2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีคณะวิชาทั ้งหมด 13 คณะ คือ คณะเกษตร คณะบริหารธุรกิจ คณะประมง คณะมนุษยศาสตร์ คณะวนศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย
การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีดงั นี ้
1. อนุปริญญา หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,100 บาท
2. ปริ ญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
3. ปริ ญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
5. ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
6. ปริ ญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
7. ปริ ญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สาหรับผู้สาเร็จการศึกษา พ.ศ. 2543 เป็ นต้ นไป) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
8.ประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริ ญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
9. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
9.1 ผู้มีพื ้นความรู้ วท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
9.2 ผู้มีพื ้นความรู้ สพ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
10. ปริ ญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริญญาโท ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู 13,110 บาท
มก. 1

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

คณะเกษตร
1

ปริญญากสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร

เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การอาหาร

2

ปริญญากสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต

-

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

-

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

3

ปริญญากสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การจัดการศัตรูพืช

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเคมีการเกษตร

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )

กีฏวิทยา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางกีฏวิทยา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการจัดการศัตรูพืช
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

มก. 2

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
9
10
11
12
13
14
15
16
17

สาขาวิชา/วิชาเอก

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรกลวิธาน

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )

เกษตรศาสตร์ ทวั่ ไป

เกษตรกลวิธาน

ปฐพีวิทยา
ปฐพีศาสตร์
พืชไร่นา
พืชสวน
โรคพืช
ส่งเสริมการเกษตร

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรกลวิธาน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรกลวิธาน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรศาสตร์ ทวั่ ไป
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางปฐพีวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพฤกษศาสตร์ ทางพืชไร่นา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพฤกษศาสตร์ ทางพืชสวน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโรคพืช
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางส่งเสริมการเกษตร
มก. 3

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )

ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์ เกษตร

19

สัตวบาล

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

21

ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต

การผลิตสัตว์

22

ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต

กีฏวิทยา

23

ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต

ควบคุมคุณภาพอาหาร

24

ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต

คุรุศาสตร์ เกษตร

25

ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีของนม

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางส่งเสริมการเกษตร
ทางส่งเสริมและนิเทศศาสตร์ เกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการผลิตสัตว์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางกีฏวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางควบคุมคุณภาพอาหาร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางคุรุศาสตร์ เกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีของนม
มก. 4

เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ )
เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ )
เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ )
เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ )
เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ )

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

26

ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต

ปฐพีวิทยา

27

ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต

ผสมพันธุ์สตั ว์

28

ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต

พืชไร่-นา

29

ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต

พืชสวน

30

ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต

โภชนศาสตร์ สตั ว์

31

ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต

ไม้ ผล

32

ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต

โรคพืช

33

ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต

ส่งเสริมการเกษตร

34

ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต

สรีรวิทยาสัตว์

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางปฐพีวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางผสมพันธุ์สตั ว์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพฤกษศาสตร์ ทางพืชไร่-นา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพฤกษศาสตร์ ทางพืชสวน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโภชนวิทยา ทางโภชนศาสตร์ สตั ว์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางไม้ ผล
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโรคพืช
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางส่งเสริมการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสรีรวิทยาสัตว์
มก. 5

หมายเหตุ
เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ )
เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ )
เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ )
เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ )
เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ )
เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ )
เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ )
เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ )
เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ )

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

35

ปริญญาคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

36

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การสื่อสารเพือ่ การพัฒนา

37

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เกษตรเขตร้ อน

38
39

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เกษตรศาสตร์
พืชศาสตร์

40

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พืชสวน

41

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ การเกษตร

42

ส่งเสริมการเกษตร

43

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

44

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ปฐพีวิทยา

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการสื่อสารเพือ่ การพัฒนา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรเขตร้ อน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพฤกษศาสตร์ ทางพืชศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชสวน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ การเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางส่งเสริมการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางกีฏวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางปฐพีวิทยา

