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ลําดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตร สาขาวิชา หมายเหตุ

คณะผลิตกรรมการเกษตร

1 25360131100342 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่

2 25490131103002 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน

3 25530131102308 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ)

4 25490131102991 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเคมี

5 25520131104276 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์

6 25490131102989 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอารักขาพืช

7 25520131101047 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

8 25550131102468 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

9 25510131110068 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่

10 25500131111575 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน

11 25520131108719 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์

12 25500131111608 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน

13 25500131111529 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

รหัสหลักสูตร 14 ตัว ท่ีผ่านการรับทราบจาก สกอ. ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

13 25500131111529 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างยั่งยืน (สหวิทยาการ)
14 25560131104269 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช

15 25550131105631 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนเกษตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร ส่งข้อมูลไปสกอ. 

เพื่อขอรหัส

หลักสูตร วันที่ 6 

ตุลาคม 59

16 25510131110081 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

17 25510131100629 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน

18 25570131103113 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ้า

19 25480131102819 วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประมง

20 25510131110092 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา

21 25510131110057 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา

กลุ่มภารกิจพัฒนาคณาจารย์ หลักสูตรฯ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
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ลําดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตร สาขาวิชา หมายเหตุ

รหัสหลักสูตร 14 ตัว ท่ีผ่านการรับทราบจาก สกอ. ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

22 25480131103056 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

23 25520131108697 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจปศุสัตว์

24 25480131110379 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ข้อมูล 1 ต.ค. 59

25 25530131104806 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดล้อม

26 25520131106223 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

27 25520131101069 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

28 25500131103352 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

29 25510131110079 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผนส่ิงแวดล้อม

30 25570131103102 การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

คณะบริหารธุรกิจ

31 25490131102866 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

32 25490131107333 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด32 25490131107333 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

33 25480131102821 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

34 25490131102877 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

35 25480131102922 บัญชีบัณฑิต

36 25520131108708 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

37 25560131104179 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะศิลปศาสตร์

38 25480131103045 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ

39 25500131103306 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

40 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและมนุษย์ ส่งข้อมูลไปสกอ. 

เพื่อขอรหัส

หลักสูตร วันที่ 6 

ตุลาคม 59 (รอบ

 2)

คณะสารสนเทศและการส่ือสาร

40 25520131101058 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารดิจิทัล

41 25500131111518 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารดิจิทัล

กลุ่มภารกิจพัฒนาคณาจารย์ หลักสูตรฯ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
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รหัสหลักสูตร 14 ตัว ท่ีผ่านการรับทราบจาก สกอ. ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

42 25480131102966 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

43 25530131104817 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

44 25480131100097 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

คณะเศรษฐศาสตร์

45 25520131104221 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม

46 25520131104243 เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

47 25520131104265 เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

48 25580131100166 เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

49 25540131104818 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

50 25540131104807 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

51 25490131107298 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร51 25490131107298 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

52 25490131103079 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

53 25450131101027 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

54 25490131103081 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

55 25520131105132 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

56 25500131111564 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

57 25500131111553 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

58 25490131111067 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

59 25570131103236 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร

กลุ่มภารกิจพัฒนาคณาจารย์ หลักสูตรฯ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
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รหัสหลักสูตร 14 ตัว ท่ีผ่านการรับทราบจาก สกอ. ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะวิทยาศาสตร์

60 25490131103057 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

61 25480131102999 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

62 25500131103183 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

63 25480131103034 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

64 25490131103046 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

65 25480131103023 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

66 25500131103284 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

67 25550131101344 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีส่ิงทอ

68 25590131100101 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ข้อมูล 1 ต.ค. 59

69 25500131111542 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

70 25500131111463 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

71 25500131111485 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์

72 25550131105697 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม72 25550131105697 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

73 25550131105708 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน

74 25500131111441 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

75 25500131111452 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ส่งข้อมูลไปสกอ. 

เพื่อขอรหัส

หลักสูตร วันที่ 6 

ตุลาคม 59 (รอบ

 2)
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ลําดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตร สาขาวิชา หมายเหตุ

รหัสหลักสูตร 14 ตัว ท่ีผ่านการรับทราบจาก สกอ. ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

บัณฑิตวิทยาลัย

76 25560131104247 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยากรเกษตร

77 25560131104258 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร

วิทยาลัยบริหารศาสตร์

78 25480131102988 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

79 25510131107346 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถ่ิน

80 25510131100607 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน

81 25510131100618 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารองค์การภาครัฐและเอกชน

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารสาธารณะ ส่งข้อมูลไปสกอ. 

เพื่อขอรหัส

หลักสูตร วันที่ 6 

ตุลาคม 59

82 25470131103887 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

83 25510131103994 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

84 25480131106566 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

85 25470131101874 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หลักสูตรต่อเนื่อง

86 25480131103078 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน

87 25460131101704 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรป่าไม้

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่  1  ตุลาคม 2559

ที่มา :�http://www.data3.mua.go.th/dataS/��
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