
มีคณะวิชาทั้งหมด 4 คณะ คือ คณะธุรกิจการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะวิทยาศาสตร และคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยแมโจ มีดังนี้

1. ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น 6,360  บาท

2. ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป  ตอจากปริญญาตรี (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4  ขั้น 7,780 บาท

3. ปริญญาเอก  หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป  ตอจากปริญญาโท  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.5  ขั้น 10,600 บาท

                                                             15. มหาวิทยาลัยแมโจ

มจ. - 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สงเสริมการเกษตร การเกษตร, สงเสริมการเกษตร  
2 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร,

เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร
ปรับปรุงเปนวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร

3 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรสหกรณ เศรษฐศาสตรสหกรณ ปรับปรุงเปนวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ

4 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต บริหารธุรกิจเกษตร บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจเกษตร
5 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรเกษตร เศรษฐศาสตรเกษตร ปรับปรุงเปนวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
6 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร,

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
7 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สงเสริมการเกษตร มีสาขาวิชายอย 

7 สาขา ดังนี้ 
สาขาพืชไร 
สาขาพืชสวนประดับ
สาขาพืชผัก
สาขาสัตวปก
สาขาโคนม
สาขาบริหารธุรกิจเกษตร
สาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ

     

การเกษตร, พืชศาสตร
การเกษตร, พืชศาสตร
การเกษตร, พืชศาสตร
สัตวบาล, สัตวศาสตร
สัตวบาล, สัตวศาสตร
บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร
เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรสหกรณ

 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
   เกษตรกรรม + 2 ป
 - สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผล
    การศึกษา

คณะธุรกิจการเกษตร

มจ. - 2



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
8 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจการเกษตร บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจการเกษตร  
9 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด  

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ, การจัดการทั่วไป  
11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร, การอาหาร,

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
ปรับปรุงจากปริญญาเทคโนโลยีการเกษตร
บัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม-
อาหาร

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สงเสริมการเกษตร สงเสริมการเกษตร (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป) เดิมชื่อเทคโนโลยี-
การเกษตรบัณฑิต สาขาสงเสริมการเกษตร

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรเกษตร เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรเกษตร ปรับปรุงจากปริญญาเทคโนโลยีการเกษตร-
บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรเกษตร

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรสหกรณ เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรสหกรณ ปรับปรุงจากปริญญาเทคโนโลยีการเกษตร-
บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรลสหกรณ

15 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต พัฒนาการทองเที่ยว พัฒนาการทองเที่ยว (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
16 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก เศรษฐศาสตร
17 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรสหกรณ เศรษฐศาสตรสหกรณ
18 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต สงเสริมการเกษตร สงเสริมการเกษตร
19 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรเกษตร เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรเกษตร
21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สงเสริมการเกษตร สงเสริมการเกษตร ปรับปรุงจากปริญญาเทคโนโลยีการเกษตร-

มหาบัณฑิต  สาขาสงเสริมการเกษตร

มจ. - 3



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรสหกรณ เศรษฐศาสตรสหกรณ ปรับปรุงจากปริญญาเทคโนโลยีการเกษตร-

มหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ
23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการเกษตรและปาไม การเกษตร, บริหารการเกษตรและปาไม
24 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต การวางแผนและพัฒนาชนบท การวางแผนและพัฒนาชนบท

1 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต โคนมและโคเนื้อ การเกษตร, สัตวบาล, โคนมและโคเนื้อ
2 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต โคเนื้อ การเกษตร, สัตวบาล, โคเนื้อ
3 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตสุกร การเกษตร, สัตวบาล,

เทคโนโลยีการผลิตสุกร
4 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต ประมงน้ําจืด การประมง, การประมงน้ําจืด หลักสูตร 2 ป ตอจากประกาศนียบัตร-

วิชาชีพชั้นสูง (เกษตรกรรม) หรือ
ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมเกษตรกรรม

5 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต พืชผัก การเกษตร, พืชผัก  
6 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต พืชสวนประดับ การเกษตร, พืชสวนประดับ  
7 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต เทคโนโลยีภูมิทัศน เทคโนโลยีภูมิทัศน หลักสูตร 2 ป ตอจากประกาศนียบัตร-

วิชาชีพชั้นสูง (เกษตรกรรม) หรือ
ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมเกษตรกรรม

8 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สัตวปก การเกษตร, สัตวบาล, สัตวปก
9 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต ไมผล การเกษตร, ไมผล

คณะผลิตกรรมการเกษตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
10 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต พืชไรนา การเกษตร, พืชไรนา
11 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สัตวศาสตร(สุกร) การเกษตร, สัตวศาสตร,

สัตวบาล, สุกร
ปรับปรุงเปนวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร (การผลิตสุกร)

12 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สัตวศาสตร(สัตวปก) การเกษตร, สัตวศาสตร,
สัตวบาล, สัตวปก

ปรับปรุงเปนวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร (สัตวปก)

13 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต พืชศาสตร(พืชไร) การเกษตร, พืชศาสตร, พืชไร ปรับปรุงเปนวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพืชศาสตร (พืชไร)

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร(อาหารสัตว) การเกษตร, สัตวศาสตร,
 สัตวบาล, อาหารสัตว

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การประมง(ชีววิทยาการประมง) การประมง, ชีววิทยา, ชีววิทยาการประมง
16 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อารักขาพืช(โรคพืชวิทยา) การเกษตร, อารักขาพืช, โรคพืช  
17 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การประมง(การจัดการประมง) การประมง, การจัดการประมง  
18 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พืชศาสตร(พืชสวนประดับ) การเกษตร, พืชศาสตร, พืชสวนประดับ  
19 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พืชศาสตร(พืชผัก) การเกษตร, พืชศาสตร, พืชผัก  
20 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร(การผลิตสุกร) การเกษตร, สัตวศาสตร,

สัตวบาล, การผลิตสุกร
ปรับปรุงจากปริญญาเทคโนโลยีการเกษตร-
บัณฑิต  สาขาสัตวศาสตร (สุกร)

21 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การประมง(การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) การประมง, ชีววิทยา, การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
22 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อารักขาพืช(กีฏวิทยา) การเกษตร, อารักขาพืช, กีฏวิทยา
23 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร(โคนมและโคเนื้อ) การเกษตร, สัตวศาสตร, 

สัตวบาล, โคนมและโคเนื้อ

มจ. - 5



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
24 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พืชศาสตร(พืชไร) การเกษตร, พืชศาสตร, พืชไร ปรับปรุงจากปริญญาเทคโนโลยีการเกษตร-

บัณฑิต  สาขาพืชศาสตร (พืชไร)
25 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร(สัตวปก) การเกษตร, สัตวศาสตร, 

สัตวบาล, สัตวปก
ปรับปรุงจากปริญญาเทคโนโลยีการเกษตร-
บัณฑิต  สาขาสัตวศาสตร (สัตวปก)

26 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พืชศาสตร(ไมผล) การเกษตร, พืชศาสตร, ไมผล
27 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต พืชไร การเกษตร, พืชไร
28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชไร การเกษตร, พืชไร
29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชสวน การเกษตร, พืชสวน
30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การผลิตสัตว การเกษตร, สัตวบาล, การผลิตสัตว

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร  
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ  

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การเกษตร, 
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

 
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะวิทยาศาสตร
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