสากล

7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ปรัชญาและศาสนา มนุษยศาสตร, ปรัชญาและศาสนา

คณะมนุษยศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
8 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุน มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาญี่ปุน
9 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาไทย
10 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาฝรั่งเศส
11 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเยอรมัน มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาเยอรมัน
12 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาอังกฤษ
13 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต วรรณคดีไทย มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

วรรณคดีไทย
14 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต วรรณคดีอังกฤษ มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

วรรณดีอังกฤษ
15 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน

16 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญาและศาสนา มนุษยศาสตร, ปรัชญาและศาสนา

17 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาไทย

18 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
19 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วรรณคดีไทย มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, 

วรรณคดีไทย

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ การเกษตร, วนศาสตร,
เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วนศาสตร การเกษตร, วนศาสตร
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม การเกษตร, วนศาสตร,

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

(วนศาสตร)
การจัดการทรัพยากรปาไม การเกษตร, วนศาสตร,

การจัดการทรัพยากรปาไม
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

(วนศาสตร)
วนศาสตรชุมชน การเกษตร, วนศาสตร, วนศาสตรชุมชน

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(วนศาสตร)

วิทยาศาสตรและชีวภาพปาไม การเกษตร, วนศาสตร,
วิทยาศาสตรและชีวภาพปาไม

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(วนศาสตร)

วิศวกรรมปาไม การเกษตร, วนศาสตร, วิศวกรรมปาไม

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารทรัพยากรปาไม วนศาสตร, การบริหารทรัพยากรปาไม

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วนศาสตรเขตรอน วนศาสตร, วนศาสตรเขตรอน หลักสูตรนานาชาติ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วนศาสตรชุมชน วนศาสตร, วนศาสตรชุมชน

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อุทยานและนันทนาการ สันทนาการ, อุทยานและนันทนาการ

คณะวนศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
12 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วนศาสตร วนศาสตร เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม เคมี, เคมีอุตสาหกรรม

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา(ชีววิทยา) ชีววิทยา รับรองผูจบการศึกษาตั้งแตป 2543
เปนตนไป

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไป วิทยาศาสตรทั่วไป

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) จุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) พฤกษศาสตร ชีววิทยา, พฤกษศาสตร

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) พันธุศาสตร ชีววิทยา, พันธุศาสตร

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พฤกษศาสตร ชีววิทยา, พฤกษศาสตร

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี เคมี

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา(รังสีประยุกตและไอโซโทป) ชีววิทยา, รังสีประยุกตและไอโซโทป

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร

คณะวิทยาการจัดการ  (วิทยาเขตศรีราชา)

คณะวิทยาศาสตร

มก.- 7



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
14 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไป วิทยาศาสตรทั่วไป

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรพื้นพิภพ ธรณีวิทยา, วิทยาศาสตรพื้นพิภพ

16 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ สถิติ

17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี เคมี

18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมี เคมี, ชีววิทยา, ชีวเคมี

19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต รังสีประยุกตและไอโซโทป รังสีประยุกตและไอโซโทป

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยาของเซลลและโมเลกุล ชีววิทยา, ชีววิทยาของเซลลและโมเลกุล

21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พฤกษเศรษฐกิจ ชีววิทยา, พฤกษศาสตร, พฤกษเศรษฐกิจ

22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มาตรวิทยา มาตรวิทยา

23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร

24 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมี เคมี

25 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา

26 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พฤกษศาสตร ชีววิทยา, พฤกษศาสตร

27 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สัตววิทยา การเกษตร, ชีววิทยา, สัตววิทยา

28 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต พันธุศาสตร ชีววิทยา, พันธุศาสตร

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน วิศวกรรมศาสตร,
วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน

คณะวิศวกรรมศาสตร

มก.- 8



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการอาหาร การอาหาร, วิศวกรรมการอาหาร เดิมชื่อสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา,
วิศวกรรมเกษตร

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, เคมี, วิศวกรรมเคมี

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา,
วิศวกรรมชลประทาน

วิทยาลัยชลประทาน สถาบันสมทบ

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล,
วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา,
วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,

วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต
12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมวัสดุ

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตร, 
สิ่งแวดลอม, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

มก.- 9



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอาหาร การอาหาร, วิศวกรรมอาหาร หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมการอาหาร การอาหาร, วิศวกรรมการอาหาร

19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา,
วิศวกรรมเกษตร

20 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมความปลอดภัย
21 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,

วิศวกรรมคอมพิวเตอร
22 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศิวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี

23 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

24 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา,
วิศวกรรมชลประทาน

25 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา,
วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

26 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

27 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตร,
สิ่งแวดลอม, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

มก.- 10



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
28 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตร,

สิ่งแวดลอม, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
หลักสูตรนานาชาติ

29 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรนานาชาติ

30 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมเกษตร

31 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

32 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี

33 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

34 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมชลประทาน

35 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

36 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

37 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตร,
สิ่งแวดลอม, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

38 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

39 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ หลกัสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬา พลศึกษา, วิทยาศาสตรการกีฬา หลักสูตรตอเนื่อง

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตร - เกษตร การศึกษา, การเกษตร