กีฏวิทยา

มก. 6

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

เดิมชื่อวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ ) สาขาวิชาพืชสวน

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

45

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

พืชไร่นา

46

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เกษตรเขตร้ อน

47

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

พืชสวน

48

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สัตวศาสตร์

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพฤกษศาสตร์
ทางพืชไร่นา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรเขตร้ อน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพฤกษศาสตร์ ทางพืชสวน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร)
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

คณะบริหารธุรกิจ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การเงิน

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงิน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ
มก. 7

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการการผลิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หมายเหตุ

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการผลิต

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ธุรกิจระหว่างประเทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหว่างประเทศ

7
8

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
การตลาด

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

11
12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การบัญชี
บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เดิมชื่อปริญญาเศรษฐศาสตรสหกรณ์บณ
ั ฑิต
เดิมชื่อปริญญาเศรษฐศาสตรสหกรณ์บณ
ั ฑิต

มก. 8

เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาการตลาด /
เดิมอยู่ในคณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาบริหารธุรกิจ /
เดิมอยู่ในคณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

13

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หมวดการบัญชีเพือ่ การวางแผนและควบคุม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชีเพือ่ การวางแผนและควบคุม

เดิมอยู่ในคณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

14

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หมวดการเงิน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงิน

เดิมอยู่ในคณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

15

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หมวดการจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

เดิมอยู่ในคณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

16

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หมวดการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

เดิมอยู่ในคณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

17

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หมวดธุรกิจการเกษตร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจการเกษตร

เดิมอยู่ในคณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

18

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หมวดบัญชีการเงิน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบัญชี ทางบัญชีการเงิน

เดิมอยู่ในคณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

คณะประมง
1

ปริญญาการประมงบัณฑิต

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)

การจัดการประมง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง ทางการจัดการประมง
มก. 9

เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประมง
เดิมชื่อสาขาวิชาประมง

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)

ชีววิทยาประมง

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)

ผลิตภัณฑ์ประมง

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)

เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)

วิทยาศาสตร์ ทางทะเล

7*

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการเพาะเลี ้ยงกุ้งทะเล

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการประมง

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง ทางชีววิทยา
ทางชีววิทยาประมง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง ทางผลิตภัณฑ์ประมง
ทางผลิตภัณฑ์สตั ว์น ้า
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง ทางเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง ทางวิทยาศาสตร์ ทางทะเล
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง
ทางเทคโนโลยีการเพาะเลี ้ยงกุ้งทะเล
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง ทางการจัดการประมง
มก. 10

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ผลิตภัณฑ์ประมง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางประมง ทางผลิตภัณฑ์ประมง

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การประมง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง ทางเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การประมง ทางชีววิทยา
ทางการประมง

12

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ทางทะเล

13

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การจัดการประมง

14

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ผลิตภัณฑ์ประมง

15

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า

16

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ การประมง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ ทางทะเล
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง ทางการจัดการประมง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง ทางผลิตภัณฑ์ประมง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง ทางเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางประมง ทางวิทยาศาสตร์ การประมง

มก. 11

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
17

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ ทางทะเล

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางการประมง ทางวิทยาศาสตร์ ทางทะเล

คณะมนุษยศาสตร์
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การเดินทางและท่องเที่ยว

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การแปล

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การโรงแรม

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การเลขานุการ

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรีไทย

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรีสากล

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการเดินทางและท่องเที่ยว
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการแปล
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการโรงแรม
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเลขานุการ
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรีไทย ทางดนตรี ทางดุริยางคศิลป์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรีสากล ทางดนตรี ทางดุริยางคศิลป์

มก. 12

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ปรัชญาและศาสนา

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษา วิชาเอกภาษาไทย

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษา วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญี่ปนุ่

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเยอรมัน

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญา ทางศาสนา
ทางปรัชญาและศาสนา
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญี่ปนุ่
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมัน
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
มก. 13

หมายเหตุ

เดิมอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ และอักษรศาสตร์
เดิมอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ และอักษรศาสตร์
เดิมอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ และอักษรศาสตร์

