
                                       ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  10,250  บาท  

                                       ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  10,250  บาท

                                      อันดับ  ท.4  ขั้น  10,710  บาท
                                 8.  ปริญญาเอก  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป  ตอจากปริญญาโท  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.5  ขั้น  12,600  บาท

                                 การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  มีดังนี้

                                 2.  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  8,360  บาท

4.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
                                 มีคณะวิชาทั้งหมด  15  คณะ  คือ  คณะเกษตรศาสตร  คณะเทคนิคการแพทย  คณะทันตแพทยศาสตร  คณะบริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร  
   คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร  คณะเภสัชศาสตร  คณะวิจิตรศิลป  คณะวิทยาศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะศึกษาศาสตร  คณะสังคมศาสตร
   คณะอุตสาหกรรมเกษตร  และบัณฑิตวิทยาลัย

                                 1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,630  บาท

                                 3.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,320  บาท
                                 4.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจาก ท.บ.+ ประสบการณ 

                                 5.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก  หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

                                 6.  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน   ดังนี้
                                      6.1  ผูมีพื้นความรู  วท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนอันดับ  ท.4  ขั้น  9,320  บาท
                                      6.2  ผูมีพื้นความรู  ภ.บ. (หลักสูตร 5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนอันดับ  ท.4  ขั้น  9,790  บาท
                                      6.3  ผูมีพื้นความรู  พ.บ., ท.บ., สพ.บ.(หลักสูตรเดิม) ไดรับอัตราเงินเดือนอันดับ  ท.4  ขั้น  10,250  บาท
                                      6.4  ผูมีพื้นความรู  พ.บ. +  ใบอนุญาตฯ , ท.บ.,  สพ.บ. (หลักสูตรปรับปรุงใหม) ไดรับอัตราเงินเดือนอันดับ  ท.4  ขั้น  10,710  บาท
                                 7.  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาทันตกรรมปองกัน  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป  ตอจาก  ท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา

มช.- 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรเกษตร เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรเกษตร
2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การเกษตร, วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร การอาหาร, วิทยาศาสตรการอาหาร,

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรเกษตร เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรเกษตร
5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(เกษตรศาสตร)
ปฐพีศาสตร การเกษตร, ปฐพีศาสตร เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

ทางเกษตรศาสตร
6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(เกษตรศาสตร)
สงเสริมการเกษตร การเกษตร, สงเสริมการเกษตร

7 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต พืชไร การเกษตร, พืชไร
8 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต พืชสวน การเกษตร, พืชสวน
9 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร การอาหาร, วิทยาศาสตรการอาหาร,

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทันตกรรมทั่วไป ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมทั่วไป
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-

วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
ทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมสําหรับเด็ก ทบ.+ ประสบการณ 1 ป + 1 ป

3 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลนิิก

ศัลยศาสตรชองปากและ-
แม็กซิลโลเฟเชียล

ทันตแพทยศาสตร,
ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ท.บ.+ ประสบการณ 1 ป + 1 ป

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมปองกัน ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมปองกัน

คณะเกษตรศาสตร

คณะทันตแพทยศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริทันตวิทยา ทันตแพทยศาสตร, ปริทันตวิทยา
6 ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต - ทันตแพทยศาสตร หลักสูตรนานาชาติ
7 ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต - ทันตแพทยศาสตร

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต กายภาพบําบัดคลินิก กายภาพบําบัดคลินิก
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบําบัด กายภาพบําบัด
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต กิจกรรมบําบัด อาชีวบําบัด, กิจกรรมบําบัด
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย
5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬา พลศึกษา, วิทยาศาสตรการกีฬา

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต - บริหารธุรกิจ
2 ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต - การบัญชี
3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร บริหารธุรกิจ, การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ จิตวิทยา, จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต - การพยาบาล (หลักสูตรตอเนื่อง 1 ป)
หลักสูตรเฉพาะกาล 2540 - 2543

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลกุมารเวชศาสตร การพยาบาล, การพยาบาลกุมารเวชศาสตร

คณะเทคนิคการแพทย

คณะบริหารธุรกิจ

คณะมนุษยศาสตร

คณะพยาบาลศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลอายุรศาสตรและ-

ศัลยศาสตร
การพยาบาล,
การพยาบาลอายุรศาสตรและศัลยศาสตร

เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาพยาบาลศาสตร (การพยาบาลอายุร-
ศาสตร และศัลยศาสตร)

4 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผูใหญ การพยาบาล, 
การพยาบาลผูใหญ

เดิมชื่อปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการพยาบาลอายุรศาสตรและ-
ศัลยศาสตร

5 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลอาชีวอนามัย การพยาบาล, การพยาบาลอาชีวอนามัย
6 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช การพยาบาล,

สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
7 ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต - การพยาบาล
8 ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต พยาบาลศาสตร การพยาบาล, พยาบาลศาสตร หลักสูตรนานาชาติ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตร-
การแพทยคลินิก

เวชศาสตรครอบครัว แพทยศาสตร,
เวชศาสตรครอบครัว

พ.บ.+ ใบปรกอบฯ + 1 ป
เดิมชื่อสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พิษวิทยา พิษวิทยา
3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกสการแพทย วิทยาศาสตรการแพทย, ฟสิกส,

ฟสิกสการแพทย
(รับหลายพื้นฐาน * )

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สรีรวิทยา ชีววิทยา, สรีรวิทยา หลักสูตร 2 ป  (รับหลายพื้นฐาน * )
5 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปรสิตวิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา, ปรสิตวิทยา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวิทยา เภสัชศาสตร, เภสัชวิทยา หลักสูตร 2 ป  (รับหลายพื้นฐาน * )

คณะแพทยศาสตร

คณะเภสัชศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เภสัชวิทยา เภสัชศาสตร, เภสัชวิทยา
3 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เภสัชศาสตร เภสัชศาสตร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต พุทธศาสนศึกษา มนุษยศาสตร, การศาสนา, พุทธศาสนศึกษา
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร, สารนิเทศศาสตร, 

สารสนเทศศึกษา
เดิมชื่อสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยา, จิตวิทยาการปรึกษา เดิมชื่อสาขาวิชาจิตวิทยาโรงเรียน
4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ จิตวิทยา, จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ
5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

1 ปริญญาศิลปบัณฑิต  ศิลปะการถายภาพ ศิลปประยุกต, ศิลปะการถายภาพ หลักสูตร 4 ป
2 ปริญญาศิลปบัณฑิต  ศิลปะไทย ศิลปกรรม, วิจิตรศิลป, ศิลปะไทย หลักสูตร 4 ป
3 ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต ภาพพิมพ ศิลปกรรม, ภาพพิมพ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ สถิติ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนเคมี เคมี, การสอนเคมี

คณะวิทยาศาสตร

คณะวิจิตรศิลป

คณะมนุษยศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรประยุกต คณิตศาสตร, คณิตศาสตรประยุกต
8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี เคมี
9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม เคมี, เคมีอุตสาหกรรม
10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา
11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ธรณีวิทยา ธรณีวิทยา
13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วัสดุศาสตร วัสดุศาสตร
14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร
15 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร
16 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เคมี เคมี
17 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เคมี เคมี หลักสูตรนานาชาติ
18 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา
19 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมี เคมี, ชีวเคมี
20 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา
21 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ธรณีวิทยา ธรณีวิทยา
22 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ธรณีวิทยา ธรณีวิทยา หลักสูตรนานาชาติ
23 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส หลักสูตรนานาชาติ
24 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส
25 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วัสดุศาสตร วัสดุศาสตร
26 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วัสดุศาสตร วัสดุศาสตร หลักสูตรนานาชาติ
27 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร,
คอมพิวเตอร

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล,

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเหมืองแร วศิวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเหมืองแร
8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมพลังงาน
11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา
13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม, 

สิ่งแวดลอม
14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเหมืองแร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเหมืองแร
15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

คณะวิศวกรรมศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต เกษตรกรรม การศึกษา, เกษตรกรรม หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป
2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศึกษา การศึกษา, อุตสาหกรรมศึกษา หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

เดิมชื่อสาขาวิชาอุตสาหกรรม
3 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-

ศึกษาศาสตร
วิชาชีพครู การศึกษา, วิชาชีพครู หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โภชนศาสตรศึกษา การอาหาร, วิทยาศาสตรการอาหาร,
โภชนศาสตรศึกษา

5 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษา, โสตทัศนศึกษา,
เทคโนโลยีทางการศึกษา

1 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต - รัฐศาสตร
2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต - การบริหาร, บริหารรัฐกิจ,

รัฐประศาสนศาสตร
3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาสังคม สังคมวิทยา, พัฒนาสังคม, พัฒนาชุมชน
4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาอยางยั่งยืน สังคมวิทยา, พัฒนาสังคม, พัฒนาชุมชน,

การพัฒนาอยางยั่งยืน
หลักสูตรนานาชาติ

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรการเมือง เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรการเมอืง
6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สตรีศึกษา มานุษยวิทยา, สตรีศึกษา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะศึกษาศาสตร

คณะสังคมศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพทาง-

อุตสาหกรรมการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมเกษตร,
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมกระบวนการอาหาร การอาหาร, วิศวกรรมกระบวนการอาหาร

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การจัดการและการประเมินโครงการ การจัดการและการประเมินโครงการ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรสุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ
3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอม สิงแวดลอม, การจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอม
4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภูมิภาคศึกษา ภูมิภาคศึกษา
5 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การเกษตร, วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

บัณฑิตวิทยาลัย
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