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1. จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
มีคณะวิชาทั ้งหมด 24 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะจิตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะนิตศิ าสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา / สานักวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ คณะเวชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ วิทยาลัยปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย บัณฑิตวิทยาลัย
และวิทยาลัยการสาธารณสุข
การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีดงั นี ้
1. ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,080 บาท
2. ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,760 บาท
3. ประกาศนียบัตรวิชาคอมพิวเตอร์ ไซแอนด์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
4. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
5. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
6. ประกาศนียบัตรบัณฑิต/ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
7. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี (5 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,470 บาท
8. ประกาศนียบัตรชั ้นสูง สาขาวิชานิวเคลียร์ เทคโนโลยี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือนดังนี ้
8.1 ผู้มีพื ้นความรู้ วศ.บ. ทุกสาขา/วท.บ. ทุกสาขา/ กศ.บ. สาขาเคมีและสาขาฟิ สิกส์ ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
8.2 ผู้มีพื ้นความรู้ ภ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,470 บาท
จฬ.1

9. ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
10. ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (5 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
11. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั ้นสูง สาขาวิชาบรรณารักษ์ ศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริ ญญาโท ได้ รับอัตราเงินเดือน
ไม่สงู กว่า 10,660 บาท
12. ปริ ญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
13. ปริ ญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (สาหรับผู้สาเร็ จการศึกษา พ.ศ.2536 เป็ นต้ นไป) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
14. ปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
15. ปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
16. ปริ ญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
17. ปริ ญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สาหรับผู้สาเร็ จการศึกษา พ.ศ.2544 เป็ นต้ นไป) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
18. ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลีนิค หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ปฏิบตั งิ าน 1 ปี หรื อเป็ นทันตแพทย์ประจาโรงพยาบาล
ของรัฐ 2 ปี ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
19. ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลีนิค หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
20. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
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21. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ปฏิบตั งิ าน 1 ปี ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
22. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
23. ปริ ญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก ท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
24. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก ท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
25. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
25.1 ผู้มีพื ้นความรู้ วท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
25.2 ผู้มีพื ้นความรู้ ท.บ. (หลักสูตรเดิม) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
26. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ และสาขาวิชาอายุรศาสตร์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน
ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
26.1 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
26.2 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ. + ใบอนุญาตฯ ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
27. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ การกีฬา สาขาวิชาพิษวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สาขาวิชาปรสิตวิทยาทางการแพทย์ สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพ และสาขาวิชาเภสัชวิทยา หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
27.1 ผู้มีพื ้นความรู้ วท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
27.2 ผู้มีพื ้นความรู้ ภ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
27.3 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ./ท.บ. (หลักสูตรเดิม) /สพ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
27.4 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ. + ใบอนุญาตฯ และ ท.บ. (หลักสูตรทีป่ รับปรุงใหม่) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
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28. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ ชมุ ชน หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
28.1 ผู้มีพื ้นความรู้ วท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
28.2 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ./ท.บ. (หลักสูตรเดิม) /สพ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
28.3 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ. + ใบอนุญาตฯ และ ท.บ. (หลักสูตรใหม่) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
29. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
29.1 ผู้มีพื ้นความรู้ วท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
29.2 ผู้มีพื ้นความรู้ ภ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
29.3 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ./ท.บ. (หลักสูตรเดิม) /สพ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
29.4 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ. + ใบอนุญาตฯ ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
30. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรี รวิทยา หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
30.1 ผู้มีพื ้นความรู้ วท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
30.2 ผู้มีพื ้นความรู้ ภ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
30.3 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ./ท.บ. (หลักสูตรเดิม) /สพ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
30.4 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ. และได้ ฝึกหัดงานแล้ วตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
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31. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์สตั ว์ สาขาวิชาพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ สาขาวิชาสรี รวิทยาการสัตว์ และ
สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
31.1 ผู้มีพื ้นความรู้ วท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
31.2 ผู้มีพื ้นความรู้ สพ.บ. (หลักสูตรเดิม) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
32. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก สพ.บ. (หลักสูตรเดิม) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
33. ปริ ญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริ ญญาโท ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 13,110 บาท
การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีดงั นี ้
1. ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,080 บาท
2. ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาล หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,080 บาท
3. ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,080 บาท
4. ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,760 บาท
5. ประกาศนียบัตรวิชาคอมพิวเตอร์ ไซแอนด์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
6.อนุปริ ญญา หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,100 บาท
7. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
8. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
9. ประกาศนียบัตรบัณฑิต/ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
10. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (5 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู 9,470 บาท
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11. ประกาศนียบัตรชั ้นสูง สาขาวิชานิวเคลียร์ เทคโนโลยี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือนดังนี ้
11.1 ผู้มีพื ้นความรู้ วศ.บ. ทุกสาขา/วท.บ. ทุกสาขา/ กศ.บ. สาขาเคมีและสาขาฟิ สิกส์ ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
11.2 ผู้มีพื ้นความรู้ ภ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,470 บาท
12. ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
13. ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (5 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
14. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั ้นสูง สาขาวิชาบรรณารักษ์ ศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริ ญญาโท ได้ รับอัตราเงินเดือน
ไม่สงู กว่า 10,660 บาท
15. ปริ ญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
16. ปริ ญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (สาหรับผู้สาเร็ จการศึกษา พ.ศ.2536 เป็ นต้ นไป) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
17. ปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
18. ปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
19. ปริ ญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
20. ปริ ญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สาหรับผู้สาเร็ จการศึกษา พ.ศ.2544 เป็ นต้ นไป) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่าอันดับ 10,190 บาท
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21. ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลีนิค หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ปฏิบตั งิ าน 1 ปี หรื อเป็ นทันตแพทย์ประจาโรงพยาบาล
ของรัฐ 2 ปี ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
22. ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลีนิค หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
23. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
24. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ปฏิบตั งิ าน 1 ปี ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
25. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
26. ปริ ญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก ท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
27. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก ท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
28. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
28.1 ผู้มีพื ้นความรู้ วท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
28.2 ผู้มีพื ้นความรู้ ท.บ. (หลักสูตรเดิม) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
29. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ และสาขาวิชาอายุรศาสตร์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน
ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
29.1 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
29.2 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ. + ใบอนุญาตฯ ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
30. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ การกีฬา สาขาวิชาพิษวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สาขาวิชาปรสิตวิทยาทางการแพทย์ สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพ และสาขาวิชาเภสัชวิทยา หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
จฬ.7

30.1 ผู้มีพื ้นความรู้ วท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
30.2 ผู้มีพื ้นความรู้ ภ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
30.3 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ./ท.บ. (หลักสูตรเดิม) /สพ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
30.4 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ. + ใบประกอบฯ และ ท.บ. (หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
31. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ ชมุ ชน หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
31.1 ผู้มีพื ้นความรู้ วท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
31.2 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ./ท.บ. (หลักสูตรเดิม) /สพ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
31.3 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ. + ใบประกอบฯ และ ท.บ. (หลักสูตรใหม่) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
32. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
32.1 ผู้มีพื ้นความรู้ วท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
32.2 ผู้มีพื ้นความรู้ ภ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
32.3 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ./ท.บ. (หลักสูตรเดิม) /สพ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
32.4 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ. + ใบประกอบฯ ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
33. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรี รวิทยา หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
33.1 ผู้มีพื ้นความรู้ วท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
33.2 ผู้มีพื ้นความรู้ ภ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
33.3 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ./ท.บ. (หลักสูตรเดิม) /สพ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
33.4 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ. และได้ ฝึกหัดงานแล้ วตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
จฬ.8

34. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์สตั ว์ สาขาวิชาพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ สาขาวิชาสรี รวิทยาการสัตว์ และ
สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
34.1 ผู้มีพื ้นความรู้ วท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
34.2 ผู้มีพื ้นความรู้ สพ.บ. (หลักสูตรเดิม) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
35. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก สพ.บ. (หลักสูตรเดิม) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
36. ปริ ญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริ ญญาโท ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 13,110 บาท

จฬ.9

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะครุ ศาสตร์

1

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจศึกษา

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
วิชาเอกชีววิทยา
มัธยมศึกษา
วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส
สังคมศึกษา

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

มัธยมศึกษา
วิชาเอกชีววิทยา
มัธยมศึกษา
วิชาเอกฟิ สิกส์
มัธยมศึกษา
วิชาเอกเคมี

ผลการรั บรอง

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางธุรกิจศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน ทางชีววิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาฝรั่งเศส ทางมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา ทางมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟิ สิกส์ ทางมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเคมี ทางมัธยมศึกษา

จฬ.10

หมายเหตุ
เอกเดี่ยว
เอกเดี่ยว

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
9

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

10

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

11

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

12

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

13

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

14

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

15

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

16

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

17

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก
มัธยมศึกษา
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
มัธยมศึกษา
วิชาเอกสุขศึกษา
มัธยมศึกษา
วิชาเอกประชากรศึกษา
มัธยมศึกษา
วิชาเอกประวัติศาสตร์
มัธยมศึกษา
วิชาเอกภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษา
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
มัธยมศึกษา
วิชาเอกภาษาเยอรมัน
มัธยมศึกษา
วิชาเอกการสอนเด็กพิเศษ
มัธยมศึกษา
วิชาเอกภาษาอังกฤษชันสู
้ ง

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป ทางมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา ทางมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประชากรศึกษา ทางมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประวัติศาสตร์ ทางมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์ ทางมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์ ทางมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเยอรมัน ทางมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนเด็กพิเศษ ทางมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษชันสู
้ ง ทางมัธยมศึกษา
จฬ.11

หมายเหตุ
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
18

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

19

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

20

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

21

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

หมายเหตุ

มัธยมศึกษา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา
วิชาเอกคณิตศาสตร์
ประถมศึกษา
วิชาเอกสุขศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ ทางมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา ทางสุขศึกษา

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ประถมศึกษา
วิชาเอกสังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา ทางสังคมศึกษา

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอก-โท

22

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

24

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

25

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา ทางภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอก-โท

23

ประถมศึกษา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา
วิชาเอกภาษาไทย
ประถมศึกษา

จฬ.12

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอก-โท
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอก-โท

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอก-โท
เอกเดี่ยว
เลือกเรียนวิชาเอกแบบผสม

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
26

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

27

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

28

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

29

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

30

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

31

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก
การศึกษาปฐมวัย
วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
มัธยมศึกษา
วิชาเอกสังคมศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
วิชาเอกภาษาไทย
การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
วิชาเอกบริ การสื่อการศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา

หมายเหตุ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่
ทางสังคมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ทางจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ทางบริ การสื่อการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา ทางโสตทัศนศึกษา

จฬ.13

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

32

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
วิชาเอกห้ องสมุดโรงเรียน

33

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์

34

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
วิชาเอกคณิตศาสตร์

35

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป

36

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
วิชาเอกสุขศึกษา

37

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
วิชาเอกประชากรศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ทางห้ องสมุดโรงเรียน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ทางอุตสาหกรรมศิลป์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ทางวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ทางสุขศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ทางประชากรศึกษา
จฬ.14

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

38

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

มัธยมศึกษา

39

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

40

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

มัธยมศึกษา
วิชาเอกคณิตศาสตร์
การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
วิชาเอกภาษาอังกฤษ

41

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

42

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

43

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

44

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

45

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ประถมศึกษา
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
การสอนวิชาเฉพาะ
วิชาเอกธุรกิจ
การสอนวิชาเฉพาะ
วิชาเอกดนตรี
การสอนวิชาเฉพาะ
วิชาเอกศิลปศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์
การสอนวิชาเฉพาะ
วิชาเอกศิลปศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ ทางมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา ทางวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสอนวิชาเฉพาะ ทางธุรกิจ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสอนวิชาเฉพาะ ทางดนตรี
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสอนวิชาเฉพาะ
ทางศิลปศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสอนวิชาเฉพาะ ทางศิลปศึกษา
จฬ.15

หมายเหตุ
เอกเดี่ยว 6 วิชาเอก และ เอกคู่ 14 วิชาเอก
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอก-โท

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

46

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนวิชาเฉพาะ
วิชาเอกพลศึกษา
มัธยมศึกษา
วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
มัธยมศึกษา
วิชาเอกบริ การสื่อการศึกษา

47

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

48

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

49

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

มัธยมศึกษา
วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา

50

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

51

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

มัธยมศึกษา
วิชาเอกห้ องสมุดโรงเรียน
การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
วิชาเอกสังคมศึกษา

52

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตร์ กายภาพระดับมัธยมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสอนวิชาเฉพาะ ทางพลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางมัธยมศึกษา
ทางจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางมัธยมศึกษา ทางบริการสื่อการศึกษา
ทางโสตทัศนศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางมัธยมศึกษา ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
ทางโสตทัศนศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางโสตทัศนศึกษา ทางห้ องสมุดโรงเรียน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน ทางสังคมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนวิทยาศาสตร์ กายภาพระดับมัธยมศึกษา
จฬ.16

หมายเหตุ
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

53

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

54

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนอุตสาหกรรมศิลป์ระดับมัธยมศึกษา
ดนตรี ศกึ ษา

55

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ดนตรี ศกึ ษา

56

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ห้ องสมุดโรงเรียน

57

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ

58

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาเยอรมันเป็ นภาษาต่างประเทศ

59

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาฝรั่งเศสเป็ นภาษาต่างประเทศ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนอุตสาหกรรมศิลป์ระดับมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศกึ ษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศกึ ษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางห้ องสมุดโรงเรียน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ
ทางการสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเยอรมัน
ทางการสอนภาษาเยอรมันเป็ นภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาฝรั่งเศส
ทางการสอนภาษาฝรั่งเศสเป็ นภาษาต่างประเทศ

จฬ.17

หมายเหตุ
เอกเดี่ยว

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

60

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปการช่าง

61

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนวิชาชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา

62

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปศึกษา

63

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปศึกษา

64

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษา

65

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา

66

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตร์ ชีวภาพระดับมัธยมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปการช่าง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนวิชาชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
เอกเดี่ยว
ทางศิลปศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเคมี
ทางการสอนวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย
ทางการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา
ทางการสอนวิทยาศาสตร์ ชีวภาพระดับมัธยมศึกษา

จฬ.18

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

67

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไประดับมัธยมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
ทางการสอนวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไประดับมัธยมศึกษา

68

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

69

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนธุรกิจระดับมัธยมศึกษา

70

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา

71

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย

72

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนระดับประถมศึกษาตอนต้ น

73

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อนุบาลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์
ทางการสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางธุรกิจ
ทางการสอนธุรกิจระดับมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา
ทางการสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนระดับประถมศึกษาตอนต้ น
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอนุบาลศึกษา
จฬ.19

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

74

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

มัธยมศึกษา
วิชาเอกคอมพิวเตอร์ การศึกษา

75

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

76

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

มัธยมศึกษา
วิชาเอกภาษาไทย
เคมี

77

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนวิชาฟิ สิกส์ระดับมัธยมศึกษา

78

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์

79

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

80

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

81

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางมัธยมศึกษา
ทางคอมพิวเตอร์ การศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเคมี
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนวิชาฟิ สิกส์ระดับมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดุริยศิลป์ ทางการดนตรี

จฬ.20

หมายเหตุ

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

82

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเยอรมัน

83

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

84

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

85

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

86

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การพยาบาลศึกษา

87

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

มัธยมสามัญศึกษา

88

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

89

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

มัธยมอาชีวศึกษา

90

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเยอรมัน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางมัธยมสามัญศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางมัธยมอาชีวศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา
จฬ.21

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

91

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาอรูปนัย

92

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนเด็กพิเศษ

93

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาการศึกษา

94

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

โสตทัศนศึกษา

95

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

96

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยา

97

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

98

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ประถมศึกษา
วิชาเอกประถมศึกษา
มัธยมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาอรูปนัย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนเด็กพิเศษ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางโสตทัศนศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางมัธยมศึกษา

จฬ.22

หมายเหตุ

ศึกษาแบบเอกเดียว
ศึกษาแบบเอกเดียวและเอกคู่
มี 10 วิชาเอก
ศึกษาแบบเอกคู่ มี 4 วิชาเอก

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

99

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน

100

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน

101

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนวิชาเฉพาะ

102

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

103

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (พยาบาล)

การสอนวิชาเฉพาะ
วิชาเอกสุขศึกษา
พยาบาล

104

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป

105

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (พยาบาล)

สุขศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนวิชาเฉพาะ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนวิชาเฉพาะ ทางสุขศึกษา
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางสุขศึกษา

จฬ.23

หมายเหตุ
เอกคู่ 15 วิชาเอก
ศึกษาแบบเอกคู่และเลือกวิชาเอกอีก 1
วิชาเอก มี 9 วิชาเอก
ศึกษาแบบเอกเดียว มี 5 วิชาเอก

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรพยาบาล (มศ.3 + 3 ปี ) ประสบการณ์
ทางาน 2 ปี และมีพื ้น มศ.5 รับรองเพียง
5 รุ่น ตามหลักสูตร (2508)

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรพยาบาล (มศ.3 + 3 ปี ) ประสบการณ์
ทางาน 2 ปี และมีพื ้น มศ.5 รับรองเพียง
5 รุ่น ตามหลักสูตร (2508)

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

106

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (พยาบาล)

บริหารการพยาบาลศึกษา

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางบริ หารการพยาบาลศึกษา

107

ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง

ภาษาไทย

108

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ ง

การจัดการอุดมศึกษา

109

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนศึกษา

110

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรและการสอน

111

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

112

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนสังคมศึกษา

113

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

บริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการจัดการอุดมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพัฒนศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางนิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนสังคมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบริ หารการศึกษา
จฬ.24

หมายเหตุ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรพยาบาล (มศ.3 + 3 ปี ) ประสบการณ์
ทางาน 2 ปี และมีพื ้น มศ.5 รับรองเพียง
5 รุ่น ตามหลักสูตร (2508)

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาโท

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

114

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาไทย

115

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ

116

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ

117

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

ประถมศึกษา

118

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

โสตทัศนศึกษา

119

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

พลศึกษา

120

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษาวิทยาศาสตร์

หมายเหตุ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาไทย ทางภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษ
ทางการสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ
ทางการสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์

จฬ.25

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

121

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษาคณิตศาสตร์

122

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

อุดมศึกษา

123

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

124

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

ศิลปศึกษา

125

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาการศึกษา

126

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

สถิติการศึกษา

127

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

พื ้นฐานการศึกษา

128

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

วิจยั การศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ ทางการศึกษาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุดมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสถิติการศึกษา ทางสถิติ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพื ้นฐานการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิจยั การศึกษา ทางวิจยั สังคมศาสตร์

จฬ.26

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

129

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาไทยในโรงเรียนมัธยม

130

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยา (จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนวการศึกษา)

131

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการพยาบาล

132

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน

133

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การวัดและประเมินผลการศึกษา

134

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

สุขศึกษา

135

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

136

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย
การสอนภาษาไทยในโรงเรียนมัธยม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนวการศึกษา
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการบริหารการพยาบาล
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ ทางการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
จฬ.27

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

137

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาเยอรมัน

138
139
140
141

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

จิตวิทยาการปรึกษา
จิตวิทยาสังคม
จิตวิทยาพัฒนาการ
การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน

142

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การศึกษาปฐมวัย

143

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

พัฒนศึกษา

144

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิธีวิทยาการวิจยั การศึกษา

145

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

อุดมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเยอรมัน
ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาการปรึกษา
ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาสังคม
ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาพัฒนาการ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพัฒนศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิธีวิทยาการวิจยั การศึกษา
ทางวิจยั สังคมศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุดมศึกษา

จฬ.28

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

146

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

147

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

บริหารการศึกษา

148

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

หลักสูตรและการสอน

149

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

พลศึกษา

150

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การวัดและประเมินผลการศึกษา

151

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

จิตวิทยาการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางโสตทัศนศึกษา
ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบริ หารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาการศึกษา

คณะจิตวิทยา
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยา

ทางจิตวิทยา

2

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

3

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต

จิตวิทยา

ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ทางจิตวิทยา
จฬ.29

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง
สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะทันตแพทยศาสตร์

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การแพทย์

2

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

3*

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

-

4*

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

-

5

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ ง

บูรณะช่องปากและใบหน้ า

6

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

ปริทนั ตวิทยา

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

วิทยาเอนโดดอนต์

7*

8*

ปริทนั ตวิทยา (วิทยาเปริโอดอนต์)

หมายเหตุ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

เป็ นปริญญาในหลักสูตร พ.บ.และ
ท.บ. ตังแต่
้ ปี 2538 เป็ นต้ นไป
หลักสูตร 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ช่วยทันตแพทย์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางบูรณะช่องปากและใบหน้ า
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางปริ ทนั ตวิทยา
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางปริ ทนั ตวิทยา

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.ม.

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางวิทยาเอนโดดอนต์

จฬ.30

ผู้สาเร็จการศึกษาตั ้งแต่ปี 2536 เป็ นต้ นไป

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ.
เปลี่ยนชื่อเป็ นประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
(ปริทนั ตวิทยา)
เปลี่ยนชื่อเป็ นประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
(วิทยาเอนโดดอนต์)

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
9*
10 *
11
12 *
13 *

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
15 * ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

14 *

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก
ทันตกรรมจัดฟั น
ทันตกรรมสาหรับเด็ก
รังสีวิทยา
ทันตรังสีวิทยา
ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมหัตถการ
ศัลยศาสตร์ ช่องปาก
(ทันตศัลยศาสตร์ )

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมจัดฟั น
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมสาหรับเด็ก
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางรังสีวิทยา
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตรังสีวิทยา
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมประดิษฐ์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมหัตถการ
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ ช่องปาก

จฬ.31

หมายเหตุ
เปลี่ยนชื่อเป็ นประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
เปลี่ยนชื่อเป็ นประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ.
เปลี่ยนชื่อเป็ นประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
เปลี่ยนชื่อเป็ นประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
(ทันตกรรมประดิษฐ์ )
เปลี่ยนชื่อเป็ นประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
เปลี่ยนชื่อเป็ นประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
(ศัลยศาสตร์ ช่องปาก)

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

16 *

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

เวชศาสตร์ ช่องปาก

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ช่องปาก

17 *

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

ทันตกรรมหัตถการ

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมหัตถการ

18 *

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

ทันตกรรมประดิษฐ์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมประดิษฐ์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมสาหรับเด็ก

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมบดเคี ้ยว

19*

20 *
21 *
22

ทันตกรรมสาหรับเด็ก

รังสีวิทยาช่องปากและใบหน้ า
วิทยาเอนโดดอนต์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมบดเคี ้ยว
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้ า
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางวิทยาเอนโดดอนต์

จฬ.32

หมายเหตุ
(หลักสูตร 1 ปี ตอ่ จากท.บ. + ปฏิบตั ิงาน 1 ปี )
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั ้นสูง
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลีนิค
(หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ)
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั ้นสูง
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลีนิค
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั ้นสูง
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลีนิค
(หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ปฏิบตั ิงาน 1 ปี )
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั ้นสูง
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลีนิค
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากท.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

หมายเหตุ

23

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.

24

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมทัว่ ไป

25

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมบดเคี ้ยว

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.

26

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมหัตถการ

27 *

ปริญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมจัดฟั น

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมทัว่ ไป
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมบดเคี ้ยว
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมหัตถการ
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมจัดฟั น

28 *

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมประดิษฐ์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมประดิษฐ์

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.

29 *

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางปริ ทนั ตศาสตร์

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.

30 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
31

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยาช่องปาก
ปริทนั ตศาสตร์

จฬ.33

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.

หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
32 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปริทนั ตศาสตร์

33 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เวชศาสตร์ ช่องปาก

34

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

ชีววิทยาช่องปาก

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางปริ ทนั ตศาสตร์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ช่องปาก

หมายเหตุ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางชีววิทยาช่องปาก

คณะนิติศาสตร์
1

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

2

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

กฎหมายธุรกิจ

3

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฎหมายธุรกิจ
สาขาวิชานิติศาสตร์

4

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

กฎหมายเศรษฐกิจ

5

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

กฎหมายเศรษฐกิจ

6

ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฎหมายเศรษฐกิจ
สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฎหมายเศรษฐกิจ
สาขาวิชานิติศาสตร์

จฬ.34

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง
สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะนิเทศศาสตร์

1

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์ พฒ
ั นาการ

2

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

3

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

วารสารสนเทศ

4

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

การภาพยนตร์ และภาพนิ่ง

5

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

การหนังสือพิมพ์

6

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

การกระจายเสียง

7

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

การประชาสัมพันธ์

8

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

การโฆษณา

9

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

สื่อสารการแสดง

หมายเหตุ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางนิเทศศาสตร์ พฒ
ั นาการ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางวารสารสนเทศ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการภาพยนตร์ และภาพนิ่ง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการหนังสือพิมพ์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการกระจายเสียง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการประชาสัมพันธ์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการโฆษณา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารการแสดง
จฬ.35

เดิมชื่อสาขาวิชาการหนังสือพิมพ์

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

10

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

วาทวิทยา

11

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

สื่อสารมวลชน

12

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง

13

ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

การโฆษณา

14

ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

การหนังสือพิมพ์

15

ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

การสื่อสารมวลชน

16

ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

นิเทศศาสตร์ พฒ
ั นาการ

17

ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

วาทวิทยา

18

ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

นิเทศศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางวาทวิทยา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการโฆษณา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการหนังสือพิมพ์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการสื่อสารมวลชน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางนิเทศศาสตร์ พฒ
ั นาการ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางวาทวิทยา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

จฬ.36

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง
สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะพยาบาลศาสตร์

1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

2

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

3

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการพยาบาล

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการบริหารการพยาบาล

4

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

พยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

5

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลศึกษา

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลศึกษา

หมายเหตุ
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรบุคคล

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการบัญชี
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการจัดการทรัพยากรบุคคล
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการตลาด
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
จฬ.37

หลักสูตรนานาชาติ
เดิมชื่อปริ ญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาบุคลากร

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการด้ านการผลิตและการดาเนินงาน
การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ระบบสารสนเทศทางการจัดการ

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาดระหว่างประเทศ

11

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

12

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารอุตสาหกรรมการเดินทาง

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการจัดการด้ านการผลิตและการดาเนินงาน
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการบริหาร
ทางการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางระบบสารสนเทศทางการจัดการ
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการตลาดระหว่างประเทศ
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการจัดการ
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางบริ หารอุตสาหกรรมการเดินทาง

จฬ.38

หมายเหตุ

เดิมชื่อปริ ญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
เดิมชื่อปริ ญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
เดิมชื่อปริ ญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

13

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการเชิงปริมาณ

14

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บุคลากร

15

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การผลิต

16

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

พาณิชยนาวี

17

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การธนาคารและการเงิน

18

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การธนาคารและการเงิน

19

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาดทัว่ ไป

20

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

21

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

หมายเหตุ

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการจัดการเชิงปริมาณ
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางบุคลากร
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการผลิต
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางพาณิชยนาวี
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการธนาคารและการเงิน

เดิมชื่อปริ ญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการธนาคารและการเงิน
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการตลาด ทางการตลาดทัว่ ไป
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการจัดการ
ทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาการบัญชี

เดิมชื่อปริ ญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
เดิมชื่อปริ ญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ

จฬ.39

เดิมชื่อปริ ญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
เดิมชื่อปริ ญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
เดิมชื่อปริ ญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

22

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การธนาคารและการเงิน

23

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

บัญชีต้นทุน

24

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

25

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การต้ นทุน

26

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

27

ปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต

การจัดการโรงแรม

28

ปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต

การพาณิชย์

29

ปริญญาสถิติศาสตรบัณฑิต

การสถิติประยุกต์

30

ปริญญาสถิติศาสตรบัณฑิต

การสถิติคณิตศาสตร์

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการธนาคารและการเงิน
สาขาวิชาการบัญชี
ทางบัญชีต้นทุน
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการบัญชี
ทางการต้ นทุน
สาขาวิชาการบัญชี
ทางระบบสารสนเทศทางการบัญชี
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการจัดการโรงแรม
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการพาณิชย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางการสถิติประยุกต์ ทางสถิติ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางการสถิติประยุกต์ ทางสถิติ

จฬ.40

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

31

ปริญญาสถิติศาสตรบัณฑิต

การประมวลผลข้ อมูลด้ วย
เครื่องคอมพิวเตอร์

32

ปริญญาสถิติศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

33

ปริญญาสถิติศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์

34

ปริญญาสถิติศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ธุรกิจ

35

ปริญญาสถิติศาสตรบัณฑิต

ประกันภัย

36

ประกาศนียบัตรบัณฑิต(การสอบบัญชี)

การสอบบัญชี

37

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์
ทางการประมวลผลข้ อมูลด้ วยเครื่องคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติประยุกต์ ทางสถิติ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ธุรกิจ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางประกันภัย
สาขาวิชาบัญชี
ทางการสอบบัญชี
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

จฬ.41

หมายเหตุ

(หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี )
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั ้นสูง
สาขาวิชาการสอบบัญชี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

38

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้านธุรกิจ

39

ปริญญาสถิติศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

40

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

41

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การตลาด

42

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การเงิน

43

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การดาเนินงานและวิเคราะห์เชิงปริมาณ

44

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

องค์การและทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์
ทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้านธุรกิจ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางบริ หารธุรกิจ
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการตลาด
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการเงิน
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการดาเนินงานและวิเคราะห์เชิงปริมาณ
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางองค์การและทรัพยากรมนุษย์
ทางการบริหาร

จฬ.42

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

45

ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการบัญชี

46

ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต

การธนาคารและการเงิน

47

ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต

การบัญชีต้นทุน

48

ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต

บัญชีการเงิน

49

ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต

บัญชีบริหาร

50

ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต

การตลาด

51

ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต

พาณิชยศาสตร์

52

ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทัว่ ไป

สาขาวิชาบัญชี
ทางการธนาคารและการเงิน
สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชีต้นทุน
สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชีการเงิน
สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชีบริหาร
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางพาณิชยศาสตร์ ทางการตลาด
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางพาณิชยศาสตร์
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการจัดการทัว่ ไป

จฬ.43

หมายเหตุ
เดิมชื่อปริ ญญาบัญชีมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบัญชีการเงิน และ
สาขาวิชาบัญชีบริหาร

เดิมชื่อสาขาวิชาการต้ นทุน

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

53

ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต

บุคลากร

54

ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการเชิงปริมาณ

55

ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต

การต้ นทุน

56

ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต

สถิติ

57

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

58

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การประกันภัย

59

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การเงิน

60

ปริญญาสถิติศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

61

ปริญญาบัญชีดษุ ฏีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางบุคลากร
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการจัดการเชิงปริมาณ
สาขาวิชาการบัญชี
ทางการต้ นทุน
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางสถิติ
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการประกันภัย
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการเงิน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ
สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี
จฬ.44

หมายเหตุ

เปลี่ยนชื่อเป็ นสาขาวิชาการบัญชีต้นทุน

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

62

ปริญญาบัญชีดษุ ฏีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

63

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

บริหารธุรกิจ

64

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางบริ หารธุรกิจ
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางบริ หารธุรกิจ

หมายเหตุ

โครงการร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
1

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

2*

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การแพทย์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคนิคการแพทย์

5*

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

พยาธิวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ทางเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยา
จฬ.45

หลักสูตร 7 ปี (หลักสูตร 6 ปี +แพทย์ฝึกหัด1 ปี )
หรื อ หลักสูตร 6 ปี
เป็ นปริญญาในหลักสูตร พ.บ.
และ ท.บ. ตั ้งแต่ปี 2538 เป็ นต้ นไป

(หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)
เปลี่ยนชื่อเป็ นประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

6*

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

วิสญ
ั ญีวิทยา

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางวิสญ
ั ญีวิทยา

7

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

รังสีวิทยา

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางรังสีวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางรังสีวิทยา

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

อายุรศาสตร์

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

จักษุวิทยา

8*

9
10 *

11 *

รังสีวิทยา

อายุรศาสตร์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางจักษุวิทยา

จฬ.46

หมายเหตุ
(หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)
เปลี่ยนชื่อเป็ นประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
(หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)
(หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)
เปลี่ยนชื่อเป็ นประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
(หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)
(หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)
เปลี่ยนชื่อเป็ นประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
(หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)
เปลี่ยนชื่อเป็ นประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

12 *

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

13 *

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

ศัลยศาสตร์

14

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

กุมารเวชศาสตร์

16 *

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

สูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

17 *

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

จิตเวชศาสตร์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจิตเวชศาสตร์

15 *

กุมารเวชศาสตร์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางศัลยศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์

จฬ.47

หมายเหตุ
(หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)
เปลี่ยนชื่อเป็ นประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
(หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)
เปลี่ยนชื่อเป็ นประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
(หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)
(หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)
เปลี่ยนชื่อเป็ นประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
(หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)
เปลี่ยนชื่อเป็ นประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
(หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)
เปลี่ยนชื่อเป็ นประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

18 *

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

เวชศาสตร์ ทวั่ ไป (เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป)

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ทวั่ ไป

19 *

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

พยาธิวิทยา

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจิตเวชศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางวิสญ
ั ญีวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจักษุวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางนิติเวชศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางรังสีวิทยา

20
21
22 *
23
24 *
25 *

จิตเวชศาสตร์
วิสญ
ั ญีวิทยา
อายุรศาสตร์
จักษุวิทยา
นิติเวชศาสตร์
รังสีวิทยา

จฬ.48

หมายเหตุ
(หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)
เปลี่ยนชื่อเป็ นประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

32

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

33 *

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กุมารเวชศาสตร์

34 *

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เวชศาสตร์ การกีฬา

26 *
27 *
28 *
29
30 *
31

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก
กุมารเวชศาสตร์
ศัลยศาสตร์
สูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา
เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป
เวชศาสตร์ ช่องปาก
กุมารเวชศาสตร์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ช่องปาก
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางกุมารเวชศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางเวชศาสตร์ การกีฬา
จฬ.49

หมายเหตุ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เวชศาสตร์ ชมุ ชน

36 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เวชศาสตร์ ชมุ ชน

35

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

37 *

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พิษวิทยา

38 *

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อายุรศาสตร์

39
40 *

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การแพทย์
ปรสิตวิทยาทางการแพทย์

41

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สุขภาพจิต

42

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตเวชศาสตร์

43

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฉายาเวชศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ชมุ ชน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ชมุ ชน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางพิษวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางอายุรศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางปรสิตวิทยาทางการแพทย์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขภาพจิต
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจิตเวชศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางฉายาเวชศาสตร์

จฬ.50

หมายเหตุ
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบอนุญาต
รับหลายพื ้นฐาน

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

44 *

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาสุขภาพ

45

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

อายุรศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการพัฒนาสุขภาพ
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื ้นฐาน * )

คณะเภสัชศาสตร์
1

ปริญญาเภสัชบริบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

2

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

เภสัชศาสตร์

3*

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

เภสัชกรรมโรงพยาบาลและคลินิก

4*

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

เภสัชกรรม

5*

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชสรีรวิทยา

6

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชกรรม

7

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชกรรมคลินิก

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชบริบาล
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชกรรมโรงพยาบาลและคลินิก
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชกรรม
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชสรีรวิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชกรรม
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชกรรมคลินิก
จฬ.51

หลักสูตร 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ภ.บ.
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ภ.บ.
หลักสูตรเดิมของ ม.มหิดล (พ.ศ.2515)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
8*

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

9*

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

10 *

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

11 *

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

12

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

13

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

14

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

15 *

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก
จุลชีววิทยา

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางจุลชีววิทยา
อาหารเคมี
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางการอาหาร ทางอาหารเคมี
จุลชีววิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
แขนงวิชาเภสัชผลิตภัณฑ์ทางจุลชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา
เภสัชพฤกษศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชพฤกษศาสตร์
เภสัชเวท
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชเวท
เภสัชวิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวิทยา
เภสัชเคมี
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชเคมี
จุลชีววิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
แขนงวิชาการควบคุมเภสัชภัณฑ์ทางจุลชีววิทยา
ทางจุลชีววิทยา
ทางการควบคุมเภสัชภัณฑ์

จฬ.52

หมายเหตุ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
หลักสูตรเดิมของ ม.มหิดล (พ.ศ.2515)
หลักสูตรเดิมของ ม.มหิดล (พ.ศ.2515)
เดิมชื่อปริ ญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาจุลชีววิทยา
หลักสูตรเดิมของ ม.มหิดล (พ.ศ.2515)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
เดิมชื่อปริ ญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางอาหารเคมีและโภชนศาสตร์ ทางการแพทย์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางสรีรวิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
ทางเภสัชวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์

หมายเหตุ

16 *

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชอุตสาหกรรม

17 *

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

18 *

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาหารเคมีและโภชนศาสตร์ ทางการแพทย์
เภสัชวิทยา

19

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

สรี รวิทยา

20

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีเภสัชกรรม

21

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์

22

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชศาสตร์ สงั คมและบริหาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางเภสัชศาสตร์ สงั คมและบริ หาร

หลักสูตรนานาชาติ (รับหลายพื ้นฐาน)

23

ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริบาลทางเภสัชกรรม

หลักสูตรนานาชาติ

24

ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชกรรม

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางการบริบาลทางเภสัชกรรม
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชกรรม
จฬ.53

หลักสูตรเดิมของ ม.มหิดล (พ.ศ.2515)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
หลักสูตรนานาชาติ /หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก สพ.บ.

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

25

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

26

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชเวท

27

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชศาสตร์ ชีวภาพ

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชเวท
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชศาสตร์ ชีวภาพ

คณะรัฐศาสตร์
1

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการปกครอง
สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ

2

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

การปกครอง

3

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

4

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริ หารรัฐกิจ

5

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

การคลัง

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการคลัง
จฬ.54

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก
การบริหาร

7

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิตแผนกการปกครอง
ปริญญาสังคมวิทยาบัณฑิต

8

ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง

สังคมวิทยาด้ านประชากรศาสตร์

9
10

ปริญญามานุษยวิทยามหาบัณฑิต
ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บริหารรัฐกิจ

11

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์

12

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริ หารรัฐกิจ

13

ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

14

ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

การปกครอง

15

ปริญญาสังคมวิทยามหาบัณฑิต

ประชากรศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ
สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการปกครอง
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์

6

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการบริหาร ทางการปกครอง
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยาด้ านประชากรศาสตร์
สาขาวิชามานุษยวิทยา
สาขาวิชาบริ หารรัฐกิจ
ทางบริ หารรัฐกิจ ทางรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาบริ หารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ

จฬ.55

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

16

ปริญญาสังคมวิทยามหาบัณฑิต

สังคมวิทยา

17

ปริญญาสังคมวิทยามหาบัณฑิต

สังคมสงเคราะห์

18

ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

รัฐศาสตร์

หมายเหตุ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางทางสังคมวิทยา ทางสังคมสงเคราะห์
สาขาวิชารัฐศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาซอฟแวร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางการพัฒนาซอฟแวร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
ทางเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
ทางวิทยาศาสตร์ ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
จฬ.56

เดิมชื่อสาขาวิทยาศาสตร์ ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีทางอาหาร

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตววิทยา

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พฤกษศาสตร์

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พันธุศาสตร์

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วัสดุศาสตร์

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีวเคมี

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีทางอาหาร ทางการอาหาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางสัตววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางพฤกษศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางพันธุศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวัสดุศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีวเคมี
จฬ.57

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ทางทะเล

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีวิศวกรรม

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ธรณีวิทยา

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีทางอาหารและเทคโนโลยีทางชีวภาพ
เลือกสาขาเทคโนโลยีทางอาหาร
เทคโนโลยีทางอาหารและเทคโนโลยีทางชีวภาพ
เลือกสาขาเทคโนโลยีทางชีวภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ทางทะเล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมีวิศวกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางธรณีวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีทางอาหาร ทางการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีทางอาหารและเทคโนโลยีทางชีวภาพ

จฬ.58

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

22

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีเทคนิค
วิชาเอกวิศวกรรมเคมี
เคมีเทคนิค

23

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

24

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

25

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

26

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

27

ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง

เคมีเทคนิค
วิชาเอกเทคโนโลยีเซรามิคส์
ฟิ สิกส์ออปติกส์

28*

ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง

นิวเคลียร์ เทคโนโลยี

29

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการสิ่งแวดล้ อม

เคมีเทคนิค
วิชาเอกเทคโนโลยีทางอาหาร
เทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมีเทคนิค ทางวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมีเทคนิค
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมีเทคนิค
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ทางเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมีเทคนิค ทางเทคโนโลยีเซรามิคส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ออปติกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางนิวเคลียร์ เทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการจัดการสิ่งแวดล้ อม

จฬ.59

หมายเหตุ

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี
(รับหลายพื ้นฐาน * )
หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

30

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมีทางการแพทย์

31

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปรสิตวิทยาทางการแพทย์

32

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

มาตรวิทยา

33

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

โรคสัตว์น ้า

34

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

โลกศาสตร์

35

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหาร

36

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

37

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางชีวเคมีทางการแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางปรสิตวิทยาทางการแพทย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางมาตรวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโรคสัตว์น ้า
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางโลกศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีวเคมี

จฬ.60

หมายเหตุ
(รับหลายพื ้นฐาน*)

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน)

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

38

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์ ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

39

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ทางทะเล

40 *

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยาทางการแพทย์

41

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปิ โตรเคมีและวิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์

42 *

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สรี รวิทยา

43

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปิ โตรเคมี

44

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ โพลิเมอร์

45

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พันธุศาสตร์

หมายเหตุ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์ ประยุกต์และเทคโนโลยี
สิ่งทอ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ทางทะเล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางปิ โตรเคมีและวิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางสรีรวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางปิ โตรเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ โพลิเมอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางพันธุศาสตร์

จฬ.61

(รับหลายพื ้นฐาน * )

หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

46

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยา
แขนงวิชาจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม

47

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมี

48

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการอาหาร

49

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีเทคนิค

50

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ธรณีวิทยา

51

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์ (ฟิ สิกส์นิวเคลียร์)

52

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยา

53

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พฤกษศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา
ทางจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางการอาหาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมีเทคนิค
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางธรณีวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ ทางฟิ สิกส์นิวเคลียร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางพฤกษศาสตร์

จฬ.62

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

54

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ สภาวะแวดล้ อม

55

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สมุทรศาสตร์ สกายะและเคมี

56

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สัตววิทยา

57

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีทางภาพ

58

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคณนา

59

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีเซรามิก

60

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์

61

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์ สภาวะแวดล้ อม
ทางสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางสมุทรศาสตร์ สกายะและเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางสัตววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีทางภาพ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางวิทยาการคณนา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีเซรามิก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา ทางจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
จฬ.63

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

62

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์

63

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาหารสัตว์

64

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ฟิ สิกส์

65

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สรี รวิทยา

66

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ ทางทะเล

67

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เคมี

68

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

คณิตศาสตร์

69

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ

70

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เคมีเทคนิค

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางอาหารสัตว์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางสรีรวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ทางทะเล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมีเทคนิค
จฬ.64

หมายเหตุ

สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

71

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีทางอาหาร

72

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวเคมี

73

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

จุลชีววิทยาทางการแพทย์

74

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวเวชเคมี

75

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ มหโมเลกุล

76

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

จุลชีววิทยา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีทางอาหาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีวเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางชีวเวชเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ มหโมเลกุล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา / สานักวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา

จฬ.65

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง
สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1*

ประกาศนียบัตรวิชาคอมพิวเตอร์ ไซแอนด์ ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3
4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
วิศวกรรมโยธา
(วิชาเอก Transportation)
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมทรัพยากรธรณี

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโลหการและวัสดุ

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์ ไซแอนด์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมขนส่ง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ทางสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโลหการ
ทางวิศชวกรรมโลหการและวั
สาขาวิ
าวิศวกรรมศาสตร์ สดุ
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
จฬ.66

หมายเหตุ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(หลักสูตรที่รับรองก่อนปี พ.ศ.2518)

เดิมชื่อปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสุขาภิบาล

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสารวจ

13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

14

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

15

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ
(วิศวกรรมเคมีอตุ สาหการ)
วิศวกรรมโยธา
(วิชาเอก Hydraulic)
วิศวกรรมโยธา

16

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

17

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมธรณีวิทยาเหมืองแร่

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสารวจ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเหมืองแร่
ทางวิศวกรรมธรณีวิทยาเหมืองแร่

จฬ.67

หมายเหตุ

เปลี่ยนชื่อเป็ นสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

18

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมปิ โตรเลียม

19

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

20

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโลหการ

21

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

22

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

23

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ
(วิศวกรรมโรงงานอุตสาหกรรม)
วิศวกรรมยานยนต์

24

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเหมืองแร่

25

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเรือ

26

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิศวกรรมโลหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมปิ โตรเลียม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโลหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยานยนต์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเหมืองแร่
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเรือ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโลหการ
จฬ.68

หมายเหตุ

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

27

ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง

วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

28

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

29

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิศวกรรมสุขาภิบาล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล