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

มนุษยศาสตร์

18

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

วรรณคดีไทย

19

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

วรรณคดีองั กฤษ

20

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

21

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางวรรณคดีไทย
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางวรรณคดีองั กฤษ

เดิมอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ และอักษรศาสตร์

สังคมศาสตร์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์

เดิมอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ และอักษรศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สื่อสารมวลชน

22

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาศาสตร์ ประยุกต์

23

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญาและศาสนา

24

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาไทย

25

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน ทางวารสารศาสตร์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์ ทางภาษาศาสตร์ ประยุกต์
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญาและศาสนา
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะ
มก. 14

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
26

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
วรรณคดีไทย

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางวรรณคดีไทย

คณะวนศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรป่ าไม้

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วนผลิตภัณฑ์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วนศาสตร์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางไม้

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(วนศาสตร์ ) ชีววิทยาป่ าไม้

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวนศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรป่ าไม้
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวนผลิตภัณฑ์ ทางวนศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวนศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวนศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางไม้
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวนศาสตร์
ทางเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวนศาสตร์ ทางชีววิทยา
ทางชีววิทยาป่ าไม้
มก. 15

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(วนศาสตร์ ) ทรัพยากรป่ าไม้

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวนศาสตร์ ทางทรัพยากรป่ าไม้

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(วนศาสตร์ )

การจัดการทรัพยากรป่ าไม้

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวนศาสตร์
ทางการจัดการทรัพยากรป่ าไม้

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(วนศาสตร์ )

วิทยาศาสตร์ ชีวภาพป่ าไม้

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวนศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพป่ าไม้

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(วนศาสตร์ ) วนผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวนศาสตร์ ทางวนผลิตภัณฑ์

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(วนศาสตร์ ) วนศาสตร์ ชมุ ชน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวนศาสตร์ ทางวนศาสตร์ ชมุ ชน

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(วนศาสตร์ )
ปริญญาวนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวนศาสตร์ ทาง วิศวกรรมป่ าไม้
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวนศาสตร์ ทางวนวัฒน์วิทยา

13

วิศวกรรมป่ าไม้
วนวัฒน์วิทยา

มก. 16

หมายเหตุ

เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวนศาสตร์

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

14

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวนศาสตร์ ทางการบริหารทรัพยากรป่ าไม้
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวนศาสตร์ ทางวนศาสตร์ เขตร้ อน

15

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารทรัพยากรป่ าไม้

16

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วนศาสตร์ เขตร้ อน

17

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วนศาสตร์ ชมุ ชน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวนศาสตร์ ทางวนศาสตร์ ชมุ ชน

18

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อุทยานและนันทนาการ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสันทนาการ ทางอุทยานและนันทนาการ

19

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วนศาสตร์ )

การจัดการป่ าไม้

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวนศาสตร์ ทางการจัดการป่ าไม้

20

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วนศาสตร์ )

การจัดการลุม่ น ้า

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวนศาสตร์ ทางการจัดการลุม่ น ้า

21

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วนศาสตร์ )

ชีววิทยาป่ าไม้

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวนศาสตร์ ทางชีววิทยา
ทางชีววิทยาป่ าไม้
มก. 17

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
22

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลิตภัณฑ์

24

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วนศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วนศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

25

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วนศาสตร์

23

วนวัฒนวิทยา
วนศาสตร์

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวนศาสตร์ ทางผลิตภัณฑ์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวนศาสตร์ ทางวนวัฒนวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวนศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวนศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีอตุ สาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีอตุ สาหกรรม

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีวเคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี
มก. 18

หมายเหตุ

เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา(ชีววิทยา)

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา (รังสีประยุกต์และไอโซโทป)

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ พื ้นพิภพ

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางรังสีประยุกต์และไอโซโทป
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางธรณีวิทยา ทางวิทยาศาสตร์ พื ้นพิภพ

มก. 19

หมายเหตุ
รับรองผู้จบการศึกษาตังแต่
้ ปี 2543 เป็ นต้ นไป

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สังคมศาสตร์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(คณิตศาสตร์ )