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตร - คหกรรมศาสตร การศึกษา, คหกรรมศาสตร

คณะศึกษาศาสตร

มก.- 11



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
4 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนคณิตศาสตร การศึกษา, การสอนคณิตศาสตร

5 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร การศึกษา, การสอนวิทยาศาสตร

6 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา การศึกษา, สิ่งแวดลอม,
เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา

7 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ธุรกิจศึกษา การศึกษา, บริหารธุรกิจ, ธุรกิจศึกษา
8 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาธารณสุขศาสตร หลักสูตรตอเนื่อง

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นันทนาการ นันทนาการ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬา พลศึกษา, วิทยาศาสตรการกีฬา

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สุขศึกษา สุขศึกษา

12 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พลศึกษา พลศึกษา

13 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ธุรกิจศึกษา การศึกษา, บริหารธุรกิจ, ธุรกิจศึกษา

14 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา การศึกษา, วิทยาศาสตรศึกษา

15 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต พลศึกษา การศึกษา, พลศึกษา

16 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต อาชีวศึกษา การศึกษา, อาชีวศึกษา

17 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา การศึกษา, วิทยาศาสตรศึกษา

18 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา การศึกษา, การบริหารการศึกษา

19 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา การศึกษา, เทคโนโลยีการศึกษา

มก.- 12



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ธุรกิจการเกษตร บริหารธุรกิจ, ธุรกิจการเกษตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรเกษตร เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรเกษตร

3 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก เศรษฐศาสตร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการทรัพยากร เศรษฐศาสตร, การจัดการทรัพยากร เปนปริญญาเดียวกันกับลําดับที่11
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร (หนา มก.18) ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 3  
ลงวันที่ 10 เมษายน 2546

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร เปลี่ยนชื่อเปนปริญญาเศรษฐศาสตรมหา-
บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

6 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ธุรกิจการเกษตร บริหารธุรกิจ, ธุรกิจการเกษตร

8 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรสหกรณ เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรสหกรณ

9 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรธุรกิจ เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรธุรกิจ

1 ปริญญาภูมิสถาปตยกรรมศาสตร-
บัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก สถาปตยกรรมศาสตร,
ภูมิสถาปตยกรรมศาสตร

หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะเศรษฐศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สถาปตยกรรมศาสตร
3 การวางผังเมืองและสภาพแวดลอม-

มหาบัณฑิต
ไมระบุสาขาวิชาเอก ผังเมือง, การวางผังเมืองและสภาพแวดลอม

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา จิตวิทยา
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร ภูมิศาสตร เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภูมิศาสตร
3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร
4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สังคมวิทยา, มานุษยวิทยา,

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยา, จิตวิทยาชุมชน

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ประวัติศาสตร มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร

7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร รัฐศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการสัตวแพทย เทคนิคการแพทย, เทคนิคการสัตวแพทย

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการสัตวแพทย สัตวบาล, วิทยาศาสตรการสัตวแพทย

3 ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สัตวแพทยศาสตร

4 ประกาศนียบัตรบัณฑิต โรคและการจัดการสขุภาพในฟารมโคนม การเกษตร,
โรคและการจัดการสุขภาพในฟารมโคนม

หลักสูตร 1 ป ตอจาก สพ.บ.

คณะสังคมศาสตร

คณะสัตวแพทยศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
5 ประกาศนียบัตรบัณฑิต โรคและการจัดการสุขภาพในฟารมสุกร การเกษตร,

โรคและการจัดการสุขภาพในฟารมสุกร
หลักสูตร 1 ป ตอจาก สพ.บ.

6 ประกาศนียบัตรบัณฑิต โรคสัตวเลี้ยง โรคสัตวเลี้ยง หลักสูตร 1 ป ตอจาก สพ.บ.

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการบรรจุ อุตสาหกรรมเกษตร, เทคโนโลยีการบรรจุ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟสิกส เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟสิกส

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร,
พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร, การอาหาร,

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอาหาร การอาหาร, วิศวกรรมอาหาร

8 ประกาศนียบัตรบัณฑิต เทคโนโลยีของน้ําตาล เทคโนโลยีของน้ําตาล

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร, 
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการบรรจุ เทคโนโลยีการบรรจุ

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ,

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร,

พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรการอาหาร การอาหาร, วิทยาศาสตรการอาหาร
15 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ, เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
16 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร,

พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการเกษตร
17 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร,

พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
18 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย วิทยาศาสตรการแพทย, เทคนิคการแพทย

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต รังสีเทคนิค วิทยาศาสตรการแพทย, รังสีเทคนิค

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การจัดการและการประเมินโครงการ การจัดการและการประเมินโครงการ
บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยสิ่งแวดลอม

วิทยาเขตสุพรรณบุรี
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การใชที่ดินและการจัดการ-

ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
การใชที่ดินและการจัดการ-
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การเกษตร, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พันธุวิศวกรรม ชีววิทยา, พันธุวิศวกรรม

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ดนตรีชาติพันธุวิทยา ดุริยางคศิลป, ดนตรี, ดนตรีชาติพันธุวิทยา

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การเกษตร, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

7 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต พันธุวิศวกรรม ชีววิทยา, พันธุวิศวกรรม
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