30

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิศวกรรมความปลอดภัย

31

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิศวกรรมความปลอดภัย

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมความปลอดภัย
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมความปลอดภัย

32

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
จฬ.69

หมายเหตุ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี
(หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี )
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั ้นสูง
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ทบวงมหาวิทยาลัยให้ ความเห็นชอบ
ปิ ดหลักสูตรเมื่อ 22 มิถนุ ายน 2538
(หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี )
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั ้นสูง
สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล

(หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี )
ทบวงมหาวิทยาลัยให้ ความเห็นชอบ
ปิ ดหลักสูตรตังแต่
้ ปีการศึกษา 2544
เป็ นต้ นไป
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

33

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

นิวเคลียร์ เทคโนโลยี

34

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ระบบสารสนเทศปริภมู ิทางวิศวกรรม

35

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมซอฟแวร์

36

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

นิวเคลียร์ เทคโนโลยี

37

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

38

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทางวิศวกรรม

39

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมระบบการผลิต

40

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

41

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมปิ โตรเลียม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางนิวเคลียร์ เทคโนโลยี
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางระบบสารสนเทศปริ ภมู ิทางวิศวกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิศวกรรมซอฟแวร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางนิวเคลียร์ เทคโนโลยี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการจัดการทางวิศวกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมระบบการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมปิ โตรเลียม
จฬ.70

หมายเหตุ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

42

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

43

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโลหการ

44

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมแหล่งน ้า

45

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

46

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

47

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

48

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

49

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมสุขาภิบาล

50

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีโพลิเมอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโลหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมแหล่งน ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีโพลิเมอร์
จฬ.71

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

51

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

นิวเคลียร์ เทคโนโลยี

52

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมสารวจ

53

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเหมืองแร่

54

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีปิโตรเคมี

55

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

53

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

57

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

58

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมเคมี

59

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางนิวเคลียร์ เทคโนโลยี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสารวจ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเหมืองแร่
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีปิโตรเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ทางสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ทางสิง่ แวดล้ อม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
จฬ.72

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

60

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

61

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมโยธา

62

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมแหล่งน ้า

63

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมนิวเคลียร์

64

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมโลหการ

65

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมแหล่งน ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมนิวเคลียร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโลหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะศิลปกรรมศาสตร์
1

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

นฤมิตศิลป์

2

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ทัศนศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางนฤมิตศิลป์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางทัศนศิลป์

จฬ.73

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

3

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ดุริยางคศิลป์

4

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์

5

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

6

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ดุริยางคศิลป์
วิชาเอกดุริยางคศิลป์ตะวันตก
นฤมิตศิลป์

7

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

นฤมิตศิลป์

8

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

นาฏยศิลป์ไทย

9

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ดุริยางค์ไทย

10

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การประพันธ์เพลง

11

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต

นาฏยศิลป์ไทย

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางศิลป์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางคศิลป์ (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก)
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางนฤมิตศิลป์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางนฤมิตศิลป์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏยศิลป์ไทย
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางคศิลป์ ทางดุริยางค์ไทย
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางการประพันธ์ เพลง
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏยศิลป์ไทย
จฬ.74

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

หมายเหตุ

คณะเศรษฐศาสตร์
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2
3

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ การเงินและการคลัง

4

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ พฒ
ั นาการ

5

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ การเงินและการคลัง
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ พฒ
ั นาการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ

6

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ ปริมาณวิเคราะห์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ ปริ มาณวิเคราะห์

7

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎี

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข

9

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ การเงินและการคลัง

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎี
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ การเงินและการคลัง
จฬ.75

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ และการเงินระหว่างประเทศ

12

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ

13

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์

14

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

15

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ แรงงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

16

ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เศรษฐศาสตร์

-

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ และการเงินระหว่างประเทศ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ แรงงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์

จฬ.76

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

(หลักสูตรนานาชาติ)
เดิมชื่อปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ
หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง
สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์

2

ปริญญาการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต
ปริญญาภูมิสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

3

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ผังเมือง

4

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปั ตยกรรม

5

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปั ตยกรรมไทย

6

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปั ตยกรรมศาสตร์

7

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

8

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

1

-

-

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางการออกแบบอุตสาหกรรม
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางภูมิสถาปั ตยกรรม
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางผังเมือง
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรม
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรมไทย
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางศิลปกรรม
สถาปั ตยกรรมศาสตร์

จฬ.77

หมายเหตุ
หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เดิมชื่อสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสถาปั ตย์กรรม)
หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

9

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปั ตยกรรมภายใน

10
11
12

ปริญญาเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาผังเมืองมหาบัณฑิต
ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต

-

13

ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต

การวางผังชุมชน

15

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สถาปั ตยกรรม

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรม

16

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สถาปั ตยกรรมไทย

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรมไทย
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางเคหการ

14

17

การวางผังเมือง

การวางแผนภาค

เคหการ

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรมภายใน
ทางเคหพัฒนศาสตร์
ทางผังเมือง
ทางผังเมือง
ทางการวางผังเมือง
ทางผังเมือง
ทางการวางผังชุมชน
ทางผังเมือง
ทางการวางแผนภาค

จฬ.78

หมายเหตุ
หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี
เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2528
เดิมชื่อปริ ญญาการผังเมืองมหาบัณฑิต
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี
(เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2528
เดิมชื่อปริ ญญาการผังเมืองมหาบัณฑิต)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 5 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
18
19
20
21
22

ปริญญาภูมิสถาบัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก
ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
การออกแบบชุมชนเมือง

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรเทคโนโลยีอาคาร
มหาบัณฑิต
ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองดุษฎี- การวางแผนภาคและเมือง
บัณฑิต
ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรสถาปั ตยกรรม
ดุษฎีบณ
ั ฑิต

หมายเหตุ

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางภูมิสถาปั ตยกรรม
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางการออกแบบชุมชนเมือง

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 5 ปี

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีอาคาร
ทางผังเมือง
ทางการวางแผนภาคและเมือง
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรม

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 5 ปี

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 5 ปี

คณะสหเวชศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กายภาพบาบัด

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคนิคการแพทย์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เวชศาสตร์ ชมุ ชน

สาขาวิชากายภาพบาบัด
ทางกายภาพบาบัด
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ทางเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ชมุ ชน

จฬ.79

รับหลายพื ้นฐาน

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง
สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะสัตวแพทยศาสตร์

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวศาสตร์

2*

ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

-

3*

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การปรับปรุงพันธุ์สตั ว์

4*

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สัตวแพทยสาธารณสุข

5*

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สรี รวิทยาการสัตว์

6*

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์

7*

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการสืบพันธุ์สตั ว์

8*

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ศัลยศาสตร์ ทางสัตวแพทย์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการปรับปรุงพันธุ์สตั ว์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวแพทยสาธารณสุข
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางสรีรวิทยาการสัตว์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
ทางวิทยาการสืบพันธุ์สตั ว์
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ ทางสัตวแพทย์

จฬ.80

หมายเหตุ
เป็ นปริญญาในหลักสูตร สพ.บ.
ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2538 เป็ นต้ นไป
เฉพาะผู้สาเร็ จการศึกษาตังแต่
้
ปี การศึกษา 2544 เป็ นต้ นไป
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก สพ.บ.
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก สพ.บ.

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อายุรศาสตร์ สตั ว์ปีก

10

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สรี รวิทยาการสัตว์

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์ สตั ว์ปีก
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
ทางสรีรวิทยาการสัตว์

คณะอักษรศาสตร์
1

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาบาลีและสันสกฤต

2

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาสเปน

3

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

4

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีนกลาง

5

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาญี่ปนุ่

6

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ปรัชญา

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาบาลีและสันสกฤต
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาสเปน
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีนกลาง
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญี่ปนุ่
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญา

จฬ.81

หมายเหตุ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก สพ.บ.

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

7

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

8

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ศิลปการละคร

9

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาเยอรมัน

10

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาอิตาเลียน

11

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

สารนิเทศศึกษา

12

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

13

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

14

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

15

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปการละคร
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมัน
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอิตาเลียน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสารนิเทศศึกษา
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
จฬ.82

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

16

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตสาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปการละคร
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

17

ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง

ภาษาไทย

18

ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง

ประวัติศาสตร์

19

ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง

บรรณารักษศาสตร์

20

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ศิลปการละคร

21

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

22

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ ง

บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์

23

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พุทธศาสนศึกษา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางพุทธศาสนศึกษา ทางการศาสนา
จฬ.83

หมายเหตุ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี
(ทบวงมหาวิทยาลัยให้ ความเห็นชอบในการ
ปิ ดหลักสูตรเมื่อ 20 ตุลาคม 2541)
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาโท
(ทบวงมหาวิทยาลัยให้ ความเห็นชอบในการ
ปิ ดหลักสูตรเมื่อ 20 ตุลาคม 2541)

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

24

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศกึ ษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศกึ ษา
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการแปลและการล่าม

25

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

การแปลและการล่าม

26

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาและวรรณคดีญี่ปนุ่

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวรรณคดีญี่ปนุ่

27

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์

28

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาบาลีและสันสกฤต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาบาลีและสันสกฤต

29

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

30

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาไทย

31

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญา

32

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญา
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์
จฬ.84

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

33

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

34

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาตะวันตก (ภาษาฝรั่งเศส)

35

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาเยอรมัน

36

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์

37

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ไทยศึกษา

38

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

39

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาและวัฒนธรรมไทย

40

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาศาสตร์

41

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

วรรณคดีเปรียบเทียบ

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาตะวันตก ทางภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมัน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางไทยศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวัฒนธรรมไทย
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางวรรณคดีเปรียบเทียบ
จฬ.85

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

42

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาจีน

43

ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

44

ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ

45

ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส

46

ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ภาษาไทย

47

ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ปรัชญา

48

ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ภาษาศาสตร์

49

ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ประวัติศาสตร์

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางอักษรศาสตร์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญา
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์

จฬ.86

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง
สาขาวิชา/วิชาเอก
วิทยาลัยประชากรศาสตร์

1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ประชากรศาสตร์

2

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต

ประชากรศาสตร์

หมายเหตุ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์

วิทยาลัยปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีปิโตรเคมี

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีปิโตรเคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีปิโตรเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีปิโตรเคมี

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ

สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
1

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

-

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางบริ หารธุรกิจ

จฬ.87

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง
สาขาวิชา/วิชาเอก
สถาบันสมทบ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

1*

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

-

2
3

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์

-

4

ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

5

ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาล

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

6

อนุปริ ญญาเคมีปฏิบตั ิ

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

7

อนุปริ ญญาพยาบาลและอนามัย

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ช่วยพยาบาล
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางผดุงครรภ์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย

หมายเหตุ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น

หลักสูตร 1/2ปี ต่อจากอนุปริ ญญา
หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางเคมีปฏิบตั ิ

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางพยาบาลและอนามัย

หลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ม.ปลาย

จฬ.88

หลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ม.ปลาย
เดิมชื่อประกาศนียบัตรเคมีปฏิบตั ิ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
บัณฑิตวิทยาลัย

1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาสุขภาพ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเวชเคมี

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เพศศาสตร์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาชีวเวชศาสตร์

5

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน

6*

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สรี รวิทยา

7

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ยุโรปศึกษา

8

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

จุลชีววิทยาทางการแพทย์

ผลการรั บรอง

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการพัฒนาสุขภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีวเวชเคมี
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางเพศศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีวเวชศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางสรีรวิทยา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุโรปศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์
จฬ.89

หมายเหตุ
รับหลายพื ้นฐาน

สหสาขาวิชา

รับหลายพื ้นฐาน

หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )
หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

9

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การจัดการสิ่งแวดล้ อม

10

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวเวชศาสตร์

11

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีการเกษตร

12

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

13

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีเภสัชกรรม

14

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ธรณีวิทยา

15

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ปิ โตรเคมี

16

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ฟิ สิกส์

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการจัดการสิ่งแวดล้ อม ทางสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางชีวเวชศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางธรณีวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางปิ โตรเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์

จฬ.90

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

สหสาขาวิชา
หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

17

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

18

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชวิทยา

19

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชศาสตร์ สงั คมและบริหาร

20

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วัสดุศาสตร์

21

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

22

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาการสืบพันธุ์สตั ว์

23

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ

24

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชศาสตร์ สงั คมและบริ หาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวัสดุศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาการสืบพันธุ์สตั ว์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

จฬ.91

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

สหสาขาวิชา

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางสรีรวิทยา
สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางการจัดการทางวัฒนธรรม

หมายเหตุ

25

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สรี รวิทยา

26

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทางวัฒนธรรม

27

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนามนุษย์และสังคม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนามนุษย์และสังคม

สหสาขาวิชา

28

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต

ภาษาอังกฤษเป็ นภาษานานาชาติ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษเป็ นภาษานานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ / สหสาขาวิชา

วิทยาลัยการสาธารณสุข
1

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาระบบสาธารณสุข

2

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาระบบสาธารณสุข

3

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการพัฒนาระบบสาธารณสุข
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการพัฒนาระบบสาธารณสุข
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

จฬ.92

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ

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. อนุปริ ญญา 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 (สาหรับผู้สาเร็ จการศึกษา พ.ศ. 2543 เป็ นต้ นไป) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
8.ประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (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. ปริญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริญญาโท ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู 13,110 บาท
มก. 1

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ การอาหาร

คณะเกษตร

ผลการรับรอง

1

ปริญญากสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต

2

ปริญญากสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต

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

หมายเหตุ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร

เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การอาหาร

-

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

-

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการจัดการศัตรูพืช
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

มก. 2

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/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

ผลการรับรอง

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 ชื่อปริญญา/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

ผลการรับรอง

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

หมายเหตุ

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

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/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

ผลการรับรอง

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
ทางสรี รวิทยาสัตว์
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 ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

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 ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

45

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

พืชไร่นา

46

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เกษตรเขตร้ อน

47

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

พืชสวน

48

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สัตวศาสตร์

ผลการรับรอง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพฤกษศาสตร์
ทางพืชไร่นา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรเขตร้ อน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพฤกษศาสตร์ ทางพืชสวน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร)
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

คณะบริ หารธุรกิจ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การเงิน

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงิน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ
มก. 7

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

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 ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

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

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
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 ชื่อปริญญา/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

ผลการรับรอง

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 ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

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 ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
17

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก

วิทยาศาสตร์ ทางทะเล

ผลการรับรอง

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 ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ปรัชญาและศาสนา

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษา วิชาเอกภาษาไทย

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษา วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญี่ ปนุ่

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเยอรมัน

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ผลการรับรอง

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 ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

มนุษยศาสตร์

18

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

วรรณคดีไทย

19

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

วรรณคดีองั กฤษ

20

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

21

ผลการรับรอง

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 ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
26

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก

วรรณคดีไทย

ผลการรับรอง

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 ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

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 ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

14

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเกษตร

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

15

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริ หารทรัพยากรป่ 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 ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลิตภัณฑ์

24

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วนศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วนศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

25

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วนศาสตร์

22
23

วนวัฒนวิทยา
วนศาสตร์

ผลการรับรอง

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 ชื่อปริญญา/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

ผลการรับรอง

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 ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ

หมายเหตุ

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติ

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 ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(ชีววิทยา)

จุลชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางพฤกษศาสตร์

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
มก. 21

หมายเหตุ

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

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/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

ผลการรับรอง

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 ชื่อปริญญา/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

ผลการรับรอง

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 ชื่อปริญญา/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

ผลการรับรอง

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 ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

53

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เคมี

54

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

จุลชีววิทยา

55

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

พฤกษศาสตร์

56

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สัตววิทยา

57

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

พันธุศาสตร์

ผลการรับรอง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา

หมายเหตุ

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 ชื่อปริญญา/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

ผลการรับรอง

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
ทางวิศวกรรมชลประทาน
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมทรัพยากรน ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมวัสดุ

มก. 26

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/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

ผลการรับรอง

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 ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

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 ชื่อปริญญา/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

ผลการรับรอง

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 ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

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 ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
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 ชื่อปริญญา/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

ผลการรับรอง

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 ชื่อปริญญา/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

ผลการรับรอง

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 ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

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

27

การบริ หารการศึกษา

ผลการรับรอง

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 ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

36

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริ หารการศึกษา

37

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา

ผลการรับรอง

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการศึกษา

หมายเหตุ

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 ชื่อปริญญา/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

-

ผลการรับรอง

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 นปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์ )

เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจ
เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตร

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
16

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก

เศรษฐศาสตร์ เกษตร

ผลการรับรอง

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร

หมายเหตุ

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
มก. 37

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิศาสตร์
ดูรายวิชาในใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
เป็ นรายๆ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาอุตสาหกรรม

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาชุมชน

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ภูมิศาสตร์ การวางแผนการตั ้งถิ่นฐาน
มนุษย์

10

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนาสังคม

11

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

12
13

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์ หมวดวิชาการปกครอง

14

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐศาสตร์ หมวดวิชาบริหารงานยุติธรรม
และความปลอดภัย

ผลการรับรอง

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 ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

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
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ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

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
ทางสรี รวิทยาทางสัตว์

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
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ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

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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ผลการรับรอง
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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
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หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/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

ผลการรับรอง

เทคโนโลยีการบรรจุ

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

มก. 43

หมายเหตุ

เดิมอยู่ในคณะเกษตร
หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
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 ชื่อปริญญา/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

ผลการรับรอง

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

3. มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
มีคณะวิชาทั ้งหมด 16 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีดงั นี ้
1. ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,080 บาท
2. ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,760 บาท
3. ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
4. ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
5. ปริ ญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
6. ปริ ญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
7. ปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
8. ปริ ญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สาหรับผู้สาเร็ จการศึกษา พ.ศ. 2544 เป็ นต้ นไป) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
9. ปริ ญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (สาหรับผู้สาเร็จการศึกษา พ.ศ.2536 เป็ นต้ นไป) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
10. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
มข. 1

11. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ + ประสบการณ์ 1 ปี ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
12. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ ได้ รับอัตราเงินเดือน
ไม่สงู กว่า 10,660 บาท
13. ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
14. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
14.1 ผู้มีพื ้นความรู้ วท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
14.2 ผู้มีพื ้นความรู้ ภ.บ. (หลักสูตร 5 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
14.3 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ.,ท.บ.,สพ.บ. (หลักสูตรเดิม) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
14.4 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ. + ใบประกอบฯ, ท.บ. และ สพ.บ. (หลักสูตรใหม่) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
15. ปริ ญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
15.1 ผู้มีพื ้นความรู้ วท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
15.2 ผู้มีพื ้นความรู้ ภ.บ. (หลักสูตร 5 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
15.3 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ.,ท.บ.,สพ.บ. (หลักสูตรเดิม) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
15.4 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ. + ใบประกอบฯ, ท.บ. (หลักสูตรใหม่) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
16. ปริ ญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.(5 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
17. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก ท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
18. ปริ ญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริ ญญาโท ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 13,110 บาท
มข. 2

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะเกษตรศาสตร์

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การประมง

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กีฏวิทยา

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ปฐพีศาสตร์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชไร่

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชสวน

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

โรคพืชวิทยา

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ การเกษตร

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ส่งเสริมการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางกีฏวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางปฐพีศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชไร่
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชสวน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโรคพืช ทางโรคพืชวิทยา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ การเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางส่งเสริ มการเกษตร

มข. 3

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวศาสตร์

10

ปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต

ส่งเสริมการเกษตร

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรทัว่ ไป

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ประมง

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ เกษตร

14

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

กีฏวิทยา

15
16
17

เกษตรทัว่ ไป
ปฐพีศาสตร์
พืชไร่

ผลการรับรอง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์ ทางสัตวบาล
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางส่งเสริ มการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรทัว่ ไป
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางประมง
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางชีววิทยา ทางกีฏวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรทัว่ ไป
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชไร่
มข. 4

หมายเหตุ
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
เดิมชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตทางเกษตร

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

21

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

พืชศาสตร์

22

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตทางเกษตร

อารักขาพืช

23

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิจยั ระบบการทาฟาร์ ม

24

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การประมง

25

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กีฏวิทยา

26

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เกษตรเชิงระบบ

18
19
20

พืชสวน
โรคพืชวิทยา
สัตวศาสตร์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชสวน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโรคพืช ทางโรคพืชวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางอารักขาพืช
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการวิจยั ระบบการทาฟาร์ ม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางกีฎวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรเชิงระบบ
มข. 5

หมายเหตุ

เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ )
สาขากีฏวิทยาและโรคพืช

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

27

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เกษตรเชิงระบบ

28

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ธุรกิจการเกษตร

29

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พืชไร่

30

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พืชไร่

31

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

โรคพืชวิทยา

32

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

33

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรเชิงระบบ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางธุรกิจการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชไร่

หลักสูตรนานาชาติ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชไร่
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโรคพืช ทางโรคพืชวิทยา

เดิมชื่อสาขาวิชาพืชศาสตร์

สัตวศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์ ทางสัตวบาล

หลักสูตรนานาชาติ

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้ อม

34

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปฐพีศาสตร์

35

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พืชศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์
มข. 6

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

36

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พืชสวน

37

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ส่งเสริมการเกษตร

38

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สัตวศาสตร์

39

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

กีฏวิทยา

40

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

พืชไร่

41

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

โรคพืชวิทยา

42

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สัตวศาสตร์

43

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ปฐพีศาสตร์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชสวน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางส่งเสริ มการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางกีฎวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชไร่
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโรคพืช ทางโรคพืชวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์

มข. 7

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะทันตแพทยศาสตร์

หมายเหตุ

1

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ทันตแพทยศาสตร์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตร 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ทันตกรรมสาหรับเด็ก

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ.

3

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริทนั ตวิทยา

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทั
าหรับเด็ก
สาขาวินชตกรรมส
าทันตแพทยศาสตร์

4

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิทยาเอนโดดอนต์

5

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

6

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิทยาเอนโดดอนต์

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมประดิษฐ์

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมสาหรับเด็ก

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตสาธารณสุข

ทางปริ ทนั ตวิทยา
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางวิทยาเอนโดดอนต์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ช่วยทันตแพทย์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางวิทยาเอนโดดอนต์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมประดิษฐ์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมสาหรับเด็ก
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตสาธารณสุข

มข. 8

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ.+ใบประกอบฯ+
ประสบการณ์ 1 ปี
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ.
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ.+ปฏิบตั ิงานฯ 1 ปี
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.+ ใบอนุญาตฯ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.+ ใบอนุญาตฯ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.+ ใบอนุญาตฯ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปริทนั ตวิทยา

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมจัดฟั น

12

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตสาธารณสุข

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางปริ ทนั ตวิทยา
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมจัดฟั น

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.+ ใบอนุญาตฯ

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตสาธารณสุข

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.

คณะเทคนิคการแพทย์
ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

2

ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กายภาพบาบัด

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางพนักงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์
สาขาวิชากายภาพบาบัด

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

รังสีเทคนิค

5

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารห้ องปฏิบตั ิการคลินิก

6
7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กายภาพบาบัด
วิทยาปฏิบตั ิการทางการแพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางรังสีเทคนิค
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางการบริหารห้ องปฏิบตั ิการคลินิก
สาขาวิชากายภาพบาบัด
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางวิทยาปฏิบตั ิการทางการแพทย์

1

มข. 9

หลักสูตรต่อเนื่อง
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี 4 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ การแพทย์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์

หมายเหตุ
เดิมชื่อสาขาวิชาวิทยาปฏิบตั ิการทางการแพทย์

คณะเทคโนโลยี
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการอาหาร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีธรณี

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีพลังงาน

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิต

6

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีอาหาร

7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางธรณีวิทยา ทางเทคโนโลยีธรณี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีพลังงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ทางเทคโนโลยีการผลิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

มข. 10

เดิมชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะพยาบาลศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยพยาบาล

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

2

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

3

ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและ
ผดุงครรภ์
ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ช่วยพยาบาล
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พยาบาล

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

พยาบาล

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

6

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการพยาบาล

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการบริหารการพยาบาล

7

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลครอบครัว

8

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลชุมชน

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลครอบครัว
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลชุมชน
มข. 11

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
เดิมชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพยาบาล
เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็ น
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
เดิมชื่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(พยาบาล)

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลผู้ใหญ่

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลผู้ใหญ่

10

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

11

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลเด็ก

12

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การพยาบาล

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลเด็ก
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

หมายเหตุ

คณะแพทยศาสตร์
1
2
3
4
5

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

จิตเวชศาสตร์

ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์
ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
โสต ศอ นาสิกวิทยา

เวชนิทศั น์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจิตเวชศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางโสต ศอ นาสิกวิทยา

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางพนักงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางเวชนิทศั น์

รับรองก่อนปี 2518 / หลักสูตร 1 ปี
ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มข. 12

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

6

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

แพทยศาสตร์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

7
8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การแพทย์
กุมารเวชศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเซลล์วิทยาการแพทย์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจักษุวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางวิสญ
ั ญีวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางออร์ โทปิ ดิกส์

9
10
11
12
13
14
15

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก

เซลล์วิทยาการแพทย์
กุมารเวชศาสตร์
จักษุวิทยา
วิสญ
ั ญีวิทยา
ศัลยศาสตร์
สูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา
ออร์ โทปิ ดิกส์

มข. 13

หมายเหตุ

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

17

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ อายุรศาสตร์
การแพทย์คลินิก
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
กายวิภาคศาสตร์

18

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยาทางการแพทย์

19

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมีทางการแพทย์

20

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปรสิตวิทยา

21

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชวิทยา

22

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สรี รวิทยาทางการแพทย์

23

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวเคมีทางการแพทย์

16

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางกายวิภาคศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางชีวเคมี ทางชีวเคมีทางการแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางปรสิตวิทยา

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางเภสัชวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางสรีรวิทยาทางการแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางชีวเคมี ทางชีวเคมีทางการแพทย์

หลักสูตร 2 ปี / รับหลายพื ้นฐาน

มข. 14

หลักสูตร 2 ปี / รับหลายพื ้นฐาน
หลักสูตร 2 ปี / รับหลายพื ้นฐาน
หลักสูตร 2 ปี / รับหลายพื ้นฐาน
หลักสูตร 2 ปี / รับหลายพื ้นฐาน

หลักสูตร 2 ปี / รับหลายพื ้นฐาน

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะเภสัชศาสตร์
1

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

2

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชกรรมคลินิก

3

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชภัณฑ์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสุขภาพ

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชวิทยา

8

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชศาสตร์ สงั คมและการบริหาร

9

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิจยั และพัฒนาเภสัชภัณฑ์

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชกรรมคลินิก
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชภัณฑ์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสุขภาพ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการจัดการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชศาสตร์ สงั คมและการบริหาร
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางวิจยั และพัฒนาเภสัชภัณฑ์
มข. 15

ผู้มีพื ้น วท.บ. รับอัตราเงินเดือนตามข้ อ 14.1
ผู้มีพื ้น ภ.บ. รับอัตราเงินเดือนตามข้ อ 14.2

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการการพัฒนาสังคม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาสังคม ทางการจัดการพัฒนาสังคม

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเยอรมัน

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสนเทศศาสตร์

6

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

อาสาสมัครพัฒนาชนบท

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมัน
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางสารนิเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชนบท
ทางอาสาสมัครพัฒนาชนบท
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน

มข. 16

เดิมชื่อสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ และสนเทศศาสตร์

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ และ
สารนิเทศศาสตร์

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

11

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญา

12

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมวิทยาการพัฒนา

13

ปริญญาการจัดการการพัฒนาชนบท
มหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

14

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการพัฒนา

ผลการรับรอง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ และสนเทศศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา ทางสังคมวิทยาการพัฒนา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางการจัดการการพัฒนาชนบท
สาขาวิชาการจัดการ
ทางการบริหารการพัฒนา

มข. 17

หมายเหตุ
เปลี่ยนชื่อเป็ นสาขาวิชาบรรณารักษ์ ศาสตร์ และ
สารนิเทศศาสตร์
เดิมชื่อสาขาบรรณารักษศาสตร์ และ
สนเทศศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

15

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางสารนิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์

16

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนาสังคม

17

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต

พัฒนศาสตร์

หมายเหตุ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาสังคม
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา ทางพัฒนศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การเงิน

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว

5

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการเงิน
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการตลาด
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการบัญชี
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการจัดการ ทางการจัดการการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
มข. 18

เดิมอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

6

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

7

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

8

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

-

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

4

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

มข. 19

เดิมชื่อสาขาวิชานิเวศวิทยาสิ่งแวดล้ อม

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยา

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

8

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวเคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี

9

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

10

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ฟิ สิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์

มข. 20

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเกษตร

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ทางสิ่งแวดล้ อม

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี
มข. 21

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมดินและน ้า

13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

14

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

15

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เครื่องจักรกลเกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเครื่องจักรกลเกษตร

16

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หมายเหตุ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมดินและน ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ทางสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

มข. 22

เดิมชื่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ)

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
17

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

18

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

19

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

20

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ
วิศวกรรมโยธา หมวดวิศวกรรมโครงสร้ าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา หมวดวิศวกรรมทรัพยากร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
แหล่งน ้า
ทางวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมทรัพยากรแหล่งน ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
ทางวิศวกรรมทรัพยากรแหล่งน ้า

หมายเหตุ

วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ

คณะศึกษาศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

2

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

3

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การมัธยมศึกษา วิชาเอกการสอน
วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการมัธยมศึกษา
ทางการสอนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์

มข. 23

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

4

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา

5

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

6

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ศิลปศึกษา

7

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

8

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การแนะแนวและให้ คาปรึกษา

9

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

10

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

11

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดผลการศึกษา
ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา

หมายเหตุ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศึกษา ทางศิลปกรรม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการแนะแนวและให้ คาปรึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

มข. 24

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

12

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาการศึกษา

13

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา

14

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

พลศึกษา

15

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนศึกษาศาสตร์

16

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ศกึ ษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพัฒนศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา

17

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรและการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน

18

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

19

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

20

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

หลักสูตรและการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน
มข. 25

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
1

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปั ตยกรรม

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปั ตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะสัตวแพทยศาสตร์
1

ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

-

หลักสูตร 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะสาธารณสุขศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์)

2

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์)
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

5

วิทยาศาสตร์ สขุ าภิบาล

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางวิทยาศาสตร์ สขุ าภิบาล
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรต่อเนื่อง

สาธารณสุข

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็ นสาธารณสุขศาสตร์

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี และหลักสูตร 4 ปี เทียบเข้ า

-

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

มข. 26

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

6

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวสถิติ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางชีวสถิติ

7

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

อนามัยสิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอนามัยสิ่งแวดล้ อม

8

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

9

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารสาธารณสุข

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการบริหารสาธารณสุข

10

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

โภชนาการชุมชน

11

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการอาหาร ทางโภชนาการชุมชน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หมายเหตุ
หลักสูตร 2 ปี / รับหลายพื ้นฐาน

หลักสูตรนานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการและการประเมินโครงการ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเวชศาสตร์

3

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวเวชศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการและการประเมินโครงการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางชีวเวชศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางชีวเวชศาสตร์
มข. 27

รับหลายพื ้นฐาน

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

คณะศิลปกรรมศาสตร์
1

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ประติมากรรม

2

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ออกแบบนิเทศศิลป์

3

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ดนตรี สากล

4

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

จิตรกรรม

5

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ดนตรี ไทย

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางประติมากรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบนิเทศศิลป์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี ทางดุริยางคศิลป์ ทางดนตรีสากล
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางจิตรกรรม
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี ทางดุริยางคศิลป์ ทางดนตรีไทย

มข. 28

หมายเหตุ

4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีคณะวิชาทังหมด
้
16 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะบริ หารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร
การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีดงั นี ้
ประกาศนียบัตรพนักงานห้ องปฏิบตั กิ ารชันสูตรโรค หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,760 บาท
ประกาศนียบัตรพนักงานเวชกรรมฟื น้ ฟู หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
ประกาศนียบัตรพนักงานเซลวิทยา หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
ปริ ญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
ปริ ญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (5 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
ปริ ญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
ปริ ญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (สาหรับผู้สาเร็ จการศึกษาปี การศึกษา 2535 เป็ นต้ นไป) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
11. ปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
12. ปริ ญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

มช. 1

13. ปริ ญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สาหรับผู้สาเร็ จการศึกษาปี การศึกษา 2544 เป็ นต้ นไป) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
14. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ประสบการณ์ 1 ปี ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
15. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
16. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
16.1 ผู้มีพื ้นความรู้ วท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
16.2 ผู้มีพื ้นความรู้ ภ.บ. (หลักสูตร 5 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
16.3 ผู้มีพื ้นความรู้ ท.บ./พ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
16.4 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ. + ใบอนุญาตฯ ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
17. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟั น หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก ท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
18. ปริ ญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริญญาโท ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 13,110 บาท

มช. 2

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะเกษตรศาสตร์

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ เกษตร

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชสวน

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การถนอมผลิตภัณฑ์เกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชสวน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางการถนอมผลิตภัณฑ์เกษตร

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

5

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ เกษตร

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )

เศรษฐศาสตร์ เกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการสอนวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร

การสอนวิชาเกษตรศาสตร์

มช. 3

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชไร่

10

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

พืชไร่

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )

ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางส่งเสริ มและเผยแพร่การเกษตร

14

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

โรคพืช

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโรคพืช
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางกีฏวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์ ทางสัตวบาล
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพฤกษศาสตร์ ทางพืชศาสตร์

11
12

15
16
17

พืชสวน
การถนอมผลิตภัณฑ์อาหาร

กีฏวิทยา
สัตวบาล
พืชศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชไร่
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชไร่
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชสวน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางการถนอมผลิตภัณฑ์อาหาร

มช. 4

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )

ปฐพีศาสตร์ และอนุรักษ์ ศาสตร์

19

สัตวศาสตร์

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตทาง
เกษตรศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

21

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

22

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ เกษตร

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร

23

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปฐพีศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางปฐพีศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางส่งเสริ มการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

24
25

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

ส่งเสริมการเกษตร
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์ และอนุรักษ์
ศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

มช. 5

หมายเหตุ
เดิมชื่อวิทยาศาสตรบัณฑิตทางเกษตรศาสตร์
สาขาสัตวบาล

เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ทางเกษตรศาสตร์

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

26

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

27

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

โรคพืช

28

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เกษตรศาสตร์ เชิงระบบ

29

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทาง
เกษตรศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทาง
เกษตรศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทาง
เกษตรศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทาง
เกษตรศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทาง
เกษตรศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )

สัตวศาสตร์

30
31
32
33
34

กีฏวิทยา
เกษตรศาสตร์ เชิงระบบ
ปฐพีศาสตร์
พืชสวน
พืชไร่

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโรคพืช
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรศาสตร์ เชิงระบบ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางกีฏวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรศาสตร์ เชิงระบบ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางปฐพีศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชสวน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชไร่
มช. 6

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ส่งเสริมการเกษตร

37

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

38

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

พืชสวน

39

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

35
36

ส่งเสริมการเกษตร
พืชไร่

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางส่งเสริ มการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางส่งเสริ มการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชไร่
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชสวน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะทันตแพทยศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

2*
3*
4

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

ทันตกรรมทัว่ ไป

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมทัว่ ไป
-

ทันตแพทยศาสตร์
ทันตกรรมสาหรับเด็ก

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมสาหรับเด็ก
มช. 7

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ประสบการณ์ 1 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
5

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

6*
7*

สาขาวิชา/วิชาเอก

หมายเหตุ

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ประสบการณ์ 1 ปี

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ - ทันตกรรมประดิษฐ์
การแพทย์คลินิก

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมประดิษฐ์

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ประสบการณ์ 1 ปี

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ วิทยาเอนโดดอนต์
การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ ปริทนั ตวิทยา
การแพทย์คลินิก

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางวิทยาเอนโดดอนต์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางปริ ทนั ตวิทยา

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ประสบการณ์ 1 ปี

9

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ ทันตกรรมทัว่ ไป
การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ เวชศาสตร์ ช่องปาก
การแพทย์คลินิก
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ทันตกรรมป้องกัน

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมทัว่ ไป
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ช่องปาก
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมป้องกัน

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปริทนั ตวิทยา

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางปริ ทนั ตวิทยา

11 *

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมจัดฟั น

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมจัดฟั น

8*
7*
8*

ศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ผลการรับรอง

มช. 8

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ +
ประสบการณ์ 1 ปี
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ +
ประสบการณ์ 1 ปี
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ +
ประสบการณ์ 1 ปี

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

12

ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

-

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

13

ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

-

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

คณะเทคนิคการแพทย์

2*

ประกาศนียบัตรพนักงานห้ องปฏิบตั ิการ
ชันสูตรโรค
ประกาศนียบัตรพนักงานเวชกรรมฟื น้ ฟู

3

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

กายภาพบาบัดคลินิก

สาขาวิชากายภาพบาบัด
ทางกายภาพบาบัดคลินิก

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กายภาพบาบัด

สาขาวิชากายภาพบาบัด

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กิจกรรมบาบัด

สาขาวิชากายภาพบาบัด
ทางอาชีวบาบัด ทางกิจกรรมบาบัด

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

รังสีเทคนิค

8*

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

เทคนิคการแพทย์ แขนงวิชาโลหิตวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางฟิ สิกส์รังสี ทางรังสีเทคนิค
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ทางโลหิตวิทยา

1*

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการชันสูตรโรค
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางเวชกรรมฟื น้ ฟู

มช. 9

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
9*

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

10
11

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคนิคการแพทย์
แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์ คลินิก
วิทยาศาสตร์ การกีฬา

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ทางจุลทรรศนศาสตร์ คลินิก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางพลศึกษา ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

หมายเหตุ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

คณะพยาบาลศาสตร์
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

2

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

3

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พยาบาลและผดุงครรภ์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางพยาบาลและผดุงครรภ์

หลักสูตรต่อเนื่อง 1 ปี
หลักสูตรเฉพาะกาล 2540 - 2543
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พยาบาล

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การพยาบาลสาธารณสุข

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(การพยาบาลสาธารณสุข)

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางพยาบาล
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลสาธารณสุข
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางพยาบาลสาธารณสุข

-

มช. 10

เดิมชื่อวิทยาศาสตรบัณฑิต
(การพยาบาลสาธารณสุข)

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

8

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลด้ านการควบคุมการติดเชื ้อ

9

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลสตรี

10

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลผู้สงู อายุ

11

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

12

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลแม่และเด็ก

13

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การบริ หารการพยาบาล

14

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

15

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

พยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลอายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์ )
การบริ หารการพยาบาล

16

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลด้ านการควบคุมการติดเชื ้อ
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลสตรี
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลผู้สงู อายุ
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลแม่และเด็ก
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการบริหารการพยาบาล
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลอายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการบริหารการพยาบาล
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
มช. 11

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

17

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลอายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลอายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์

เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลอายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์ )

18

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลผู้ใหญ่

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลผู้ใหญ่

เดิมชื่อปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์

19

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลอาชีวอนามัย

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลอาชีวอนามัย

20

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

21

ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

22

ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

พยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
1*

ประกาศนียบัตรพนักงานเซลล์วิทยา

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางพนักงานเซลล์วิทยา ทางเซลล์วิทยา

2*

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

มช. 12

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
4 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
5* ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
6 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
7 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
8 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
9 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
10 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
11 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
3

สาขาวิชา/วิชาเอก
เวชศาสตร์ ครอบครัว
พยาธิวิทยา
โสต นาสิก ลาริงช์วิทยา
นิติเวชศาสตร์
จิตเวชศาสตร์
สูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา
จักษุวิทยา
เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป
ศัลยศาสตร์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ครอบครัว
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางนิติเวชศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจิตเวชศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางสูติศาสตร์ และนรี เวชวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจักษุวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์
มช. 13

หมายเหตุ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
เดิมชื่อสาขาเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
12 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
13 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
14 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
15 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
16 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
17 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
18 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
19 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
20

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
วิสญ
ั ญีวิทยา
รังสีวิทยา
กุมารเวชศาสตร์
อายุรศาสตร์
จุลชีววิทยา
เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
ศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิคส์
ปรสิตวิทยา
พิษวิทยา

ผลการรับรอง
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางวิสญ
ั ญีวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางรังสีวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจุลชีววิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางปรสิตวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางพิษวิทยา
มช. 14

หมายเหตุ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
21

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ฟิ สิกส์การแพทย์

22 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยา

23 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมี

24 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สรี รวิทยา

25 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(กายวิภาคศาสตร์ )
26 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กายวิภาคศาสตร์

27 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยา

28 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมี

29 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชวิทยา

-

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางฟิ สิกส์ ทางฟิ สิกส์การแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางชีวเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางสรีรวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางกายวิภาคศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางกายวิภาคศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีวเคมี
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวิทยา
มช. 15

หมายเหตุ
(รับหลายพื ้นฐาน * )
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

30 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์
31 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
32 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
33 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ปรสิตวิทยา

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชวิทยา

34

ปรสิตวิทยา
-

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางปรสิตวิทยา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา ทางปรสิตวิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวิทยา

หมายเหตุ
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

คณะเภสัชศาสตร์
1*

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชวิทยา

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวิทยา

หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )

3*

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีเภสัชกรรม

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 5 ปี

4*

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชเคมี

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชเคมี

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 5 ปี

-

มช. 16

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

5*

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชกรรมคลินิก

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชกรรมคลินิก

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 5 ปี

6*

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชเวท

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 5 ปี

7*

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเภสัชกรรม

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชเวท
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางชีวเภสัชกรรม

8*

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีเภสัชกรรม

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม

9

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชวิทยา

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวิทยา

10

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชศาสตร์

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

คณะบริ หารธุรกิจ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

-

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ

2

ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต

-

สาขาวิชาการบัญชี

3

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร

มช. 17

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 5 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะมนุษยศาสตร์

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยา

ทางจิตวิทยา

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

พุทธศาสนศึกษา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางพุทธศาสนศึกษา

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสนเทศศึกษา

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางสารนิเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศศึกษา

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การสื่อสารมวลชน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษ์ ศาสตร์

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญี่ปนุ่

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษ์ ศาสตร์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญี่ปนุ่

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
มช. 18

หมายเหตุ

เดิมชื่อสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเยอรมัน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมัน

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรั่งเศส

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การสื่อสารมวลชน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ปรัชญา

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บ้ านและชุมชน

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญา
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางบ้ านและชุมชน

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(บ้ านและชุมชน)
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )

16

การสอนวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางบ้ านและชุมชน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย ทางการสอนวิชาภาษาไทย
มช. 19

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )

การสอนวิชาภาษาปั จจุบนั

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย ทางการสอนวิชาภาษาปั จจุบนั

18

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การท่องเที่ยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการท่องเที่ยว

19

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

20

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาโรงเรียน

ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาโรงเรียน

21

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาการปรึกษา

ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาการปรึกษา

22

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

23

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้ อม

24

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ และ สารนิเทศศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางสารนิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์

มช. 20

หมายเหตุ

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

เดิมชื่อสาขาวิชาจิตวิทยาโรงเรียน

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

25

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์

26

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญา

27

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาและวรรณกรรมล้ านนา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญา
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวรรณกรรมล้ านนา

28

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

คณะวิจิตรศิลป์
1

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปะการถ่ายภาพ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปประยุกต์ ทางศิลปะการถ่ายภาพ

หลักสูตร 4 ปี

2

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปะไทย

หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาศิลปบัณฑิต

การออกแบบ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์ ทางศิลปะไทย
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางมัณฑนศิลป์ ทางการออกแบบ

4*

ปริญญาศิลปบัณฑิต

จิตรกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์ ทางจิตรกรรม

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มช. 21

หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

5*

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปไทย

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์ ทางศิลปไทย

6*

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ประติมากรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์ ทางประติมากรรม

7*

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ภาพพิมพ์

8*

ปริญญาศิลปบัณฑิต(จิตรกรรม)

-

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ศิลปกรรม หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทางวิจิตรศิลป์ ทางภาพพิมพ์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์ ทางจิตรกรรม

9*

ปริญญาศิลปบัณฑิต(ประติมากรรม)

-

10 * ปริญญาศิลปบัณฑิต(ศิลปะไทย)

-

11 * ปริญญาศิลปบัณฑิต(ภาพพิมพ์)

-

12

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

13 * ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาพพิมพ์
สถาปั ตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์
ทางประติมากรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์ ทางศิลปะไทย
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์ ทางภาพพิมพ์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางภาพพิมพ์
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มช. 22

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะวิทยาศาสตร์

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตววิทยา

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีอตุ สาหกรรม

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา
สาขาวิชาวbทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีวเคมี ทางเคมี
ทางชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางสัตววิทยา ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีอตุ สาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ
มช. 23

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วัสดุศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวัสดุศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมีอตุ สาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางธรณีวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาทัว่ ไป
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางอัญมณีวิทยา

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีอตุ สาหกรรม

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ธรณีวิทยา

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาทัว่ ไป

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อัญมณีวิทยา

16

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์ ประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ ประยุกต์

17

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
มช. 24

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

18

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

19

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ธรณีวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางธรณีวิทยา

20

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วัสดุศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวัสดุศาสตร์

21

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

22

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การประเมินความเสี่ยงทางด้ าน สิ่งแวดล้ อมในระบบนิเวศเขตร้ อน

23

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์

24

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนฟิ สิกส์

25

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางการประเมินความเสี่ยงทางด้ านสิ่งแวดล้ อมในระบบนิเวศเขตร้ อน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางธรณีฟิสิกส์ประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ ทางการสอนฟิ สิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ ทางชีววิทยา
ทางการสอนชีววิทยา
มช. 25

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

26

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนเคมี

27

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนคณิตศาสตร์

28

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์

29

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์

30

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยา

31

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ธรณีวิทยา

32

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์ประยุกต์

33

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

34

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ ทางเคมี
ทางการสอนเคมี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางการสอนคณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางธรณีวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ ทางฟิ สิกส์ประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
มช. 26

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

35

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถิติประยุกต์

36

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

37

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

คณิตศาสตร์

38

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เคมี

39

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี

40

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

จุลชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา

41

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวเคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางชีวเคมี

42

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

43

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ธรณีวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางธรณีวิทยา

หมายเหตุ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ ทางสถิติประยุกต์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี

มช. 27

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

44

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ธรณีวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางธรณีวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ

45

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ฟิ สิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์

หลักสูตรนานาชาติ

46

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ฟิ สิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์

47

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วัสดุศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวัสดุศาสตร์

48

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วัสดุศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวัสดุศาสตร์

49

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

50

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เคมี แขนงวิชาเคมีฟิสิกัล

51

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ธรณีวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีฟิสิกัล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางธรณีวิทยา
มช. 28

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

52

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ฟิ สิกส์

53

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีววิทยา

54

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

คณิตศาสตร์

55
56

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ
เคมี แขนงวิชาเคมีวิเคราะห์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีวิเคราะห์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
ทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มช. 29

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เหมืองแร่

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสภาวะแวดล้ อม

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เครื่องกล

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สภาวะแวดล้ อม

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเหมืองแร่

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเหมืองแร่ ทางเหมืองแร่
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางวิศวกรรมสภาวะแวดล้ อม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสภาวะแวดล้ อม
ทางสภาวะแวดล้ อม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเหมืองแร่

มช. 30

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

อุตสาหการ

14

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

15

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

16

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

17

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

18

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

19

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมพลังงาน

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมพลังงาน

20

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
มช. 31

หมายเหตุ

เดิมชื่อสาขาวิชาวิศวกรรมสภาวะแวดล้ อม

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

21

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

22

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

23

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเหมืองแร่

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ทางสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเหมืองแร่

24

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

25

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

26

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หมายเหตุ

คณะศึกษาศาสตร์
1

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

เกษตรกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา ทางเกษตรกรรม

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศิลป์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศิลป์ ทางคหกรรมศาสตร์

เปลี่ยนชื่อเป็ นศึกษาศาสตรบัณฑิต

มช. 32

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์

4

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศึกษา

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )

พลานามัย วิชาเอกพลศึกษา

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )

การศึกษาผู้ใหญ่

6
7

8
9
10
11

พลานามัย วิชาเอกสุขศึกษา
การสอนวิชาคณิตศาสตร์

ประถมศึกษา
บริหารการศึกษา
การสอนวิชาภาษาไทย

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา ทางอุตสาหกรรมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ ทางการสอนวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาผู้ใหญ่
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบริ หารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย ทางการสอนวิชาภาษาไทย
มช. 33

หมายเหตุ
เปลี่ยนชื่อเป็ นศึกษาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
เดิมชื่อสาขาวิชาอุตสาหกรรม
เปลี่ยนชื่อเป็ นศึกษาศาสตรบัณฑิต
เปลี่ยนชื่อเป็ นศึกษาศาสตรบัณฑิต

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
การสอนวิชาภาษาปั จจุบนั

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

14

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

15

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

16

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

17

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

เกษตรกรรม

18

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

19

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

20

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

คหกรรม

12

คหกรรมศาสตร์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนวิชาภาษาปั จจุบนั
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ
เดิมชื่อศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรม
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเกษตรกรรม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรม
มช. 34

เดิมชื่อคหกรรมศิลป์

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

21

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรม

22

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

23

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

24

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

25

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

อนุบาลศึกษา

26

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

บริหารการศึกษา

27

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การศึกษาผู้ใหญ่

28

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

คหกรรม

29

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบริ หารธุรกิจ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอนุบาลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบริ หารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาผู้ใหญ่
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์
มช. 35

หมายเหตุ
เดิมชื่ออุตสาหกรรมศิลป์
เดิมชื่อธุรกิจศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

เดิมชื่อสาขาวิชาประถมศึกษา
(อนุบาลศึกษา)

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

30

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาฝรั่งเศส

31

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

32

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

33

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ประถมศึกษา

34

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางศึกษาศาสตร์ วิชาชีพครู

35

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การสื่อสารเพือ่ การพัฒนา

36

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์ ศกึ ษา

37

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

38

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

อาชีวศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางการสื่อสารเพือ่ การพัฒนา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ ศกึ ษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอาชีวศึกษา
มช. 36

หมายเหตุ

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

39

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษ

40

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนสังคมศึกษา

41

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์ ศกึ ษา

42

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษ

43

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาไทย

44

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การส่งเสริมสุขภาพ

45

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา

46

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษานอกระบบ

47

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรและการสอน

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนสังคมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ ศกึ ษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการส่งเสริมสุขภาพ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน
มช. 37

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

48

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริ หารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา

49

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ศกึ ษา

50

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีทางการศึกษา

51

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

อาชีวศึกษา

52

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

วิจยั และสถิติการศึกษา

53

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา

54

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีทางการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางโสตทัศนศึกษา
ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางโสตทัศนศึกษา
ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอาชีวศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิจยั การศึกษา ทางวิจยั และสถิติการศึกษา

มช. 38

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
55

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
โภชนศาสตร์ ศกึ ษา

ผลการรับรอง
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางการอาหารวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางโภชนศาสตร์ ศกึ ษา

คณะเศรษฐศาสตร์
1
2

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์
1

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชานิติศาสตร์

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

-

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ

3

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

-

สาขาวิชาการบัญชี

4

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

5

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริ หารรัฐกิจ
-

สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์

มช. 39

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

พัฒนาสังคม

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การบริ หารธุรกิจ

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตร์

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา ทางพัฒนาสังคม
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการบริหาร ทางการบริหารธุรกิจ
สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการปกครอง
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี

13

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

14

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ

15

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

16

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

17

ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริ หารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาบริ หารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริ หาร
ทางบริ หารรัฐกิจ
สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการเมืองและการปกครอง

-

-

การเมืองและการปกครอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มช. 40

เดิมชื่อรัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

18

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

19

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาสังคม

20

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภูมิภาคศึกษา

21

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาสังคม

22

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

23

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ การเมือง

24

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สตรีศกึ ษา

25

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

26

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

หมายเหตุ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาสังคม ทางสังคมวิทยา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางภูมิภาคศึกษา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา ทางการพัฒนาสังคม
ทางพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา ทางพัฒนาสังคม
ทางพัฒนาชุมชน ทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ การเมือง

หลักสูตรนานาชาติ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางมานุษยวิทยา ทางสตรีศกึ ษา
-

เศรษฐศาสตร์

ผลการรับรอง

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรภาษาไทย

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรภาษาไทย

มช. 41

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
1*

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะสัตวแพทยศาสตร์

ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

หมายเหตุ

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

-

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมการเกษตร

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมกระบวนการอาหาร

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการบรรจุ

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางอุตสาหกรรมเกษตร
ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร
ทางวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร
มช. 42

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
9

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
เทคโนโลยีชีวภาพ

ผลการรับรอง
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หมายเหตุ
คณะเกษตรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการและการประเมินโครงการ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการและการประเมินโครงการ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ

3

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้ อม

4

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภูมิภาคศึกษา

5

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางภูมิภาคศึกษา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

มช. 43

หลักสูตรนานาชาติ

5. มหาวิทยาลัยทักษิณ
มีคณะวิชาทั ้งหมด 4 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์
การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ มีดงั นี ้
1. ปริ ญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
3. ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท

มท. 1

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ผลการรับรอง
สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

หมายเหตุ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ทางสัตวบาล ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
1

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ภาษาไทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย

2

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

3

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

4

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

เทคโนโลยีทางการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางโสตทัศนศึกษา
ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา

มท. 2

เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.เปิ ดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต้ เริ่มใช้ ปี 2517 เป็ นต้ นไป
(เป็ นหลักสูตรร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์)
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.เปิ ดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต้ เริ่มใช้ ปี 2517 เป็ นต้ นไป
(เป็ นหลักสูตรร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์)
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.เปิ ดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต้ เริ่มใช้ ปี 2517 เป็ นต้ นไป
(เป็ นหลักสูตรร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์)
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.เปิ ดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต้ เริ่มใช้ ปี 2517 เป็ นต้ นไป
(เป็ นหลักสูตรร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์)

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

5

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การแนะแนว

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการแนะแนว

6

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

7

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การวัดผลการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดผลการศึกษา

8

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

มท. 3

หมายเหตุ
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.เปิ ดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต้ เริ่มใช้ ปี 2517 เป็ นต้ นไป
(เป็ นหลักสูตรร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์)
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.เปิ ดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต้ เริ่มใช้ ปี 2517 เป็ นต้ นไป
(เป็ นหลักสูตรร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์)
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.เปิ ดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต้ เริ่มใช้ ปี 2517 เป็ นต้ นไป
(เป็ นหลักสูตรร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์)
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.เปิ ดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต้ เริ่มใช้ ปี 2517 เป็ นต้ นไป
(เป็ นหลักสูตรร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์)
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.เปิ ดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต้ เริ่มใช้ ปี 2536 เป็ นต้ นไป
(หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี )

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

หมายเหตุ

11

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

12

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.เปิ ดสอนที่
ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ กายภาพ
วิทยาลัยภาคใต้ เริ่มใช้ ปี 2532 เป็ นต้ นไป
สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
ทางการบริหาร ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

18

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางการพัฒนาสังคม
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน ทางพัฒนาสังคม
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
มท. 4

เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.เปิ ดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต้ เริ่มใช้ ปี 2517 เป็ นต้ นไป
(เป็ นหลักสูตรร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์)

เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.เปิ ดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต้ เริ่มใช้ ปี 2539 เป็ นต้ นไป

เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.เปิ ดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต้ เริ่มใช้ ปี 2519 เป็ นต้ นไป
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.เปิ ดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต้ เริ่มใช้ ปี 2539 เป็ นต้ นไป

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

19

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษามลายู

20

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

21

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปะ

22

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดุริยางคศาสตร์ (ไทย/สากล)

23

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ทัศนศิลป์

24

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษามลายู
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะ
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยศิลป์ ทางดุริยางคศาสตร์
ทางการดนตรี
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางทัศนศิลป์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

25

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

26

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

นโยบายและการวางแผนสังคม

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางนโยบายและการวางแผนสังคม

มท. 5

หมายเหตุ
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.เปิ ดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต้ เริ่มใช้ ปี 2538 เป็ นต้ นไป
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.เปิ ดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต้ เริ่มใช้ ปี 2517 เป็ นต้ นไป

เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.เปิ ดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต้ เริ่มใช้ ปี 2537 เป็ นต้ นไป
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.เปิ ดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต้ เริ่มใช้ ปี 2539 เป็ นต้ นไป
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.เปิ ดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต้ เริ่มใช้ ปี 2533 เป็ นต้ นไป

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

27

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พื ้นที่ศกึ ษา

28

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาไทย

29

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ไทยคดีศกึ ษา

หมายเหตุ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพื ้นที่ศกึ ษา
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี
ทางไทยคดีศกึ ษา

คณะวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี
มท. 6

เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.เปิ ดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต้ เริ่มใช้ ปี 2538 เป็ นต้ นไป(เป็ น
หลักสูตรร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์)
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.เปิ ดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต้ เริ่มใช้ ปี 2536 เป็ นต้ นไป

เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.เปิ ดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต้ เริ่มใช้ ปี 2532 เป็ นต้ นไป

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติ

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

13

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง ทางการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
ทางวิทยาศาสตร์ การเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางสถิติ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

มท. 7

หมายเหตุ
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.เปิ ดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต้ เริ่มใช้ ปี 2520 เป็ นต้ นไป
เดิมเป็ นหลักสูตร ของ มศว.เปิ ดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต้
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.เปิ ดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต้ เริ่มใช้ ปี 2536 เป็ นต้ นไป

เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.เปิ ดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต้ เริ่มใช้ ปี 2536 เป็ นต้ นไป

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง
สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะศึกษาศาสตร์

หมายเหตุ

1

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์

เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.เปิ ดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต้ เริ่มใช้ ปี 2536 เป็ นต้ นไป

2

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ภาษาไทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย

3

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

4

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.เปิ ดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต้ เริ่มใช้ ปี 2517 เป็ นต้ นไป
(เป็ นหลักสูตรร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์)
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.เปิ ดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต้ เริ่มใช้ ปี 2517 เป็ นต้ นไป
(เป็ นหลักสูตรร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์)
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.เปิ ดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต้ เริ่มใช้ ปี 2517 เป็ นต้ นไป
(เป็ นหลักสูตรร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์)

5

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา
มท. 8

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

6

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

7

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

คณิตศาสตร์

8

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

จิตวิทยาการแนะแนว

9

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

เทคโนโลยีทางการศึกษา

10

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา

11

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ -เคมี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาการแนะแนว
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางโสตทัศนศึกษา
ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางโสตทัศนศึกษา
ทางเทคโนโลยีการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเคมี
ทางวิทยาศาสตร์ -เคมี

มท. 9

หมายเหตุ
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.เปิ ดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต้ เริ่มใช้ ปี 2538 เป็ นต้ นไป
(เป็ นหลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์)

เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.เปิ ดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต้ เริ่มใช้ ปี 2517 เป็ นต้ นไป
(เป็ นหลักสูตรร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์)

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

12

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ -ฟิ สิกส์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟิ สิกส์ ทางวิทยาศาสตร์-ฟิ สิกส์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการแนะแนว

13

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การแนะแนว

14

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

15

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

หมวดวิชาชีพครู

16

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การวัดผลการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดผลการศึกษา

มท. 10

หมายเหตุ
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.เปิ ดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต้ เริ่มใช้ ปี 2517 เป็ นต้ นไป
(เป็ นหลักสูตรร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์)
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.เปิ ดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต้ เริ่มใช้ ปี 2517 เป็ นต้ นไป
(เป็ นหลักสูตรร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์)

เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.เปิ ดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต้ เริ่มใช้ ปี 2517 เป็ นต้ นไป
(เป็ นหลักสูตรร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์)

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

17

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

18

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

19

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ กายภาพชีวภาพ

20

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ -ฟิ สิกส์

21

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ -เคมี

22

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

23

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ กายภาพชีวภาพ
สาขาศึกษาศาสตร์
ทางฟิ สิกส์ ทางวิทยาศาสตร์-ฟิ สิกส์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร์-เคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอน

-

มท. 11

หมายเหตุ
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.เปิ ดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต้ เริ่มใช้ ปี 2517 เป็ นต้ นไป
(เป็ นหลักสูตรร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์)
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.เปิ ดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต้ เริ่มใช้ ปี 2517 เป็ นต้ นไป
(หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี )
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.เปิ ดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต้ เริ่มใช้ ปี 2524 เป็ นต้ นไป
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.เปิ ดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต้ เริ่มใช้ ปี 2540 เป็ นต้ นไป
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.เปิ ดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต้ เริ่มใช้ ปี 2512 เป็ นต้ นไป
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.เปิ ดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต้ เริ่มใช้ ปี 2539 เป็ นต้ นไป

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

24

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์

25

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ภาษาไทย

26

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

27

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การวัดผลการศึกษา

28

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

29

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การอุดมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดผลการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการอุดมศึกษา

มท. 12

หมายเหตุ
(เดิมอยู่คณะวิทยาศาสตร์)
(เดิมอยู่คณะมนุษยศาสตร์)
(เดิมอยู่คณะมนุษยศาสตร์)

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
มีคณะวิชาทังหมด
้
9 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมและวิทยาศาสตร์ (ปั จจุบนั คือคณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม
และคณะวิทยาศาสตร์ ) คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพลังงานและวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ
กาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี มีดงั นี ้
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้ รับอัตราเงินเดือนาม่สงู กว่า 7,100 บาท
2. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
3. ปริญญาตรี 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. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
6. ปริญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริ ญญาโท ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 13,110 บาท

มจธ. 1

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก
ผลการรั บรอง
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม

1

ปริญญาครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมบัณฑิต

ครุศาสตร์ เทคโนโลยี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
ทางโสตทัศนศึกษา ทางครุศาสตร์ เทคโนโลยี
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
ทางโสตทัศนศึกษา ทางครุศาสตร์ เทคโนโลยี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

2

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

ครุศาสตร์ เทคโนโลยี

3

ปริญญาครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

4

ปริญญาครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

5

ปริญญาครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

6

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

7

ปริญญาครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการพิมพ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
มจธ. 2

หมายเหตุ

หลักสูตรต่อเนื่อง

หลักสูตรต่อเนื่อง

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประยุกต์มัลติมีเดีย

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประยุกต์-มัลติมีเดีย

10

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึง่ ตนเอง

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึง่ ตนเอง

11

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

12

ปริญญาครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมมหาบัณฑิต

ครุศาสตร์ เทคโนโลยี

13

ปริญญาครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมมหาบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
ทางโสตทัศนศึกษา
ทางครุศาสตร์ เทคโนโลยี
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

14

ปริญญาครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมมหาบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

มจธ. 3

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมบัณฑิต

ครุศาสตร์ เทคโนโลยี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
ทางโสตทัศนศึกษา ทางครุศาสตร์ เทคโนโลยี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

2

ปริญญาครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมบัณฑิต

เครื่องกล

3

ปริญญาครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมบัณฑิต

ไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

4

ปริญญาครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมบัณฑิต

โยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

5

ปริญญาครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

6

ปริญญาครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

7

ปริญญาครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
มจธ. 4

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

8

ปริญญาครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

9

ปริญญาครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมบัณฑิต

อุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์

14

วิศวกรรมเครื่องกล

15

ปริญญาครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

16

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาศาสตร์ ประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ ประยุกต์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์ ประยุกต์

คณิตศาสตร์ ประยุกต์

มจธ. 5

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก
ผลการรั บรอง
คณะทรั พยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรชีวภาพ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวเคมี

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หมายเหตุ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางการอาหาร
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวเคมี
ทางชีวเคมี
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางชีววิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร
ทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

มจธ. 6

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรชีวภาพ

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการจัดการทรัพยากรชีวภาพ

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

8

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีชีวเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวเคมี

หมายเหตุ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาชาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิศวกรรมซอฟแวร์ ทางคอมพิวเตอร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมซอฟแวร์

4

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
มจธ. 7

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่
6

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา / วิชาเอก
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะพลังงานและวัสดุ
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางเทคโนโลยีพลังงาน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีวสั ดุ ทางวัสดุศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม ทางสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางเทคโนโลยีอณ
ุ หภาพ

2

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

เทคโนโลยีพลังงาน

3

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

เทคโนโลยีวสั ดุ

4

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม

5

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอณ
ุ หภาพ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
มจธ. 8

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีพลังงาน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ ทางเทคโนโลยีพลังงาน
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม ทางสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางเทคโนโลยีอณ
ุ หภาพ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีอณ
ุ หภาพ

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีพลังงาน

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีพลังงาน

14

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีวสั ดุ

15

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีวสั ดุ ทางวัสดุศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม
มจธ. 9

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

16

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีอณ
ุ หภาพ

17

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีพลังงาน

18

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

19

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีพลังงาน

20

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

21

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

22

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีพลังงาน

23

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีวสั ดุ

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีอณ
ุ หภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางเทคโนโลยีพลังงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีพลังงาน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางเทคโนโลยีพลังงาน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวัสดุศาสตร์ ทางเทคโนโลยีวสั ดุ

มจธ. 10

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

24

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม

25

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีอณ
ุ หภาพ

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม ทางสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางเทคโนโลยีอณ
ุ หภาพ

คณะวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรชีวภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
มจธ. 11

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีอตุ สาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมีอตุ สาหกรรม

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยาประยุกต์

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา ทางจุลชีววิทยาประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์

หมายเหตุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง

ช่างเทคนิคเคมี

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เครื่องกล

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ไฟฟ้ากาลัง

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

โยธา

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางช่างเทคนิคเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางไฟฟ้ากาลัง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
มจธ. 12

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี ทางเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องมือ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องมือ

เดิมชื่อสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็ น
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
ทางวั
ศาสตร์
สาขาวิสชดุาวิ
ศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
มจธ. 13

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

14

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

15

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรนานาชาติ

16

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

เดิมชื่อสาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดและควบคุม

17

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดและควบคุม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดและควบคุม

18

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมวัสดุ

19

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

20

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมวัสดุ ทางวัสดุศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ทางสิ่งแวดล้ อม
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มจธ. 14

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

21

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

22

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

อุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางอุตสาหการ

23

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิศวกรรมเทคนิคธรณี

24

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิศวกรรมอาหาร

25

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

26

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการขึ ้นรูปโลหะ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเทคนิคธรณี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโลหการ
ทางเทคโนโลยีการขึ ้นรูปโลหะ

27

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

มาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม

28

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมการเชื่อม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางมาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการเชื่อม
มจธ. 15

หมายเหตุ

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

29

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมขนส่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมขนส่ง

30

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมความเที่ยงตรง

31

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

32

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมความเที่ยงตรง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี

33

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

34

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมทรัพยากรน ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมทรัพยากรน ้า

35

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

36

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

มจธ. 16

หมายเหตุ

เดิมชื่อสาขาวิชาเครื่องกล

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

37

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมระบบการผลิต

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมระบบการผลิต

38

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมและการบริ หารการก่อสร้ าง

39

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโลหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
ทางวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้ าง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโลหการ

40

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ทางสิ่งแวดล้ อม

41

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมอาหาร

42

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

43

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมโยธา

44

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอาหาร ทางการอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
มจธ. 17

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

45

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมอาหาร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอาหาร ทางการอาหาร

46

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี

47

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

หมายเหตุ

คณะศิลปศาสตร์
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาศาสตร์ ประยุกต์

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์ ทางภาษาศาสตร์ ประยุกต์

2

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาศาสตร์ ประยุกต์
(การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึง่ ตนเอง)

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์ ทางภาษาศาสตร์ ประยุกต์

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ
1

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ออกแบบนิเทศศิลป์

2

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ศิลปอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบนิเทศศิลป์ ทางศิลปะประยุกต์
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางศิลปอุตสาหกรรม

มจธ. 18

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

3

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปั ตยกรรม

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรม

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปั ตยกรรมภายใน

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรมภายใน ทางมัณฑนศิลป์

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มจธ. 19

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มีสานักวิชาทังหมด
้
5 สานักวิชาและ 1 สถาบันสมทบ คือ สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สานักวิชาเทคโนโลยีสงั คม
สานักวิชาแพทยศาสตร์ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันสมทบสถาบันการบินพลเรื อน
การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี มีดงั นี ้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
3. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
4. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จากแพทยสภา ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
5. ปริญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริญญาโท ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 13 ,110 บาท

มทส. 1

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรั บรอง
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิตพืช

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ทางการเกษตร ทางพืชศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอาหาร

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิตพืช

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ทางการเกษตร ทางสัตวบาล
ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ทางการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหาร
ทางเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ทางพืชศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ทางสัตวบาล ทางสัตวศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

มทส. 2

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีอาหาร

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

9

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

10

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีการผลิตพืช

11

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ทางสัตวบาล ทางสัตวศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

12

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

13

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีอาหาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร ทางการอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร

หมายเหตุ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร
ทางเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ทางพืชศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช

มทส. 3

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรั บรอง
สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

1
2

ปริญญาวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต
ปริญญาวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต

นิเทศศาสตร์
ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ

3

ปริญญาวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต

สารสนเทศศึกษา

4

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการและประเมินโครงการ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางสารนิเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา
สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการและประเมินโครงการ

5

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษศึกษา

6

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษศึกษา

7

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษศึกษา

8

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต

ภาษาอังกฤษศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ ทางภาษาอังกฤษศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษศึกษา
มทส. 4

หมายเหตุ

ฉบับภาษาอังกฤษ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรั บรอง
สานักวิชาแพทยศาสตร์

1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

พยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อนามัยสิ่งแวดล้ อม

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางอนามัยสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

5

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชา

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

สานักวิชาวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การรับรู้ระยะไกล

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์ ประยุกต์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมี

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางการรับรู้ระยะไกล
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา
มทส. 5

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางเคมี ทางชีวเคมี

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยาสิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางชีววิทยา
ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม
ทางชีววิทยาสิ่งแวดล้ อม

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีเลเซอร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางเทคโนโลยีเลเซอร์

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์ ประยุกต์

10

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

คณิตศาสตร์ ประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์

11

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การรับรู้ระยะไกล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางการรับรู้ระยะไกล

12

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

คณิตศาสตร์ ประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
มทส. 6

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

13

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี

14

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

จุลชีววิทยา

สาขาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา

15

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวเคมี

16

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีววิทยาสิ่งแวดล้ อม

17

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีเลเซอร์

18

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ฟิ สิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางเคมี ทางชีวเคมี
สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยกรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางชีววิทยา
ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม
ทางชีววิทยาสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางเทคโนโลยีเลเซอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์

มทส. 7

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรั บรอง
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีธรณี

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเกษตร

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมขนส่ง

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่ องกล

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเซรามิก

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโทรคมนาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีธรณี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
ทางวิศชวกรรมเกษตร
สาขาวิ
าวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมขนส่ง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเคมี ทางวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่ องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเซรามิก
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม

มทส. 8

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมพอลิเมอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมพอลิเมอร์

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโลหการ

13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโลหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

14

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

15

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีธรณี

16

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีธรณี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีธรณี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีธรณี

17

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเคมี ทางวิศวกรรมเคมี

มทส. 9

หมายเหตุ
เดิมชื่อปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

18

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่ องกล

19

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเซรามิก

20

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมพอลิเมอร์

21

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

22

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

23

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

24

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีธรณี

25

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีธรณี

26

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมเคมี

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่ องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเซรามิก
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมพอลิเมอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีธรณี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีธรณี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเคมี ทางวิศวกรรมเคมี

มทส. 10

ฉบับภาษาอังกฤษ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

27

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมเครื่ องกล

28

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมเซรามิก

29

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมพอลิเมอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมพอลิเมอร์

30

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

31

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมโยธา

32

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

หมายเหตุ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่ องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเซรามิก

สถาบันสมทบสถาบันการบินพลเรื อน
1

เทคโนโลยีการบินบัณฑิต

การจัดการการขนส่งสินค้ าทางอากาศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ทางการจัดการการขนส่งสินค้ าทางอากาศ

หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง

2

เทคโนโลยีการบินบัณฑิต

การจัดการจราจรทางอากาศ

หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง

3

เทคโนโลยีการบินบัณฑิต

การจัดการท่าอากาศยาน

สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
การจัดการจราจรทางอากาศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
การจัดการท่าอากาศยาน
มทส. 11

หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรั บรอง
สานักวิชาเทคโนโลยีทรั พยากร

1

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีพอลิเมอร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีพอลิเมอร์

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโทรคมนาคม

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโลหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโลหการ

สานักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการขนส่ง

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการพิมพ์

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่ องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีขนส่ง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการพิมพ์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่ องกล

มทส. 12

หมายเหตุ
เปลี่ยนชื่อเป็ นวิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมฟอลิเมอร์

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
วิศวกรรมอุตสาหการ

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

มทส. 13

หมายเหตุ

8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีคณะวิชาทั ้งหมด 21 คณะ คือ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะนิตศิ าสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์ และสือ่ สารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ิ นธร
สถาบันภาษา สานักบัณฑิตอาสาสมัคร วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา โครงการจัดตังมหาวิ
้
ทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง และบัณฑิตวิทยาลัย
การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีดงั นี ้
1. ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,080 บาท
2. อนุปริญญา หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,100 บาท
3. ปริ ญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
4. ปริ ญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
5. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตร หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
6. ปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
7. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
8. ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
9. ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี(5 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
มธ. 1

10. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
10.1 ผู้มีพื ้นความรู้ วท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
10.2 ผู้มีพื ้นความรู้ ภ.บ. (หลักสูตร 5 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
10.3 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ., ท.บ., สพ.บ.(หลักสูตรเดิม) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
10.4 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ. + ใบอนุญาตฯ , ท.บ. (หลักสูตรทีป่ รับปรุงใหม่) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
11. ปริญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริญญาโท ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 13,110 บาท

มธ. 2

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะทันตแพทยศาสตร์

1

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

2

ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

คณะนิตศิ าสตร์
1

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

2

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฏหมายมหาชน

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

ทางกฎหมายมหาชน
3

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฏหมายธุรกิจ

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฎหมายธุรกิจ

4

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

กฎหมายธุรกิจ

สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฎหมายธุรกิจ

5

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

กฎหมายมหาชน

สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฎหมายมหาชน

6

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

กฎหมายระหว่างประเทศ

สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฎหมายระหว่างประเทศ

มธ. 3

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

ลาดับที่
7

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
กฎหมายอาญา

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฎหมายอาญา

8

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

กฎหมายเอกชน

สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฎหมายเอกชน

9

ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การเงิน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เดิมชื่อสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ทางการเงิน
2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารอุตสาหการและปฏิบตั ิการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารอุตสาหการและปฏิบตั ิการ

มธ. 4

เดิมชื่อสาขาวิชาบริหารอุตสาหการ

ลาดับที่
6

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ

7

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการบัญชี

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การเงินและการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร

9

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด
บริหารอุตสาหการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เดิมชื่อปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต

ทางการตลาด

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารอุตสาหการ

11

12

13

ปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
ปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
ปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต

การเงินและการธนาคาร
การตลาด
การบริหาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็ นบริหารธุรกิจบัณฑิต

ทางการเงินและการธนาคาร

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็ นบริหารธุรกิจบัณฑิต

ทางการตลาด

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เปลี่ยนชื่อเป็ นสาขาวิชาบริหารงานบุคคล

ทางการบริหาร

มธ. 5

ลาดับที่
14

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
การพาณิชย์นาวี

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการพาณิชย์นาวี

15

16

ปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางการสอบบัญชี

บริหารอุตสาหการ
ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็ นบริหารธุรกิจบัณฑิต

ทางบริหารอุตสาหการ

สาขาวิชาบริหารอุตสาหการ

สาขาวิชาบัญชี

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

ทางการสอบบัญชี
17

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมิน

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ราคาทรัพย์สิน
18

ปริญญาการตลาดมหาบัณฑิต

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

ทางการประเมินราคาทรัพย์สิน
ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

19

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

20

ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการบัญชี

21

ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต

การเงินและการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงิ
ทางการเงินนและการธนาคาร
และการธนาคาร

22

ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด
มธ. 6

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ลาดับที่
23

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
การบริหาร

ผลการรับรอง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หมายเหตุ
เปลี่ยนชื่อเป็ นสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหาร
24

ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารทัว่ ไป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหาร ทางการบริหารทัว่ ไป

25

ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต

วิชาชีพการบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรนานาชาติ

ทางวิชาชีพการบัญชี
26

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การเงิน

สาขาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ

ทางการเงิน
27

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

28

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรร่วมกันระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

29

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

30

ปริญญาการตลาดดุษฎีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด
มธ. 7

ลาดับที่
1

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะพยาบาลศาสตร์
ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรผู้ชว่ ยพยาบาล

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ชว่ ยพยาบาล

2

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

3

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-

เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป/ครอบครัว

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
4

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-

ทางเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป/ครอบครัว
เวชศาสตร์ ครอบครัว

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ทางเวชศาสตร์ ครอบครัว

คณะรั ฐศาสตร์
1

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชารัฐศาสตร์

2

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

การเมืองการปกครอง

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการปกครอง ทางการเมืองการปกครอง

มธ. 8

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น

ลาดับที่
3

4

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

การเมืองและการปกครอง

สาขาวิชารัฐศาสตร์

การระหว่างประเทศ

ทางการปกครอง
ทางการเมืองและการปกครอง
สาขาวิชารัฐศาสตร์

หมายเหตุ

ทางการระหว่างประเทศ
5

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

การระหว่างประเทศและการทูต

สาขาวิชารัฐศาสตร์

รับรองก่อนปี 2518

ทางการระหว่างประเทศ
ทางการระหว่างประเทศและการทูต
6

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

บริหารรัฐกิจ

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการบริหาร ทางบริหารรัฐกิจ

7

ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

การปกครอง

สาขาวิชารัฐศาสตร์

ชื่อสาขาจะปรากฏในใบระเบียนฯ

ทางการปกครอง
8

ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

การระหว่างประเทศและการทูต

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการระหว่างประเทศ
ทางการระหว่างประเทศและการทูต

มธ. 9

ชื่อสาขาจะปรากฏในใบระเบียนฯ

ลาดับที่
9

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
บริหารรัฐกิจ

ผลการรับรอง
สาขาวิชารัฐศาสตร์

หมายเหตุ
ชื่อสาขาจะปรากฏในใบระเบียนฯ

ทางบริหารรัฐกิจ
10

ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

11

ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชารัฐศาสตร์

คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
1

ปริญญาวารสารศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน

2

ปริญญาวารสารศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารสื่อสารมวลชน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน
ทางการบริหารสื่อสารมวลชน

3

ปริญญาวารสารศาสตรมหาบัณฑิต

การสื่อสารภาครัฐและเอกชน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน
ทางการสื่อสารภาครัฐและเอกชน

4

ปริญญาวารสารศาสตรมหาบัณฑิต

สื่อสารมวลชน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน ทางวารสารศาสตร์
มธ. 10

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ลาดับที่
5

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาวารสารศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
นโยบายและการวางแผนการสื่อสาร

(สื่อสารมวลชน)

ผลการรับรอง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หมายเหตุ
เดิมไม่แยกสาขาวิชา

ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน
ทางนโยบายและการวางแผนการสื่อสาร

6

ปริญญาวารสารศาสตรมหาบัณฑิต

วิจยั สื่อสารมวลชน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

(สื่อสารมวลชน)

เดิมไม่แยกสาขาวิชา

ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน
ทางวิจยั สื่อสารมวลชน

7

ปริญญาวารสารศาสตรมหาบัณฑิต

สื่อสารพัฒนาการ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

(สื่อสารมวลชน)

ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน
ทางสื่อสารพัฒนาการ

8

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สื่อสารมวลชน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน

9

ปริญญาวารสารศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน ทางวารสารศาสตร์

มธ. 11

เดิมไม่แยกสาขาวิชา

ลาดับที่
1

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
อนุปริญญา

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี

2

อนุปริญญา

เทคโนโลยีชนบท

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีชนบท

3

อนุปริญญา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ฟิ สิกส์

ทางฟิ สิกส์
4

อนุปริญญา

วัสดุศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวัสดุศาสตร์

5

อนุปริญญา

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

6

อนุปริญญา

วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้ อม

มธ. 12

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

7

อนุปริญญา

วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิ
ทางวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์สสขขุุ ภาพ
ภาพ

8

อนุปริญญา

ศาสตร์ คอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์ ประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการเกษตร

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชนบท

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีชนบท

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
มธ. 13

หมายเหตุ

ลาดับที่
15

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ฟิ สิกส์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิ สิกส์

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์อิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ ทางฟิ สิกส์อิเล็กทรอนิกส์

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วัสดุศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวัสดุศาสตร์

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งทอ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้ อม

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
มธ. 14

หมายเหตุ

ลาดับที่
22

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ศาสตร์ คอมพิวเตอร์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางศาสตร์คอมพิวเตอร์

23

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ

24

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ

25

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

26

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้ อม

27

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติประยุกต์

28

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารเทคโนโลยี

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการบริหารเทคโนโลยี

มธ. 15

หมายเหตุ

ลาดับที่
29

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
การบริหารโทรคมนาคม

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการบริหารโทรคมนาคม

30

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

31

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนาชนบท

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาสังคม ทางพัฒนาชุมชน
ทางเทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนาชนบท

32

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี
มธ. 16

หลักสูตรสองสถาบัน

ลาดับที่
4

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
วิศวกรรมเครื่ องกล

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

หมายเหตุ
หลักสูตรสองสถาบัน

ทางวิศวกรรมเครื่องกล
5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่ องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรสองสถาบัน

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ทางวิศวกรรมโยธา
10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
มธ. 17

หลักสูตรสองสถาบัน

ลาดับที่
12

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
วิศวกรรมอุตสาหการ

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

14

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

15

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี

16

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

17

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

18

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

มธ. 18

หมายเหตุ
หลักสูตรสองสถาบัน

ลาดับที่
1

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
อนุปริญญา

สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะศิลปศาสตร์
การละคร

ผลการรับรอง

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางการละคร

2

อนุปริญญา

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

3

อนุปริญญา

บรรณารักษ์ และสารนิเทศศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์

4

อนุปริญญา

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

5

อนุปริญญา

ภาษาไทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย

6

อนุปริญญา

ภาษาและวรรณคดีองั กฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวรรณคดีองั กฤษ

7

อนุปริญญา

ภาษาศาสตร์

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์
มธ. 19

หมายเหตุ

ลาดับที่
8

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
อนุปริญญา

สาขาวิชา/วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

9

อนุปริญญา

ภูมิศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์

10

อนุปริญญา

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศกึ ษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศกึ ษา

11

อนุปริญญาศิลปกรรมศาสตร์

ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางการออกแบบ
ทางศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

12

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

การละคอน

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางการละคอน

13

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางการออกแบบ
ทางศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

14

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรั่งเศส
มธ. 20

หลักสูตร 4 ปี

ลาดับที่
15

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาศิลปบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ภาษารัสเซีย

ผลการรับรอง
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษารัสเซีย

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยา

ทางจิตวิทยา

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

18

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์

19

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ปรัชญา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญา

20

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

21

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญี่ปนุ่

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญี่ปนุ่

22

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
มธ. 21

หมายเหตุ
หลักสูตร 4 ปี

ลาดับที่
23

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ภาษาเยอรมัน

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมัน

24

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาและวรรณคดีองั กฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวรรณคดีองั กฤษ

25

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาศาสตร์

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์

26

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

27

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์

28

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อังกฤษ-อเมริกนั ศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางอังกฤษ-อเมริกนั ศึกษา

29

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศกึ ษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศกึ ษา

30

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การละคอน

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางการละคอน ทางศิลปการละคร
มธ. 22

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่
31

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
คณิตศาสตร์

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็ นวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทางคณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยย้ ายไปอยู่คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

32

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

33

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

34

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรั่งเศส

35

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษารุสเซีย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษารุสเซีย

36

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาและวรรณคดี

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางวรรณคดี
ทางภาษาและวรรณคดี

มธ. 23

ลาดับที่
37

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ภาษาและวรรณคดีไทย

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวรรณคดีไทย

38

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส

39

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สถิติ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ

40

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแปลภาษา

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ไทยและภาษาฝรั่งเศส
41

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแปลภาษา

ทางการแปลภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศส
ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ไทยและภาษาอังกฤษ
42

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษ

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษเพือ่ อาชีพ

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

ทางการแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เพือ่ อาชีพ
43

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

การบริหารกิจกรรมด้ านวัฒนธรรม

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
การบริหารกิจกรรมด้ านวัฒนธรรม

มธ. 24

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

ลาดับที่
44

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย

45

46

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษเป็ น-

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ภาษาต่างประเทศ

ทางการศึกษา

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ทางการสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ
ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

47

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ญี่ปนศึ
ุ่ กษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางญี่ปนศึ
ุ่ กษา

48

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาไทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย

49

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาและวรรณคดีองั กฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวรรณคดีองั กฤษ

50

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาศาสตร์ เพือ่ การสื่อสาร

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ทางภาษาศาสตร์เพือ่ การสื่อสาร

(ภาษาศาสตร์ ) สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ภาษาไทย

มธ. 25

ลาดับที่
51

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ภาษาอังกฤษเพือ่ อาชีพ

ผลการรับรอง
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษเพือ่ อาชีพ

52

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สตรีศกึ ษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสตรีศกึ ษา

53

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย

54

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาการปรึกษา

ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาการปรึกษา

55

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

56

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางสารนิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

57

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

สาขาวิชาทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์

มธ. 26

หมายเหตุ

ลาดับที่
58

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ฝรั่งเศสศึกษา

ผลการรับรอง
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางฝรั่งเศสศึกษา

59

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พุทธศาสนศึกษา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางพุทธศาสนศึกษา

60

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาษาศาสตร์ )

ภาษาศาสตร์ ภาษาไทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย ทางภาษาศาสตร์
ทางภาษาศาสตร์ภาษาไทย

คณะเศรษฐศาสตร์
1

อนุปริญญา

เศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์ และเศรษฐมิติ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ

4

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และประวัติลทั ธิ-

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และประวัติ ลัทธิเศรษฐศาสตร์

มธ. 27

หมายเหตุ

ลาดับที่
5

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
เศรษฐศาสตร์ การคลัง

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์การคลัง

6

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ การเงิน

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน

7

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและ-

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ การเกษตร

ทางเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและ
เศรษฐศาสตร์ การเกษตร

8

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

9

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

10

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ อตุ สาหกรรมและ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ การขนส่ง

ทางเศรษฐศาสตร์อตุ สาหกรรมและ
เศรษฐศาสตร์ การขนส่ง

11

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

12

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรภาษาไทย

มธ. 28

ลาดับที่
13

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

14

ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

15

ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรภาษาไทย

คณะสหเวชศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กายภาพบาบัด

สาขาวิชากายภาพบาบัด

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเวชศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ (รับหลายพื ้นฐาน * )

ทางชีวเวชศาสตร์
4

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวเวชศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางชีวเวชศาสตร์

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิตการวิจยั ทางสังคม

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการวิจยั สังคมศาสตร์
ทางการวิจยั ทางสังคม

มธ. 29

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่
2

3

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การวิจยั ทางสังคม

ผลการรับรอง
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

เดิมอยู่ในคณะอิสระสังคมวิทยาและ

ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ทางสังคมวิทยา

มนุษยวิทยา และคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

ทางการวิจยั ทางสังคม
4

ปริญญาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ-

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

มหาบัณฑิต

ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ทางพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ

5

ปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

6

ปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา-

มานุษยวิทยา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

มหาบัณฑิต
7

ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต

ทางสังคมวิทยา ทางมานุษยวิทยา
การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ทางการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม

มธ. 30

หมายเหตุ

ลาดับที่
8

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา-

สาขาวิชา/วิชาเอก
มานุษยวิทยา

มหาบัณฑิต
9

ปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา-

สังคมวิทยา

มหาบัณฑิต
10

ปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา-

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ดุษฎีบณ
ั ฑิต

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

เดิมอยู่ในคณะอิสระสังคมวิทยาและ

ทางสังคมวิทยา ทางมานุษยวิทยา

มนุษยวิทยา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

เดิมอยู่ในคณะอิสระสังคมวิทยาและ

ทางสังคมวิทยา

มนุษยวิทยา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

เดิมอยู่ในคณะอิสระสังคมวิทยาและ

ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มนุษยวิทยา

คณะสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์
1

ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

2

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ทางสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

3

ปริญญาพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน

4

ปริญญาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ

5

ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มธ. 31

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

รับรองก่อนปี 2518 ไม่แยกสาขาวิชา

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

6

ปริญญาพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

7

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารงานยุติธรรม

8

ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริหารสังคม

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาสังคม ทางพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการบริหารงานยุติธรรม
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทาง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ทางการ
บริหารสังคม

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีพลังงาน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเทคโนโลยีพลังงาน

หลักสูตรนานาชาติ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่ องกล

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
มธ. 32

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรนานาชาติ

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมระบบสิ่งก่อสร้ าง

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมระบบสิ่งก่อสร้ าง

หลักสูตรนานาชาติ

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรนานาชาติ

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

(รับรองเฉพาะรุ่นปี การศึกษา 2540 และ
2541 เท่านั ้น)

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตร์ หรือเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมศาสตร์หรือเทคโนโลยี

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่ องกล

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

13

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมศาสตร์ หรือเทคโนโลยี

มธ. 33

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมศาสตร์หรือเทคโนโลยี

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่
1

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรทางการสอนภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา/วิชาเอก
สถาบันภาษา
ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ผลการรับรอง

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการสอนภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี

สานักบัณฑิตอาสาสมัคร
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ชนบทศึกษาและการพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาชุมชน
ทางชนบทศึกษาและการพัฒนา

วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารงานวัฒนธรรม

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางการบริหารงานวัฒนธรรม

โครงการจัดตัง้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ ลาปาง
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สหวิทยาการสังคมศาสตร์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวิทยาการสังคมศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สหวิทยาการ

2

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สหวิทยาการ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวิทยาการ
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวิทยาการ
มธ. 34

เดิมชื่อสาขาการบริหารกิจกรรมด้ านวัฒนธรรม

ลาดับที่
1

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัคร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
โครงการศึกษาขัน้ ประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัคร
บัณฑิตอาสาสมัคร

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางบัณฑิตอาสามัคร

หมายเหตุ
รับรองก่อนปี 2518/หลักสูตร 1 ปี
ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

สานักบัณฑิตอาสาสมัคร
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัคร

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางบัณฑิตอาสาสมัคร

มธ. 35

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี /
เดิมชื่อประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัคร

9. มหาวิทยาลัยนเรศวร
มีคณะวิชาทังหมด
้
15 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม (เดิมชื่อคณะเกษตรศาสตร์ )
คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
(ปั จจุบนั แยกเป็ นคณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีดงั นี ้
1. ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือน
ไม่สงู กว่า 5,760 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 ญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริ บาลเภสัชกรรม หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
6. ปริ ญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
มน. 1

7. ปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
8. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
และได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
9. ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
10. ปริ ญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต หรือ ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (5 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า
10,660 บาท
11. ปริ ญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริ ญญาโท หรื อ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี ได้ รับอัตราเงินเดือน
ไม่สงู กว่า 13,110 บาท

มน. 2

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
สาขาวิชา / วิชาเอก
ผลการรั บรอง
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (เดิมชื่อคณะเกษตรศาสตร์ )

หมายเหตุ

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางอุตสาหกรรมเกษตร

เดิมอยู่คณะเกษตรศาสตร์

2

พืชศาสตร์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรศาสตร์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมเกษตร

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ทางสิ่งแวดล้ อม

เดิมอยู่คณะเกษตรศาสตร์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การประมง

มน. 3

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การเกษตร

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อุตสาหกรรมเกษตร

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางอุตสาหกรรมเกษตร

คณะทันตแพทยศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรผู้ชว่ ยทันตแพทย์

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางผู้ชว่ ยทันตแพทย์

2

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตแพทยศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

2

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการพยาบาล

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการบริหารการพยาบาล

3

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

พยาบาลศึกษา

สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์
ทางพยาบาลศึกษา

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

มน. 4

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก
ผลการรั บรอง
คณะแพทยศาสตร์

1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

เวชศาสตร์ ครอบครัว

สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ครอบครัว

2

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์

3

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

4

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

5

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ระบบและนโยบายสุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางระบบและนโยบายสุขภาพ

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หมายเหตุ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ใบประกอบฯ

(เดิมอยู่คณะวิทยาศาสตร์ )
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตรนานาชาติ

คณะเภสัชศาสตร์
1*
2

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

บริบาลเภสัชกรรม

3

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชกรรมชุมชน

4

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชศาสตร์

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางบริบาลเภสัชกรรม
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชกรรมชุมชน
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชศาสตร์

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

-

มน. 5

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก วท.บ.