ไม่ระบุสาขาวิชา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ /เดิมอยู่ใน
คณะวิทยาศาสตร์ และอักษรศาสตร์

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)

ไม่ระบุสาขาวิชา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี

เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ /เดิมอยู่ใน
คณะวิทยาศาสตร์ และอักษรศาสตร์

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)

ไม่ระบุสาขาวิชา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ /เดิมอยู่ใน
คณะวิทยาศาสตร์ และอักษรศาสตร์

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิ สิกส์)

ไม่ระบุสาขาวิชา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์

เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ /เดิมอยู่ใน
คณะวิทยาศาสตร์ และอักษรศาสตร์

มก. 20

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(ชีววิทยา)

จุลชีววิทยา

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(ชีววิทยา)

พฤกษศาสตร์

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(ชีววิทยา)

พันธุศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางพันธุศาสตร์

22

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

23

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยา

24

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยา

25

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พฤกษศาสตร์

26

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พันธุศาสตร์

27

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางพฤกษศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางพันธุศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์

หมายเหตุ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางพฤกษศาสตร์

มก. 21

เดิมอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ และอักษรศาสตร์
เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา
เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพันธุศาสตร์
เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิ สิกส์

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

28

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สัตววิทยา

29

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์

30

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมี

31

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมี แขนงวิชาเคมีเชิงฟิ สิกส์

32

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมี แขนงวิชาเคมีวิเคราะห์

33

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีอนินทรีย์

34

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยา

35

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยา

36

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยาทัว่ ไป

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางสัตววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีเชิงฟิ สิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีวิเคราะห์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีอนินทรีย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาทัว่ ไป
มก. 22

หมายเหตุ
เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสัตววิทยา

เดิมอยู่ในคณะเกษตร
เดิมอยู่ในคณะเกษตร

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

37

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมี

38

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

รังสีประยุกต์และไอโซโทป

39

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล

40

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พฤกษ์ เศรษฐกิจ

41

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

มาตรวิทยา

42

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

43

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พฤกษศาสตร์

44

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พฤกษศาสตร์

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางรังสีประยุกต์และไอโซโทป
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางพฤกษศาสตร์
ทางพฤกษ์ เศรษฐกิจ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางมาตรวิทยา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางพฤกษศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางพฤกษศาสตร์
มก. 23

หมายเหตุ

เดิมอยู่ในคณะเกษตร

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

45

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พันธุศาสตร์

46

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์

47

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

48

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

49

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถิติ

50

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สัตววิทยา

51

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สัตววิทยา

52

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางพันธุศาสตร์ ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางสัตววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางสัตววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
มก. 24

หมายเหตุ
เดิมอยู่ในคณะเกษตร

เดิมอยู่ในคณะวนศาสตร์

เดิมอยู่ในคณะเกษตร

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

53

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เคมี

54

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

จุลชีววิทยา

55

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

พฤกษศาสตร์

56

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สัตววิทยา

57

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

พันธุศาสตร์

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางพฤกษศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางสัตววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางพันธุศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1

ปริญญาช่างชลประทานบัณฑิต

-

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเกษตร

มก. 25

เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาโยธา, เครื่องกล, ชลประทาน, เกษตร

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมชลประทาน

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมทรัพยากรน ้า

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมวัสดุ

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
ทางวิศวกรรมชลประทาน
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมทรัพยากรน ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมวัสดุ

มก. 26

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการอาหาร

14

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ

15

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

16

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

17

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอาหาร

18

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

19

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอาหาร
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์

มก. 27

หมายเหตุ
เดิมชื่อสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

20

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมชลประทาน

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมชลประทาน

21

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเกษตร

22

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

23

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมชลประทาน

24

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมทรัพยากรน ้า

25

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

26

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

27

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

28

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมชลประทาน
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมทรัพยากรน ้า
สาขาวิขาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
มก. 28

หมายเหตุ
เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมชลประทาน)

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

29

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมการอาหาร

30

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมความปลอดภัย

31

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

32

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

33

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

34

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

35

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมเกษตร

36

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

37

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมเคมี

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมความปลอดภัย
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ทางสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเกษตร ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี
มก. 29