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ เครื่ องสาอาง

7

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชศาสตร์

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์ เครื่ องสาอาง
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ปั จจุบนั แยกเป็ นคณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ )
1
2
3

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
การประชาสัมพันธ์

สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการประชาสัมพันธ์ ทางสื่อสารมวลชน

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจ

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจการท่องเทีย่ ว

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจการท่องเทีย่ ว

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การท่องเทีย่ ว

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

8

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการท่องเทีย่ ว
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี

มน. 6

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์
ทางการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์

11
12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยา
ดุริยางคศาสตร์ ไทย

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์ไทย

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

พัฒนาสังคม

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญี่ปนุ่

ทางจิตวิทยา
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางการดนตรี ทางดุริยางคศิลป์
ทางดุริยางคศาสตร์ ไทย
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์ไทย ทางนาฏศิลป์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา ทางพัฒนาสังคม
ทางพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญี่ปนุ่
มน. 7

หมายเหตุ
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตพิษณุโลก เริ่มใช้ ปี 2534
(เดิมอยู่คณะวิทยาศาสตร์ )

เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตพิษณุโลก เริ่มใช้ ปี 2534

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

18

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาศาสตร์

19

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

20
21

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์
บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
สาชาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

22

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

23

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ไทยคดีศกึ ษา เน้ นสังคมศาสตร์

24

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

25

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาไทย

26

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางไทยคดีศกึ ษา
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ

มน. 8

หมายเหตุ
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตพิษณุโลก เริ่มใช้ ปี 2534

เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตพิษณุโลก เริ่มใช้ ปี 2534

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

27

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการโรงแรมและการท่องเทีย่ วนานาชาติ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการโรงแรมและการท่องเทีย่ วนานาชาติ

28

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์

29

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนาสังคม

30

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาไทย

31

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาศาสตร์

32

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ทาง
พัฒนาสังคม ทางพัฒนาชุมชน
ทางสังคมวิทยา
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์
สาขาวิชาภาษา วรรรคดี
ทางภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

พม่าศึกษา

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพม่าศึกษา
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน
มน. 9

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

4

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ฝรั่งเศสศึกษา

5

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาชาวิชาภาษา วรรรคดี
ทางภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ ทาง
ฝรั่งเศสศึกษา
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

คณะวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีวเคมี

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กาพภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีวเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
มน. 10

เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตพิษณุโลก เริ่มใช้ ปี 2534

เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตพิษณุโลก เริ่มใช้ ปี 2534

เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตพิษณุโลก เริ่มใช้ ปี 2534

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมี

12

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยา

13

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

14

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตและสารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตและสารสนเทศ

15

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พลังงานทดแทน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางพลังงานทดแทน
มน. 11

หมายเหตุ
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตพิษณุโลก เริ่มใช้ ปี 2534

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

16

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ ทางฟิ สิกส์ประยุกต์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

17

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

18

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ

19

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม ทางสิ่งแวดล้ อม

20

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถิติประยุกต์

21

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ ทางสถิติประยุกต์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

22

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ

มน. 12

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก
ผลการรั บรอง
คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

2

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

จุลชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา ทางชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่ องกล

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่ องกล

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
มน. 13

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัติ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ทางวิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัติ

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

9

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ทางสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์

หมายเหตุ

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะศึกษาศาสตร์
1

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การแนะแนว

2

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การประถมศึกษา

3

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การวัดผลการศึกษา

4

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

คณิตศาสตร์

5

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

เคมี

6

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

จิตวิทยาการแนะแนว

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการแนะแนว
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดผลการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเคมี
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาการแนะแนว
มน. 14

เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตพิษณุโลก เริ่มใช้ ปี 2534
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตพิษณุโลก เริ่มใช้ ปี 2534
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตพิษณุโลก เริ่มใช้ ปี 2534

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

7

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา

8

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

เทคโนโลยีทางการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางโสตทัศนศึกษา
ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา

เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตพิษณุโลก เริ่มใช้ ปี 2534

9

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตพิษณุโลก เริ่มใช้ ปี 2534

10

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ฟิ สิกส์

11

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ภาษาไทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย

เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตพิษณุโลก เริ่มใช้ ปี 2534

12

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตพิษณุโลก เริ่มใช้ ปี 2534

13

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ กายภาพชีวภาพ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ กายภาพชีวภาพ

เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตพิษณุโลก เริ่มใช้ ปี 2534

14

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์

เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตพิษณุโลก เริ่มใช้ ปี 2534

มน. 15

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

15

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ -เคมี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร์ -เคมี
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์ -ชีววิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟิ สิกส์ ทางวิทยาศาสตร์ -ฟิ สิกส์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

16

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ -ชีววิทยา

17

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป

18

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ -ฟิ สิกส์

19

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

สังคมศึกษา

20

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

21

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลปศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลปศึกษา
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

22

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการและการประเมินโครงการ

23

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการและการประเมินโครงการ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอน
มน. 16

หมายเหตุ
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตพิษณุโลก เริ่มใช้ ปี 2534
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตพิษณุโลก เริ่มใช้ ปี 2534

เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.
วิทยาเขตพิษณุโลก เริ่มใช้ ปี 2534

เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตพิษณุโลก เริ่มใช้ ปี 2534

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

24

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

25

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การประกันคุณภาพการศึกษา

26

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การวัดผลการศึกษา

27

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การวิจยั และพัฒนาการศึกษา

28

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

29

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดผลการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวิจยั และพัฒนาการศึกษา

เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตพิษณุโลก เริ่มใช้ ปี 2534

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตพิษณุโลก เริ่มใช้ ปี 2534

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

จิตวิทยาการแนะแนว

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาการแนะแนว

เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตพิษณุโลก เริ่มใช้ ปี 2534

30

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

จิตวิทยาการแนะแนว

31

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

32

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ภาษาไทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาการแนะแนว ทางจิตวิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ทางโสตทัศนศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย

เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตพิษณุโลก เริ่มใช้ ปี 2534

มน. 17

เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตพิษณุโลก เริ่มใช้ ปี 2534

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

33

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา

34

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ศกึ ษา

35

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

หลักสูตรและการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน

36

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

อุตสาหกรรมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศึกษา

37

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

38

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การวิจยั และประเมินผลการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวิจยั และประเมินผลการศึกษา

คณะสหเวชศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กายภาพบาบัด

สาขาวิชากายภาพบาบัด

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีหวั ใจและทรวงอก

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ทางเทคโนโลยีหวั ใจและทรวงอก

มน. 18

หมายเหตุ
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตพิษณุโลก เริ่มใช้ ปี 2534
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตพิษณุโลก เริ่มใช้ ปี 2534

เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตพิษณุโลก เริ่มใช้ ปี 2534

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา / วิชาเอก
รังสีเทคนิค

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ทางรังสีเทคนิค

คณะสังคมศาสตร์
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ไทยศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางไทยศึกษา

2

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ ทาง
สังคมศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์
1

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

พลังงานทดแทน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางพลังงานทดแทน

มน. 19

หมายเหตุ

10. มหาวิทยาลัยบูรพา
มีคณะวิชาทังหมด
้
13 คณะ คือ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ
วิทยาลัยการพาณิชยนาวี วิทยาพาณิชยศาสตร์ และสถาบันสมทบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี และศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี กรมเจ้ าท่า
กาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยบูรพา มีดงั นี ้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
2. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
4. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
5. ปริญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริ ญญาโท ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 13,110 บาท

มบ. 1

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง
สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะพยาบาลศาสตร์

1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

การบริ หารการพยาบาล

2

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

พยาบาลศาสตร์

3

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

พยาบาลศาสตร์

4

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

พยาบาล

5
6
7

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลชุมชน

8

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การบริ หารการพยาบาล

9

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การบริ หารการพยาบาล

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการบริหารการพยาบาล
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลชุมชน
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการบริหารการพยาบาล
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการบริหารการพยาบาล

มบ. 2

หมายเหตุ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.
เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2534
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

10

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลผู้ใหญ่

11

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลครอบครัว

12

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลผู้สงู อายุ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลผู้ใหญ่
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลครอบครัว
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลผู้สงู อายุ

คณะแพทยศาสตร์
1

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
1

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

2

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

3

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

4

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน

มบ. 3

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริ หารโรงแรม

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริ หารงานบุคคล

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ธุรกิจพาณิชยนาวี

11

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

12

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหาร
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารโรงแรม
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหาร
ทางการบริหารงานบุคคล
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจพาณิชยนาวี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
สาขาวิชาการบัญชี

มบ. 4

หมายเหตุ

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

13

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การบริ หารทัว่ ไป

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

15
16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยา
แผนที่และเทคโนโลยีภมู ิศาสตร์

17

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

จิตรกรรม

18

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

นิเทศศิลป์

19

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาพพิมพ์

20

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

เซรามิกส์

21

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางบริหารรัฐกิจ ทางการบริหารทัว่ ไป
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์ กายภาพ ทางภูมิศาสตร์
ทางจิตวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางแผนที่และเทคโนโลยีภมู ิศาสตร์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางจิตรกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางนิเทศศิลป์ ทางศิลปประยุกต์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางภาพพิมพ์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางเซรามิกส์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
มบ. 5

หมายเหตุ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

22

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปะ

23

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเกาหลี

24

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

25

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญี่ ปนุ่

26

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

27

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

28

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

29

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะ
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเกาหลี
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญี่ปนุ่
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์

มบ. 6

หมายเหตุ
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.
เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2534

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

30

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บริหารธุรกิจ-การบัญชี

31

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บริหารธุรกิจ-การตลาด

32

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศาสนาและปรัชญา

33
34

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์

35

ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

36
37

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการบริหาร
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

38

ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการบัญชี

39

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะ

-

-

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ-การบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด
ทางบริหารธุรกิจ-การตลาด
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางศาสนาและปรัชญา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร ทางนโยบายสาธารณะ
มบ. 7

หมายเหตุ
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

40

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การบริ หารทัว่ ไป

41

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาไทย

42

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์

43

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางบริหารรัฐกิจ ทางการบริหารทัว่ ไป
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ ทาง
บรรณารักษศาสตร์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

2

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

มบ. 8

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วัสดุศาสตร์ -เทคโนโลยีอญ
ั มณี

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีวเคมี

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีทางทะเล

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอญ
ั มณี

สาขาวิชาเกษตรศาสาตร์
ทางการเกษตร ทางการประมง
ทางการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวัสดุศาสตร์
ทางวัสดุศาสตร์ -เทคโนโลยีอญ
ั มณี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ทางทะเล
ทางเทคโนโลยีทางทะเล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีอญ
ั มณี
มบ. 9

หมายเหตุ
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์เครื่องมือวัด

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การแพทย์

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การอาหาร

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อัญมณีและเครื่องประดับ

15
16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ
เคมี

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติ

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วาริชศาสตร์

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ ทางฟิ สิกส์เครื่องมือวัด
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์

หมายเหตุ
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
สาขาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางอัญมณีและเครื่องประดับ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวาริชศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ ทางทะเล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางพลศึกษา
มบ. 10

เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.
เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2534

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์

22

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการ

23

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

24

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

แผนที่ภาพถ่ายและเทคโนโลยี

25

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

26

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีอตุ สาหกรรม

27

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

28

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางแผนที่ภาพถ่ายและเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีอตุ สาหกรรม
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาคณิตศาสาตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

มบ. 11

หมายเหตุ
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.
เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2534
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.
เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2534
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.
เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2534

เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.
เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2534

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

29

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์ ศกึ ษา

30

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วาริชศาสตร์

31

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมี

32

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีศกึ ษา

33

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยาศึกษา

34

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์ศกึ ษา

35

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ

36

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ ศกึ ษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวาริชศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ ทางทะเล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีศกึ ษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ ทางฟิ สิกส์ศกึ ษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
มบ. 12

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

37

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

38

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ

39

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ

40

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

41

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
มบ. 13

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การบริ หารงานวิศวกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการบริหารงานวิศวกรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์
1

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

นิเทศศิลป์

2

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาพพิมพ์

3

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

จิตรกรรม

4

ปริญญาศิลปกรรมบัณฑิต

เซรามิกส์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปประยุกต์ ทางนิเทศศิลป์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางภาพพิมพ์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางจิตรกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางเซรามิกส์

มบ. 14

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

5

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

เซรามิกส์

6

ปริญญาศิลปกรรมบัณฑิต

ดุริยางคศาสตร์

7

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ดุริยางคศาสตร์

8

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

การออกแบบเครื่องประดับ

9

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ดุริยางคศาสตร์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางเซรามิกส์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางการดนตรี ทางดุริยางคศิลป์
ทางดุริยางคศาสตร์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางการดนตรี ทางดุริยางคศิลป์
ทางดุริยางคศาสตร์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางการออกแบบเครื่องประดับ
ทางการออกแบบ
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี ทางดุริยางคศิลป์
ทางดุริยางคศาสตร์

มบ. 15

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง
สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะศึกษาศาสตร์

1

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ -ฟิ สิกส์

2

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์

3

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ -ชีววิทยา

4

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การประถมศึกษา

5

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

6

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

เทคโนโลยีทางการศึกษา

7

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟิ สิกส์ ทางวิทยาศาสตร์-ฟิ สิกส์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางโสตทัศนศึกษา
ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

มบ. 16

หมายเหตุ
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.
เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2534
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.
เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2534
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.
เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2534

เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.
เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2534

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

8

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

เคมี

9

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ชีววิทยา

10

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ดุริยางคศึกษา

11

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ดุริยางคศึกษา

12

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ภาษาไทย

13

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

14

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์

15

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเคมี
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรี ทางดุริยางคศิลป์
ทางดุริยางคศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการดนตรี
ทางดุริยางคศิลป์ ทางดุริยางคศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

มบ. 17

หมายเหตุ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.
เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2534
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.
เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2534

เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.
เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2534

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

16

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ธุรกิจศึกษา(การตลาด)

17

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ -เคมี

18

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ฟิ สิกส์

19

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ -เกษตร

20

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ กายภาพชีวภาพ

21

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

สังคมศึกษา

22

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

23

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ธุรกิจศึกษา(บัญชี)

24

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

พลศึกษา

หมายเหตุ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางธุรกิจศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร์-เคมี
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ -เกษตร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ กายภาพชีวภาพ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางธุรกิจศึกษา

เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.
เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2534
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.
เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2534

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.
เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2534

มบ. 18

เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.
เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2534
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.
เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2534
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.
เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2534
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.
เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2534
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.
เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2534

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

25

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ศิลปศึกษา

26

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมศึกษา

27

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

28

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

เทคโนโลยีทางการศึกษา

29

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมศึกษา

30

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การออกกาลังกายและการกีฬา

31

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

หมายเหตุ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศึกษา ทางศิลปกรรม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางโสตทัศนศึกษา
ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา

เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.
เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2534
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางพลศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์ การออกกาลังกายและการกีฬา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอน

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

มบ. 19

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

32

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

พลศึกษา

33

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ภาษาไทย

34

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การศึกษานอกระบบ

35

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การบริ หารการศึกษา

36

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

37

หมายเหตุ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.
เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2534
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.
เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2534

ชีววิทยา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา

เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.
เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2534

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.
เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2534

38

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

จิตวิทยาการแนะแนว

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาการแนะแนว

เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.
เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2534

39

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ศกึ ษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา

เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.
เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2534

มบ. 20

เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.
เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2534

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

40

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

เทคโนโลยีทางการศึกษา

41

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

หลักสูตรและการสอน

42

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการวัดทางการศึกษา

43

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีวิจยั ทางการศึกษา

44
45

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาการให้ คาปรึกษา
วิทยาศาสตร์ การออกกาลังกายและการกีฬา

46

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริ หารการศึกษา

47

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ การออกกาลังกายและการกีฬา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางโสตทัศนศึกษา
ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการวัดทางการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีวิจยั ทางการศึกษา
ทางจิตวิทยาการให้ คาปรึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา ทางพลศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์ การออกกาลังกายและการกีฬา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา ทางพลศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์ การออกกาลังกายและการกีฬา
มบ. 21

หมายเหตุ
เดิมเป็ นหลักสูตรของ มศว.
เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2534

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง
สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สุขศาสตร์ อตุ สาหกรรมและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศาสตร์ อตุ สาหกรรมและความปลอดภัย
สุขศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา
อนามัยสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอนามัยสิ่งแวดล้ อม
อนามัยสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางอนามัยสิ่งแวดล้ อม
กายภาพบาบัด
สาขาวิชากายภาพบาบัด
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา
ทางสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

หมายเหตุ

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

5
6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

7

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

8

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

9

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

มบ. 22

เดิมชื่อสาขาวิชาสุขศึกษา

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

หมายเหตุ

บัณฑิตวิทยาลัย
1
2

ประกาศนียบัตรบัณฑิตการจัดการและการประเมินโครงการ
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการและการประเมินโครงการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีภมู ิศาสตร์

เทคโนโลยีภมู ิศาสตร์

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
1

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร ทางบริ หารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยการพาณิชยนาวี
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ธุรกิจพาณิชยนาวี

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการเดินเรื อ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจพาณิชยนาวี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางวิทยาการเดินเรือ
ทางการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์

มบ. 23

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง
สาขาวิชา/วิชาเอก
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

1

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การตลาด

2

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การบัญชีบริ หาร

3

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ธุรกิจระหว่างประเทศ

4

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี ทางการบัญชีบริหาร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

5

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หมายเหตุ

สาหรับผู้บริหาร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี (สถาบันสมทบ)
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ศูนย์ ฝึกพาณิชยนาวี กรมเจ้ าท่ า (สถาบันสมทบ)
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการเดินเรื อ

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกลเรือ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางวิทยาการเดินเรือ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
มบ. 24

เดิมหลักสูตร 4 ปี ต่อมาปรับเป็ น
หลักสูตร 5 ปี

11. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มีคณะวิชาทังหมด
้
5 สานักวิชา คือ คณะครุศาสตร์ คณะพุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีดงั นี ้
1. ปริ ญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าและตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกาหนด ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
2. ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท

มจร. 1

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะครุ ศาสตร์

1

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการบริหารการศึกษา ทางการศึกษา

2

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบโรงเรียน

3

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาไทย

4

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ทางการศึกษา
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการสอนภาษาไทย ทางการศึกษา
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการสอนภาษาอังกฤษ ทางการศึกษา

5

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

จริยศึกษา

6

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางจริยศึกษา
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางสังคมศึกษา

มจร. 2

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะพุทธศาสตร์

1

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

บาลีพทุ ธศาสตร์

2

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

ปรัชญา

3

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

พระพุทธศาสนา

4

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

พระอภิธรรม

5

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

ศาสนา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางบาลีพทุ ธศาสตร์
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญา
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางพระพุทธศาสนา
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางพระอภิธรรม
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา

คณะมนุษยศาสตร์
1

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยา

2

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

3

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

พุทธจิตวิทยา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางจิตวิทยา
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางประวัติศาสตร์
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางพุทธจิตวิทยา
มจร. 3

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

4

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

5

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางภาษาอังกฤษ

คณะสังคมศาสตร์
1

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตร์

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางรัฐศาสตร์

2

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางเศรษฐศาสตร์

3

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

สังคมวิทยา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางสังคมวิทยา

4

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

5

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มจร. 4

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

หมายเหตุ

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

ธรรมนิเทศ

2

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

บาลี

3

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญา

4

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

พระพุทธศาสนา

5

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พุทธศาสนศึกษา

6

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ปรัชญา

7

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

พระพุทธศาสนา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางธรรมนิเทศ
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางบาลี
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญา
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางพระพุทธศาสนา
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางพุทธศาสนศึกษา
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญา
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางพระพุทธศาสนา

มจร. 5

หลักสูตรนานาชาติ

12. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มีคณะวิชาทังหมด
้
5 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะศาสนาและปรัชญา คณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีดงั นี ้
1. ปริ ญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
2. ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท

มมร. 1

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะมนุษยศาสตร์ (ชื่อเดิม คณะศิลปศาสตร์ )

1

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

บาลีและสันสกฤต

2

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

ภาษาบาลีและสันสกฤต

3

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

4

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

5

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

6

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

ภาษาศาสตร์

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางภาษาโบราณ
ทางบาลีและสันสกฤต
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางภาษาโบราณ
ทางภาษาบาลีและสันสกฤต
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางภาษาไทย
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางภาษาศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์
1

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตร์ การปกครอง

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางรัฐศาสตร์
ทางการปกครอง ทางรัฐศาสตร์การปกครอง
มมร. 2

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

2

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

3

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยา

4

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

โบราณคดี

5

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

6

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

สังคมวิทยา

ผลการรับรอง
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางจิตวิทยา
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางโบราณคดี
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางประวัติศาสตร์
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางสังคมวิทยา

คณะศาสนาและปรั ชญา
1

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

ปรัชญา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางปรัชญา

2

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

พุทธศาสตร์

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางพุทธศาสตร์

3

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

ศาสนาเปรียบเทียบ

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางศาสนาเปรียบเทียบ

มมร. 3

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
4

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ศาสนาและปรัชญา

ผลการรับรอง
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางศาสนาและปรัชญา

คณะศึกษาศาสตร์
1

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

2

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

3

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบ

4

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาไทย

5

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางการศึกษา
ทางการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางการศึกษา
ทางการประถมศึกษา
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางการศึกษา
ทางการศึกษานอกระบบ
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางการศึกษา
ทางการสอนภาษาไทย
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางการศึกษา
ทางการสอนภาษาอังกฤษ
มมร. 4

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
6

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
การให้ คาปรึกษาและการแนะแนว

ผลการรับรอง
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางการศึกษา
ทางการให้ คาปรึกษาและการแนะแนว

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

พุทธศาสน์ ศกึ ษา

2

ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

พุทธศาสนาและปรัชญา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางพุทธศาสน์ศกึ ษา
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา
ทางพุทธศาสนาและปรัชญา

มมร. 5

หมายเหตุ

13. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มีคณะวิชาทั ้งหมด 14 คณะ คือ คณะการบัญชีและการจัดการ คณะเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์ คณะสาธารณสุข วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และบัณฑิตวิทยาลัย
การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีดงั นี ้
1. ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,080 บาท
ปริ ญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
ปริ ญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
ปริ ญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
ปริ ญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
7.1 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ.+ใบอนุญาตฯ และ ท.บ.(หลักสูตรใหม่) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
7.2 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ. และ ท.บ.(หลักสูตรเดิม) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
7.3 ผู้มีพื ้นความรู้ ภ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
7.4 ผู้มีพื ้นความรู้ วท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
8. ปริ ญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริ ญญาโท ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 13,110 บาท
2.
3.
4.
5.
6.
7.

มมส. 1

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะการบัญชีและการจัดการ

1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

หมายเหตุ
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

คณะเทคโนโลยี
1

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิตพืช

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ทางการเกษตร ทางสัตวบาล
ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร ทางการอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
มมส. 2

เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มใช้ ปี 2538

เดิมชื่อสาขาเทคโนโลยีการเกษตร
แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มใช้ ปี 2536

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการเกษตร

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร ทางการอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม ทางสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการเกษตร
ทางการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางชีววิทยา

คณะพยาบาลศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ช่วยพยาบาล

2

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มมส. 3

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

3

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

4

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

(เดิมอยู่คณะวิทยาศาสตร์)

คณะเภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
1

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

หลักสูตร 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การแพทย์แผนไทยประยุกต์

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การแพทย์แผนไทยประยุกต์

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

5

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

(รับหลายพื ้นฐาน * )

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ ทางการบริ หาร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี
มมส. 4

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การท่องเที่ยวและโรงแรม

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

จิตรกรรม

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

11

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

ผลการรับรอง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการท่องเที่ยวและโรงแรม
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางจิตรกรรม
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

มมส. 5

หมายเหตุ
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มใช้ ปี 2536
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มใช้ ปี 2537
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มใช้ ปี 2536
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มใช้ ปี 2536
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มใช้ ปี 2536

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
12

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

13

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

14

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

15

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

16

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

17

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ต่างประเทศ
ทางการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
ไทยคดีศกึ ษา
สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางไทยคดีศกึ ษา
ภาษาไทย
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
ไทศึกษา
สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางไทศึกษา

มมส. 6

หมายเหตุ

เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มใช้ ปี 2537
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มใช้ ปี 2537
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มใช้ ปี 2535
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มใช้ ปี 2537

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะวิทยาการสารสนเทศ

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การสื่อสารมวลชน

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสนเทศศาสตร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศศาสตร์

หมายเหตุ

คณะวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์
มมส. 7

เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มใช้ ปี 2536
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มใช้ ปี 2536

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์ประยุกต์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติ

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีศกึ ษา

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยาศึกษา

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ประยุกต์ ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางสถิติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมีศกึ ษา ทางเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยาศึกษา ทางชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการผลิต

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมชนบท

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีพลังงาน

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ทางวิศวกรรมการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมชนบท
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีพลังงาน
มมส. 8

หมายเหตุ
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มใช้ ปี 2537
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มใช้ ปี 2536
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มใช้ ปี 2538

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์
1

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ดุริยางคศิลป์

2

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ทัศนศิลป์

3

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

นาฏยศิลป์

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางคศิลป์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางทัศนศิลป์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏยศิลป์

คณะศึกษาศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน

การสอนทัศนศิลป์และนฤมิตศิลป์

2

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน

การสอนภาษาไทย

3

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน

การสอนภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนทัศนศิลป์และนฤมิตศิลป์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาอังกฤษ
มมส. 9

หมายเหตุ
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มใช้ ปี 2538
(เดิมอยู่คณะวิทยาศาสตร์)

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

4

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน

การสอนเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

5

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน

การสอนสังคมศึกษา

6

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน

การสอนสารสนเทศศาสตร์

7

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน

ดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์

8

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน

9

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ -ฟิ สิกส์

10

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ -ชีววิทยา

11

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ -เคมี

12

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

-

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนสังคมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟิ สิกส์ ทางวิทยาศาสตร์-ฟิ สิกส์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร์-เคมี
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ
มมส. 10

หมายเหตุ

(หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี )
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มใช้ ปี 2536
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มใช้ ปี 2536
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มใช้ ปี 2536
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มใช้ ปี 2536

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

13

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ภาษาไทย

14

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ศิลปศึกษา

15

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์

16

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

สังคมศึกษา

17

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ประถมศึกษา

18

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

20

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปศึกษา
สาขาศึกษาศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

มมส. 11

หมายเหตุ
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มใช้ ปี 2536
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มใช้ ปี 2536
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มใช้ ปี 2536
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มใช้ ปี 2536
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มใช้ ปี 2536
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มใช้ ปี 2536
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มใช้ ปี 2536

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

21

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การวิจยั การศึกษา

22

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

จิตวิทยาการให้ คาปรึกษา

23

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา

24

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ภาษาไทย

25

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

วิจยั การศึกษา

26

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

สังคมศึกษา

27

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

หลักสูตรและการสอน

28

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

29

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การวัดผลการศึกษา

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวิจยั การศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาการให้ คาปรึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิจยั การศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดผลการศึกษา
มมส. 12

หมายเหตุ

เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มใช้ ปี 2536

เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มใช้ ปี 2536
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มใช้ ปี 2536

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

30

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การประถมศึกษา

31

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การศึกษาผู้ใหญ่

32

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การศึกษานอกระบบ

33

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

จิตวิทยาการศึกษา

34

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

35

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

36

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

เทคโนโลยีทางการศึกษา

37

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ศกึ ษา

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาผู้ใหญ่
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประวัติศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางโสตทัศนศึกษา
ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา

มมส. 13

หมายเหตุ
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มใช้ ปี 2536
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มใช้ ปี 2537
(เดิมชื่อสาขาการศึกษาผู้ใหญ่)
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มใช้ ปี 2536
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มใช้ ปี 2536
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มใช้ ปี 2536
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มใช้ ปี 2536
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มใช้ ปี 2536

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

38

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์

39

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ชีววิทยา

40

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต

พัฒนศึกษาศาสตร์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพัฒนศึกษาศาสตร์

หมายเหตุ
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มใช้ ปี 2536
เดิมเป็ นหลักสูตรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มใช้ ปี 2536

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ -ผังเมือง-นฤมิตศิลป์
1

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

นฤมิตศิลป์

2

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปั ตยกรรม

3

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปั ตยกรรมเมืองและชุมชน

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางนฤมิตศิลป์
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรม
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรมเมืองและชุมชน

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะสาธารณสุข
1

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

2

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

มมส. 14

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การบริหารท้ องถิ่น

2

ปริญญารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

นโยบายสาธารณะ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาชุมชน ทางพัฒนาสังคม
ทางการบริหารท้ องถิ่น
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางบริ หารรัฐกิจ ทางนโยบายสาธารณะ

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการและการประเมินโครงการ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการและการประเมินโครงการ

มมส. 15

หมายเหตุ

14. มหาวิทยาลัยมหิดล
มีคณะวิชาทั ้งหมด 29 คณะ คือ
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี / คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
โครงการวิทยาการจัดการ โครงการศึกษานานาชาติ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท สถาบันวิจยั โภชนาการ สถาบันวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
วิทยาลัยราชสุดา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาลัยศาสนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกาญจนบุรี
สถาบันสมทบสถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฏเกล้ า
การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล มีดงั นี ้
1. ประกาศนียบัตร หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ นหรื อเทียบเท่า ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,080 บาท
2. ประกาศนียบัตร หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ นหรื อเทียบเท่า ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,310 บาท
3. ประกาศนียบัตร หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,760 บาท
4. ประกาศนียบัตร หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
5. ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,100 บาท
6. อนุปริ ญญาพยาบาลและผดุงครรภ์ หลักสูตร 3 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,420 บาท
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7. ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภ์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
7.1 ผู้มีพื ้นความรู้อนุปริญญาทางการพยาบาล ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,420 บาท
7.2 ผู้มีพื ้นความรู้ปริ ญญาตรี ทางการพยาบาล ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
8. ปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตร หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
9. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
10. ประกาศนียบัตรวิสญ
ั ญีวทิ ยาพยาบาล หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
10.1 ผู้มีพื ้นความรู้ประกาศนียบัตรพยาบาล ผดุงครรภ์ และอนามัย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,100 บาท
10.2 ผู้มีพื ้นความรู้อนุปริ ญญา หรือเทียบเท่า ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,420 บาท
10.3 ผู้มีพื ้นความรู้ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
10.4 ผู้มีพื ้นความรู้ประกาศนียบัตรทางการพยาบาล (หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
11. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรื อประกาศนียบัตรชั ้นสูง หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
12. ประกาศนียบัตรชันสู
้ งการบริ หารงานโรงพยาบาล หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
12.1 ผู้มีพื ้นความรู้วทิ ยาศาสตรบัณฑิต ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
12.2 ผู้มีพื ้นความรู้แพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
13. ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
14. ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (สาหรับผู้สาเร็จการศึกษา พ.ศ.2536 เป็ นต้ นไป) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
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15. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
16. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
17. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรื อประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื ้นฐาน หรื อประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาแพทยศาตรบัณฑิต หรื อทันตแพทยศาตรบัณฑิต และได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและ
ประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพฯ 1 ปี หรือเทียบเท่า ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,610 บาท
18. ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง สาขาวิชาฟิ สิกส์การแพทย์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
18.1 ผู้มีพื ้นความรู้วทิ ยาศาสตรบัณฑิต ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่าอันดับ ท.4 ขั ้น 8,700 บาท
18.2 ผู้มีพื ้นความรู้เภสัชศาสตรบัณฑิต ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่าอันดับ ท.4 ขั ้น 9,470 บาท
18.3 ผู้มีพื ้นความรู้แพทยศาสตรบัณฑิต หรื อทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หรื อสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า
10,190 บาท
18.4 ผู้มีพื ้นความรู้แพทยศาสตรบัณฑิต และได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรื อทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทีป่ รับปรุงใหม่)
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
19. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
19.1 ผู้มีพื ้นความรู้แพทยศาสตรบัณฑิต ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
19.2 ผู้มีพื ้นความรู้แพทยศาสตรบัณฑิต และได้ รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
20. ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ รับอัตราเงินเดือน
ไม่สงู กว่า 10,660 บาท
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21. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดทางการแพทย์/ปริญญาการบริ หารสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
21.1 ผู้มีพื ้นความรู้วทิ ยาศาสตรบัณฑิต ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
21.2 ผู้มีพื ้นความรู้แพทยศาสตรบัณฑิต หรื อทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หรื อสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า
10,190 บาท
21.3 ผู้มีพื ้นความรู้แพทยศาสตรบัณฑิต และได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทีป่ รับปรุงใหม่)
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
22. ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขทัว่ ไป สาขาวิชาการบริ หารโรงพยาบาล สาขาวิชาการวิจยั สาธารณสุข
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
22.1 ผู้มีพื ้นความรู้เภสัชศาสตรบัณฑิต ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
22.2 ผู้มีพื ้นความรู้แพทยศาสตรบัณฑิต หรื อทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หรื อสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า
10,190 บาท
22.3 ผู้มีพื ้นความรู้แพทยศาสตรบัณฑิต และได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทีป่ รับปรุงใหม่)
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
23. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
24. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (5 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
25. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากทันตแพทยศาตรบัณฑิต หรือแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
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26. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
26.1 ผู้มีพื ้นความรู้วทิ ยาศาสตรบัณฑิต ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
26.2 ผู้มีพื ้นความรู้เภสัชศาสตรบัณฑิต ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
26.3 ผู้มีพื ้นความรู้แพทยศาสตรบัณฑิต หรื อทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หรื อสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า
10,660 บาท
26.4 ผู้มีพื ้นความรู้แพทยศาสตรบัณฑิต และได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรื อทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทีป่ รับปรุงใหม่)
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
27. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ ง หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต และได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,630 บาท
28. ปริ ญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริ ญญาโท หรือหลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า
13,110 บาท
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ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
ผลการรั บรอง
คณะทันตแพทยศาสตร์

1

ประกาศนียบัตรช่างทันตกรรม

-

2

ประกาศนียบัตรผู้ชว่ ยทันตแพทย์

-

3

ประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม

-

4

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

-

5

ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

6

ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

7
8
9

หมายเหตุ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางช่างทันตกรรม
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ชว่ ยทันตแพทย์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางช่างทันตกรรม
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศัลยศาสตร์ชอ่ งปาก

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ ชอ่ งปาก

(หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ.+ ใบประกอบฯ)
เดิมชื่อสาขาวิชาทันตศัลยศาสตร์

ทันตกรรมจัดฟั น

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมจัดฟั น
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมประดิษฐ์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมสาหรับเด็ก
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมหัตถการ

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ

ทันตกรรมประดิษฐ์
ทันตกรรมสาหรับเด็ก
ทันตกรรมหัตถการ

มม. 6

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 6 ปี ต่อจากมัธยมศีกษาตอนปลาย

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

ทันตรังสีวิทยา

12

ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

13

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตรังสีวิทยา
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตศัลยศาสตร์

(หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ)
เปลี่ยนชื่อเป็ นสาขาวิชาศัลยศาสตร์ชอ่ งปาก

ปริทนั ตวิทยา

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางปริทนั ตวิทยา

(หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ)
เดิมชื่อสาขาวิชาวิทยาเปริโอดอนต์

ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

เอนโดดอนต์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางเอนโดดอนต์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมทัว่ ไป
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมประดิษฐ์

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ

16

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ทันตกรรมสาหรับเด็ก

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมสาหรับเด็ก

17

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ทันตกรรมหัตถการ

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมหัตถการ

10
11

14
15

ทันตศัลยศาสตร์

ทันตกรรมทัว่ ไป
ทันตกรรมประดิษฐ์

มม. 7

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ.
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ์ 1 ปี (เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค)
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ์ 1 ปี (เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค)
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ์ 1 ปี (เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค)

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

18

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ทันตรังสีวิทยา

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตรังสีวิทยา

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ์ 1 ปี (เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค)

19

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ปริทนั ตวิทยา

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางปริทนั ตวิทยา

20

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

วิทยาเอนโดดอนต์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางวิทยาเอนโดดอนต์

21

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

เวชศาสตร์ ชอ่ งปาก

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ชอ่ งปาก
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ ชอ่ งปาก

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ์ 1 ปี (เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค)
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ์ 1 ปี (เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค)
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ์ 1 ปี
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ์ 1 ปี (เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค)

22

ศัลยศาสตร์ชอ่ งปาก

24

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางศัลยศาสตร์ชอ่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรพนักงานผู้ชว่ ยทันตแพทย์ ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

25

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

23

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
มม. 8

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ ชอ่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ชว่ ยทันตแพทย์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ์ 1 ปี
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

26

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีทนั ตกรรม

27

ปริทนั ตวิทยา

29

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยาช่องปาก

30

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

31

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางเทคโนโลยีทนั ตกรรม ทางทันตกรรม
สาขาวิชาทันตแพทยศาตร์
ทางปริทนั ตวิทยา
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางชีววิทยาช่องปาก

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
โรงเรียนช่างทันตกรรม
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ.1 + ใบประกอบฯ

ทันตกรรมจัดฟั น

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมจัดฟั น

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมเด็ก

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.

32

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมทัว่ ไป

33

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมประดิษฐ์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมเด็ก
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมทัว่ ไป
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมประดิษฐ์

34

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมหัตถการ

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมหัตถการ

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.

28

รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

มม. 9

เดิมชื่อสาขาวิชาทันตรังสีวิทยา
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

35

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตสาธารณสุข

36

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปริทนั ตวิทยา

37

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาเอนโดดอนต์

38

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เวชศาสตร์ ชอ่ งปาก

39

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยาช่องปาก

40

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยาช่องปาก

41

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตชีววัสดุศาสตร์

42

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตสาธารณสุข

43

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั ้นสูง

ทันตกรรมจัดฟั น

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตสาธารณสุข
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางปริทนั ตวิทยา
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางวิทยาเอนโดดอนต์

มม. 10

หมายเหตุ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ชอ่ งปาก
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางชีววิทยาช่องปาก

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตชีววัสดุศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางทันตสาธารณสุข
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมจัดฟั น

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.
หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื ้นฐาน)

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.ม. + ใบประกอบฯ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

44

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีววิทยาช่องปาก

45

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทันตชีววัสดุศาสตร์

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตชีววัสดุศาสตร์

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

คณะเทคนิคการแพทย์
1

ประกาศนียบัตรผู้ชว่ ยรังสีเทคนิค

-

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางผู้ชว่ ยรังสีเทคนิค
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์

2

ประกาศนียบัตรเจ้ าหน้ าทีว่ ิทยาศาสตร์ การแพทย์

-

3

-

4

ประกาศนียบัตรเจ้ าหน้ าทีว่ ิทยาศาสตร์ การแพทย์ (ปี ที่ 2)
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

รังสีเทคนิค

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางเทคนิคการแพทย์ ทางรังสีเทคนิค
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคนิคการแพทย์ (เอกซเรย์เทคนิค)

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

รังสีเทคนิค

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางเทคนิคการแพทย์ ทางรังสีเทคนิค

มม. 11

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
(หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
เดิมชื่อประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคนิคการแพทย์) สาขาวิชารังสีเทคนิค

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรั บรอง

อุปกรณ์เวชศาสตร์ ชนั สูตร

หมายเหตุ

8

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

9

ประกาศนียบัตรบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ เคมีคลินิก

10

ประกาศนียบัตรบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ จุลชีววิทยาคลินิก

11

ประกาศนียบัตรบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ จุลทรรศนศาสตร์ คลินิก

12

ประกาศนียบัตรบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ปรสิตวิทยา

13

ประกาศนียบัตรบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ โลหิตวิทยา

14

ประกาศนียบัตรบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ วิทยาภูมิค้ มุ กันคลินิก

15

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

16

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

หลักสูตรนานาชาติ

17
18

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

หลักสูตรนานาชาติ

มม. 12

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ทางอุปกรณ์เวชศาสตร์ชนั สูตร
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ทางเคมี ทางเคมีคลินิก
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ทางจุลชีววิทยา ทางจุลชีววิทยาคลินิก
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ทางจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ทางชีววิทยา ทางปรสิตวิทยา

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ทางโลหิตวิทยา
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ทางวิทยาภูมิค้ มุ กันคลินิก

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

คณะพยาบาลศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรวิชาผู้ชว่ ยพยาบาล

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ชว่ ยพยาบาล
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางพยาบาลและผดุงครรภ์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางผดุงครรภ์และอนามัย

2

ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์

-

3

อนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรภ์

-

4

ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยชั ้นสูง

-

5

ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภ์

-

6

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางผดุงครรภ์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

7

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(พยาบาล)

การพยาบาลแม่และเด็ก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลแม่และเด็ก

มม. 13

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 3 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เฉพาะรุ่นเดือนพฤศจิกายน 2521
และเดือนมีนาคม 2522 เพียง 2 รุ่น)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากอนุปริญญาหรือ
ต่อจาก วท.บ.
หลักสูตรต่อเนื่อง 1 ปี หรือ 2 ปี หรือ
3 ปี 6 เดือน ตามพื ้นความรู้

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรั บรอง

การพยาบาลอายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(พยาบาล)
ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

12

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

13

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลเด็ก

14

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลผู้ใหญ่

15

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด

16

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลแม่และเด็ก

17

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลอนามัยชุมชน

18

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์

19

ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลแม่และเด็ก
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลอนามัยชุมชน
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

20

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

10

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

หมายเหตุ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลเด็ก
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลผู้ใหญ่

การพยาบาล

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มม. 14

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
สาขาวิชา
ผลการรั บรอง
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี / คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
1

ประกาศนียบัตรพยาบาลเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป

-

2

ประกาศนียบัตรวิชาผู้ชว่ ยพยาบาล

-

3

ประกาศนียบัตรผู้ชว่ ยพยาบาล

4

ประกาศนียบัตรผู้ชว่ ยรังสีเทคนิค

-

5

ประกาศนียบัตรเจ้ าหน้ าทีว่ ิทยาศาสตร์ การแพทย์
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์รังสีเทคนิค
ประกาศนียบัตรเจ้ าหน้ าทีว่ ิทยาศาสตร์ การแพทย์

-

6
7

8

ประกาศนียบัตรเจ้ าหน้ าทีว่ ิทยาศาสตร์ การแพทย์ปีที่ 2

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ความผิดปกติของการสื่อความหมาย

-

มม. 15

หมายเหตุ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการพยาบาลเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ชว่ ยพยาบาล
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ชว่ ยพยาบาล

หลักสูตรอบรม 6 เดือน
(ไม่ได้ กาหนดอัตราเงินเดือน)
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางผู้ชว่ ยรังสีเทคนิค
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางความผิดปกติของการสื่อความหมาย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

9

ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

-

10

-

11

ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภ์

12

ประกาศนียบัตรวิสญ
ั ญีวิทยาพยาบาล

-

13

อนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรภ์

-

14

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์การแพทย์

15

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์การแพทย์

16

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผลการรั บรอง

-

ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
(โสตสัมผัสวิทยา)

รังสีเทคนิค

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางผดุงครรภ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิสญ
ั ญีวิทยาพยาบาล
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางพยาบาลและผดุงครรภ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางความผิดปกติของการสื่อความหมาย
(โสตสัมผัสวิทยา)

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า
หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางรังสีเทคนิค
มม. 16

หมายเหตุ

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากอนุปริญญา หรือ
ต่อจาก วท.บ. (อัตราเงินเดือนตามข้ อ 6)
หลักสูตร 1 ปี (รับหลายพื ้นฐาน)
(อัตราเงินเดือนตามข้ อ 9)
หลักสูตร 3 ปี 6เ ดือนต่อจากมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เดิมชื่อหลักสูตรเจ้ าหน้ าทีว่ ิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย)

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรั บรอง

17

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

18

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กายภาพบาบัด

สาขาวิชากายภาพบาบัด

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พยาบาล

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พยาบาลและผดุงครรภ์

22

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การกีฬา

23
24

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การแพทย์
เวชนิทศั น์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางพลศึกษา ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางเวชนิทศั น์

25

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เวชศาสตร์ การธนาคารเลือด

26

ประกาศนียบัตรชั ้นสูงการบริหารงานโรงพยาบาล
ประกาศนียบัตรชั ้นสูง
(ฟิ สิกส์การแพทย์)

27

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางเวชศาสตร์ การธนาคารเลือด
สาขาวิชาการจัดการ
ทางการบริหารงานโรงพยาบาล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางฟิ สิกส์ ทางรังสีวิทยา

รังสีวิทยา

มม. 17

หมายเหตุ
หลักสูตร 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

เดิมชื่อประกาศนียบัตรเวชทัศน์ (พ.ศ.2517)
และประกาศนียบัตรทางการแพทย์
(พ.ศ.2509) เทียบเท่าปริญญาตรี

หลักสูตร 1 ปี (รับหลายพื ้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 12
(รับหลายพื ้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 18

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรั บรอง

28

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

29

ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

กุมารเวชศาสตร์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจักษุวิทยาและวิทยาโสตนาสิกลาริงซ์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจิตเวชศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางนิติเวชวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยาคลีนิค
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางรังสีวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางวิสญ
ั ญีวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป

30
31
32
33
34
35
36
37

จักษุวิทยาและวิทยาโสตนาสิกลาริงซ์
จิตเวชศาสตร์
นิติเวชวิทยา
พยาธิวิทยา
พยาธิวิทยาคลีนิค
รังสีวิทยา
วิสญ
ั ญีวิทยา
เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป

มม. 18

หมายเหตุ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
38
39

40
41
42
43
44
45
46

สาขาวิชา

ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

เวชศาสตร์

ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื ้นฐาน

เวชศาสตร์ ป้องกันคลินิก

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ การธนาคารเลือด
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ป้องกันคลินิก
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางสูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์ เขตร้ อน
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางชีวเคมี

เวชศาสตร์ การธนาคารเลือด

เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
ศัลยศาสตร์
สูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์ เขตร้ อน
ชีวเคมี

มม. 19

หมายเหตุ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื ้นฐาน
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

สาขาวิชา

ผลการรั บรอง

วิทยาภูมิค้ มุ กัน

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางวิทยาภูมิค้ มุ กัน
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจักษุวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจิตเวชศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางนิติเวชศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยาคลินิก
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางรังสีวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางวิสญ
ั ญีวิทยา

กุมารเวชศาสตร์
จักษุวิทยา
จิตเวชศาสตร์
นิติเวชศาสตร์
พยาธิวิทยา
พยาธิวิทยาคลินิก
รังสีวิทยา
วิสญ
ั ญีวิทยา

มม. 20

หมายเหตุ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

62

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กายภาพบาบัด

63

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กายอุปกรณ์

64

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

กายภาพบาบัดด้ วยการจัด ดัด ดึง

56
57
58
59
60
61

ผลการรั บรอง

เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ป้องกันคลินิก
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางสูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์
สาขาวิชากายภาพบาบัด
ทางกายภาพบาบัด
สาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์
ทางกายอุปกรณ์
สาขาวิชากายภาพบาบัด
ทางกายภาพบาบัดด้ วยการจัด ดัด ดึง

เวชศาสตร์ ป้องกันคลินิก
ศัลยศาสตร์
สูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
อายุรศาสตร์

มม. 21

หมายเหตุ
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรั บรอง

65

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

พยาธิวิทยาคลีนิค

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางพยาธิวิทยาคลีนิค

66

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กายภาพบาบัด

สาขาวิชากายภาพบาบัด
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์

67

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมี

68

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พยาธิชีววิทยา

69

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พยาธิวิทยาคลีนิค

70

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์การแพทย์

71

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาภูมิค้ มุ กัน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีวเคมี ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางชีววิทยา ทางพยาธิวิทยา
ทางพยาธิชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางชีววิทยา ทางพยาธิวิทยา
ทางพยาธิวิทยาคลีนิค
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางฟิ สิกส์ ทางฟิ สิกส์การแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาภูมิค้ มุ กัน

72

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร

มม. 22

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร
ทางประชากร

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื ้นฐาน)
หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื ้นฐาน)
(รับหลายพื ้นฐาน)

(รับหลายพื ้นฐาน)

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชา ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีวเคมี

หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางนิติวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางประสาทวิทยาศาสตร์

(รับหลายพื ้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26

73

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาคลินิก

74

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมี

75

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

นิติวิทยาศาสตร์

76

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ประสาทวิทยาศาสตร์

77

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พยาธิวิทยาคลีนิค

78
79

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พยาบาลศาสตร์
ฟิ สิกส์การแพทย์

80

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

โภชนวิทยา

81

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

โภชนศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา ทางโภชนศาสตร์

82

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการระบาด

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาการระบาด

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางพยาธิวิทยาคลีนิค
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางฟิ สิกส์การแพทย์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา

มม. 23

หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน)

(รับหลายพื ้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 21

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

83

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาภูมิค้ มุ กัน

84

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การบริการโลหิต

85

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เวชนิทศั น์

86

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เภสัชศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เภสัชศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เภสัชศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการแพทย์คลินิก
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการแพทย์คลินิก
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการแพทย์คลินิก

ชีวเภสัช

87
88
89
90
91

ผลการรั บรอง

เภสัชวินิจฉัยและเภสัชเคมี
เภสัชอุตสาหกรรม
กุมารเวชศาสตร์
จักษุวิทยาและวิทยาโสตนาสิกลาริงซ์
จิตเวชศาสตร์

มม. 24

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาภูมิค้ มุ กัน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ การบริการโลหิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางเวชนิทศั น์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางชีวเภสัช
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวินิจฉัยและเภสัชเคมี
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางกุมารเวชศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางจักษุวิทยาและวิทยาโสตนาสิกลาริงซ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางจิตเวชศาสตร์

หมายเหตุ
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26

(รับหลายพื ้นฐาน) อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26
(รับหลายพื ้นฐาน) อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26
(รับหลายพื ้นฐาน) อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการแพทย์คลินิก
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการแพทย์คลินิก
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการแพทย์คลินิก
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการแพทย์คลินิก
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการแพทย์คลินิก
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการแพทย์คลินิก
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการแพทย์คลินิก
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการแพทย์คลินิก
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการแพทย์คลินิก

สาขาวิชา

ผลการรั บรอง

นิติเวชวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางนิติเวชวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางพยาธิวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางรังสีวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิสญ
ั ญีวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางเวชศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางศัลยศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางสูติศาตร์ -นรีเวชวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางอายุรศาสตร์

พยาธิวิทยา
รังสีวิทยา
วิสญ
ั ญีวิทยา
เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป
เวชศาสตร์
ศัลยศาสตร์
สูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา
อายุรศาสตร์

มม. 25

หมายเหตุ
(รับหลายพื ้นฐาน) อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26
(รับหลายพื ้นฐาน) อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26
(รับหลายพื ้นฐาน) อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26
(รับหลายพื ้นฐาน) อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26
(รับหลายพื ้นฐาน) อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26
(รับหลายพื ้นฐาน) อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26
(รับหลายพื ้นฐาน) อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26
(รับหลายพื ้นฐาน) อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26
(รับหลายพื ้นฐาน) อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการแพทย์คลินิก
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการแพทย์พื ้นฐาน
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการแพทย์พื ้นฐาน

อายุรศาสตร์ เขตร้ อน

104

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการแพทย์พื ้นฐาน

105
106

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางอายุรศาสตร์ เขตร้ อน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางกายวิภาคศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางจุลชีววิทยา ทางชีววิทยา

(รับหลายพื ้นฐาน) อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26

ชีวเคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางชีวเคมี ทางชีววิทยา

(รับหลายพื ้นฐาน) อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการแพทย์พื ้นฐาน

ปรสิตวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางชีววิทยา ทางปรสิตวิทยา

(รับหลายพื ้นฐาน) อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26

เภสัชวิทยา

ความผิดปกติทางการสื่อความหมาย

109

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวเคมี

110

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

กายภาพบาบัด

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางเภสัชวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางชีววิทยา ทางสรีรวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางความผิดปกติทางการสื่อความหมาย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีวเคมี
สาขาวิชากายภาพบาบัด

(รับหลายพื ้นฐาน) อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26

108

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการแพทย์พื ้นฐาน
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการแพทย์พื ้นฐาน
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

101
102
103

107

กายวิภาคศาสตร์
จุลชีววิทยา

สรีรวิทยา

มม. 26

(รับหลายพื ้นฐาน) อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26
(รับหลายพื ้นฐาน) อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26

(รับหลายพื ้นฐาน) อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26
เดิมชื่อสาขาวิชาความผิดปกติทางการพูดและการได้ ยิน
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

111

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

จุลชีววิทยาการแพทย์

112

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

พยาธิวิทยาคลินิก

113

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

พยาธิวิทยาคลีนิค

114

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชอุตสาหกรรม

115

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

โภชนศาสตร์

116

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาภูมิค้ มุ กัน

117

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ คลินิก

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา
ทางจุลชีววิทยาการแพทย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ทางพยาธิวิทยาคลินิก
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ทางพยาธิวิทยาคลีนิค
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางโภชนศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาภูมิค้ มุ กัน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ คลินิก

มม. 27

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

คณะเภสัชศาสตร์
1

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

2

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยา

3

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมี

4

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

บริหารเภสัชกิจ

5

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

พิษวิทยา

6

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชกรรม

7

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชกรรมคลินิก

8

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชกรรมโรงพยาบาล

9

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชการ

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

-

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางจุลชีววิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางชีวเคมี
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางบริหารเภสัชกิจ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางพิษวิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชกรรม
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชกรรมคลินิก
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชกรรมโรงพยาบาล
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชการ
มม. 28

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

10

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชเคมี

11

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชพฤกษศาสตร์

12

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชวิทยา

13

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชวินิจฉัย

14

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชเวท

15

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

16

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชเคมี
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชพฤกษศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวิทยา

(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวินิจฉัย
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชเวท

(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.

เภสัชสรีรวิทยา

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชสรีรวิทยา

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชอุตสาหกรรม

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.

17

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

สรีรวิทยา

18

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

อาหารเคมี

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางสรีรวิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางอาหารเคมี

มม. 29

(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรั บรอง

19

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชเคมีและพฤกษเคมี

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชเคมีและพฤกษเคมี

20

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชวิทยา

21

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชศาสตร์

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

22

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชศาสตร์ ชีวภาพ

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชศาสตร์ ชีวภาพ

23

เภสัชกรรม

24

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เภสัชศาสตร์ )
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยา

25

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมี

26

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

บริหารเภสัชกิจ

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชกรรม
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางชีววิทยา ทางเคมี ทางชีวเคมี
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางบริหารเภสัชกิจ

มม. 30

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก วท.บ.)
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 24
หลักสูตรนานาชาติ (รับหลายพื ้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26
หลักสูตรนานาชาติ (รับหลายพื ้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26
หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก วท.บ.)
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 24
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

27

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

พิษวิทยา

28

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชกรรมคลินิก

29

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชกรรมโรงพยาบาล

30

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชการ

31

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชเคมี

32

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชวิทยา

33

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชวินิจฉัย

34

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

สรีรวิทยา

35

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชวิทยา

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางพิษวิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชกรรมคลินิก
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชกรรมโรงพยาบาล
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชการ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชเคมี
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวินิจฉัย
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางสรีรวิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวิทยา

มม. 31

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื ้นฐาน)

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

36

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชอุตสาหกรรม

37

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชเคมีและพฤกษเคมี

38

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชวิทยา

39

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชศาสตร์ ชีวภาพ

40

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชศาสตร์ ชีวภาพ

41

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

บริหารเภสัชกิจ

42

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชการ

43

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชเคมีและพฤกษเคมี

44

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชวิทยา

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชเคมีและพฤกษเคมี
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชศาสตร์ ชีวภาพ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชศาสตร์ ชีวภาพ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางบริหารเภสัชกิจ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชการ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชเคมีและพฤกษเคมี
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวิทยา

มม. 32

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ
เปลี่ยนชื่อเป็ นวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
เดิมชื่อปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

45

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชศาสตร์ ชีวภาพ

46

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชศาสตร์ ชีวภาพ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ

คณะวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์ ประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์

สอนด้ วยภาษาอังกฤษ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

สอนด้ วยภาษาอังกฤษ
เดิมชื่อสาขาวิชาอินทรีย์เคมี

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีอตุ สาหกรรม

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีอตุ สาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
มม. 33

สอนด้ วยภาษาอังกฤษ
เดิมชื่อสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรั บรอง

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สตั ว์

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการอาหาร

10
11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พฤกษศาสตร์

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์การแพทย์

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การเกษตร

มม. 34

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์ ทางสัตวบาล
ทางเทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สตั ว์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางพฤกษศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางฟิ สิกส์ ทางฟิ สิกส์การแพทย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การเกษตร

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

สอนด้ วยภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรั บรอง

17
18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การแพทย์
วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ

19

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กายวิภาคศาสตร์

20
21

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กายภาพบาบัด
คณิตศาสตร์ ประยุกต์

22

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีเชิงฟิ สิกส์

23

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีเชิงฟิ สิกส์

24

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์

25

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีอินทรีย์

26

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยา

มม. 35

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางกายวิภาคศาสตร์
สาขาวิชากายภาพบาบัด
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี ทางฟิ สิกส์ ทางเคมีเชิงฟิ สิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี ทางฟิ สิกส์ ทางเคมีเชิงฟิ สิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี
ทางเคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีอินทรีย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา

หมายเหตุ
เดิมชื่อสาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื ้นฐาน)

หลักสูตรนานาชาติ
เดิมชื่อสาขาฟิ สิคลั เคมี

หลักสูตรนานาชาติ
เดิมชื่อสาขาวิชาอินทรีย์เคมี
หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

27

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยา

28

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมี

29

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมี

30

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยา(ชีววิทยาสภาวะแวดล้ อม)

31

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยาสภาวะแวดล้ อม

32

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยาสภาวะแวดล้ อม

33
34

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ
ปรสิตวิทยา

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางเคมี ทางชีวเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางเคมี ทางชีวเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางชีววิทยาสภาวะแวดล้ อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางชีววิทยา
ทางชีววิทยาสภาวะแวดล้ อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางชีววิทยา
ทางชีววิทยาสภาวะแวดล้ อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางปรสิตวิทยา

มม. 36

หมายเหตุ
(รับหลายพื ้นฐาน)
หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื ้นฐาน)

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรั บรอง

35

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ประสาทวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางประสาทวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางพยาธิชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางพิษวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางพิษวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางฟิ สิกส์ ทางฟิ สิกส์การแพทย์

36

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พยาธิชีววิทยา

37

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พิษวิทยา

38

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พิษวิทยา

39

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์

40

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์การแพทย์

41

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์เชิงเคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ ทางเคมี ทางฟิ สิกส์เชิงเคมี

42

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์เชิงเคมี

43

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิคลั เคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ ทางเคมี ทางฟิ สิกส์เชิงเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ ทางเคมี ทางฟิ สิคลั เคมี

มม. 37

หมายเหตุ
(รับหลายพื ้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26

หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื ้นฐาน)

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรั บรอง

44

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชวิทยา

45

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

โภชนศาสตร์

46

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

47

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการระบาดทางการแพทย์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาการระบาดทางการแพทย์

48

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์

49

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ รังสี

50

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ รังสี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

51

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สรีรวิทยา

หมายเหตุ

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางโภชนศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางสรีรวิทยา ทางชีววิทยา
มม. 38

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 1 ปี (รับหลายพื ้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 21

เดิมชื่อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

(รับหลายพื ้นฐาน)

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรั บรอง

52

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สรีรวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางสรีรวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา
ทางสรีรวิทยาของการออกกาลังกาย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา
ทางสรีรวิทยาของการออกกาลังกาย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี ทางอินทรีย์เคมี
สาขาวิชากายภาพบาบัด

53

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สรีรวิทยาของการออกกาลังกาย

54

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สรีรวิทยาของการออกกาลังกาย

55

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อินทรีย์เคมี

56

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

กายภาพบาบัด

57

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

กายวิภาคศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางกายวิภาคศาสตร์

58

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

กายวิภาคศาสตร์

59

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางกายวิภาคศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

60

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เคมีเชิงฟิ สิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี ทางฟิ สิกส์ ทางเคมีเชิงฟิ สิกส์
มม. 39

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื ้นฐาน)
หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื ้นฐาน)

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

61

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เคมีเชิงฟิ สิกส์

62

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เคมีวิเคราะห์

63

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เคมีอินทรีย์

64

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

จุลชีววิทยา

65

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

จุลชีววิทยา

66

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวเคมี

67

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวเคมี

68

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีววิทยา

69

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีววิทยา

70

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี ทางฟิ สิกส์ ทางเคมีเชิงฟิ สิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีวิเคราะห์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีอินทรีย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางเคมี ทางชีวเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางเคมี ทางชีวเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
มม. 40

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรั บรอง

71

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

พยาธิชีววิทยา

72

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

พยาธิชีววิทยา

73

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

พิษวิทยา

74

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ฟิ สิกส์เชิงเคมี

75

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ฟิ สิกส์เชิงเคมี

76

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชวิทยา

77

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

โภชนศาสตร์

78

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

79

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

มม. 41

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางพยาธิชีววิทยา ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางพยาธิชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางพิษวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ ทางเคมี ทางฟิ สิกส์เชิงเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ ทางเคมี ทางฟิ สิกส์เชิงเคมี
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางโภชนศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

80

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สรีรวิทยา

81

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สรีรวิทยา

82

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

อินทรีย์เคมี

83

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

โภชนศาสตร์

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางชีววิทยา ทางสรีรวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางชีววิทยา ทางสรีรวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี ทางอินทรีย์เคมี
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางโภชนศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่ องกล

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่ องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

มม. 42

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรั บรอง

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมชีวการแพทย์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์
ทางเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
1

ประกาศนียบัตรผู้ชว่ ยพยาบาล

-

2

ประกาศนียบัตรผู้ชว่ ยพยาบาล

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

3

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

อายุรศาสตร์ เขตร้ อนและสุขวิทยา

4

ประกาศนียบัตรอายุรศาสตร์เขตร้ อนและสุขวิทยา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ชว่ ยพยาบาล
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ชว่ ยพยาบาล
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์ เขตร้ อนและสุขวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ เขตร้ อน
ทางอายุรศาสตร์ เขตร้ อนและสุขวิทยา

-

มม. 43

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 6 เดือน ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
(ไม่ได้ กาหนดอัตราเงินเดือน)

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

5

ประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตร์เขตร้ อนและสุขวิทยา

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เวชศาสตร์ เขตร้ อน

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อายุรศาสตร์ เขตร้ อน

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อายุรศาสตร์ เขตร้ อน

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อายุรศาสตร์ เขตร้ อน

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อายุรศาสตร์ เขตร้ อนคลินิก

11

ปริญญาอายุรศาสตร์เขตร้ อนคลินิกมหาบัณฑิต
ปริญญาอายุรศาสตร์เขตร้ อนคลินิกมหาบัณฑิต

กุมารเวชศาสตร์ เขตร้ อน

12

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ เขตร้ อน
ทางอายุรศาสตร์ เขตร้ อนและสุขวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ เขตร้ อน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางอายุรศาสตร์ เขตร้ อน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางอายุรศาสตร์ เขตร้ อน

-

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางอายุรศาสตร์ เขตร้ อน
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์ เขตร้ อนคลินิก
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์เขตร้ อน
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์ เขตร้ อนคลินิก

อายุรศาสตร์ เขตร้ อนคลินิก

มม. 44

หมายเหตุ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
(เดิมชื่อประกาศนียบัตรอายุรศาสตร์เขตร้ อนและสุขวิทยา)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก พ.บ.
(เดิมชื่อสาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้ อน)
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26
หลักสูตร พ.ศ.2534 รับเฉพาะผู้จบ วท.บ.
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก พ.บ.
(เดิมชื่อสาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้ อนคลินิก)
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ +
ปฏิบตั ิงานคลินิกอย่างน้ อย 1 ปี
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ +
ปฏิบตั ิงานคลินิกอย่างน้ อย 1 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

13

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การระบาดคลินิก

14

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

อายุรศาสตร์ เขตร้ อน

15

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

อายุรศาสตร์ เขตร้ อน

16

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

อายุรศาสตร์ เขตร้ อน

17

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

อายุรศาสตร์ เขตร้ อนคลินิก

18

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

อายุรศาสตร์ เขตร้ อนคลินิก

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการระบาดคลินิก
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์ เขตร้ อน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์ เขตร้ อน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์ เขตร้ อน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์ เขตร้ อนคลินิก
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์ เขตร้ อนคลินิก

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ
เปลี่ยนชื่อเป็ นสาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้ อน

หลักสูตรนานาชาติ
(เดิมชื่อวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต)
หลักสูตรนานาชาติ

คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เวชระเบียน

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาปั จจุบนั

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางเวชระเบียน
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาปั จจุบนั
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์
มม. 45

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
สอนด้ วยภาษาอังกฤษ
สอนด้ วยภาษาอังกฤษ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

เลขานุการการแพทย์

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

เอเซียอาคเนย์ศกึ ษา

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สิทธิมนุษยชน

7

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการอบรม

8

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตร์

9

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทางการกีฬา

10

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จริยศาสตร์ ศกึ ษา

11

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

บริหารรัฐกิจ

12

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ประชากรศึกษา

ผลการรั บรอง

มม. 46

หมายเหตุ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางเลขานุการ ทางเลขานุการการแพทย์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางเอเซียอาคเนย์ศกึ ษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
(รับรองผู้จบปี 2530 และ 2531 เพียง 2 รุ่น)
สอนด้ วยภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสิทธิมนุษยชน
สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการอบรม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการทางการกีฬา
ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา ทางพลศึกษา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางจริยศาสตร์ ศกึ ษา
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร ทางรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี

เดิมชื่อศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประชากรศึกษา

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรั บรอง

13

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

14

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนาการศึกษา (ประชากรศึกษา)

15

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ศาสนาเปรียบเทียบ

16

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารจัดการด้ านการศึกษา

17

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข

18

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง

19

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สิทธิมนุษยชน

20

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ประชากรศึกษา

มม. 47

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร ทางบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประชากรศึกษา
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางศาสนาเปรียบเทียบ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารจัดการด้ านการศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสิทธิมนุษยชน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์ ทางประชากรศึกษา

หมายเหตุ
เดิมชื่อสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

เปลี่ยนชื่อเป็ นศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประชากรศึกษา
เดิมชื่อปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ
เดิมชื่อศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาการศึกษา (ประชากรศึกษา)

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรั บรอง

21

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม

22

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สิ่งแวดล้ อมศึกษา

23

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง

24

ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต

การแพทย์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางวิจยั สังคมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข

25

ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต

วิจยั ประชากรและสังคม

26

ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา ทางวิจยั สังคมศาสตร์
ทางวิจยั ประชากรและสังคม
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางวิจยั สังคมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข

มม. 48

หมายเหตุ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา
ทางอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางสิ่งแวดล้ อมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง
รับผู้มีพื ้นปริญญาตรีทวั่ ไป สาหรับผู้มีคณ
ุ วุฒิ
พื ้นฐาน พ.บ., ท.บ.หรือ สพ.บ.อัตราเงินเดือน
เสนอ ก.พ. พิจารณาเป็ นราย ๆ ไป
เปลี่ยนชื่อเป็ นสาขาวิชาสังคมศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข

เดิมชื่อสาขาวิชาการแพทย์

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรั บรอง

27

ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศาสตร์ สขุ ภาพ

28

ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต

สิ่งแวดล้ อม

29

ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต

อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม

30

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

จริยศาสตร์ ศกึ ษา

31

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ศาสนาเปรียบเทียบ

32

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ศาสนศึกษา

33

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ประชากรศึกษา

34

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สังคมศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข

มม. 49

หมายเหตุ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์ สขุ ภาพ
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางวิจยั สังคมศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา
ทางอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางจริยศาสตร์ ศกึ ษา
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางศาสนาเปรียบเทียบ

หลักสูตรนานาชาติ

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางศาสนศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประชากรศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข

เดิมชื่อศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

35

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
วิชาเอกอาชญาวิทยาและสังคม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางอาชญาวิทยา
ทางการบริหารงานยุติธรรมและสังคม

วิชาเอกจะปรากฏในระเบียบแสดงผลการศึกษา

36

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
วิชาเอกอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางอาชญาวิทยา
ทางการบริหารงานยุติธรรมและสังคม

วิชาเอกจะปรากฏในระเบียบแสดงผลการศึกษา

37

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ประชากรศึกษา

38

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สิ่งแวดล้ อมศึกษา

39

ปริญญาสังคมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สังคมศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประชากรศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางสิ่งแวดล้ อมศึกษา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางวิจยั สังคมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข

คณะสัตวแพทยศาสตร์
1

ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

มม. 50

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
ผลการรั บรอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์

1

ประกาศนียบัตรพยาบาลเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป

-

2

อนุปริญญาพยาบาลสาธารณสุข
(เวชปฏิบตั )ิ

-

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พยาบาลสาธารณสุข

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

โภชนวิทยา

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์
วิชาเอกสุขาภิบาล
สาธารณสุขศาสตร์
วิชาเอกอาชีวอนามัย
สุขศึกษา

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สุขาภิบาล

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อาชีวอนามัย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการพยาบาลเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลสาธารณสุข
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางพยาบาลสาธารณสุข
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร ทางโภชนวิทยา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขาภิบาล
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีวอนามัย
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขาภิบาล
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีวอนามัย
มม. 51

หมายเหตุ
หลักสูตรอบรม 6 เดือน
(ไม่ได้ กาหนดเงินเดือน)
หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากอนุปริญญา

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
10
11
12
13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(พยาบาลสาธารณสุข)
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์ )

สาขาวิชา
การบริหารสาธารณสุข
โภชนวิทยา
วิทยาศาสตร์ สขุ าภิบาล

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์ )

วิทยาศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้ อม

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์ )

สุขศึกษา

17

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลสาธารณสุข
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการบริหารสาธารณสุข
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร ทางโภชนวิทยา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ สขุ าภิบาล

-

14

16

ผลการรั บรอง

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางวิทยาศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอนามัยชุมชน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อนามัยชุมชน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มม. 52

หมายเหตุ
เดิมชื่อสาขาวิชาการให้ การบริการทางการแพทย์

เปลี่ยนชื่อเป็ นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้ อม
เดิมชื่อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ าภิบาล

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรั บรอง

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์ )

19

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

-

20

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

21

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

22

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

พัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

23

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสาธารณสุขศาสตร์
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสาธารณสุขศาสตร์
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลสาธารณสุขเวชปฏิบตั ิ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลสาธารณสุขเวชปฏิบตั ิ
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลอาชีวอนามัย
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางโภชนบาบัด
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ ทางชีวสถิติ

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

24
25
26

อาหารและโภชนาการ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางโภชนวิทยา ทางอาหารและโภชนาการ
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หมายเหตุ

การพยาบาลอาชีวอนามัย
โภชนบาบัด
ชีวสถิติ

มม. 53

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี และหลักสูตร 4 ปี
(เทียบเข้ าศึกษา)
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรั บรอง

27

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม
ทางวิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาการระบาดทางการแพทย์

28

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาเฉพาะวิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้ อม

29

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการระบาดทางการแพทย์

30

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สุขศาสตร์ อตุ สาหกรรมและความปลอดภัย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีวอนามัย
ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม
ทางสุขศาสตร์ อตุ สาหกรรมและความปลอดภัย

31

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้ อม

32

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์ )

การบริหารโรงพยาบาล

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางสุขาภิบาลสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการบริหารโรงพยาบาล

มม. 54

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 1 ปี (รับหลายพื ้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 21

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
33
34
35

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์ )
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา
การบริหารโรงพยาบาล

การวิจยั การสาธารณสุข

38

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตสาธารณสุข

39

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต

บริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข
บริหารสาธารณสุข

41

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
การบริหารโรงพยาบาล
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการบริหารโรงพยาบาล
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
การบริหารสาธารณสุข
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการวิจยั การสาธารณสุข
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางทันตสาธารณสุข
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางบริหารสาธารณสุข
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางพยาบาลสาธารณสุข

การบริหารโรงพยาบาล

37

40

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

-

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์ )
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

36

ผลการรั บรอง

การบริหารสาธารณสุข

พยาบาลสาธารณสุข

มม. 55

หมายเหตุ
เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต

หลักสูตร 1 ปี (รับหลายพื ้นฐาน)

หลักสูตร 1 ปี (รับหลายพื ้นฐาน)
หลักสูตร 1 ปี (รับหลายพื ้นฐาน)

เปลี่ยนชื่อเป็ น วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์ )

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

42

ปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต

โภชนวิทยา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา

เปลี่ยนชื่อเป็ น วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์ )

43

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ (รับหลายพื ้นฐาน)

44

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

(รับหลายพื ้นฐาน)

45

โรคติดเชื ้อ

สาธารณสุขทัว่ ไป

48

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาธารณสุขมูลฐาน

49

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาธารณสุขมูลฐาน

50

ปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์ )

สุขศึกษา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางโรคติดเชื ้อ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางโรคติดเชื ้อและวิทยาการระบาด
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขทัว่ ไป
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขมูลฐาน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขมูลฐาน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา
ทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

เปลี่ยนชื่อเป็ น วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์ )

47

ปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์ )
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

46

51

โรคติดเชื ้อและวิทยาการระบาด

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

มม. 56

(รับหลายพื ้นฐาน)
หลักสูตร 1 ปี (รับหลายพื ้นฐาน)
หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื ้นฐาน)
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 1 ปี (รับหลายพื ้นฐาน)
เปลี่ยนชื่อเป็ น วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์ )
เดิมชื่อ วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์ )
สาขาวิชาสุขศึกษา

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

52

ปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต

อนามัยครอบครัว

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอนามัยครอบครัว

เปลี่ยนชื่อเป็ น วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์ )

53

อนามัยสิ่งแวดล้ อม
การบริหารสาธารณสุข

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอนามัยสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการบริหารสาธารณสุข

เปลี่ยนชื่อเป็ น วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์ )

54

ปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

55

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การพยาบาลสาธารณสุข

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการพยาบาลสาธารณสุข

หลักสูตรนานาชาติ

56

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การพยาบาลสาธารณสุข

57

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

บริหารสาธารณสุข

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการพยาบาลสาธารณสุข
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางบริหารสาธารณสุข

58

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ปรสิตวิทยา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางปรสิตวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ

59

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

โภชนาการสาธารณสุข

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางโภชนาการสาธารณสุข

หลักสูตรนานาชาติ

มม. 57

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรั บรอง

60

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

โภชนาการสาธารณสุข

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางโภชนวิทยา ทางการอาหาร
ทางโภชนาการสาธารณสุข

61

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาการระบาด

62

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาการระบาด

63

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สุขศึกษา

64

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาการระบาด
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาการระบาด
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้ อมและทรั พยากรศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม

มม. 58

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรั บรอง

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้ อม

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดล้ อมเพือ่ พัฒนาชนบท

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมเพือ่ การพัฒนาทรัพยากร

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

มม. 59

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางเทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดล้ อมเพือ่ พัฒนาชนบท
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการจัดการทรัพยากร ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมเพือ่ การพัฒนาทรัพยากร
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรั บรอง

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากร

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางการจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากร
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางการจัดการสิ่งแวดล้ อม

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการสิ่งแวดล้ อม

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การวางแผนสิ่งแวดล้ อมเพือ่ พัฒนาชุมชนและชนบท

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางการวางแผนสิ่งแวดล้ อมเพือ่ พัฒนาชุมชนและชนบท

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้ อม

มม. 60

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

เดิมชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดล้ อมเพือ่ พัฒนาชนบท

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมเพือ่ การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมเพือ่ การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม

11

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้ อม

หลักสูตรนานาชาติ

12

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ
เดิมชื่อวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้ อม

มม. 61

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
ผลการรั บรอง
โครงการวิทยาการจัดการ

1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการ

2

ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

3

ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต
(Master of Management Program)

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการ

4

ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการ

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ
เดิมชื่อศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรนานาชาติ

โครงการศึกษานานาชาติ
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

หลักสูตรนานาชาติ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม

หลักสูตรนานาชาติ

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ

มม. 62

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การบริหารโรงพยาบาล

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารโรงพยาบาล

หลักสูตรนานาชาติ

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การบริหารอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว

หลักสูตรนานาชาติ

ศูนย์ ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานแห่ งอาเซียน (ปั จจุบนั ชื่อสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน)
1

ปริญญาการบริหารสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการบริหารสาธารณสุขมูลฐาน

-

หลักสูตรนานาชาติหลักสูตร 1 ปี
(รับหลายพื ้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 21

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
1

ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต

วิจยั ประชากรและการวางแผนครอบครัว

2

ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต

วิจยั ประชากรอนามัยเจริญพันธุ์ผู้ติดเชื ้อเอชไอวีและโรคเอดส์

3

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

วิจยั ประชากรและสังคม

มม. 63

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์
ทางวิจยั ประชากรและการวางแผนครอบครัว
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางวิจยั สังคมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์
ทางวิจยั ประชากรอนามัยเจริญพันธุ์ผ้ ตู ิดเชื ้อเอชไอวีและโรคเอดส์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางวิจยั ประชากรและสังคม

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ
เดิมชื่อสาขาวิชาวิจยั ประชากรและการวางแผนครอบครัว
เดิมชื่อสังคมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาประชากรและสังคม

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรั บรอง

4

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

วิจยั ประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางวิจยั สังคมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์
ทางวิจยั ประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์

5

ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต

ประชากรศาสตร์
สาขาวิชาประชากรศาสตร์ การแพทย์

6

ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต

ประชากรศาสตร์
สาขาวิชาประชากรศาสตร์ สงั คม

7

ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต

ประชากรศาสตร์
สาขาวิชาวิจยั ประชากรและสังคม

8

ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต

มานุษยวิทยาประยุกต์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา ทางวิจยั สังคมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์การแพทย์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา ทางวิจยั สังคมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์สงั คม
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา ทางวิจยั สังคมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์
ทางวิจยั ประชากรและสังคม
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางมานุษยวิทยา ทางมานุษยวิทยาประยุกต์

มม. 64

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ
เดิมชื่อสังคมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิจยั ประชากรอนามัยเจริญพันธุ์ผู้ติดเชื ้อเอชไอวีและโรคเอดส์

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

9

ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต

10

ปริญญาประชากรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

11

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ประชากรศาสตร์

12

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ประชากรศาสตร์

13

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ประชากรศาสตร์

ผลการรั บรอง

วิจยั ประชากรและสังคม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์ ทางสังคมวิทยา
ทางวิจยั ประชากรและสังคม
ทางวิจยั สังคมศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์

-

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนาชนบทศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาชนบท ทางพัฒนาชนบทศึกษา

2

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ การสื่อสารและการพัฒนา

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ การสื่อสารและการพัฒนา

มม. 65

หมายเหตุ

เดิมชื่อปริญญาประชากรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
ไม่ระบุสาขาวิชา
หลักสูตรนานาชาติ
เดิมชื่อประชากรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรั บรอง

3

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

4

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

5

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

6

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาศาสตร์
แขนงวิชาความผิดปกติของการพูดและการได้ ยิน
ภาษาศาสตร์
แขนงวิชาภาษาศาสตร์ ประยุกต์
ภาษาศาสตร์
แขนงวิชาภาษาศาสตร์ เอเชียอาคเนย์
ภาษาศาสตร์ ประยุกต์

7

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

วัฒนธรรมศึกษา

8

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนาชนบทศึกษา

9

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ การสื่อสารและการพัฒนา

10

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาศาสตร์

มม. 66

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์ ทางภาษาศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางวัฒนธรรมศึกษา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาชนบทศึกษา
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ การสื่อสารและการพัฒนา
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางอักษรศาสตร์ ทางภาษาศาสตร์

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

11

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

12

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาศาสตร์ ประยุกต์
(การสอนภาษาอังกฤษ
เพือ่ จุดมุง่ หมายเฉพาะ)
วัฒนธรรมศึกษา

13

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต

ภาษาศาสตร์

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางอักษรศาสตร์ ทางภาษาศาสตร์
ทางภาษาศาสตร์ ประยุกต์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางวัฒนธรรมศึกษา
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางอักษรศาสตร์ ทางภาษาศาสตร์

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

สถาบันวิจัยโภชนาการ
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

โภชนวิทยา

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การอาหาร

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

โภชนวิทยา

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

โภชนศาสตร์

มม. 67

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางโภชนศาสตร์

ศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาหารและโภชนาการเพือ่ การพัฒนา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา
ทางอาหารและโภชนาการเพือ่ การพัฒนา

หลักสูตรนานาชาติ

7

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

โภชนศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

8

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

โภชนศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางโภชนศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโภชนศาสตร์

เดิมชื่อวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างอุปกรณ์การแพทย์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ประสาทวิทยาศาสตร์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อณูพนั ธุศาสตร์ -พันธุวิศวกรรมศาสตร์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อุปกรณ์ชีวการแพทย์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ประสาทวิทยาศาสตร์

มม. 68

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางช่างอุปกรณ์การแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางประสาทวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางอณูพนั ธุศาสตร์ -พันธุวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอุปกรณ์ชีวการแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางประสาทวิทยาศาสตร์

(หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
(รับหลายพื ้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26
หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรั บรอง

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อณูพนั ธุศาสตร์ และพันธุวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางอณูพนั ธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์

7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ประสาทวิทยาศาสตร์

8

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ประสาทวิทยาศาสตร์

9

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

อณูพนั ธุศาสตร์ และพันธุวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางประสาทวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางประสาทวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางอณูพนั ธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

2

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางคศิลป์ ทางดนตรี
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางคศิลป์ ทางดนตรี

มม. 69

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

วิทยาลัยราชสุดา
1

ประกาศนียบัตรการสอนภาษามือไทย

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

2

ประกาศนียบัตร

ล่าม(ภาษามือไทย)

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

หูหนวกศึกษา

4

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

บริการสนับสนุนทางวิชาการสาหรับคนตาบอดหรือคนสายตาเลือนลาง

5

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

งานบริการฟื น้ ฟูสมรรถภาพคนพิการ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษามือไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางล่ามภาษามือไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหูหนวกศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบริการสนับสนุนทางวิชาการสาหรับคนตาบอดหรือคนสายตาเลือนลาง
สาขาวิชากายภาพบาบัด
ทางงานบริการฟื น้ ฟูสมรรถภาพคนพิการ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางพลศึกษา ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

วิทยาลัยศาสนศึกษา
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศาสนศึกษา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางศาสนศึกษา

มม. 70

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

นิติวิทยาศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนาการมนุษย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางนิติวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาการมนุษย์

วิทยาเขตกาญจนบุรี
1

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการบัญชี

สถาบันสมทบ สถาบันพระบรมราชชนก
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

2

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

3

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

4

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

5

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลราชบุรี

มม. 71

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
ผลการรั บรอง
สถาบันสมทบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

2

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

3

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

4

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

5

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

6

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

งานบริการฟื น้ ฟูสมรรถภาพคนพิการ

สาขาวิชากายภาพบาบัด
ทางงานบริการฟื น้ ฟูสมรรถภาพคนพิการ

หมายเหตุ

หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยพยาบาลฯราชบุรี
วิทยาลัยพยาบาลฯจักรีรัช
วิทยาลัยพยาบาลฯศรีธัญญา
หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยพยาบาลฯสุพรรณบุรี
หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยพยาบาลฯเพชรบุรี
วิทยาลัยพยาบาลฯจักรีรัช

สถาบันสมทบ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

มม. 72

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากอนุปริญญาทางการพยาบาล

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
สาขาวิชา
ผลการรั บรอง
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฏเกล้ า
1

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

2

ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

3
4
5
6
7
8
9

กุมารเวชศาสตร์
จิตเวชศาสตร์
พยาธิวิทยา
รังสีวิทยา
ศัลยศาสตร์
สูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
อายุรศาสตร์
มม. 73

หมายเหตุ

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

หลักสูตรสมทบกรมแพทย์ทหารบก
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้ า

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจิตเวชศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางรังสีวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
10
11
12
13

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

สาขาวิชา

ผลการรั บรอง

เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจักษุวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางวิสญ
ั ญีวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป

จักษุวิทยา
วิสญ
ั ญีวิทยา
เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป

มม. 74

หมายเหตุ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

15. มหาวิทยาลัยแม่ โจ้
มีคณะวิชาทั ้งหมด 5 คณะ คือ คณะธุรกิจการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่างๆ ของมหาวิทยาลับแม่โจ้ มีดงั นี ้
1. ปริ ญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
2. ปริ ญญาภูมิสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต หรื อ ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต/ประกาศนียบัตรชั ้นสูง หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือน
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
4. ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท

มจ. 1

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะธุรกิจการเกษตร

1

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต

ส่งเสริมการเกษตร

2

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต

เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร

3

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์

4

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต

บริหารธุรกิจเกษตร

5

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ เกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางส่งเสริ มการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหาร
ทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์
ทางเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริ หารธุรกิจเกษตร
ทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร
ทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร

มจ. 2

หมายเหตุ

ปรับปรุงเป็ นวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมอาหาร

ปรับปรุงเป็ นวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ์

ปรับปรุงเป็ นวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตร

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

6

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมอาหาร

7

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต

ส่งเสริมการเกษตร มีสาขาวิชาย่อย
7 สาขา ดังนี ้
สาขาพืชไร่
สาขาพืชสวนประดับ

ผลการรับรอง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหาร
ทางเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมอาหาร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

หมายเหตุ

- หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
- สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

ทางเทคโนโลยีการเกษตร ทางพืชไร่
ทางส่งเสริ มการเกษตร
ทางเทคโนโลยีการเกษตร
ทางส่งเสริ มการเกษตร ทางพืชสวนประดับ

สาขาพืชผัก

ทางเทคโนโลยีการเกษตร
ทางส่งเสริ มการเกษตร ทางพืชผัก

สาขาสัตว์ปีก

ทางเทคโนโลยีการเกษตร
ทางส่งเสริ มการเกษตร ทางสัตว์ปีก

สาขาโคนม

ทางเทคโนโลยีการเกษตร
ทางส่งเสริ มการเกษตร ทางโคนม

สาขาบริหารธุรกิจเกษตร

ทางบริ หารธุรกิจเกษตร

สาขาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์

ทางเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์
มจ. 3

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริ หารธุรกิจการเกษตร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัว่ ไป
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

หมายเหตุ

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจการเกษตร

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทัว่ ไป

11

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

12

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร ทางการอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหาร
ทางเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมอาหาร

ปรับปรุงจากปริญญาเทคโนโลยีการเกษตร
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ส่งเสริมการเกษตร

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ เกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางส่งเสริ มการเกษตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร

(หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ) เดิมชื่อเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตร
ปรับปรุงจากปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตร

มจ. 4

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การประมง(การเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า)

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

19

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง ทางการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า

ปรับปรุงจากปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

เดิมชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมอาหาร

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

20

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

พัฒนาการท่องเที่ยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางพัฒนาการท่องเที่ยว ทางการท่องเที่ยว
ทางบริ หารธุรกิจ

21
22

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
เศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

23

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการและการประเมินผลโครงการ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการและการประเมินผลโครงการ

มจ. 5

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

24

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์

25

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต ส่งเสริมการเกษตร

26
27

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ เกษตร

28

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ส่งเสริมการเกษตร

29

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์

30

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

บริหารการเกษตรและป่ าไม้

31

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการพัฒนา

32

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์
ทางเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการเกษตร
ทางส่งเสริ มการเกษตร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางส่งเสริ มการเกษตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางบริหารการเกษตรและป่ าไม้
สาขาวิชาการจัดการ
ทางการบริหาร ทางการบริ หารการพัฒนา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มจ. 6

ปรับปรุงจากปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตร
ปรับปรุงจากปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
33

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
การวางแผนและพัฒนาชนบท

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการวางแผนและพัฒนาชนบท

คณะผลิตกรรมการเกษตร
1

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต

โคนมและโคเนือ้

2

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต

โคเนื ้อ

3

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิตสุกร

4

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต

ประมงน ้าจืด

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ทางสัตวบาล ทางสัตวศาสตร์
ทางโคนมและโคเนือ้ ทางการเกษตร
ทางเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ทางการเกษตร ทางสัตวบาล
ทางสัตวศาสตร์ ทางโคเนื ้อ
ทางเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ทางการเกษตร ทางสัตวบาล
ทางสัตวศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการผลิตสุกร

เปลี่ยนเป็ น ทล.บ. (สัตวศาสตร์)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง ทางประมงน ้าจืด
ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (เกษตรกรรม) หรื อ
ประกาศนียบัตรประโยคครูมธั ยมเกษตรกรรม

มจ. 7

เปลี่ยนเป็ น ทล.บ. (สัตวศาสตร์)

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

5

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต

พืชผัก

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางพืชผัก
ทางเทคโนโลยีการเกษตร

เปลี่ยนเป็ น ทล.บ. (พืชศาสตร์ )

6

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต

พืชสวนประดับ

เปลี่ยนเป็ น ทล.บ. (พืชศาสตร์ )

7

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต

เทคโนโลยีภมู ิทศั น์

8

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต

สัตว์ปีก

9

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต

ไม้ ผล

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ทางการเกษตร ทางพืชสวนประดับ
ทางเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม
ทางเทคโนโลยีภมู ิทศั น์
ทางเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางสัตวศาสตร์
ทางสัตวบาล ทางสัตว์ปีก
ทางเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์ ทางไม้ ผล
ทางเทคโนโลยีการเกษตร

มจ. 8

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (เกษตรกรรม)
หรือประกาศนียบัตรประโยคครูมธั ยม

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

10

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต

พืชไร่นา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์ ทางพืชไร่นา
ทางเทคโนโลยีการเกษตร

11

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต

สัตวศาสตร์ (สุกร)

12

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต

สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)

13

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต

พืชศาสตร์ (พืชไร่)

14

ปริญญาภูมิสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ภูมิสถาปั ตยกรรม

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์ ทางสัตวบาล
ทางสุกร ทางเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์ ทางสัตวบาล
ทางสัตว์ปีก ทางเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์ ทางพืชไร่
ทางเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางภูมิสถาปั ตยกรรม

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางสัตวศาสตร์
ทางสัตวบาล ทางอาหารสัตว์

มจ. 9

หมายเหตุ

ปรับปรุงเป็ นวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)
ปรับปรุงเป็ นวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)
ปรับปรุงเป็ นวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพืชศาสตร์ (พืชไร่)
หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การประมง(ชีววิทยาการประมง)

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อารักขาพืช(โรคพืชวิทยา)

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การประมง(การจัดการประมง)

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชศาสตร์ (พืชสวนประดับ)

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชศาสตร์ (พืชผัก)

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)

22

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การประมง(การเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า)

ผลการรับรอง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง ทางชีววิทยา
ทางชีววิทยาการประมง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางอารักขาพืช
ทางโรคพืชวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง ทางการจัดการประมง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์ ทางพืชสวนประดับ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์ ทางพืชผัก
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์ ทางสัตวบาล
ทางการผลิตสุกร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง ทางชีววิทยา
ทางการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
มจ. 10

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

23

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อารักขาพืช(กีฏวิทยา)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางอารักขาพืช ทางกีฏวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์ ทางสัตวบาล
ทางโคนมและโคเนือ้
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์ ทางพืชไร่
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางสัตวศาสตร์
ทางสัตวบาล ทางสัตว์ปีก

24

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนือ้ )

25

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชศาสตร์ (พืชไร่)

26

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)

27

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชศาสตร์ (ไม้ ผล)

28

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

29

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )

กีฏวิทยา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางกีฏวิทยา

30

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )

ปฐพีศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์ ทางไม้ ผล
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางชีววิทยา

มจ. 11

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

32

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
โรคพืชวิทยา
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต พืชไร่

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโรคพืชวิทยา ทางโรคพืช
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์ ทางพืชไร่

33

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พืชไร่

34

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พืชสวน

35

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การผลิตสัตว์

36

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์ ทางพืชไร่
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์ ทางพืชสวน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล ทางสัตวศาสตร์
ทางการผลิตสัตว์
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้ อม ทางสิ่งแวดล้ อม

31

มจ. 12

หมายเหตุ
เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอารักขาพืช(โรคพืชวิทยา)

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

37

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การใช้ ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการใช้ ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน ทางการเกษตร

38

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีทางอาหาร

39

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์

40

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปฐพีศาสตร์

41

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พืชไร่

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
เทคโนโลยีทางอาหาร ทางการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชไร่ ทางพืชศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ
มจ. 13

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมเกษตร
ทางเทคโนโลยีการเกษตร
ทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเกษตร

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอาหาร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอาหาร ทางการอาหาร

มจ. 14

หมายเหตุ

16. มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
มีสานักวิชาทังหมด
้
5 สานักวิชา คือ สานักวิชาการจัดการ (เดิมชื่อสานักวิชาวิทยาการจัดการ) สานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิชาวิทยาศาสตร์ สานักวิชาศิลปศาสตร์ และสานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (เดิมชื่อสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีดงั นี ้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
2. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท

มฟล. 1

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรั บรอง
สานักวิชาการจัดการ (เดิมชื่อสานักวิชาวิทยาการจัดการ)

1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการท่องเทีย่ ว

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการการท่องเทีย่ ว

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี

4

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

5

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์
มฟล. 2

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรั บรอง
สานักวิชาวิทยาศาสตร์

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเซรามิก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเซรามิก

สานักวิชาศิลปศาสตร์
1

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

สานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (เดิมชื่อสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโภชนวิทยา ทางเทคโนโลยีการอาหาร
ทางการอาหาร

มฟล. 3

หมายเหตุ

17. มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มีคณะวิชาทั ้งหมด 9 คณะ และ 1 สถาบัน คือ คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน คณะนิตศิ าสตร์ คณะบริ หารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และสถาบันการศึกษานานาชาติ
กาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง มีดงั นี ้
1. อนุปริ ญญา หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,100 บาท
2. ปริ ญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
4. ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
5. ปริ ญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริ ญญาโท ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 13,110 บาท

มร. 1

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรั บรอง
คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน

1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
ทางสื่อสารมวลชน
ทางเทคโนโลยีการพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน
ทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาพยนตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน ทางภาพยนตร์

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

วิทยุและโทรทัศน์

6

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

7

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สื่อสารมวลชน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน
ทางวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน ทางวิทยุและโทรทัศน์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน ทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน ทางสื่อสารมวลชน
มร. 2

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง
คณะนิติศาสตร์

1
2

อนุปริ ญญานิติศาสตร์
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

3
4

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

กฎหมายมหาชน

5

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

กฎหมายธุรกิจ

6
7

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

บริหารงานยุติธรรม

8

ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

นิติศาสตร์

กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาธุรกิจการค้ าระหว่างประเทศและอนุญาโตตุลาการ
-

-

สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาธุรกิจการค้ าระหว่างประเทศและอนุญาโตตุลาการ
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฏหมายมหาชน
สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฏหมายธุรกิจ
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางบริ หารงานยุติธรรม
สาขาวิชานิติศาสตร์

มร. 3

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง
คณะบริ หารธุรกิจ

1

อนุปริ ญญาบริ หารธุรกิจ

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการตลาด
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการบริหารทัว่ ไป

2

อนุปริ ญญาบริ หารธุรกิจ

การเงินและการธนาคาร

3

อนุปริ ญญาบริ หารธุรกิจ

การตลาด

4

อนุปริ ญญาบริ หารธุรกิจ

การบริหารทัว่ ไป

5

อนุปริ ญญาบริ หารธุรกิจ

การบัญชี

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการบัญชี

6

อนุปริ ญญาบริ หารธุรกิจ

อุตสาหกรรมการบริการ

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การท่องเที่ยว

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ธุรกิจระหว่างประเทศ

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางอุตสาหกรรมการบริการ
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการท่องเที่ยว
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหว่างประเทศ
มร. 4

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การโฆษณา

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางสื่อสารมวลชน ทางการโฆษณา
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การเงินและการธนาคาร

11

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการตลาด

12

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการบริหาร ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

13

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารทัว่ ไป

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการบริหาร ทางการบริหารทัว่ ไป

14

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

15

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การประกันภัย

16

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการประชาสัมพันธ์

17

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาอุตสาหกรรมการบริ การ

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการบัญชี
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการประกันภัย
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางนิเทศศาสตร์ ทางการประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางอุตสาหกรรมการบริการ
มร. 5

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

18

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

-

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ

19
20

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

-

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ

คณะมนุษยศาสตร์
1

อนุปริ ญญาศิลปศาสตร์

บรรณารักษศาสตร์

2

อนุปริ ญญาศิลปศาสตร์

ประวัติศาสตร์

3

อนุปริ ญญาศิลปศาสตร์

ภาษาไทย

4

อนุปริ ญญาศิลปศาสตร์

ภาษาฝรั่งเศส

5

อนุปริ ญญาศิลปศาสตร์

ภาษาเยอรมัน

6

อนุปริ ญญาศิลปศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

จีนศึกษา

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมัน
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางจีนศึกษา
มร. 6

หมายเหตุ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษารัสเซีย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษารัสเซีย

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาสเปน

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสนเทศศึกษา

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษ์ ศาสตร์

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ปรัชญา

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาสเปน
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางสารนิเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษ์ ศาสตร์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์
สาขาวิชาปรัญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญา
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรั่งเศส
มร. 7

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเยอรมัน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมัน
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

18

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

19

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

20

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สื่อสารมวลชน

21

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

22

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ

23

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การแปล

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการแปล

24

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ไทยศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางไทยศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมัน
ทางภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ

มร. 8

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

25

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์

26

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร

27

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สังคมวิทยา

หมายเหตุ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางสารนิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
สาขาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา

คณะรัฐศาสตร์
1

อนุปริ ญญาศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์ )

รัฐศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์ )

บริหารการพัฒนาชุมชน

3
4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์ (เน้ นการปกครอง)

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการบริหารการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการปกครอง

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตร์ (เน้ นบริ หารงานบุคคล)

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการบริหาร ทางบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
มร. 9

(หลักสูตรต่อเนื่อง)

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

6
7
8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
การจัดการงานสาธารณะ

สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการจัดการงานสาธารณะ

9

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์

10
11

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

รัฐศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาบริ หารรัฐกิจ
ทางการบริหาร ทางบริ หารรัฐกิจ

-

คณะวิทยาศาสตร์
1

อนุปริ ญญาวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

2

อนุปริ ญญาวิทยาศาสตร์

เคมี

3

อนุปริ ญญาวิทยาศาสตร์

ชีววิทยา

4

อนุปริ ญญาวิทยาศาสตร์

ฟิ สิกส์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์
มร. 10

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

5

อนุปริ ญญาวิทยาศาสตร์

สถิติศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางการวิจยั ดาเนินงาน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ ทางด้ านวิธีจดั หมู-่
และการหาค่าเหมาะที่สดุ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การวิจยั ดาเนินงาน

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์ ทางด้ านวิธีจดั หมู่และการหาค่าเหมาะที่สดุ

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีวสั ดุ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีวสั ดุ
มร. 11

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอาหาร

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ศาสตร์ คอมพิวเตอร์

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติ

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
วิชาเอกการวิจยั ดาเนินงาน

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางศาสตร์ คอมพิวเตอร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการวิจยั ดาเนินงาน ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หมายเหตุ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์

มร. 12

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช

22

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

23

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
วิชาเอกเทคโนโลยีเกษตรทัว่ ไป

24

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
วิชาเอกเทคโนโลยีพืชไร่

25

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
วิชาเอกเทคโนโลยีพืชสวน

26

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการเกษตร
ทางการจัดการศัตรูพืช
ทางเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการเกษตร
ทางสัตวบาล ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการเกษตร
ทางการเกษตรทัว่ ไป ทางเทคโนโลยีเกษตรทัว่ ไป
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการเกษตร
ทางพืชไร่ ทางเทคโนโลยีพืชไร่

วิชาเอกจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการเกษตร
ทางพืชสวน ทางเทคโนโลยีพืชสวน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี

วิชาเอกจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

มร. 13

วิชาเอกจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

วิชาเอกจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

วิชาเอกจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

27

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

รังสีเทคนิค

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางรังสีเทคนิค
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ ทางสถิติศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ภายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์

28

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติศาสตร์

29

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์

30

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีประยุกต์

31

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยา

32

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีประยุกต์

33

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์

34

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

35

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สารสนเทศทางสุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสารสนเทศทางสุขภาพ
มร. 14

หมายเหตุ
หลักสูตรต่อเนื่อง

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
36

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
เคมีประยุกต์

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีประยุกต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการจัดการ

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการจัดการ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

มร. 15

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง
คณะศึกษาศาสตร์

1

อนุปริ ญญาวิทยาศาสตร์ (จิตวิทยา)

จิตวิทยาการให้ บริการปรึกษาและแนะแนว

2

อนุปริ ญญาวิทยาศาสตร์ (จิตวิทยา)

จิตวิทยาสังคม

3

อนุปริ ญญาวิทยาศาสตร์ (ภูมิศาสตร์ )

ภูมิศาสตร์ แผนที่

4

อนุปริ ญญาวิทยาศาสตร์ (ภูมิศาสตร์ )

5

อนุปริ ญญาวิทยาศาสตร์

6

อนุปริ ญญาวิทยาศาสตร์

7

อนุปริ ญญาวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาการให้ บริการปรึกษาและแนะแนว
สาขาวิชา ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาสังคม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ แผนที่
ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจสังคม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจสังคม
สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม
สาขาวิชา วิชาเอกจิตวิทยาสังคม
ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาสังคม
สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม
สาขาวิชา วิชาเอกจิตวิทยาให้ คาปรึกษาและแนะแนว ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาให้ คาปรึกษาและแนะแนว
สาขาวิชาภูมิศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
วิชาเอกภูมิศาสตร์ แผนที่
ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ แผนที่
มร. 16

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

8

อนุปริ ญญาวิทยาศาสตร์

9

อนุปริ ญญาศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาภูมิศาสตร์
วิชาเอกภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจสังคม
คณิต-วิทย์

10

อนุปริ ญญาศึกษาศาสตร์

คณิต-วิทยาศาสตร์

11

อนุปริ ญญาศึกษาศาสตร์

คณิตศาสตร์

12

อนุปริ ญญาศึกษาศาสตร์

ประวัติศาสตร์

13

อนุปริ ญญาศึกษาศาสตร์

พลศึกษา

14

อนุปริ ญญาศึกษาศาสตร์

พลศึกษา

15

อนุปริ ญญาศึกษาศาสตร์

พลศึกษา

16

อนุปริ ญญาศึกษาศาสตร์

พลศึกษา

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจสังคม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิต-วิทย์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิต-วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประวัติศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา
มร. 17

หมายเหตุ

มีวิชาโท
สายเดียว

ไม่มีวิชาโท

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

17

อนุปริ ญญาศึกษาศาสตร์

ภาษาไทย

18

อนุปริ ญญาศึกษาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

19

อนุปริ ญญาศึกษาศาสตร์

ภูมิศาสตร์

20

อนุปริ ญญาศึกษาศาสตร์

วัดผลการศึกษา

21

อนุปริ ญญาศึกษาศาสตร์

สังคมศาสตร์

22

อนุปริ ญญาศึกษาศาสตร์

สังคมศึกษา

23

อนุปริ ญญาศึกษาศาสตร์

สุขศึกษา

24

อนุปริ ญญาศึกษาศาสตร์

โสตทัศนศึกษา

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวัดผลการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางโสตทัศนศึกษา

มร. 18

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

25

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนว

26

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)

จิตวิทยาการให้ บริการแนะแนว

27

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาคลินิคและชุมชน

28

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาพัฒนาการ

29

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาสังคม

30

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)

จิตวิทยาสังคม

31

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

ผลการรั บรอง
สาขาวิชา ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาการบริ การปรึกษาและแนะแนว
สาขาวิชา ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาการให้ บริการแนะแนว
สาขาวิชา ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก
ทางจิตวิทยาคลินิกและชุมชน
สาขาวิชา ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาพัฒนาการ
สาขาวิชา ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาสังคม
สาขาวิชา ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาสังคม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์

มร. 19

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

32

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์ ) ภูมิศาสตร์ แผนที่

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ แผนที่

33

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์ ) ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจสังคม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจสังคม

34

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )

วัดผลการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวัดผลการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา ทางการสอนพลานามัย

การสอนภาษาไทย

39
40

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

41

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

35
36
37
38

ศึกษาศาสตร์
การสอนพลานามัย
(สายเดียวหรือวิชาโทสาขาวิชาอื่น)

การสอนภาษาอังกฤษ
คหกรรมศาสตร์
คณิต-วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย ทางการสอนภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ ทางการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิต-วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์
มร. 20

หมายเหตุ

เปลี่ยนชื่อเป็ นปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต
(พลศึกษา)

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

42

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจศึกษา

43

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

44

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

45

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

46

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

47

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

48

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

วัดผลการศึกษา

49

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ กายภาพชีวภาพ

50

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบริ หารธุรกิจ ทางธุรกิจศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประวัติศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวัดผลการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ กายภาพชีวภาพ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา
มร. 21

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

51

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

52

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

โสตทัศนศึกษา

53

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

54

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

55

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

56

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การศึกษาเพือ่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

57

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา

58

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ประถมศึกษา (เทคโนโลยีการศึกษา)

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางโสตทัศนศึกษา
สาขาวิชา ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาเพือ่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา ทางโสตทัศนศึกษา
ทางเทคโนโลยีการศึกษา
มร. 22

เดิมชื่อสาขาวิชาการศึกษาต่อเนื่อง

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

59

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู
สาขาวิชา ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาการให้ คาปรึกษา
สาขาวิชา ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาพัฒนาการ

60

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาการให้ คาปรึกษา

61

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาพัฒนาการ

62

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาองค์การและอุตสาหกรรม

สาขาวิชา ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาองค์การและอุตสาหกรรม

63

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์

64

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การวัดและประเมินผลการศึกษา

65

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา

66

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรและการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน
มร. 23

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

67

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

68

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การอุดมศึกษา

69

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษานอกโรงเรียน

70

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

พลศึกษา

71

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษาต่อเนื่อง

72

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาการให้ คาปรึกษา

73

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาคลินิคและชุมชน

74

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการอุดมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกโรงเรี ยน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาต่อเนื่อง
สาขาวิชา ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาการให้ คาปรึกษา
สาขาวิชา ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก
ทางจิตวิทยาคลินิกและชุมชน
สาขาวิชา ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
มร. 24

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

75

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์

76

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ เพือ่ พัฒนาชุมชน

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ เพือ่ พัฒนาชุมชน

77

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

78

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การวิจยั การศึกษา

79

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษาต่อเนื่อง

80

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

พลศึกษา

81

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

พื ้นฐานการศึกษา

82

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรและการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวิจยั การศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาต่อเนื่อง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพื ้นฐานการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน

มร. 25

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง
สาขาวิชา ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิจยั การศึกษา

83

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

84

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีทางการศึกษา

85

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิจยั การศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์
1

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

2

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

3

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ

4

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ การคลัง

5

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ การเงิน

-

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ การคลัง
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน

มร. 26

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

6

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา

7

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ เกษตร

8

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ เชิงปริ มาณ

9

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์

10

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ

11

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ อตุ สาหกรรม

12

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

13

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เศรษฐศาสตร์

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ การพัฒนา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ เชิงปริ มาณ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ อตุ สาหกรรม
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มร. 27

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรั บรอง
สถาบันการศึกษานานาชาติ

1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาพยนตร์

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

วิทยุและโทรทัศน์

6

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
ทางสื่อสารมวลชน
ทางเทคโนโลยีการพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน ทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน ทางภาพยนตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน
ทางวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน ทางวิทยุและโทรทัศน์
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ

มร. 28

หมายเหตุ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

18. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มีคณะวิชาทั ้งหมด 9 สานักวิชา คือ สานักวิชาการจัดการ สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
สานักวิชาวิทยาศาสตร์ สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร สานักวิชาศิลปศาสตร์ สานักวิชาสหเวชศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์
สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิต
การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีดงั นี ้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
3. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
4. ปริญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริ ญญาโท ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 13,110 บาท

มวล. 1

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
สานักวิชาการจัดการ

1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการท่องเที่ยว

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการการท่องเที่ยว

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี

4

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

5

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการการท่องเที่ยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการการท่องเที่ยว

6

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

7

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

8

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบัญชีและการภาษีอากร

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชีและการภาษีอากร

9

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

มวล. 2

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิตพืช

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอาหาร

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ทางพืชศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ทางการเกษตร ทางสัตวศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ทางการเกษตร ทางการประมง
ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางชีววิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางชีววิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางวิทยาศาสตร์ การเกษตร
มวล. 3

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

8

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

9

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ การเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางวิทยาศาสตร์ การเกษตร

สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

พยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

สานักวิชาวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมี

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ เชิงคานวณ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ศกึ ษา(ฟิ สิกส์)

5

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ เชิงคานวณ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี
มวล. 4

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

6

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ฟิ สิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์

7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ เชิงคานวณ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ เชิงคานวณ

หมายเหตุ

สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร (ชื่อเดิม สานักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและทรั พยากร)
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ ง

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ ง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมวัสดุ

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมวัสดุ

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมกระบวนการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมกระบวนการ

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

มวล. 5

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า - การวัดคุม

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า - โทรคมนาคม

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากาลัง

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า - การวัดคุม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า - โทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากาลัง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

12

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมวัสดุ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมวัสดุ
มวล. 6

หมายเหตุ
เดิมชื่อปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เดิมชื่อปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เดิมชื่อปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เดิมชื่อปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
สานักวิชาศิลปศาสตร์

1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

2

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

วัฒนธรรมศึกษา

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางวัฒนธรรมศึกษา

สานักวิชาสหเวชศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อนามัยสิ่งแวดล้ อม

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอนามัยสิ่งแวดล้ อม
ทางสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

2

ปริญญาสารสนเทศศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางนิเทศศาสตร์
มวล. 7

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

3

ปริญญาสารสนเทศศาสตรบัณฑิต

ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ

4

ปริญญาสารสนเทศศาสตรบัณฑิต

สารสนเทศศึกษา

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางสารนิเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศศึกษา
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิต
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการและการประเมินโครงการ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการและการประเมินโครงการ

มวล. 8

หมายเหตุ

19. มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มีคณะวิชาทั ้งหมด 16 คณะ คือ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะพลศึกษา คณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
สถาบันพัฒนาการท่องเทีย่ วเพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ สถาบันทักษิณคดีศกึ ษา และสถาบันสมทบ วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ
การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มีดงั นี ้
1. ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือน ไม่สงู กว่า 5,760 บาท
2. ปริ ญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
3. ประกาศนียบัตรชั ้นสูง หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
5. ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
6. ปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือน ไม่สงู กว่า 9,700 บาท
7. ปริ ญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
8. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
8.1. ผู้ทมี่ ีพื ้นความรู้ระดับแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
และได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ ว ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
มศว. 1

8.2. ผู้ทมี่ ีพื ้นความรู้ระดับแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
8.3. ผู้ทมี่ ีพื ้นความรู้ระดับเภสัชศาสตรบัณฑิต ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
8.4. ผู้ทมี่ ีพื ้นความรู้ระดับปริ ญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ทัว่ ไป ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
9. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากแพทยศาสตรบัณฑิต
และผ่านการฝึ กอบรมทักษะมาแล้ ว 1 ปี ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
10. ปริ ญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริ ญญาโท ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 13,110 บาท

มศว. 2

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะทันตแพทยศาสตร์

1

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

-

สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์
ทางผู้ช่วยทันตแพทย์

2

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

-

คณะเทคโนโลยี
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

3

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

4

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
มศว. 3

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก
คณะพลศึกษา

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สันทนาการ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การกีฬา

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

นันทนาการ

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การกีฬา

ผลการรับรอง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางสันทนาการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางพลศึกษา ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางนันทนาการ ทางสันทนาการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางพลศึกษา ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา
มศว. 4

หมายเหตุ

(หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี )

(หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี )

เดิมชื่อสาขาวิชาสันทนาการ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

12

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

13

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

การจัดการนันทนาการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางการจัดการนันทนาการ ทางนันทนาการ
ทางสันทนาการ
วิทยาศาสตร์ การกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางพลศึกษา ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา
วิทยาศาสตร์ การกีฬา : การเป็ นผู้ฝึกกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางพลศึกษา ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา
สุขศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา
พลศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางพลศึกษา

คณะแพทยศาสตร์

1

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

2
3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กายภาพบาบัด
ตจวิทยา

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อณูชีววิทยา

-

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชากายภาพบาบัด
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางตจวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางอณูชีววิทยา
มศว. 5

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก พ.บ.
(รับหลายพื ้นฐาน * )

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
1*

สาขาวิชา / วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะเภสัชศาสตร์

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

-

หมายเหตุ

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์
1

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ศิลปศึกษา

2

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ดุริยางคศาสตร์

3

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ออกแบบทัศนศิลป์

4

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ทัศนศิลป์

5

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ศิลปะการแสดง

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา ทางศิลปกรรม
ทางศิลปศึกษา
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยศิลป์ ทางดุริยางคศาสตร์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปประยุกต์
ทางออกแบบทัศนศิลป์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางทัศนศิลป์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปการละคร ทางศิลปะการแสดง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
มศว. 6

เดิมชื่อศิลปศาสตรบัณฑิต
ปั จจุบนั อยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์
เดิมชื่อศิลปศาสตรบัณฑิต
ปั จจุบนั อยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์
เดิมชื่อศิลปศาสตรบัณฑิต
ปั จจุบนั อยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์
เดิมชื่อศิลปศาสตรบัณฑิต
ปั จจุบนั อยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดุริยางคศาสตร์

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ทัศนศิลป์

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ปรัชญาและศาสนา

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญี่ปนุ่

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยศิลป์ ทางดุริยางคศาสตร์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางทัศนศิลป์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญา ทางปรัชญาและศาสนา
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญี่ ปนุ่
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรั่งเศส
มศว. 7

เดิมชื่อวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย
เดิมชื่อวิชาเอกภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเพือ่ อาชีพ

สาขาวิชาภาษา วรรรคดี
ทางภาษาไทย ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาเพือ่ อาชีพ
สาขาวิชาภาษา วรรรคดี
ทางภาษามลายู
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมัน
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวรรณคดี
ทางภาษาและวรรณคดีไทย
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวรรณคดี
ทางภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษามลายู

18

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเยอรมัน

19

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาและวรรณคดีไทย

20

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส

21

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาและวรรณคดีองั กฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวรรณคดี
ทางภาษาและวรรณคดีองั กฤษ

22

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
มศว. 8

หมายเหตุ

เดิมชื่อวิชาเอกภาษาและวรรณคดีเยอรมัน

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางวรรณกรรมสาหรับเด็ก
สาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปะ
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปประยุกต์
ทางออกแบบทัศนศิลป์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการการท่องเที่ยวเพือ่ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม

หมายเหตุ

23

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

24

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

วรรณกรรมสาหรับเด็ก

25

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปะ

26

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ออกแบบทัศนศิลป์

27

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการการท่องเที่ยวเพือ่ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม

28

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ปริ ญญาตรี
ทางการสอนภาษาไทยในฐานะ-ภาษาต่างประเทศ

29

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

อเมริกันศึกษา(วรรณคดีอเมริกัน)

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางอเมริ กันศึกษา

มศว. 9

เดิมชื่อวิชาเอกภาษาและวรรณคดีองั กฤษ

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ปริ ญญาตรี

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ปริ ญญาตรี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

30

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

31

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วาทวิทยา

32

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ศิลปศึกษา

33

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ภาษาศาสตร์ การศึกษา

34

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ทัศนศิลป์

35

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

มานุษยดุริยางควิทยา

36

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางวาทวิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศาสตร์ ทางศิลปศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาศาสตร์
ทางภาษาศาสตร์ การศึกษา
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางทัศนศิลป์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางคศิลป์ ทางมานุษยดุริยางควิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอน
ทางภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

มศว. 10

หมายเหตุ

การแก้ ไขความบกพร่องทางการพูด
(หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี )

เดิมชื่อศิลปศาตรมหาบัณฑิต
เดิมชื่อศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

37

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ทัศนศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์
ทางศิลปกรรม ทางทัศนศิลป์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ ทาง
ไทยคดีศกึ ษา

38

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ไทยคดีศกึ ษา เน้ นมนุษยศาสตร์

39

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ไทยคดีศกึ ษา เน้ นสังคมศาสตร์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์ ทางไทยคดีศกึ ษา

40

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์

41

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาไทย

42

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

43

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

44

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

มานุษยดุริยางควิทยา

45

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางคศิลป์ ทางมานุษยดุริยางควิทยา
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
มศว. 11

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะวิทยาศาสตร์

1

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์

2

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีอตุ สาหกรรม

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีอตุ สาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

มศว. 12

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ประยุกต์ ทางฟิ สิกส์

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ)

สาขาวิชาวิทยาศาตร์ กายภาพ
ทางวัสดุศาสตร์
ทางอัญมณีและเครื่องประดับ

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วาริชศาสตร์

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางวาริชศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ ทางทะเล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการ

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโภชนวิทยา ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางสถิติ
มศว. 13

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

16

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์

17

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ชีววิทยา

18

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมี

19

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีชีวภาพ

20

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยา

21

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์

22

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

23

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต

คณิตศาสตร์ ศกึ ษา

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมีชีวภาพ ทางเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม ทางสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ ศกึ ษา

มศว. 14

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

6

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

7

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี ทางเคมี
มศว. 15

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา / วิชาเอก
วิศวกรรมเครื่องกล

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

คณะศิลปกรรมศาสตร์
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปะการแสดง

2

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ทัศนศิลป์

3

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ศิลปศึกษา

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะการแสดง ทางศิลปการละคร
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางทัศนศิลป์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์
1

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การแนะแนว

2

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การวัดผลการศึกษา

3

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การศึกษาผู้ใหญ่

4

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการแนะแนว
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดผลการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาผู้ใหญ่
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์
มศว. 16

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

5

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเคมี
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดุริยางคศิลป์
ทางดุริยางคศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา

6

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

เคมี

7

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ชีววิทยา

8

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ดุริยางคศาสตร์

9

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา

10

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ธุรกิจศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางธุรกิจศึกษา ทางบริหารธุรกิจ

11

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

บรรณารักษ์ ศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

12

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา
มศว. 17

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

13

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

พยาบาลศึกษา

14

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

พลศึกษา

15

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ฟิ สิกส์

16

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ภาษาไทย

17

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

18

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ภาษาเยอรมัน

19

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

20

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล
ทางพยาบาลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเยอรมัน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป

มศว. 18

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

21

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ กายภาพ-ชีวภาพ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ กายภาพ-ชีวภาพ

22

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ -เกษตร

23

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ ในการเกษตร
ทางวิทยาศาสตร์ -เกษตร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์

24

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ -เคมี

25

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ -ชีววิทยา

26

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ -ฟิ สิกส์

27

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ศิลปศึกษา

28

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร์-เคมี
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟิ สิกส์ ทางวิทยาศาสตร์-ฟิ สิกส์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศึกษา ทางศิลปกรรม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา
มศว. 19

หมายเหตุ
เดิมชื่อวิชาเอกวิทยาศาสตร์

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

29

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

สุขศึกษา

30

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลปศึกษา

31

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา

32

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ภาษาไทย

33

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งวิชาเฉพาะ

การศึกษาพิเศษ

34

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งวิชาเฉพาะ

การศึกษาพิเศษ (การสอนเด็กที่ม-ี
ความบกพร่องทางการได้ ยิน)

35

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งวิชาเฉพาะ

คณิตศาสตร์

36

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งวิชาเฉพาะ

ชีววิทยา

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์
ทางอุตสาหกรรมศิลปศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
ทางโสตทัศนศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิเศษ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิเศษ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา
มศว. 20

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

37

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งวิชาเฉพาะ

แนะแนวการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางแนะแนวการศึกษา

38

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งวิชาเฉพาะ

บรรณารักษ์ ศาสตร์

39

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งวิชาเฉพาะ

ภาษาไทย

40

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งวิชาเฉพาะ

ภาษาอังกฤษ

41

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งวิชาเฉพาะ

ภูมิศาสตร์

42

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งวิชาเฉพาะ

วัดผลการศึกษา

43

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งวิชาเฉพาะ

โสตทัศนศึกษา

44

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวัดผลการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางโสตทัศนศึกษา
ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

มศว. 21

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

45

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

46

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การมัธยมศึกษา

47

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การวัดผลการศึกษา

48

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การวิจยั และสถิติทางการศึกษา

49

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

50

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การศึกษาผู้ใหญ่

51

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การศึกษาพิเศษ

52

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การอุดมศึกษา

53

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริ หารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดผลการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวิจยั และสถิติทางการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาผู้ใหญ่
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิเศษ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการอุดมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์
มศว. 22

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

54

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

เคมี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเคมี

55

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

จิตวิทยาการทดลอง

56

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

จิตวิทยาการแนะแนว

57

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

จิตวิทยาการศึกษา

58

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

จิตวิทยาพัฒนาการ

59

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

จิตวิทยาสังคม

60

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ชีววิทยา

61

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาการทดลอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาการแนะแนว
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาพัฒนาการ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาสังคม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางโสตทัศนศึกษา

มศว. 23

หมายเหตุ

เดิมชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

62

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

เทคโนโลยีทางการศึกษา

63

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

แนะแนว

64

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

บรรณารักษ์ ศาสตร์

65

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ประถมศึกษา

66

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

67

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

พลศึกษา

68

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์

69

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ภาษาไทย

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
ทางโสตทัศนศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางแนะแนว
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประวัติศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย

มศว. 24

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

70

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ภาษาศาสตร์ การศึกษา

71

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

72

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

73

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ศกึ ษา

74

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ศิลปศึกษา

75

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

สุขศึกษา

76

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

อุตสาหกรรมศึกษา

77

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ไทยคดีศกึ ษา เน้ นมนุษยศาสตร์

78

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ไทยคดีศกึ ษา เน้ นสังคมศาสตร์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาศาสตร์ ทางภาษาศาสตร์ การศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศึกษา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางไทยคดีศกึ ษา ทางมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางไทยคดีศกึ ษา ทางสังคมศาสตร์
มศว. 25

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

79

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การทดสอบและวัดผลการศึกษา

80

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริหารการศึกษา

81

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การวิจยั และพัฒนาหลักสูตร

82

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การศึกษาปฐมวัย

83

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การศึกษาผู้ใหญ่

84

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การศึกษาพิเศษ

85

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การอุดมศึกษา

86

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต

จิตวิทยาการให้ คาปรึกษา

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดผลการศึกษา
ทางการทดสอบและวัดผลการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริ หารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิจยั สังคมศาสตร์
ทางการวิจยั และพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาผู้ใหญ่
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิเศษ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการอุดมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาการให้ คาปรึกษา
มศว. 26

หมายเหตุ

เดิมชื่อสาขาการพัฒนาหลักสูตร

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

87

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการศึกษา

88

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต

พัฒนศึกษาศาสตร์

89

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ ศกึ ษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพัฒนศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา

หมายเหตุ

คณะสังคมศาสตร์
1

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

การเงินและการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

2

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

3

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

เดิมชื่อศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบริ หารธุรกิจ
วิชาเอกบริ หารธุรกิจ-การตลาด

4

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

5

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี
มศว. 27

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
6

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

7

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา / วิชาเอก
บัญชี

ผลการรับรอง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

-

สาขาวิชารัฐศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการจัดการ- สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ภาคบริการ
ทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการจัดการภาคบริการ
การพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน ทางสังคมวิทยา
การพัฒนาชุมชนเมือง
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางการพัฒนาชุมชนเมือง
บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
วิชาเอกบริหารธุรกิจ-การตลาด
ทางการตลาด ทางบริหารธุรกิจ-การตลาด

หมายเหตุ
เดิมชื่อศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาบริหารธุรกิจ
วิชาเอกบริ หารธุรกิจ-การบัญชี
เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์

ภูมิศาสตร์

มศว. 28

เปลี่ยนชื่อเป็ นบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการตลาด

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บริหารธุรกิจ
วิชาเอกบริหารธุรกิจ-การบัญชี
ประวัติศาสตร์

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์

18

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์

19

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

20

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

21

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจศึกษา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางธุรกิจศึกษา
มศว. 29

หมายเหตุ
เปลี่ยนชื่อเป็ นบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการบัญชี

เปลี่ยนชื่อเป็ นเศรษฐศาสตรบัณฑิต
เดิมชื่อศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

22

ปริญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการ

23

ปริญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

การตลาด

24

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

25

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

26

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาไทย

27

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

28

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพือ่ การสื่อสาร

29

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ การศึกษา

-

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริ หาร ทางการจัดการ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริ หาร ทางบริ หารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจเพือ่ การสื่อสาร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ การศึกษา

มศว. 30

เปลี่ยนชื่อเป็ นปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ไม่ระบุสาขา

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
30

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์

-

สถาบันพัฒนาการท่ องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์ ส่ ิงแวดล้ อม
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเพือ่ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเพือ่ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(พฤติกรรมศาสตร์ )

การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
(พฤติกรรมศาสตร์ )

การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
ทางวิจยั สังคมศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
ทางวิจยั สังคมศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
ทางวิจยั สังคมศาสตร์

มศว. 31

หมายเหตุ
เดิมชื่อปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การศึกษา

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
4

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา / วิชาเอก
การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
ทางวิจยั สังคมศาสตร์

สถาบันทักษิณคดีศึกษา
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ไทยคดีศกึ ษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางไทยคดีศกึ ษา

สถาบันสมทบ วิทยาลัยพยาบาลกรุ งเทพ
1

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

พยาบาลศึกษา

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

มศว. 32

เดิมชี่อสาขาวิชาครูพยาบาล

20. มหาวิทยาลัยศิลปากร
มีคณะวิชาทั ้งหมด 13 คณะ และ 1 วิทยาเขต คือ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
คณะดุริยางคศาสตร์ คณะโบราณคดี คณะเภสัชศาสตร์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
และโครงการจั
อตุ สาหกรรม
ดตั ้งคณะดุคณะศึ
ริยางคศาสตร์
กษาศาสตร์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 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 ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
5. ประกาศนียบัตรชั ้นสูง หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (5 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,470 บาท
6. ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
7. ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี (5 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
8. ปริ ญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริ ญญาโท ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 13,110 บาท
มศก. 1

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์

หมายเหตุ

1*

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปไทย

สาขาวิชาวิจิตศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปไทย

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาศิลปบัณฑิต

สถาปั ตยกรรมไทย

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรมไทย

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3*

ปริญญาศิลปบัณฑิต

จิตรกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางจิตรกรรม

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4*

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ภาพพิมพ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางภาพพิมพ์

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5*

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ประติมากรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางประติมากรรม

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6*

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ทฤษฎีศิลป์

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7*

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

จิตรกรรม

8*

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

ประติมากรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางทฤษฎีศิลป์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางจิตรกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางประติมากรรม
มศก. 2

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 5 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

9*

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

ภาพพิมพ์

10*

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

ศิลปไทย

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางภาพพิมพ์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปไทย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางการอาหาร

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีวสั ดุ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ปิ โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีวสั ดุ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีเทคนิค
ทางปิ โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

มศก. 3

หมายเหตุ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 5 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
1

ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต

2

ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะดุริยางคศาสตร์
ดนตรีแจ๊ ส

-

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางคศิลป์ ทางการดนตรี
ทางดนตรี แจ๊ ส
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางคศิลป์ ทางการดนตรี

คณะโบราณคดี
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

มานุษยวิทยา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางมานุษยวิทยา

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาตะวันออก

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาตะวันออก ทางมนุษยศาสตร์

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาตะวันตก

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาตะวันตก ทางมนุษยศาสตร์

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

โบราณคดี

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางโบราณคดี

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย ทางมนุษยศาสตร์
มศก. 4

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์ ศิลปะ

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรั่งเศส ทางมนุษยศาสตร์

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ ทางมนุษยศาสตร์

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

มานุษยวิทยา

10

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์ ศิลปะ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางมานุษยวิทยา
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ

11

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จารึก

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาโบราณ ทางจารึก

12

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จารึกภาษาไทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาโบราณ ทางจารึกภาษาไทย

มศก. 5

หมายเหตุ

(แบ่ง 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกจารึกภาษาไทย
วิชาเอกจารึกภาษาตะวันออก)
วิชาเอกจะปรากฎในระเบียนผลการศึกษา
ชื่อเดิมศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจารึก

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

13

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จารึกภาษาตะวันออก

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาโบราณ ทางจารึกภาษาตะวันออก
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางโบราณคดี
ทางโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางโบราณคดี
ทางโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ

14

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์

15

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์

16

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ประวัติศาสตร์ ศิลปะ

17

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาโบราณตะวันออกและการอ่าน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาโบราณ
ภาษาโบราณตะวันออกและการอ่าน

18

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

มานุษยวิทยา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางมานุษยวิทยา
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มศก. 6

หมายเหตุ
ชื่อเดิมศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจารึก

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

19

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาสันสกฤต

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาโบราณ
ทางภาษาสันสกฤต

20

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางการจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร

21

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เขมรศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางเขมรศึกษา

22

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต

ภาษาเขมร

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเขมร

23

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต

ภาษาสันสกฤต

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาโบราณ ทางภาษาสันสกฤต

หมายเหตุ

คณะเภสัชศาสตร์
1
2
3

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชศาสตร์
การคุ้มครองผู้บริ โภคด้ านสาธารณสุข

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางการคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสาธารณสุข

มศก. 7

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 5 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

4

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชกรรมคลินิก

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชกรรมคลินิก

5

ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีเภสัชกรรม

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม

6

ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

7

ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชศาสตร์ ชีวภาพ

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทาง เภสัชศาสตร์ ชีวภาพ

8

ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชศาสตร์ สงั คมและการบริหาร

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชศาสตร์ สงั คมและการบริหาร

หมายเหตุ

คณะมัณฑนศิลป์
1

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ประยุกตศิลปศึกษา

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางมัณฑนศิลป์ ทางประยุกตศิลปศึกษา
ทางศิลปกรรม ทางศิลปประยุกต์

มศก. 8

หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

2

ปริญญาศิลปบัณฑิต

การออกแบบผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปประยุกต์
ทางมัณฑนศิลป์ ทางการออกแบบ
ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์

หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาศิลปบัณฑิต

การออกแบบนิเทศศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปประยุกต์
ทางมัณฑนศิลป์ ทางการออกแบบ
ทางการออกแบบนิเทศศิลป์

หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญาศิลปบัณฑิต

การออกแบบภายใน

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปประยุกต์
ทางมัณฑนศิลป์ ทางการออกแบบ
ทางการออกแบบภายใน

หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาศิลปบัณฑิต

เครื่องเคลือบดินเผา

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางเครื่องเคลือบดินเผา

หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

ปริญญาศิลปบัณฑิต

การออกแบบเครื่องประดับ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางมัณฑนศิลป์ ทางการออกแบบ
ทางศิลปประยุกต์
ทางการออกแบบเครื่องประดับ

หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มศก. 9

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

11

ปริญญาศิลปบัณฑิต
(ประยุกต์ศิลป์ศึกษา)
ปริญญาศิลปบัณฑิต
(ประยุกต์ศิลป์ศึกษา)
ปริญญาศิลปบัณฑิต
(ประยุกต์ศิลป์ศึกษา)
ปริญญาศิลปบัณฑิต
(ประยุกต์ศิลป์ศึกษา)
ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

การออกแบบนิเทศน์ศิลป์

12

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

การออกแบบภายใน

13

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

เครื่องเคลือบดินเผา

7
8
9
10

ศิลปประเพณี
ศิลปตกแต่ง
ศิลปวิจารณ์
ออกแบบภาพพิมพ์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปประเพณี
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปตกแต่ง
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปวิจารณ์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางการออกแบบภาพพิมพ์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางการออกแบบ
ทางศิลปประยุกต์ ทางมัณฑนศิลป์
ทางการออกแบบนิเทศน์ศิลป์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางมัณฑนศิลป์
ทางการออกแบบ ทางศิลปประยุกต์
ทางการออกแบบภายใน
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางเครื่องเคลือบดินเผา
มศก. 10

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการธุรกิจทัว่ ไป

หมายเหตุ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจทัว่ ไป

คณะวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีชีววิทยา

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ชีวฟิ สิกส์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ชีวสถิติ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางชีวฟิ สิกส์ ทางวิทยาศาสตร์ ชีวฟิ สิกส์
ทางสถิติ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางชีวสถิติ ทางวิทยาศาสตร์ ชีวสถิติ
ทางสถิติ

มศก. 11

.