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

38

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

39

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมชลประทาน

40

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมทรัพยากรน ้า

41

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

42

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมชลประทาน
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมทรัพยากรน ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทาง วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ทางสิ่งแวดล้ อม

43

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

44

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

45

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

มก. 30

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรั บรอง
คณะศึกษาศาสตร์

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ศึกษาศาสตร์ -เกษตร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ศึกษาศาสตร์ -พลศึกษา

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การกีฬา

4

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ -เกษตร)
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศึกษาศาสตร์ -พลศึกษา

7

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การสอนคณิตศาสตร์

8

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตร์

ศึกษาศาสตร์ -คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการเกษตร ทางศึกษาศาสตร์-เกษตร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางพลศึกษา ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการเกษตร ทางศึกษาศาสตร์-เกษตร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนคณิตศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนวิทยาศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์

มก. 31

หมายเหตุ

หลักสูตรต่อเนื่อง

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

9

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจศึกษา

10

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

11

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

เกษตรและสิ่งแวดล้ อมศึกษา

12

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

13

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การฝึ กกีฬา

14

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์

15

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การกีฬา

16

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

นันทนาการ

17

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สุขศึกษา

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางธุรกิจศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางเกษตรและสิ่งแวดล้ อมศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางการฝึ กกีฬา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา ทางพลศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางนันทนาการ ทางสันทนาการ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา
มก. 32

หมายเหตุ

หลักสูตรต่อเนื่อง
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

18

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษาผู้ใหญ่

19

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ ศกึ ษา

20

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

21

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พลศึกษา

22

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ -การสอน)
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ -การสอน)
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ -การสอน)
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ -การสอน)
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ -การสอน)

การสอนคณิตศาสตร์

23
24
25
26

การสอนภาษาไทย
การสอนภาษาฝรั่งเศส
การสอนภาษาอังกฤษ
การสอนวิทยาศาสตร์

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาผู้ใหญ่
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ ทางคหกรรมศาสตร์ ศกึ ษา
ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนคณิตศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนวิทยาศาสตร์
มก. 33

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
27

สาขาวิชา/วิชาเอก
การสอนสังคมศึกษา

28

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ -การสอน)
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

29

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา

30

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

วิจยั และประเมินผลการศึกษา

31

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

หลักสูตรและการสอน

32

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ ศกึ ษา

33

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต

พลศึกษา

34

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต

อาชีวศึกษา

35

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ ศกึ ษา

การบริหารการศึกษา

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนสังคมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิจยั และประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอาชีวศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา
มก. 34

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

36

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริหารการศึกษา

37

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์
1

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการบัญชี

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจการเกษตร

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจการเกษตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ เกษตร

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ ทางการสหกรณ์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มก. 35

เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาการบัญชี

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
เดิมชื่อปริญญาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์บณ
ั ฑิต
เดิมชื่อปริญญาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์บณ
ั ฑิต
เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ,เศรษฐศาสตร์ เกษตร,
เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ /เดิมอยู่ในคณะ
เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

7

ปริญญาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์บณ
ั ฑิต

-

8
9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ เกษตร

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากร

12

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนาการเศรษฐกิจ

13

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์

14

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์

15

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ การเกษตร

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางการจัดการทรัพยากร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ ทางการสหกรณ์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ การเกษตร
มก. 36

หมายเหตุ
เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบัญชี, บริหารธุรกิจ / เดิมอยู่ในคณะ
เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

เปลี่ยนเป็ นปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์ )

เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจ
เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตร

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
16

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
เศรษฐศาสตร์ เกษตร

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
1

ปริญญาภูมิสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

2
3

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้ อมมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางภูมิสถาปั ตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางผังเมือง
ทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้ อม

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะสังคมศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยา

ทางจิตวิทยา

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์
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เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิศาสตร์
ดูรายวิชาในใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
เป็ นรายๆ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาอุตสาหกรรม

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาชุมชน

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ภูมิศาสตร์ การวางแผนการตังถิ
้ ่นฐาน
มนุษย์