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กาพภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา

13

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ ทางสถิติประยุกต์
มศก. 12

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

14

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

15

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีศกึ ษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีศกึ ษา

16

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

17

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีอินทรีย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีอินทรีย์

18

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์

19

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

มศก. 13

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ปิ โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี
ทางปิ โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

มศก. 14

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์

คณะศึกษาศาสตร์
1

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

2

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์

3

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

4

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาและการแนะแนว

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว

5

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาการแนะแนว

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาการแนะแนว

มศก. 15

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

6

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางโสตทัศนศึกษา

7

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย

8

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประวัติศาสตร์

9

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ประถมศึกษา

10

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

11

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์

12

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

13

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาไทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาไทย
มศก. 16

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

14

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ
ทางการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ

15

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรและการนิเทศ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการนิเทศ

16

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง

17

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา

18

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพัฒนศึกษา

หมายเหตุ

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
1*

อนุปริ ญญาสถาปั ตยกรรมศาสตร์

สถาปั ตยกรรมไทย

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรม ทางสถาปั ตยกรรมไทย

2*

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปั ตยกรรมไทย

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรมไทย
มศก. 17

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
3*

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

4*

ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง

5

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

สถาปั ตยกรรมไทย

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรมไทย

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก สถ.บ.

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการงานก่อสร้ าง

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการงานก่อสร้ าง

6

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรม

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรม

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

7

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ออกแบบชุมชน

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางออกแบบชุมชน

เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็ นสาขาวิชา
การออกแบบชุมชนเมือง
(หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี 5 ปี )

8*

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบชุมชนเมือง

9

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการมรดกทางสถาปั ตยกรรมกับการท่องเที่ยว

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางการออกแบบชุมชนเมือง
สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางการจัดการมรดกทางสถาปั ตยกรรมกับการ
ท่องเที่ยว

เดิมชื่อสาขาวิชาออกแบบชุมชน
(หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี 5 ปี )
หลักสูตรนานาชาติ

10

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สถาปั ตยกรรม

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์

หลักสูตร 2 ปี ตอ่ จากปริ ญญาตรี 5 ปี

-

มศก. 18

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

11

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาปั ตยกรรมไทย

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรมไทย

หลักสูตร 2 ปี ตอ่ จากปริ ญญาตรี 5 ปี

12

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางการจัดการมรดกทางสถาปั ตยกรรมกับการ
ท่องเที่ยว

หลักสูตรนานาชาติ

การจัดการมรดกทางสถาปั ตยกรรมกับการท่องเที่ยว

คณะอักษรศาสตร์
1

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ปรัชญา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญา

2

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

3

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรั่งเศส

4

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาเยอรมัน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมัน

5

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย

มศก. 19

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

6

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาเกาหลี

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเกาหลี

7

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาญี่ปนุ่

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญี่ปนุ่

8

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

9

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

10

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

สังคมศาสตร์ การพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา ทางสังคมศาสตร์ การพัฒนา

11

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

นาฏศาสตร์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางนาฎศาสตร์

12

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์

13

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์

มศก. 20

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

14

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

สารสนเทศศาสตร์ และบรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศศาสตร์ และบรรณารักษศาสตร์

15

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

สังคีตศิลป์ไทย

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางดุริยางคศิลป์ ทางสังคีตศิลป์ไทย

16

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

17

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาญี่ปนุ่

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญี่ปนุ่

18

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภูมิศาสตร์ อตุ สาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ อตุ สาหกรรม

19

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ฝรั่งเศสศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางฝรั่งเศสศึกษา

20

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาไทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย

21

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์
มศก. 21

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
22

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผลการรับรอง
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์
ทางประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารจัดการโครงการ

2

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

3

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาชุมชน

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการบริหาร ทางการบริหารจัดการโครงการ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู ทางการศึกษา
ทางการจัดการ ทางจิตวิทยาชุมชน

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการการท่องเที่ยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการการท่องเที่ยว ทางการจัดการ

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการชุมชน

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการชุมชน

3

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการชุมชน

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการชุมชน
มศก. 22

หมายเหตุ

21. มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มีคณะวิชาทั ้งหมด 21 คณะ คือ คณะการจัดการสิ่งแวดล้ อม คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมบริ การ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต วิทยาลัยอิสลามศึกษา
คณะเทคโนโลยีและการจัดการ คณะนิตศิ าสตร์ คณะการจัดการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว และบัณฑิตวิทยาลัย
การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ มีดงั นี ้
1. ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายได้ รับอัตราเงินเดือน
ไม่สงู กว่า 5,760 บาท
2. ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือน
ไม่สงู กว่า 6,470 บาท
3. ประกาศนียบัตรวิชารังสีเทคนิค หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
4. ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีการจับสัตว์น ้า หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
5. ประกาศนียบัตรการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือน
ไม่สงู กว่า 6,470 บาท
6. ประกาศนียบัตรวิชาการเหมืองแร่ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
มอ. 1

7. ประกาศนียบัตรวิชาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ หรื อเทียบเท่า
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
8. ประกาศนียบัตรศิลปประยุกต์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
9. ประกาศนียบัตรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
10. ประกาศนียบัตรการรักษาความปลอดภัย หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
11. ประกาศนียบัตรวิชาเทคนิคการเกษตร หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
12. ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีการยาง หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
13. อนุปริ ญญา หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,100 บาท
14. ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ หลักสูตร 6 เดือน (ได้ รับวุฒิเพิ่มขึ ้น) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,420 บาท
15. ประกาศนียบัตรวิสญ
ั ญีวทิ ยาพยาบาล หรื อประกาศนียบัตรวิสญ
ั ญีพยาบาล หลักสูตรต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
15.1 ผู้มีพื ้นความรู้ ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,100 บาท
15.2 ผู้มีพื ้นความรู้ อนุปริ ญญาวิชาพยาบาล ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,420 บาท
15.3 ผู้มีพื ้นความรู้ ปริญญาตรี ทางการพยาบาล ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
16. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
17. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
18. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการประเมินโครงการ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี )
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
19. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
20. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (5 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
มอ. 2

21. ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
22. ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (สาหรับผู้สาเร็ จการศึกษาปี การศึกษา 2535 เป็ นต้ นไป) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี
ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
23. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
24. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
24.1 ผู้มีพื ้นความรู้ วท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
24.2 ผู้มีพื ้นความรู้ ภ.บ. (หลักสูตร 5 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
24.3 ผู้มีพื ้นความรู้ ท.บ./พ.บ.(หลักสูตรเดิม) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
24.4 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ. + ใบอนุญาตฯ/ท.บ.(หลักสูตรปรับปรุงใหม่) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
25. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก ท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือน
ไม่สงู กว่า 11,140 บาท
26. ปริญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริ ญญาโท ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 13,110 บาท

มอ. 3

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะการจัดการสิ่งแวดล้ อม

1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อนามัยสิ่งแวดล้ อม

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สิ่งแวดล้ อมศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางอนามัยสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางสิ่งแวดล้ อมศึกษา

คณะทรั พยากรธรรมชาติ
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วาริชศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวาริ ชศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ ทางทะเล

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ เกษตร

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )

การจัดการศัตรูพืช

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร ทางเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการจัดการศัตรูพืช
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางปฐพีศาสตร์

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )

พัฒนาการเกษตร

4
5

ปฐพีศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพัฒนาการเกษตร
มอ. 4

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(วาริชศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(อุตสาหกรรมเกษตร)

พืชศาสตร์

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(อุตสาหกรรมเกษตร)

อุตสาหกรรมเกษตร

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กีฏวิทยา

6
7
8
9

12

สัตวศาสตร์
วาริชศาสตร์
-

การจัดการทรัพยากรดิน

ผลการรับรอง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวาริ ชศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ ทางทะเล
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางการเกษตร ทางกีฏวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางปฐพีวิทยา ทางการเกษตร
ทางการจัดการทรัพยากรดิน

มอ. 5

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

ผลการรับรอง

13

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการสิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางการจัดการสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางกีฏวิทยา

14

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กีฏวิทยา

15

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

16

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีอาหาร

17

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนาการเกษตร

18

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พืชศาสตร์

19

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

โรคพืชวิทยา

20

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วาริชศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพัฒนาการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโรคพืช ทางโรคพืชวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ทางทะเล ทางวาริชศาสตร์

มอ. 6

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

ผลการรับรอง

21

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สัตวศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

22

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )

โรคพืชวิทยา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโรคพืช ทางโรคพืชวิทยา

23

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ธุรกิจเกษตร

24

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีอาหาร

25

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

พืชศาสตร์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์

หมายเหตุ

เปลี่ยนชื่อเป็ นศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร

คณะทันตแพทยศาสตร์
1

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมประดิษฐ์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมประดิษฐ์

หลักสูตร2ปี ต่อจาก ท.บ.+ประสบการณ์1ปี

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การวิจยั ทางทันตแพทยศาสตร์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางการวิจยั ทางทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ทบ.

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมประดิษฐ์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมประดิษฐ์

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ทบ.+ประสบการณ์ 1 ปี

-

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

มอ. 7

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

ผลการรับรอง

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพช่องปาก

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพช่องปาก

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิทยาการจัดการ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ผลิตกรรมชีวภาพ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหาร ทางวิทยาการจัดการ
ทางเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางผลิตกรรมชีวภาพ

คณะนิติศาสตร์
1

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชานิติศาสตร์

มอ. 8

หมายเหตุ

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ทบ.+ประสบการณ์ 1-2 ปี
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ทบ.+ประสบการณ์ 1 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

คณะพยาบาลศาสตร์

ผลการรับรอง

1

ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผดุงครรภ์

2

อนุปริ ญญาพยาบาล

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

3

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

4
5
6
7

-

8

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(พยาบาลและผดุงครรภ์)
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลบิดามารดาและเด็ก

9

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลผู้ใหญ่

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลบิดามารดาและเด็ก
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลผู้ใหญ่
มอ. 9

หมายเหตุ
ผู้ได้ รับประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ (ลส.6 เดือน)
เพิม่ ขึ ้น ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า
7,420 บาท/เดิมอยู่ในคณะแพทยศาสตร์
หลักสูตร3ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร2ปี ต่อจากประกาศนียบัตรพยาบาล
ผดุงครรภ์ระดับต้ นและมีประสบประสบการณ์
การทางานในสายงานวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
มาแล้ วไม่น้อยกว่า2ปี
หลักสูตรต่อเนื่อง1ปี
หลักสูตรต่อเนื่อง2ปี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
10

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

11
12
13

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิชาเอก

การพยาบาลอนามัยชุมชน
การพยาบาล

ผลการรับรอง

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลอนามัยชุมชน
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ

คณะแพทยศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผดุงครรภ์

2

-

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์

-

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์

หลักสูตร 2ปี ตอ่ จากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ประกาศนียบัตรวิชารังสีเทคนิค

ผู้ได้ รับประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ (ลส.6 เดือน)
เพิม่ ขึ ้น ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า
7,420 บาท/ปั จจุบนั อยู่คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร1 ปี ตอ่ จากมัธยมศึกษาตอนปลาย

-

5

ประกาศนียบัตรวิสญ
ั ญีพยาบาล

-

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางรังสีเทคนิค
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิสญ
ั ญีพยาบาล

3

มอ. 10

หลักสูตร1ปี / รับหลายพื ้นความรู้

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

ผลการรับรอง

6

ประกาศนียบัตรวิสญ
ั ญีวิทยาพยาบาล

7
8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(พยาบาล)

9
10
11

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ระบาดวิทยา

12

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การวิจยั และพัฒนาระบบสาธารณสุข

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการวิจยั และพัฒนาระบบสาธารณสุข

13

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเวชศาสตร์

14

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

อาชีวอนามัย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางชีวเวชศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีวอนามัย

15

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ระบาดวิทยา

16

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวเวชศาสตร์

วิทยาศาสตร์ การแพทย์
-

หมายเหตุ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิสญ
ั ญีวิทยาพยาบาล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

รับหลายพื ้นความรู้

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางระบาดวิทยา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตร 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร2ปี /รับหลายพื ้นความรู้

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางระบาดวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางชีวเวชศาสตร์
มอ. 11

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

ผลการรับรอง
คณะเภสัชศาสตร์

1
2

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชกรรมคลินิก

3
4

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์ สงั คมและการบริหาร

5

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริบาลทางเภสัชกรรม

6

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชศาสตร์

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชกรรมคลินิก
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชศาสตร์ สงั คมและการบริหาร
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางการบริบาลทางเภสัชกรรม
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์
มอ. 12

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ปรัชญา

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

พัฒนาสังคม

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญี่ปนุ่

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษามลายู

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเยอรมัน

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเกาหลี

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาและวรรณคดีไทย

ผลการรับรอง

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา ทางพัฒนาสังคม
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญี่ปนุ่
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษามลายู
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมัน
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเกาหลี
สาขาวิชาภาษา วรรรณคดี
ทางภาษาไทย ทางภาษาและวรรณคดีไทย
มอ. 13

หมายเหตุ

วิทยาเขตปั ตตานี
วิทยาเขตปั ตตานี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาและวรรณคดีองั กฤษ

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอาหรับ

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

18

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

มลายูศกึ ษา

19
20

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์ (การปกครอง)

21

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศาสนา

ผลการรับรอง

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรั่งเศส
ทางภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ ทางภาษาและวรรณคดี
อังกฤษชาภาษา วรรณคดี
สาขาวิ
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอาหรับ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ กายภาพ
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางมลายูศกึ ษา
สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการปกครอง
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางศาสนา
มอ. 14

หมายเหตุ

เปลี่ยนชื่อเป็ นวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิศาสตร์

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

22

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปะการแสดง

23

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปะประยุกต์

24

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

25

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อิสลามศึกษา

26

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการสารสนเทศ

27

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต(ภูมิศาสตร์ )

28

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์

29

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญา

-

ผลการรับรอง

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะการแสดง ทางศิลปการละคร
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปะประยุกต์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา ทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิ
ทยา
สาขาวิ
ชาสั
งคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางอิสลามศึกษา
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางการจัดการสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญา
มอ. 15

หมายเหตุ

หลักสูตรต่อเนื่อง2ปี
หลักสูตรต่อเนื่อง2ปี

เดิมชื่อสาขาวิชาบรรณารักษ์ ศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

30

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาไทย

31

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร

32

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

33

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมวิทยา

34

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนาสังคม

ผลการรับรอง

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาภาษา และวรรณคดี
ทางภาษาไทย ทางภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา ทางพัฒนาสังคม

คณะวิทยาการจัดการ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การเงิน

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การเงินและการคลัง

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการโรงแรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงิน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการคลัง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการโรงแรม

มอ. 16

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารงานบุคคล

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การโรงแรมและการท่องเที่ยว

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

พาณิชยนาวี

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

11

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

12
13

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ผลการรับรอง

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหาร ทางการบริหารงานบุคคล
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางพาณิชยนาวี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหาร ทางการจัดการ

-

หมายเหตุ

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตรต่อเนื่อง2ปี

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล
ทางการบริหาร ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
มอ. 17

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

14

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การบริหารงานคลัง

15

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การบริหารงานบุคคล

16

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การบริหารงานพัฒนาชุมชน

17

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การบริหารงานสหกรณ์

18

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การบริหารทัว่ ไป

19

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การบริหารรัฐกิจ

20

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การบริหารและการปกครองท้ องถิ่น

ผลการรับรอง

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร ทางการบริหารงานคลัง
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร ทางการบริหารงานบุคคล

หมายเหตุ

หลักสูตร4ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง2ปี

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร ทางการบริ หารงานพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
หลักสูตร4ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง2ปี
ทางการบริหาร ทางการบริหารงานสหกรณ์
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร ทางการบริหารทัว่ ไป
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร ทางการบริหารรัฐกิจ
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร ทางการปกครอง
ทางการบริหารและการปกครองท้ องถิ่น

มอ. 18

เดิมชื่อสาขาวิชาการปกครองท้ องถิ่น

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

ผลการรับรอง

21

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การปกครองท้ องถิ่น

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร ทางการปกครอง
ทางการปกครองท้ องถิ่น

22

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

นโยบายสาธารณะ

23

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร ทางนโยบายสาธารณะ
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร

-

หมายเหตุ

เปลี่ยนชื่อเป็ นสาขาวิชาการบริหาร
และการปกครองท้ องถิ่น

คณะวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา
มอ. 19

วิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยาเขตหาดใหญ่

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาทัว่ ไป

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา แขนงวิชาชีววิทยา

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา แขนงวิชาชีววิทยาทางน ้า

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา แขนงวิชาพฤกษศาสตร์

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา แขนงวิชาสัตววิทยา

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วัสดุศาสตร์

ผลการรับรอง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาทัว่ ไป
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาทางน ้า
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางพฤกษศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางสัตววิทยา
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สาขาวิ
ชาวิทยาศาสตร์
กายภาพ
ทางวัสดุศาสตร์
มอ. 20

หมายเหตุ

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

17
18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การแพทย์
วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติ

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(ชีววิทยา)

ชีววิทยา

22

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(ชีววิทยา)

พฤกษศาสตร์

23

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(ชีววิทยา)

สัตววิทยา

24

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีเชิงฟิ สิกส์

ผลการรับรอง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางพฤกษศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางสัตววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางฟิ สิกส์ ทางเคมีเชิงฟิ สิกส์
มอ. 21

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
25

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีวิเคราะห์

26

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีศกึ ษา

27

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีอนินทรีย์

28

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีอินทรีย์

29

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยา

30

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมี

31

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

นิเวศวิทยา

32

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์

33

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชวิทยา

วิชาเอก

ผลการรับรอง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางคมี ทางเคมีวิเคราะห์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีศกึ ษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีอนินทรี ย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีอินทรี ย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีวเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางนิเวศวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางเภสัชวิทยา
มอ. 22

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

34

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

35

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

36

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

37

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

38

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

39

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

40

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

41

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
สาขาวิชาชีวเคมี
วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
สาขาวิชาชีววิทยา
วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
สาขาวิชาเภสัชวิทยา
วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
สาขาวิชาสรีรวิทยา
สัตววิทยา

42

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ)

จุลชีววิทยา

ผลการรับรอง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางกายวิภาคศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางเภสัชวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางสรี รวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางสัตววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา
มอ. 23

หมายเหตุ

ในชื่อปริญญาไม่ระบุสาขาวิชา
แต่จะปรากฎในระเบียนผลการศึกษา

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

ชีวเคมี

49

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ)
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ)
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ)
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ)
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เคมีศกึ ษา)
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เคมีอินทรีย)์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

50

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

51

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สรี รวิทยา

43
44
45
46
47
48

นิเวศน์วิทยา
พฤกษศาสตร์
เภสัชวิทยา
เคมีศกึ ษา
เคมีอินทรีย์
ธรณีฟิสิกส์

ผลการรับรอง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางนิเวศน์วิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางพฤกษศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางเภสัชวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีศกึ ษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีอินทรี ย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ ทางธรณีวิทยา ทางธรณีฟิสิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางสรี รวิทยา
มอ. 24

หมายเหตุ

ในชื่อปริญญาไม่ระบุสาขาวิชา
แต่จะปรากฎในระเบียนผลการศึกษา
ในชื่อปริญญาไม่ระบุสาขาวิชา
แต่จะปรากฎในระเบียนผลการศึกษา
ในชื่อปริญญาไม่ระบุสาขาวิชา
แต่จะปรากฎในระเบียนผลการศึกษา
ในชื่อปริญญาไม่ระบุสาขาวิชา
แต่จะปรากฎในระเบียนผลการศึกษา

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
52

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวเคมี

53

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เคมี

54

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เคมีอินทรีย์

55

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีววิทยา

56

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ฟิ สิกส์

วิชาเอก

ผลการรับรอง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีอินทรี ย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์

หมายเหตุ

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
1

ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีการจับสัตว์น ้า

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการจับสัตว์น ้า
คณิตศาสตร์ ประยุกต์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ ประยุกต์
การจัดการเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมเกษตร
ทางการจัดการเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร
-

มอ. 25

วิทยาเขตปั ตตานี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีอตุ สาหกรรม

5
6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์
เคมี-ชีววิทยา

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการเกษตร

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการประมง

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการยาง

10
11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยียาง
วิทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการ

12

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีพอลิเมอร์

ผลการรับรอง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีอตุ สาหกรรม
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีชีววิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการประมง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยียาง ทางเทคโนโลยีการยาง
ทางเทคโนโลยียาง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยียาง ทางเทคโนโลยีพอลิเมอร์

มอ. 26

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

ผลการรับรอง

13

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิธีวิทยาการวิจยั

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางวิธีวิทยาการวิจยั

14

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์พอลิเมอร์

15

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีพอลิเมอร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ ทางฟิ สิกส์พอลิเมอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยียาง ทางเทคโนโลยีพอลิเมอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
มอ. 27

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

ผลการรับรอง

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเหมืองแร่

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเหมืองแร่

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเหมืองแร่
ทางวิศวกรรมธรณีเหมืองแร่
ทางวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการผลิต

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมวัสดุ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
ทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวัสดุศาสตร์ ทางวิศวกรรมวัสดุ

มอ. 28

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

14

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

15

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

16

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

17

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

18

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟ้า)
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

19

วิศวกรรมเคมี

วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมเหมืองแร่
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเหมืองแร่
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ และระบบควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ในชื่อปริญญาไม่ระบุสาขาวิชา
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แต่จะปรากฎในระเบียนผลการศึกษา
ทางคอมพิวเตอร์ และระบบควบคุม
แขนงวิชาไฟฟ้ากาลัง

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางไฟฟ้ากาลัง
แขนงวิชาไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็คทรอนิคส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ทางวิศวกรรมอิเล็คทรอนิคส์
ทางไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็คทรอนิคส์
มอ. 29

ในชื่อปริญญาไม่ระบุสาขาวิชา
แต่จะปรากฎในระเบียนผลการศึกษา
ในชื่อปริญญาไม่ระบุสาขาวิชา
แต่จะปรากฎในระเบียนผลการศึกษา

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

20

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

21

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

22

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมวัสดุ

23

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

24

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมเคมี

ผลการรับรอง

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมวัสดุ ทางวัสดุศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี

หมายเหตุ

คณะศิลปศาสตร์
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาศาสตร์ ประยุกต์

2

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปะการแสดง

3

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ทัศนศิลป์

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์ ทางภาษาศาสตร์ ประยุกต์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปะการแสดง
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางทัศนศิลป์

มอ. 30

วิทยาเขตปั ตตานี
หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะศึกษาศาสตร์
1
2
3
4
5
6
7
8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา)
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )

ชีววิทยา
คณิตศาสตร์
เคมี
ฟิ สิกส์
วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
การบริหารการศึกษา
การศึกษาชนบท

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเคมี
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบริ หารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาชนบท

มอ. 31

เดิมชื่อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

15

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

16

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

17

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

9
10
11
12
13

วิชาเอก

ผลการรับรอง

จิตวิทยาและการแนะแนว

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาและการแนะแนว
ประถมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา
ภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
คหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการวัดและประเมินผลการศึกษา
พลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา
มอ. 32

หมายเหตุ

หลักสูตร4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตร4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตร4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตร4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตร4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
วิทยาเขตปั ตตานี

เดิมชื่อสาขาวิชาการวัดและประเมินผล
การศึกษา
หลักสูตรต่อเนื่อง

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

18

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา

19

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ศิลปศึกษา

20

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

21

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต(สุขศึกษา)

22

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

23

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

24

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การปฐมวัยศึกษา

25

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การประถมศึกษา

26

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การวัดผลและวิจยั การศึกษา

ผลการรับรอง

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการปฐมวัยศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวิจยั การศึกษา
ทางการวัดผลและวิจยั การศึกษา
มอ. 33

หมายเหตุ
หลักสูตรต่อเนื่อง2ปี /วิทยาเขตปั ตตานี
หลักสูตรต่อเนื่อง2ปี

หลักสูตร1ปี ต่อจากปริญญาตรี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

27

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาการศึกษา

28

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

29

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

พลศึกษา

30

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ศกึ ษา

31

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ศึกษาศาสตร์ เพือ่ พัฒนาชุมชน

32

จิตวิทยาการศึกษา

33

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(จิตวิทยาการศึกษา)
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

34

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริหารการศึกษา

สร้ างเสริ มสุขภาพ

ผลการรับรอง

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาการศึกษา ทางจิตวิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
ทางโสตทัศนศึกษา
ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาเพือ่ พัฒนาชุมชน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา ทางสร้ างเสริ มสุขภาพ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา
มอ. 34

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีวสั ดุภณ
ั ฑ์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมเกษตร

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีอาหาร

6

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวัสดุศาสตร์ ทางเทคโนโลยีวสั ดุภณ
ั ฑ์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางผลิตภัณฑ์สตั ว์น ้า
ทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

มอ. 35

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะอุตสาหกรรมบริ การ

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมเกษตร

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

วิเทศธุรกิจ(จีน)

หมายเหตุ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางวิเทศธุรกิจ

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
1

ประกาศนียบัตรการรักษาความปลอดภัย

-

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการรักษาความปลอดภัย

หลักสูตร2ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

-

4

ประกาศนียบัตรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการเหมืองแร่
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

หลักสูตร2ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ประกาศนียบัตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ประกาศนียบัตรการเหมืองแร่

5

ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีการยาง

-

ทางเทคโนโลยีการยาง

หลักสูตร2ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

ประกาศนียบัตรวิชาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า

-

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง ทางการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า

หลักสูตร2ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

-

มอ. 36

หลักสูตร2ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า
หลักสูตร2ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

7

ประกาศนียบัตรวิชาเทคนิคการเกษตร

8

ประกาศนียบัตรศิลปประยุกต์

-

9

อนุปริ ญญาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

-

10

อนุปริ ญญาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

-

11

อนุปริ ญญาเทคโนโลยีการเพาะเลี ้ยง
สัตว์น ้า

-

12

อนุปริ ญญาเทคโนโลยีการเกษตร

-

13

อนุปริ ญญาเทคโนโลยียาง

-

14

อนุปริ ญญาศิลปะประยุกต์

-

-

ผลการรับรอง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคนิคการเกษตร
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปประยุกต์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง
ทางเทคโนโลยีการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการเกษตร
ทางเทคโนโลยียาง
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป
ทางศิลปะประยุกต์
มอ. 37

หมายเหตุ

หลักสูตร2ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร2ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร3ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร3ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย/
เดิมชื่อประกาศนียบัตรวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
เดิมชื่อประกาศนียบัตรวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
หลักสูตร3ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร3ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย/เดิม
ชื่อประกาศนียบัตรวิชาเทคนิคการเกษตร
หลักสูตร3ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย/
เดิมชื่อประกาศนียบัตรวิชาเทคโนโลยียาง
หลักสูตร3ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย/
เดิมชื่อประกาศนียบัตรวิชาศิลปะประยุกต์

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะการจัดการโรงแรมและการท่ องเที่ยว
การจัดการโรงแรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการโรงแรม

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยอิสลามศึกษา
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อิสลามศึกษา

2

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ครุศาสตร์ อิสลาม

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

กฎหมายอิสลาม

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ และการจัดการในอิสลาม

5

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

อิสลามศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางอิสลามศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางครุศาสตร์ อิสลาม
สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฎหมายอิสลาม
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ และการจัดการในอิสลาม
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางอิสลามศึกษา

คณะการจัดการสิ่งแวดล้ อม
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อนามัยสิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางอนามัยสิ่งแวดล้ อม
มอ. 38

วิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการและการประเมินโครงการ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการและการประเมินโครงการ

มอ. 39

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี

22. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มีสาขาวิชาทังหมด
้
10 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิตศิ าสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาส่งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์
การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีดงั นี ้
1. ประกาศนียบัตรวิชาการบริ หารการปกครอง ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,760 บาท
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 6 วิชาเอก ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,760 บาท
3. ประกาศนียบัตรวิชาการบริ หารงานสื่อสารมวลชน 6 วิชาเอก ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,760 บาท
4. ประกาศนียบัตรวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า ได้ รับ อัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า
5,760 บาท
5. ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (การท่องเทีย่ ว การโรงแรม งานสานักงาน คอมพิวเตอร์ ช่าง การสาธารณสุข การเกษตร ครู ธุรกิจ
กฎหมาย) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,760 บาท
6. ประกาศนียบัตรวิชา หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อ มัธยมศึกษาตอนต้ น และประกอบอาชีพมาแล้ วไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้ รับอัตราเงินเดือน
ไม่สงู กว่า 5,760 บาท
7. ประกาศนียบัตรภาษาจีนพื ้นฐานเพื่อการสื่อสาร วิชาชีพภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (10 วิชาชีพ) วิชาไทยคดีศกึ ษา วิชางานสารสนเทศ หรื อประกาศนียบัตร
อื่น ๆ ซึ่งมีหลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือมัธยมศึกษาตอนต้ น ซึ่งมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้ รับอัตราเงินเดือน
ไม่สงู กว่า 5,760 บาท
8. ประกาศนียบัตรกฎหมายการทีด่ นิ และทรัพย์สนิ หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
มสธ. 1

9. ประกาศนียบัตรกฎหมายการทีด่ นิ และทรัพย์สนิ หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
10. อนุปริ ญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,100 บาท
11. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
12.ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
13.ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
14.ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน ได้ รับเงินเดือนดังนี ้
14.1 ผู้มีพื ้นความรู้ ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้ น (ม.ศ.3) หรื อเทียบเท่า ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,080 บาท
14.2 ผู้มีพื ้นความรู้ ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) หรื อเทียบเท่า ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,760 บาท
14.3 ผู้มีพื ้นความรู้ สงู กว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) ได้ รับอัตราเงินเดือนสูงขึ ้นอีก 1 ขั ้น ตามคุณวุฒิเดิมหรื อคุณวุฒิพื ้นฐานทีใ่ ช้ เป็ นคุณสมบัติ
ทีจ่ ะเข้ าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ทังนี
้ ้ต้ องให้ ก.พ. พิจารณาอนุมตั เิ ป็ นราย ๆ ไป

มสธ. 2

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ

1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

แขนงวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

4
5

ประกาศนียบัตรวิชาการบริ หารการปกครอง
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการโรงแรม

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการเงินและการธนาคาร

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการงานก่อสร้ าง

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้ าง

-

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี
สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการบริหารการปกครอง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการโรงแรม
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการงานก่อสร้ าง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการงานก่อสร้ าง
มสธ. 3

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
แขนงวิชาการจัดการทัว่ ไป

ผลการรับรอง

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการทัว่ ไป)

11

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการประกันภัยทัว่ ไป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการประกันภัยทัว่ ไป

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

12

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
กลุม่ วิชาเฉพาะการบริ หารราชทัณฑ์

13

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

วิทยาการจัดการ

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางวิทยาการจัดการ

14

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

15

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

-

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

-

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัว่ ไป
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัว่ ไป

หมายเหตุ

มสธ. 4

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
แขนงวิชาการจัดการทัว่ ไป

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 3 ปี และ
ต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

1

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

2
3

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

4

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หมายเหตุ
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
1

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาคหกรรมศาสตร์ ธุรกิจ
วิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร
แขนงวิชาคหกรรมศาสตร์ ธุรกิจ
วิชาเอกธุรกิจอาหาร
วิชาเอกโภชนาการชุมชน

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางการโรงแรมและภัตตาคาร
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางธุรกิจอาหาร ทางการอาหาร
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางโภชนวิทยา ทางโภชนาการชุมชน

2

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

3

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

4

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกการพัฒนาการเด็กและครอบครัว สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาการเด็กและครอบครัว

5

ปริญญาคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาครอบครัวและสังคม

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาครอบครัวและสังคม
มสธ. 5

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
วิชาเอกจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
วิชาเอกจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
สาขาวิชานิติศาสตร์

1

ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน

-

สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน

2

อนุปริญญานิติศาสตร์

-

สาขาวิชานิติศาสตร์

3

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชานิติศาสตร์

4

ประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายธุรกิจ

-

สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฎหมายธุรกิจ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์

วิชาเอกการโฆษณา

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการโฆษณา

2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์

วิชาเอกการวิทยุโทรทัศน์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการวิทยุโทรทัศน์

มสธ. 6

หมายเหตุ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
เป็ นโครงการความร่วมมือ
ระหว่าง มสธ.กับกรมที่ดิน
หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์

วิชาเอกการประชาสัมพันธ์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการประชาสัมพันธ์

4

ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์

วิชาเอกการภาพยนตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการภาพยนตร์

5

ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์

วิชาเอกการวิทยุกระจายเสียง

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการวิทยุกระจายเสียง

6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์

วิชาเอกการหนังสือพิมพ์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการหนังสือพิมพ์

7

ประกาศนียบัตรวิชาการบริ หารงานสื่อสารมวลชน

วิชาเอกการบริ หารงานภาพยนตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการบริหารงานสื่อสารมวลชน
ทางการบริหารงานภาพยนตร์

8

ประกาศนียบัตรวิชาการบริ หารงานสื่อสารมวลชน

วิชาเอกการบริ หารงานประชาสัมพันธ์

9

ประกาศนียบัตรวิชาการบริ หารงานสื่อสารมวลชน

วิชาเอกการบริ หารงานโฆษณา

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการบริหารงานสื่อสารมวลชน
ทางการบริหารงานประชาสัมพันธ์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการบริหารงานสื่อสารมวลชน
ทางการบริหารงานโฆษณา
มสธ. 7

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
10

ประกาศนียบัตรวิชาการบริ หารงานสื่อสารมวลชน

11

ประกาศนียบัตรวิชาการบริ หารงานสื่อสารมวลชน

12

ประกาศนียบัตรวิชาการบริ หารงานสื่อสารมวลชน

13

อนุปริญญานิเทศศาสตร์

14

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

15

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

17

ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

วิชาเอกการบริ หารงานหนังสือพิมพ์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการบริหารงานสื่อสารมวลชน
ทางการบริหารงานหนังสือพิมพ์
วิชาเอกการบริ หารงานวิทยุโทรทัศน์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการบริหารงานสื่อสารมวลชน
ทางการบริหารงานวิทยุโทรทัศน์
วิชาเอกการบริ หารงานวิทยุกระจายเสียง สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการบริหารงานสื่อสารมวลชน
ทางการบริหารงานวิทยุกระจายเสียง
ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
แขนงวิชาเทคโนโลยีพณิชยกรรม
วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 3 ปี

แขนงวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ทางเทคโนโลยีการพิมพ์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

-

มสธ. 8

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
สาขาวิชารั ฐศาสตร์

1

ประกาศนียบัตรรัฐศาสตร์

2

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ
และการเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบ

3

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการปกครอง
ทางทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

4

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

การเมืองการปกครอง

5

ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

การเมืองการปกครอง

-

หมายเหตุ

สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตร 1 ปี ไม่กาหนดพื ้นความรู้
เป็ นหลักสูตรที่ไม่กาหนดอัตราเงินเดือน

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และการเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบ

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 3 ปี
แขนงวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 3 ปี
แขนงวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการเมืองการปกครอง
สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการเมืองการปกครอง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
1

ประกาศนียบัตรวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย/
เทียบเท่า

2

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

มสธ. 9

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
3

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

4

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

5

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

6

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

7

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

8
9

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

10
11

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์
วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์
วิชาเอกการคุ้มครองผู้บริ โภคทางสาธารณสุข
การคุ้มครองผู้บริ โภคทางสาธารณสุข

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข

แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์
วิชาเอกชันสูตรสาธารณสุข
ชันสูตรสาธารณสุข

สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางชันสูตรสาธารณสุข
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางชันสูตรสาธารณสุข
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์
วิชาเอกทันตสาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางทันตสาธารณสุขชุมชน

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

บริหารสาธารณสุข

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางบริหารสาธารณสุข

-

หมายเหตุ
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข

มสธ. 10

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
แขนงวิชาการบริหารสาธารณสุขทัว่ ไป

14

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
(บริหารสาธารณสุข)
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
(บริหารสาธารณสุข)
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

15

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการสิ่งแวดล้ อมอุตสาหกรรม

16

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

บริหารสาธารณสุข

12
13

แขนงวิชาการบริหารโรงพยาบาล
บริหารโรงพยาบาล

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการบริหารสาธารณสุขทัว่ ไป
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการบริหารโรงพยาบาล
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางบริหารโรงพยาบาล
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการจัดการสิ่งแวดล้ อมอุตสาหกรรม
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางบริหารสาธารณสุข

สาขาวิชาศิลปศาสตร์
1
2

3

ประกาศนียบัตรภาษาจีนพื ้นฐาน
ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
เพือ่ การสื่อสาร
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะ ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
อาชีพ(การท่องเที่ยว)
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ(การโรงแรม)

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีนพื ้นฐานเพือ่ การสื่อสาร
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางการท่องเที่ยว
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ ทางการโรงแรม
มสธ. 11

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือมัธยมศึกษาตอนต้ น + ประสบการณ์ 5 ปี
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือมัธยมศึกษาตอนต้ น + ประสบการณ์ 5 ปี
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือมัธยมศึกษาตอนต้ น + ประสบการณ์ 5 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ(งานสานักงาน)
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ(คอมพิวเตอร์ )
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ(ช่าง)

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

7

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ(การสาธารณสุข)

8

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือมัธยมศึกษาตอนต้ น + ประสบการณ์ 5 ปี
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือมัธยมศึกษาตอนต้ น + ประสบการณ์ 5 ปี
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือมัธยมศึกษาตอนต้ น + ประสบการณ์ 5 ปี

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือมัธยมศึกษาตอนต้ น + ประสบการณ์ 5 ปี

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ(การเกษตร)
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ(ครู)

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือมัธยมศึกษาตอนต้ น + ประสบการณ์ 5 ปี
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือมัธยมศึกษาตอนต้ น + ประสบการณ์ 5 ปี

10

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ(ธุรกิจ)

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือมัธยมศึกษาตอนต้ น + ประสบการณ์ 5 ปี

11

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ(กฎหมาย)

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือมัธยมศึกษาตอนต้ น + ประสบการณ์ 5 ปี

12

ประกาศนียบัตรวิชาไทยคดีศกึ ษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางไทยคดีศกึ ษา

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือมัธยมศึกษาตอนต้ น + ประสบการณ์ 5 ปี

4
5
6

9

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

-

มสธ. 12

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

13

ประกาศนียบัตรวิชางานสารนิเทศ

14

ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ

งานสารสนเทศทัว่ ไป

15

ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ

งานสารสนเทศสานักงาน

16

ประกาศนียบัตรวิชาประวัติศาสตร์

-

17

ประกาศนียบัตรวิชาวัฒนธรรมศึกษา

-

18

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

-

แขนงวิชาไทยคดีศกึ ษา

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางสารนิเทศ
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศ
ทางงานสารสนเทศทัว่ ไป

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
/มัธยมศึกษาตอนต้ น + ประสบการณ์ 5 ปี
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือมัธยมศึกษาตอนต้ น + ประสบการณ์ 5 ปี
เดิมชื่อประกาศนียบัตรวิชางานสารนิเทศ
กลุม่ งานสารนิเทศศาสตร์ ทวั่ ไป

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศ
ทางงานสารสนเทศสานักงาน

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือมัธยมศึกษาตอนต้ น + ประสบการณ์ 5 ปี
เดิมชื่อประกาศนียบัตรวิชางานสารนิเทศ
กลุม่ งานสารนิเทศสานักงาน

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์
สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางวัฒนธรรมศึกษา

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือมัธยมศึกษาตอนต้ น + ประสบการณ์ 5 ปี
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือมัธยมศึกษาตอนต้ น + ประสบการณ์ 5 ปี

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางไทยคดีศกึ ษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มสธ. 13

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

19

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาประวัติศาสตร์

20

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาสารนิเทศศาสตร์

21

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสนเทศศาสตร์
วิชาเอกสารสนเทศทัว่ ไป

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางสารนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศทัว่ ไป

22

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสนเทศศาสตร์
วิชาเอกสารสนเทศสานักงาน

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศสานักงาน

23

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารนิเทศศาสตร์

24

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สารสนเทศศาสตร์

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางสารนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

หมายเหตุ
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
เดิมชื่อแขนงวิชาสารนิเทศศาสตร์
วิชาเอกสารนิเทศทัว่ ไป
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
เดิมชื่อแขนงวิชาสารนิเทศศาสตร์
วิชาเอกสารนิเทศสานักงาน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

2

ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทัว่ ไป

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มสธ. 14

หลักสูตร 1 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

3

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การวัดและประเมินผลการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา

4

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การวัดและประเมินผลการศึกษา
วิชาเอกการประเมินการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
ทางการประเมินการศึกษา

5

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชามัธยมศึกษา
วิชาเอกภาษาไทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย

6

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

7

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

8

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

9

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชามัธยมศึกษา
วิชาเอกมัธยมศึกษาทัว่ ไป
แขนงวิชามัธยมศึกษา
วิชาเอกวิทยาศาสตร์
แขนงวิชามัธยมศึกษา
วิชาเอกคณิตศาสตร์
บริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางมัธยมศึกษาทัว่ ไป
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบริหารการศึกษา

10

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาประถมศึกษา
วิชาเอกประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา
มสธ. 15

หมายเหตุ
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
11

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

12

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

13

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

14

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

15
16
17
18
19

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
แขนงวิชาประถมศึกษา
วิชาเอกปฐมวัยศึกษา
แขนงวิชามัธยมศึกษา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
แขนงวิชามัธยมศึกษา
วิชาเอกสังคมศึกษา
หลักสูตรและการสอน
วิชาเอกคณิตศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
วิชาเอกปฐมวัยศึกษา
หลักสูตรและการสอน
วิชาเอกประถมศึกษา
หลักสูตรและการสอน
วิชาเอกภาษาไทย
หลักสูตรและการสอน
วิชาเอกวิทยาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
วิชาเอกสังคมศึกษา

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางปฐมวัยศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน
มสธ. 16

หมายเหตุ

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
ทางคณิตศาสตร์
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
ทางปฐมวัยศึกษา
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
ทางประถมศึกษา
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
ทางภาษาไทย
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
ทางวิทยาศาสตร์
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
ทางสังคมศึกษา

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

20

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบ

21

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การแนะแนว

22

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

23

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

24

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

25

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การแนะแนว

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการแนะแนว

26

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษานอกระบบ

27

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

แขนงวิชาบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการแนะแนว
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
ทางโสตทัศนศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน

มสธ. 17

หมายเหตุ
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
28

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
ทางโสตทัศนศึกษา

สาขาวิชาส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์
1

ประกาศนียบัตรส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

2

ปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
วิชาเอกการจัดการผลิตสัตว์

3

ปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการเกษตร
วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช

4

ปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต

5

ปริญญาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บณ
ั ฑิต

แขนงวิชาธุรกิจการเกษตร
วิชาเอกธุรกิจการเกษตร
แขนงวิชาสหกรณ์

-

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

เดิมอยู่สานักวิชาการ (หลักสูตร 1 ปี )
เป็ นหลักสูตรที่ไม่กาหนดอัตราเงินเดือน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการเกษตร
ทางการจัดการผลิตสัตว์ ทางสัตวบาล
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการเกษตร
ทางการจัดการการผลิตพืช ทางพืชศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางธุรกิจการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางส่งเสริมการเกษตร ทางการสหกรณ์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มสธ. 18

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

ปริญญาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บณ
ั ฑิต
ปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

9

ปริญญาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บณ
ั ฑิต
ปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร
วิชาเอกส่งเสริมการป่ าไม้
ส่งเสริมการเกษตร
วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางส่งเสริมการเกษตร ทางส่งเสริมการป่ าไม้
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางส่งเสริมการเกษตร

10

ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต

ส่งเสริมการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางส่งเสริมการเกษตร