10

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนาสังคม

11

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

12
13

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์ หมวดวิชาการปกครอง

14

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐศาสตร์ หมวดวิชาบริหารงานยุติธรรม
และความปลอดภัย

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม
ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาชุมชน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์ การวางแผนการตังถิ
้ ่นฐานมนุษย์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
เดิมชื่อสาขาวิชาพัฒนาชุมชน
ทางสังคมวิทยา ทางพัฒนาสังคม
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
หมวดวิชาจะระบุใน Transcript
ทางการปกครอง
สาขาวิชารัฐศาสตร์
หมวดวิชาจะระบุใน Transcript
ทางบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
มก. 38

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

15

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐศาสตร์ หมวดวิชาบริหารรัฐกิจ

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร ทางบริหารรัฐกิจ

16

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมวิทยาประยุกต์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา ทางสังคมวิทยาประยุกต์

หมายเหตุ
หมวดวิชาจะระบุใน Transcript

คณะสัตวแพทยศาสตร์
1

ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

หลักสูตรเก่า

2

ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

หลักสูตรใหม่ สาหรับผู้สาเร็จการศึกษา
ตังแต่
้ ปี 2543 เป็ นต้ นไป

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
ทางเทคนิคการสัตวแพทย์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การสัตวแพทย์

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การสัตวแพทย์

5

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

โรคและการจัดการสุขภาพในฟาร์ มโคนม สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
ทางโรคและการจัดการสุขภาพในฟาร์ มโคนม

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก สพ.บ.

6

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

โรคและการจัดการสุขภาพในฟาร์ มสุกร

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก สพ.บ.

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
ทางโรคและการจัดการสุขภาพในฟาร์ มสุกร
มก. 39

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

7

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

โรคสัตว์เลี ้ยง

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
ทางโรคสัตว์เลี ้ยง

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก สพ.บ.

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กายวิภาคศาสตร์ ทางสัตวแพทย์

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์
ทางกายวิภาคศาสตร์ ทางสัตวแพทย์

หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน*)

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์

หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน*)

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สรีรวิทยาทางสัตว์

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
ทางสรีรวิทยาทางสัตว์

หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน*)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการบรรจุ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการบรรจุ

2
3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิ สิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิ สิกส์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พัฒนาผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์
มก. 40

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมการเกษตร
ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเกษตร

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งทอ

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งทอ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิศวกรรมอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
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หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

11

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี

12

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี

13

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

เทคโนโลยีของน ้าตาล

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีของน ้าตาล

14

ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร

เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การอาหาร

15

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรนานาชาติ

16

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

17

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเกษตร
ทางอุตสาหกรรมการเกษตร

18

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมเกษตร
ทางการจัดการเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร
มก. 42

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
19

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

20

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

21

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

22

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

23
24
25

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

26

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

27

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการบรรจุ
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
วิทยาศาสตร์ การอาหาร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา
วิทยาศาสตร์ การอาหาร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาศาสตร์ การอาหาร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์ การอาหาร
พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมการเกษตร
พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเกษตร

หมายเหตุ

เทคโนโลยีการบรรจุ
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เดิมอยู่ในคณะเกษตร
หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรั บรอง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคนิคการแพทย์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

รังสีเทคนิค

หมายเหตุ

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ทางเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางรังสีเทคนิค

วิทยาลัยสิ่งแวดล้ อม
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม ทางสิ่งแวดล้ อม

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการและการประเมินโครงการ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการและการประเมินโครงการ

2

ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาชุมชน

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พันธุวิศวกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ทางชีววิทยา
ทางพันธุวิศวกรรม
มก. 44

เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การใช้ ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

6

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ดนตรีชาติพนั ธุ์วิทยา

7

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

พันธุวิศวกรรม

8

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

9

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

พันธุวิศวกรรม

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการใช้ ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรีชาติพนั ธุ์วิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ทางชีววิทยา
ทางพันธุวิศวกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางพันธุวิศวกรรม

มก. 45

หมายเหตุ