6
7

8

ส่งเสริมการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางส่งเสริมการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางส่งเสริมการเกษตร

มสธ. 19

หมายเหตุ
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
เดิมชื่อปริญญาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บณ
ั ฑิต
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
เดิมชื่อปริญญาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บณ
ั ฑิต
วิชาเอกส่งเสริมการป่ าไม้ และสิ่งแวดล้ อม

23. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มีคณะวิชาทังหมด
้
6 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะบริ หารศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์
การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีดงั นี ้
1. ปริ ญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
2. ปริ ญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงุ กว่า 8,700 บาท
3. ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
4. ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก ภ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
5. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือนดังนี ้
5.1 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ.+ใบอนุญาตฯและ ท.บ.(หลักสูตรใหม่) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
5.2 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ./ ท.บ.(หลักสูตรเดิม) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
5.3 ผู้มีพื ้นความรู้ ภ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
5.4 ผู้มีพื ้นความรู้ วท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
6. ปริ ญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริญญาโท หรื อไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า
13,110 บาท

มอบ. 1

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรั บรอง
คณะเกษตรศาสตร์

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการอาหาร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )

พืชสวน

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )

5

6

3

หมายเหตุ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชสวน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

เดิมชื่อ วท.บ.(เกษตรศาสตร์ ) สาขาวิชาพืชสวน
ของ ว.อุบลราชธานี ม.ขอนแก่น
เดิมชื่อ วท.บ.(เกษตรศาสตร์ ) สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ของ ว.อุบลราชธานี ม.ขอนแก่น

พืชไร่

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชไร่

เดิมชื่อ วท.บ.(เกษตรศาสตร์ ) สาขาวิชาพืชไร่
ของ ว.อุบลราชธานี ม.ขอนแก่น

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ประมง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางประมง

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เกษตรผสมผสาน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรผสมผสาน

สัตวศาสตร์

มอบ. 2

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรั บรอง
คณะบริหารศาสตร์

1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การเงินและการธนาคาร

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการตลาด

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทัว่ ไป

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจบริการ

หมายเหตุ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการการตลาด
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัว่ ไป
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจบริการ

คณะเภสัชศาสตร์
1*

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

2

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารบริการสุขภาพ

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางการบริหารบริการสุขภาพ

-

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

มอบ. 3

(หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

(รับหลายพื ้นฐาน * )

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรั บรอง
คณะวิทยาศาสตร์

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา ทางชีววิทยา

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

มอบ. 4

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรั บรอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเกษตร

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

มอบ. 5

หมายเหตุ
เดิมชื่อ วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ของ ว.อุบลราชธานี ม.ขอนแก่น

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การออกแบบผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การออกแบบผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์

คณะศิลปศาสตร์
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษและการสื่อสาร

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การท่องเที่ยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการท่องเที่ยว

3

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ

มอบ. 6

หมายเหตุ

24. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
มีคณะวิชาทั ้งหมด 7 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ประยุกต์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ มีดงั นี ้
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,760 บาท
2. ปริ ญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
3. ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,000 บาท
4. ปริ ญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริญญาโท ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 13,110 บาท

สจพ. 1

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก
ผลการรั บรอง
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม

1

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

2

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

3

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

4

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

ธุรกิจอุตสาหกรรม

5

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่ องกล

6

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

7

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

8

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมมหาบัณฑิต

บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางธุรกิจอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่ องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา
การบริหารอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา
สจพ. 2

หมายเหตุ
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมมหาบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
มหาบัณฑิต

โยธา

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
มหาบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
มหาบัณฑิต

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

13

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

สาขาวิชา ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

14

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมดุษฎีบณ
ั ฑิต

บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

15

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

คอมพิวเตอร์ ศกึ ษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา ทางคอมพิวเตอร์

16

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิจยั และพัฒนาหลักสูตร

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิจยั และพัฒนาหลักสูตร

9
10
11
12

เครื่ องกล

ไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา ทางโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่ องกล ทางเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางไฟฟ้า

สจพ. 3

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก
ผลการรั บรอง
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการอุตสาหกรรม

หมายเหตุ

1

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรม

3

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรม

4

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีเครื่ องจักรกลเกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่ องกล
ทางเทคโนโลยีเครื่ องจักรกลเกษตร

5

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

การบริหารงานก่อสร้ าง

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการบริหารงานก่อสร้ าง

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

สจพ. 4

หลักสูตร 4 ปี
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก
ผลการรั บรอง
คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์ ประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีอตุ สาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีอตุ สาหกรรม

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร
ทางเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์อตุ สาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ สาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์
ทางฟิ สิกส์
ทางฟิ สิกส์อตุ สาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประยุกต์

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประยุกต์
ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติประยุกต์ ทางสถิติ
สจพ. 5

หมายเหตุ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติประยุกต์ ทางสถิติ

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีอตุ สาหกรรม

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์ ประยุกต์

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีอตุ สาหกรรม

12

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วัสดุศาสตร์

13

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถิติประยุกต์

14

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อุปกรณ์การแพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีอตุ สาหกรรม
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีอตุ สาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวัสดุศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ ทางสถิติประยุกต์
สาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์
ทางอุปกรณ์การแพทย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการบินและอวกาศ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศ

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการผลิต

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการผลิต ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
สจพ. 6

หมายเหตุ
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาไทย

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่ องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี ทางเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่ องกล

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมระบบเครื่ องมือวัด

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมวัสดุ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิ
่ องมือวัด
สาขาวิศชวกรรมระบบเครื
าวิศวกรรมศาสตร์

หมายเหตุ

มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพลังงานเครื่องต้ นกาลัง
และกลุ่มการผลิต

ทางวิศวกรรมวัสดุ
10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

11

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิต

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางเทคโนโลยีการผลิต
สจพ. 7

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
รับจากผู้ทจี่ บ ปวส. สาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้ อง

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

12

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ

13

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีเครื่ องต้ นกาลัง

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ทางเทคโนโลยี
ขนถ่ายวัสดุ
สาขาวิ
ชาวิศวกรรมศาสตร์

หมายเหตุ
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางเทคโนโลยีเครื่องต้ นกาลัง
14

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีโครงสร้ าง

15

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

16

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กาลัง

17

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมไฟฟ้า

18

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

19

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา ทางเทคโนโลยีโครงสร้ าง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางเทคโนโลยี
และการจัดการ สาขาวิ
ชาวิศกวรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

สจพ. 8

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

20

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมการผลิต

21

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมการผลิต

22

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ทางวิ
ต
สาขาวิศชวกรรมการผลิ
าวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี ทางเคมี

23

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่ องกล

24

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่ องกล

25

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

26

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

27

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมวัสดุ

28

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมเครื่ องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่ องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่ องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมวัสดุ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่ องกล
สจพ. 9

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
29

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา / วิชาเอก
วิศวกรรมไฟฟ้า

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะศิลปศาสตร์ ประยุกต์
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษเพือ่ ธุรกิจและอุตสาหกรรม สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษเพือ่ ธุรกิจและอุตสาหกรรม

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เครื่ องกล

สาขาวิชาเครื่ องกล

2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างกลโรงงาน

3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างก่อสร้ าง

4

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างเขียนแบบเครื่ องกล

สาขาวิชาเครื่ องกล
ทางช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาก่อสร้ าง
ทางช่างก่อสร้ าง ทางก่อสร้ าง
สาขาวิชาเครื่ องมือกลและซ่อมบารุง
ทางช่างเขียนแบบเครื่ องกล
ทางเขียนแบบเครื่ องกล

5

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างเครื่ องจักรกลงานไม้

สาขาวิชาก่อสร้ าง
ทางช่างเครื่ องจักรกลงานไม้

สจพ. 10

เดิมชื่อสาขาวิชาช่างไม้ อตุ สาหกรรม

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างท่อและประสาน

7

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างไฟฟ้า

8

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างยนต์

9

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

10

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

11

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

โยธา

12

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างกลโรงงาน

13

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างกลโรงงาน (แม่พิมพ์)

14

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างกลโรงงาน (สร้ างเครื่ องกล)

สาขาวิชาก่อสร้ าง
ทางโยธา
สาขาวิชาเครื่ องกล
ทางช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาเครื่ องกล
ทางช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาเครื่ องกล
ทางช่างกลโรงงาน

15

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างก่อสร้ าง

หมายเหตุ

สาขาวิชาโลหะการ
ทางช่างท่อและประสาน
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทางช่างไฟฟ้ากาลัง
สาขาวิชาเครื่ องกล
ทางยานยนต์ ทางช่างยนต์
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาการก่อสร้ าง
ทางช่างก่อสร้ าง
สจพ. 11

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

16

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างเขียนแบบเครื่ องกล

17

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างเครื่ องจักรกลงานไม้

18

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

19

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาเขียนแบบเครื่ องกล
ทางช่างเขียนแบบเครื่ องกล
สาขาวิชาการก่อสร้ าง
ทางช่างไม้ อตุ สาหกรรม
ทางช่างเครื่ องจักรกลงานไม้

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างเครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศ

สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
ทางช่างไฟฟ้า
ทางช่างเครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศ

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างเครื่ องเรือนและตกแต่ง

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ

20

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างท่อและประสาน

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรือนและตกแต่งภายใน
ทางช่างเครื่ องเรือนและตกแต่ง
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
ทางช่างเชื่อม ทางช่างโลหะ
ทางช่างท่อและประสาน

21

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างเทคโนโลยีโยธา

สาขาวิชาโยธา
ทางช่างก่อสร้ าง ทางช่างโยธา
ทางเทคโนโลยีโยธา

สจพ. 12

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

22

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างฝึ กหัดเครื่ องเรือนอุตสาหกรรม

23

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างฝึ กหัดเทคโนโลยีการผลิต

24

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างฝึ กหัดเทคโนโลยีไฟฟ้า

25

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างไฟฟ้า

26

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม

27

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างไม้ อตุ สาหกรรม

28

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างยนต์

29

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างโลหะอุตสาหกรรม

30

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรือนและตกแต่งภายใน
ทางช่างฝึ กหัดเครื่ องเรือนอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
ทางช่างฝึ กหัดเทคโนโลยีการผลิต
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
ทางช่างฝึ กหัดเทคโนโลยีไฟฟ้า

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น

สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
ทางช่างไฟฟ้า
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
ทางช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
ทางช่างไม้ อตุ สาหกรรม
สาขาวิชาเครื่ องกล
ทางช่างยนต์
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
ทางช่างโลหะอุตสาหกรรม
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น

เปลี่ยนชื่อเป็ นสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
เปลี่ยนชื่อเป็ นสาขาวิชาช่างเครื่องจักรกล
งานไม้
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เปลี่ยนชื่อเป็ นสาขาวิชาเครื่องกลอุตสาหกรรม

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

31

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างอิเล็กทรอนิกส์
(เครื่ องมือวัดและควบคุม)

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์อตุ สาหกรรม
ทางเครื่ องมือวัดและควบคุม

32

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เทคโนโลยีเซรามิก

สาขาวิชาเครื่ องเคลือบดินเผา
ทางเทคโนโลยีเซรามิก

33

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

34

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีวิศวกรรมการทาความเย็นและการปรับอากาศ

35

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่ องจักรกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการทาความเย็นและการปรับอากาศ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่ องจักรกล

36

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่ องมือ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่ องมือ
สจพ. 14

หมายเหตุ

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

37

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีวิศวกรรมไม้

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไม้

38

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยานยนต์
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์

39

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

40

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

41

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กาลัง

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กาลัง

42

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ออกแบบภายใน

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางมัณฑนศิลป์ ทางออกแบบภายใน

43

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

การบริหารงานก่อสร้ าง

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการบริหารงานก่อสร้ าง
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หมายเหตุ

หลักสูตร 4 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

44

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการเชื่อม

สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ทางเทคโนโลยีการเชื่อม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

45

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีเครื่ องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่ องกล ทางเทคโนโลยีเครื่องกล

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี รับจากผู้มีพื ้น ปวส.
สาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้ อง

46

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีโยธา

47

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี รับจากผู้มีพื ้น ปวส.
สาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้ อง
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

48

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา ทางเทคโนโลยีโยธา
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี รับจากผู้มีพื ้น ปวส.
สาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้ อง

คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เคมีอตุ สาหกรรม

สาขาวิชาเคมีอตุ สาหกรรม ทางเคมี

2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เครื่ องกล

3

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

เครื่ องกล

4

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาเครื่ องกล
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่ องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
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เปลี่ยนชื่อเป็ นสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

5

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการศึกษา ทางวิศวกรรมโยธา

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชันสู
้ ง

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีอตุ สาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีอตุ สาหกรรม

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (เคมีอตุ สาหกรรม)
หรือเทียบเท่า

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประยุกต์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประยุกต์

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์

9

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมมหาบัณฑิต

เครื่ องกล

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติประยุกต์
สาขาวิชาวิศกวรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่ องกล

10

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมมหาบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมมหาบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

11
12

บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
ไฟฟ้า

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารอาชีวะและเทคนิคการศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

สจพ. 17

เปลี่ยนชื่อเป็ นสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก
ผลการรั บรอง
คณะอุตสาหกรรมศาสตร์

หมายเหตุ

1

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

2

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ อุตสาหกรรม

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ อุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
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25. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
มีคณะวิชาทั ้งหมด 7 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร
การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง มีดงั นี ้
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,760 บาท
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรื อหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจาก
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,100 บาท
3. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง/
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
4. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
5. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
6. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี (5 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
7. ปริญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริ ญญาโท ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 13,110 บาท

สจล. 1

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม

1

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

ครุศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

2

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตพืช

3

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว์

4

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

5

6

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา ทางการเกษตร

หมายเหตุ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

เทคโนโลยีการเกษตรสาขาเทคโนโลยี
การผลิตพืช

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา ทางการเกษตร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา ทางการเกษตร

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

เทคโนโลยีการเกษตรสาขาเทคโนโลยี
การผลิตสัตว์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา ทางการเกษตร

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา
ทางเทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม

พ.ศ.2523 (หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง สาขาวิชา
เกษตรกรรม) ชื่อปริญญาไม่ระบุชื่อสาขาวิชา
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

สจล. 2

พ.ศ.2523 (หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง สาขาวิชา
เกษตรกรรม) ชื่อปริญญาไม่ระบุชื่อสาขาวิชา

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

7

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมโทรคมนาคม

8

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

ศิลปอุตสาหกรรม

9

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

ศิลปอุตสาหกรรม

10

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

สถาปั ตยกรรม

11

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

สถาปั ตยกรรม

12

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

สถาปั ตยกรรมภายใน

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์ ทางศิลปอุตสาหกรรม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์
ทางครุศาสตร์ สาขาศิลปการช่าง
ทางอุตสาหกรรมศิลป์ ทางศิลปอุตสาหกรรม
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางการศึกษา ทางสถาปั ตยกรรม
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางการศึกษา ทางสถาปั ตยกรรม
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางการศึกษา ทางมัณฑนศิลป์
ทางสถาปั ตยกรรมภายใน

สจล. 3

หมายเหตุ
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
รับจากผู้ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้ อง
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

13

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

สถาปั ตยกรรมภายใน

14

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

15

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

อุตสาหกรรมเกษตร

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์ ประยุกต์

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีอตุ สาหกรรม

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์ประยุกต์

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางการศึกษา ทางมัณฑนศิลป์
ทางสถาปั ตยกรรมภายใน
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา ทางอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีอตุ สาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ ทางฟิ สิกส์ประยุกต์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ ทางสถิติประยุกต์

สจล. 4

หมายเหตุ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
รับจากผู้ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้ อง

พ.ศ.2525

พ.ศ.2525
พ.ศ.2525

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
21

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

22

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

23

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
มหาบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
มหาบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
มหาบัณฑิต

24
25

26
27

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
มหาบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
มหาบัณฑิต

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

ภาษาญี่ปนุ่

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญี่ปนุ่
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ ทางภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
การศึกษาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์
สถาปั ตยกรรม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา ทางสถาปั ตยกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา ทางการเกษตร
ทางเทคโนโลยีการเกษตร
การบริหารอาชีวศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา ทางการบริหารสาขาวิชาศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและ- สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
เทคนิคศึกษา
ทางการศึกษา
ทางเทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

สจล. 5

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

28

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ทางผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
ทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

29

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมมหาบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมมหาบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

31

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษาวิทยาศาสตร์

32

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ครุศาสตร์ เกษตร

33

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาศาสตร์ ประยุกต์-ภาษาอังกฤษ
เพือ่ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา
ทางหลักสูตรและการสอนอาชีวศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา ทางการเกษตร
ทางครุศาสตร์ เกษตร
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์ ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาศาสตร์ ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพือ่ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

30

หลักสูตรและการสอนอาชีวศึกษา

สจล. 6

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

34

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม

35

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริหารอาชีวศึกษา

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการอุตสาหกรรม
ทางวิทยาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา ทางการบริหารการศึกษา
การบริหารอาชีวศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างเกษตร

สาขาวิชาเครื่ องกล
ทางช่างกลการเกษตร ทางช่างเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร
สาขาวิชาช่างกลการเกษตร
ทางช่างกลการเกษตร

2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เกษตรกรรม

3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างเกษตร

4

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ไม้ ดอกไม้ ประดับ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางไม้ ดอกไม้ ประดับ

พ.ศ.2523

5

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เกษตรกรรม

พ.ศ.2523

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการจัดการ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางเทคโนโลยีการจัดการ
สจล. 7

พ.ศ.2523
พ.ศ.2523
พ.ศ.2523

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิตพืช

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการหมัก

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ทางการเกษตร ทางพืชศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ทางการเกษตร ทางสัตวบาล ทางสัตวศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีการหมัก ทางชีววิทยา

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

บริหารธุรกิจเกษตร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจเกษตร

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ปฐพีวิทยา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางปฐพีวิทยา

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พัฒนาการเกษตร

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชไร่

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางพัฒนาการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางพืชไร่
สจล. 8

หมายเหตุ
พ.ศ.2524 (หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง สาขาวิชา
เกษตรกรรม)
พ.ศ.2524 (หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง สาขาวิชา
เกษตรกรรม)

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ ) สาขาวิชาพืชไร่

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชสวน

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การประมง

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเกษตร

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมแปรรูปอาหาร

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวศาสตร์

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมเกษตร

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )

การจัดการสิ่งแวดล้ อมพืชสวน

ผลการรับรอง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางพืชสวน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางการประมง
ทางวิทยาศาสตร์ การประมง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่ องกล ทางวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร ทางการอาหาร
ทางวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางสัตวศาสตร์ ทางสัตวบาล
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมเกษตร
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางการจัดการสิ่งแวดล้ อมพืชสวน

สจล. 9

หมายเหตุ
เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ ) สาขาวิชาพืชสวน

พ.ศ.2524

เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ ) สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

22

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )

เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช

23

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )

ปฐพีวิทยา

พืชสวน

27

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางพืชสวน
สัตวศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางสัตวบาล ทางสัตวศาสตร์
การจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรม- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อาหาร
ทางการจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

28
29

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชา
กีฏวิทยาและสิ่งแวดล้ อม

30

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช

24
25
26

พืชไร่

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางโรคพืช
ทางเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางปฐพีวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางพืชไร่

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโรคพืช ทางกีฏวิทยาและสิ่งแวดล้ อม
ทางกีฎวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
สจล. 10

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

31

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปฐพีวิทยา

32

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนาการเกษตร

33

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พืชไร่

34

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พืชสวน

35

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การอาหาร

36

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สัตวศาสตร์

37

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช

ผลการรับรอง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางปฐพีวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางพัฒนาการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางพืชไร่
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางพืชสวน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางสัตวศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางโรคพืช
ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สจล. 11

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก
คณะวิทยาศาสตร์

ผลการรับรอง

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์ ประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้ อม

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีอตุ สาหกรรม

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีอตุ สาหกรรมเครื่ องมือวิเคราะห์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางเคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีอตุ สาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีอตุ สาหกรรมเครื่องมือวิเคราะห์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา ทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ปิ โตรเคมี

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ปิ โตรเคมี

หมายเหตุ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางปิ โตรเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางปิ โตรเคมี
สจล. 12

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์ประยุกต์

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์ประยุกต์เครื่ องมือวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางสถิติ ทางสถิติประยุกต์

15

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์ ประยุกต์

16

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมี

17

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาตสร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีประยุกต์

หมายเหตุ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ ทางฟิ สิกส์ประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ประยุกต์เครื่ องมือวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

สจล. 13

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

18

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีสิ่งแวดล้ อม

19

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

20

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีพอลิเมอร์

21

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปิ โตรเคมีและเคมีของไฮโดรคาร์ บอน

22

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

มาตรวิทยา

23

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

24

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

25

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถิติประยุกต์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางเคมีสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีพอลิเมอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางปิ โตรเคมีและเคมีของไฮโดรคาร์บอน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางมาตรวิทยา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี-สารสนเทศ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ ทางสถิติประยุกต์

สจล. 14

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

26

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ ทางฟิ สิกส์ประยุกต์

27

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ฟิ สิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ ทางฟิ สิกส์ประยุกต์

หมายเหตุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

วิศวกรรมเครื่ องกล

2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

วิศวกรรมไฟฟ้า

3

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม

4

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อตุ สาหกรรม

5

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีโทรคมนาคม

สาขาวิชาเครื่ องกล
ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างเครื่องกล
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ทางเทคนิคอุตสาหกรรม
ทางเทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์
ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อตุ สาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม
สจล. 15

รับผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
เดิมชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม พ.ศ.2520

(หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี )
รับจากผู้ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้ อง

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

6

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีโทรทัศน์

7

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

8

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

โทรคมนาคม

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการก่อสร้ าง

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการวัดคุม

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเกษตร

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ทางเทคโนโลยีโทรทัศน์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ทางโทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมก่อสร้ าง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมการวัดคุม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเกษตร

สจล. 16

หมายเหตุ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเกษตร
แขนงวิชาเครื่ องจักรกลเกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเกษตรเครื่ องจักรกลเกษตร

14

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเกษตร
แขนงวิชาวิศวกรรมอาหาร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเกษตร ทางวิศวกรรมอาหาร

15

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

16

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และระบบอัตโนมัติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

17

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

18

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่ องกล

19

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโทรคมนาคม

20

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี ทางเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่ องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

สจล. 17

หมายเหตุ

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

21

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

22

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมระบบควบคุม

23

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสารสนเทศ

24

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอาหาร

25

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

26

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เชิงกล

27

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

28

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

อิเล็กทรอนิกส์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมระบบควบคุม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการอาหาร ทางวิศวกรรมอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เชิงกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิกส์
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สจล. 18

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

29

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมการวัดคุม

30

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเกษตร

31

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

32

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

33

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่ องกล

34

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโทรคมนาคม

35

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมปิ โตรเคมี

36

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมการวัดคุม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี ทางเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่ องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมปิ โตรเคมี ทางเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

สจล. 19

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

37

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์

38

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมระบบควบคุม

39

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมสารสนเทศ

40

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

41

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมเครื่ องกล

42

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

43

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมระบบควบคุม

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ทางวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมระบบควบคุม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่ องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมระบบควบคุม

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ศิลปอุตสาหกรรม

สาขาวิชาศิลปหัตกรรม
ทางศิลปอุตสาหกรรม

สจล. 20

หมายเหตุ

พ.ศ.2525 ในชื่อปริญญาไม่ระบุชื่อสาขา
แต่สาขาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

สถาปั ตยกรรม

3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

สถาปั ตยกรรมภายใน

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การบริหารและเทคโนโลยีการก่อสร้ าง

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการก่อสร้ าง

6

ปริญญาศิลปกรรมบัณฑิต

นิเทศศิลป์

7

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

การถ่ายภาพ

8

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

จิตรกรรม

9

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ประติมากรรม

10

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาพพิมพ์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาเทคนิคสถาปั ตยกรรม
ทางสถาปั ตยกรรม
สาขาวิชาเทคนิคสถาปั ตยกรรม
ทางมัณฑนศิลป์ ทางสถาปั ตยกรรมภายใน
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการบริหารและเทคโนโลยีการก่อสร้ าง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา ทางเทคโนโลยีการก่อสร้ าง
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปประยุกต์ ทางนิเทศศิลป์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางการถ่ายภาพ
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางจิตรกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางประติมากรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางภาพพิมพ์

สจล. 21

หมายเหตุ

พ.ศ.2524
พ.ศ.2523 เฉพาะผู้กาลังศึกษาในปี 2523
รวม 3 รุ่น
พ.ศ.2526

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

11

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาพยนตร์ และวีดีโอ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางภาพยนตร์และวีดีโอ

12
13

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปั ตยกรรม
สถาปั ตยกรรมภายใน

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ศิลปอุตสาหกรรม

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางมัณฑนศิลป์ ทางสถาปั ตยกรรมภายใน
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์ ทางออกแบบผลิตภัณฑ์
ทางศิลปอุตสาหกรรม

15

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ศิลปอุตสาหกรรม

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์ ทางออกแบบผลิตภัณฑ์
ทางศิลปอุตสาหกรรม

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ออกแบบเครื่ องเรือน

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

17

ปริญญาการวางแผนภาคและเมือง
มหาบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางออกแบบเครื่ องเรือน
การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้ อม สาขาวิชาผังเมือง
ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้ อม

18

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต
ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต

สถาปั ตยกรรมเขตร้ อน

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 5 ปี

19

สถาปั ตยกรรมภายใน

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรมเขตร้ อน
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรมภายใน ทางมัณฑนศิลป์
สจล. 22

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 5 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
20

21
22
23

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์ ทางศิลปอุตสาหกรรม
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์
ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาปั ตยกรรมเขตร้ อน
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรมเขตร้ อน
ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาปั ตยกรรมภายใน
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรมภายใน ทางมัณฑนศิลป์
ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้ อม สาขาวิชาผังเมือง
ดุษฎีบณ
ั ฑิต
ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้ อม

หมายเหตุ

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปอุตสาหกรรม

หลักสูตรนานาชาติ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การอาหาร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การอาหาร

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สุขาภิบาลอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางโภชนวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางโภชนวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางสุขาภิบาลอาหาร ทางโภชนวิทยา
สจล. 23

หลักสูตรนานาชาติ

26. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
มีคณะวิชาทั ้งหมด 14 คณะ คือ คณะบริ หารธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะสถิตปิ ระยุกต์ โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะภาษาและการสื่อสาร สานักภาษา สานักวิจยั คณะพัฒนาสังคม โครงการบัณฑิตศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้ อม คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สานักการศึกษาระบบสารสนเทศ สานักฝึ กอบรม สานักพัฒนาบัณฑิตศึกษา และโครงการประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ
การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่างๆ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ มีดงั นี ้
1. ประกาศนียบัตรวิชาการสถิติ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,100 บาท
2. ประกาศนียบัตรวิชาการสถิติ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
3. ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง/ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือน
ไม่สงู กว่า 8,700 บาท
4. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
5. ปริญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริญญาโท ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 13,110 บาท

สพบ. 1

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะบริ หารธุรกิจ

หมายเหตุ

1
2

ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง
บริหารธุรกิจ
ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการตลาด

3

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการงานบุคคล

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการงานบุคคล

เปลี่ยนเป็ นบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

4

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชีเพือ่ การบริหาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชีเพือ่ การบริหาร

เปลี่ยนเป็ นบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

5

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาการบริ หารการเงิน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารการเงิน

เปลี่ยนเป็ นบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

6

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ
สาขาการบริหารการปฏิบตั ิการ
ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางบริ หารธุรกิจ
ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารการปฏิบตั ิการ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เปลี่ยนเป็ นบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ
(Master of Global Business Administration )

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ

7
8
9

-

สพบ. 2

เปลี่ยนเป็ นบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

เปลี่ยนเป็ นบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

10

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

11

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

12

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หมายเหตุ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

เป็ นหลักสูตรร่วมระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
1

ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง

พัฒนาการเศรษฐกิจ

2

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางการวางแผนและประเมินผลโครงการ

-

3

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ

-

4
5

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ
สาขาวิชาการจัดการ
ทางการบริหาร
ทางการวางแผนและประเมินผลโครงการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ

เปลี่ยนเป็ นเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาการเศรษฐกิจ
สาขาการวางแผนภาคและเมือง

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ

เปลี่ยนเป็ นเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาการเศรษฐกิจ
สาขาเศรษฐศาสตร์ การคลัง

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ

เปลี่ยนเป็ นเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)

สพบ. 3

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

6

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาการเศรษฐกิจ
สาขาเศรษฐศาสตร์ อตุ สาหกรรมและแรงงาน

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ

เปลี่ยนเป็ นเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)

7

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาการเศรษฐกิจ
สาขาการวิเคราะห์และประเมินโครงการ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ

เปลี่ยนเป็ นเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)

8

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาการเศรษฐกิจ
สาขาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ

เปลี่ยนเป็ นเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)

9

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาการเศรษฐกิจ
สาขาเศรษฐศาสตร์ การเกษตร

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ

เปลี่ยนเป็ นเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)

10

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาการเศรษฐกิจ
สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ

เปลี่ยนเป็ นเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)

11

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาการเศรษฐกิจ
สาขาเศรษฐศาสตร์ ประชากรและมนุษย์ทรัพยากร

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ

เปลี่ยนเป็ นเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)

12

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาการเศรษฐกิจ
สาขาการวางแผนเศรษฐกิจ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ

เปลี่ยนเป็ นเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)

สพบ. 4

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

13

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาการเศรษฐกิจ
สาขาเศรษฐมิติ

14

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)

15
16

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ

เปลี่ยนเป็ นเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ

เปลี่ยนเป็ นเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

เปลี่ยนเป็ นเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

-

เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

คณะสถิติประยุกต์
1

ประกาศนียบัตรวิชาการสถิติ

2

ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง

3

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถิติประยุกต์
สาขาคอมพิวเตอร์
ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถิติประยุกต์
สาขาการวิจยั ดาเนินงาน

4

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ ทางสถิติประยุกต์

- หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
- หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ ทางสถิติประยุกต์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ ทางสถิติประยุกต์

เปลี่ยนเป็ นพัฒนบริ หารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
เปลี่ยนเป็ นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สถิติประยุกต์)

สพบ. 5

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

5

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถิติประยุกต์ สาขาประชากรศาสตร์

6

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถิติประยุกต์ สาขาสถิติ

7

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางประชากรและการพัฒนา

-

8

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

-

9

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ ทางสถิติประยุกต์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ ทางสถิติประยุกต์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์ ทางประชากรและการพัฒนา

เปลี่ยนเป็ นพัฒนบริ หารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางประชากรและการพัฒนา
เปลี่ยนเป็ นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สถิติประยุกต์)
เปลี่ยนเป็ นศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประชากรและการพัฒนา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

เปลี่ยนเป็ นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถิติ
ทางสถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติประยุกต์ ทางสถิติ

เปลี่ยนเป็ นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สถิติประยุกต์)

10

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต คอมพิวเตอร์
ทางสถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติประยุกต์ ทางคอมพิวเตอร์

เปลี่ยนเป็ นพัฒนบริ หารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

11

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต วิจยั ดาเนินงาน
ทางสถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติประยุกต์ ทางวิจยั ดาเนินงาน

เปลี่ยนเป็ นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สถิติประยุกต์)

12

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ประชากรศาสตร์
ทางสถิติประยุกต์
ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ระบบและการจัดการสารสนเทศ
ทางสถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติประยุกต์ ทางประชากรศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติประยุกต์ ทางสารสนเทศศาสตร์

เปลี่ยนเป็ นพัฒนบริ หารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางประชากรและการพัฒนา
เปลี่ยนเป็ นพัฒนบริ หารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางสถิติประยุกต์ สาขาวิชาการจัดการ

13

สพบ. 6

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

14

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการประกันภัย
ทางสถิติประยุกต์

15

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการสารสนเทศและระบบ
ทางสถิติประยุกต์

16

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ระบบสารสนเทศประยุกต์

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางระบบสารสนเทศ ทางระบบสารสนเทศประยุกต์

17

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

18

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สถิติประยุกต์)

การจัดการระบบสารสนเทศ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติประยุกต์
ทางการจัดการระบบสารสนเทศ

19

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สถิติประยุกต์)
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สถิติประยุกต์)

วิทยาการประกันภัย

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติประยุกต์ ทางวิทยาการประกันภัย
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ ทางสถิติประยุกต์

20

สถิติ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติประยุกต์ ทางการประกันภัย
ทางคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ทางวิทยาการประกันภัย
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติประยุกต์
ทางการจัดการสารสนเทศและระบบ

สพบ. 7

หมายเหตุ
เปลี่ยนเป็ นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สถิติประยุกต์)

เปลี่ยนเป็ นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สถิติประยุกต์)

เดิมชื่อสาขาวิชาระบบและการจัดการสารสนเทศ

เดิมชื่อปริญญาพัฒนบริ หารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางสถิติประยุกต์ สาขาวิชาสถิติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต ประชากรและการศึกษา
ทางประชากรและการพัฒนา
ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต ประชากรและสุขภาพ
ทางประชากรและการพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์
ทางประชากรและการพัฒนา
ทางประชากรและสุขภาพ

ระบุชื่อสาขาในระเบียนผลการศึกษา
เปลี่ยนเป็ นปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ระบุชื่อสาขาในระเบียนผลการศึกษา
เปลี่ยนเป็ นปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
(ประชากรและการพัฒนา)

23

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต ประชากรและการเกษตร
ทางประชากรและการพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์
ทางประชากรและการพัฒนา
ทางประชากรและการเกษตร

ระบุชื่อสาขาในระเบียนผลการศึกษา
เปลี่ยนเป็ นปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
(ประชากรและการพัฒนา)

24

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต ประชากรและทรัพยากรมนุษย์
ทางประชากรและการพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์
ทางประชากรและการพัฒนา
ทางประชากรและทรัพยกรมนุษย์

ระบุชื่อสาขาในระเบียนผลการศึกษา
เปลี่ยนเป็ นปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
(ประชากรและการพัฒนา)

21
22

สพบ. 8

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

25

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต ประชากรทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม
ทางประชากรและการพัฒนา

26

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
ทางสถิติ

27

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

28

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต(สถิต)ิ

วิทยาการคอมพิวเตอร์
-

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์
ทางประชากรและการพัฒนา ทางประชากร
ทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม
ทางประชากรทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ

ระบุชื่อสาขาในระเบียนผลการศึกษา
เปลี่ยนเป็ นปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
(ประชากรและการพัฒนา)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

หลักสูตรนานาชาติ

เปลี่ยนเป็ นปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาสถิติ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ

โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เปลี่ยนเป็ นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการบริหาร
ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

เดิมชื่อสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

สพบ. 9

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะภาษาและการสื่อสาร

หมายเหตุ

1

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารธุรกิจ

-

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารธุรกิจ

เดิมชื่อประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารเชิงธุรกิจ

2

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาษาและการสื่อสาร)

-

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและการสื่อสาร

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สานักภาษา
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาญี่ ปนธุ
ุ่ รกิจ

2

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางภาษาและการสื่อสาร
ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางภาษาและการสื่อสาร

3

การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพือ่ ธุรกิจและเทคโนโลยี

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญี่ปนุ่ ทางภาษาญี่ปนธุ
ุ่ รกิจ
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและการสื่อสาร ทางการสื่อสาร
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและการสื่อสาร
ทางภาษาอังกฤษเพือ่ ธุรกิจและเทคโนโลยี

เปลี่ยนเป็ นศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
เปลี่ยนเป็ นศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร

สานักวิจัย
1

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายและการวางแผนทางสังคม
(พัฒนาสังคม)

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา ทางพัฒนาสังคม
ทางนโยบายและการวางแผนทางสังคม
สพบ. 10

จะปรากฎชื่อแขนงวิชาเอกในระเบียนผล
การศึกษา

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

2

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต การปฏิบตั ิการทางสังคม
(พัฒนาสังคม)

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา ทางการปฏิบตั ิการทางสังคม
ทางพัฒนาสังคม

จะปรากฎชื่อแขนงวิชาเอกในระเบียนผล
การศึกษา

3

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต การวิเคราะห์ทางสังคม
(พัฒนาสังคม)

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา ทางการวิเคราะห์ทางสังคม
ทางพัฒนาสังคม

จะปรากฎชื่อแขนงวิชาเอกในระเบียนผล
การศึกษา

คณะพัฒนาสังคม
1

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการพัฒนาสังคม
ทางพัฒนาสังคม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา ทางการจัดการทางพัฒนาสังคม
ทางพัฒนาสังคม

เปลี่ยนเป็ นศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนาสังคม)

2

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต- การวิเคราะห์และวางแผนทางสังคม
ทางพัฒนาสังคม

เปลี่ยนเป็ นศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนาสังคม)

3

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา ทางพัฒนาสังคม
ทางการวิเคราะห์และวางแผนทางสังคม
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา ทางพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

พัฒนาสังคม

สพบ. 11

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
1

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
โครงการบัณฑิตศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้ อม

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางการจัดการสิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางการจัดการสิ่งแวดล้ อม

-

หมายเหตุ
เปลี่ยนเป็ นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้ อม
ปั จจุบนั เปลี่ยนเป็ นสานักพัฒนาบัณฑิตศึกษา

คณะรั ฐประศาสนศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร

2

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางการจัดการภาครัฐและเอกชน

-

3

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์

-

4
5

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางการจัดการภาครัฐและเอกชน
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร

เปลี่ยนเป็ นการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชนมหาบัณฑิต

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์
สาขาการบริหารองค์การและการจัดการ

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหารองค์การและการจัดการ

เปลี่ยนเป็ นรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์
สาขาการบริหารงานบุคคล

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหารงานบุคคล

เปลี่ยนเป็ นรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สพบ. 12

เปลี่ยนเป็ นรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

6

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์
สาขาการบริหารงานคลัง

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหารงานคลัง

เปลี่ยนเป็ นรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

7

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์
สาขานโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ
ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์
สาขาการพัฒนาและบริ หารชุมชนเมือง

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางนโยบายสาธารณะและการบริ หารโครงการ

เปลี่ยนเป็ นรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการพัฒนาและบริหารชุมชนเมือง

เปลี่ยนเป็ นรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

9

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์
สาขาการบริหารงานตารวจ

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหารงานตารวจ

เปลี่ยนเป็ นรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

10

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
สาขาการพัฒนาและบริ หารชุมชนชนบท ทางการพัฒนาและบริหารชุมชนชนบท

11

ปริญญาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

-

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

12

ปริญญาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

-

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

13

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

-

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

8

สพบ. 13

เปลี่ยนเป็ นรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

14

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการพัฒนา

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหารการพัฒนา

15

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต การบริ หารการพัฒนาชนบท

16

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต การพัฒนาระบบการบริหาร

17

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต การบริ หารการพัฒนาเมือง

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหารการพัฒนาเมือง

18

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต นโยบายสาธารณะ

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางนโยบายสาธารณะ

19

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหารการพัฒนา

-

การบริ หารการพัฒนา

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหารการพัฒนาชนบท
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการพัฒนาระบบการบริ หาร

สานักการศึกษาระบบสารสนเทศ
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางระบบสารสนเทศ
ทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สพบ. 14

หมายเหตุ
(หลักสูตรนานาชาติ) มี 4 กลุม่ วิชา
เปลี่ยนเป็ นปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางระบบสารสนเทศ
ทางบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

สานักฝึ กอบรม
1

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางเทคโนโลยีการบริหาร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

-

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการบริหาร ทางเทคโนโลยีการบริหาร
สาขาวิชาการจัดการ
ทางการบริหาร ทางเทคโนโลยีการบริหาร

สานักพัฒนาบัณฑิตศึกษา
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการสิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางการจัดการสิ่งแวดล้ อม

โครงการประกาศนียบัตรชัน้ สูงทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ
1

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารเชิงธุรกิจ

-

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารเชิงธุรกิจ
สพบ. 15

เปลี่ยนชื่อเป็ นปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร
บัณฑิตทางเทคโนโลยีการบริ หาร
เดิมชื่อปริญญาพัฒนบริ หารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางเทคโนโลยีการบริ หาร

27. ทันตแพทยสภา
มีสาขาทังหมด
้
10 สาขา คือ สาขาศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล สาขาทันตกรรมจัดฟั น สาขาทันตกรรมทัว่ ไป
สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาวิทยาวินิจฉัยโรคช่องปาก สาขาทันตสาธารณสุข สาขาปริ ทนั ตวิทยา สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ สาขาทันตกรรมหัตถการ
และสาขาทันตกรรมสาหรับเด็ก
การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของทันตแพทยสภา มีดงั นี ้
1. วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม (หลักสูตรทัว่ ไป) หลักสูตร 3 ปี ต่อจากทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
+ ใบอนุญาตให้ เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 13,110 บาท
2. วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมดังต่อไปนี ้ ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 13,690 บาท
2.1 วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม(หลักสูตรต่อยอด) หลักสูตร 1 - 2 ปี ต่อจากทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
+ วุฒิบตั รหลักสูตรทัว่ ไป
2.2 วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม หลักสูตร 4 - 5 ปี ต่อจากทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
+ ใบอนุญาตให้ เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ทส. 1

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการพิจารณา

หมายเหตุ

1

วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ศัลยศาสตร์ ชอ่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ ชอ่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

หลักสูตรทัว่ ไป (3 ปี )

2

วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ทันตกรรมจัดฟั น

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมจัดฟั น

หลักสูตรทัว่ ไป (3 ปี )

3

วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ทันตกรรมทัว่ ไป

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทันตกรรมทัว่ ไป

หลักสูตรทัว่ ไป (3 ปี )

4

วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

วิทยาเอ็นโดดอนต์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางวิทยาเอ็นโดดอนต์

หลักสูตรทัว่ ไป (3 ปี )

5

วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

วิทยาวินิจฉัยโรคช่องปาก

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางวิทยาวินิจฉัยโรคช่องปาก

หลักสูตรทัว่ ไป (3 ปี )

6

วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ทันตสาธารณสุข

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตสาธารณสุข

หลักสูตรทัว่ ไป (3 ปี )

7

วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ปริทนั ตวิทยา

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางปริทนั ตวิทยา

หลักสูตรทัว่ ไป (3 ปี )

8

วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ทันตกรรมประดิษฐ์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมประดิษฐ์

หลักสูตรทัว่ ไป (3 ปี )

9

วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ทันตกรรมหัตถการ

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมหัตถการ

หลักสูตรทัว่ ไป (3 ปี )

ทส. 2

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
10

วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

สาขาวิชา
ทันตกรรมสาหรับเด็ก

ผลการพิจารณา
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมสาหรับเด็ก

ทส. 3

หมายเหตุ
หลักสูตรทัว่ ไป (3 ปี )

28. แพทยสภา
มีสาขาวิชาทั ้งหมด 47 สาขาวิชา คือ กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ ประสาทวิทยา ตจวิทยา จิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่ น
อายุรศาสตร์ โรคเลือด ศัลยศาสตร์ ทวารหนัก กุมารเวชศาสตร์ โรคไต กุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจ อายุรศาสตร์ โรคระบบการหายใจ กุมารเวชศาสตร์ โรคเลือด
อายุรศาสตร์ โรคหัวใจ อายุรศาสตร์ โรคไต กุมารศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ ตกแต่ง ศัลยศาสตร์ ทรวงอก ศัลยศาสตร์ ยโู รวิทยา รังสีวทิ ยาวินิจฉัย
พยาธิวทิ ยาคลีนิค เวชศาสตร์ ป้องกัน (แขนงระบาดวิทยา แขนงเวชศาสตร์ ป้องกันคลินิค แขนงสาธารณสุขศาสตร์ แขนงเวชศาสตร์ การบิน)
เวชศาสตร์ นิวเคลียร์ รังสีรักษา รังสีวทิ ยาทัว่ ไป จิตเวชศาสตร์ นิตเิ วชศาสตร์ วิสญ
ั ญีวทิ ยา ประสาทศัลยศาสตร์ พยาธิวทิ ยากายวิภาค
พยาธิวทิ ยาทัว่ ไป ศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิกส์ ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ อายุรศาสตร์ สูตศิ าสตร์ -นรี เวชวิทยา เวชปฏิบตั ทิ วั่ ไป เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
จักษุวทิ ยา โสต นาสิก ลาริ งซ์วทิ ยา รังสีวทิ ยารักษาและเวชศาสตร์ นิวเคลียร์ โลหิตวิทยา อายุรศาสตร์ ทวั่ ไป ศัลยศาสตร์ ทวั่ ไป
เวชบาบัดวิกฤต เวชศาสตร์ ครอบครัว ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ ลาไส้ ใหญ่ ศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิกส์ รังสีรักษาและมะเร็ งวิทยา
การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของแพทยสภา มีดงั นี ้
1. วุฒิบตั รแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (หลักสูตรทัว่ ไป) หลักสูตร 3 ปี ต่อจากแพทยศาสตรบัณฑิต
+ ใบอนุญาตให้ เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 13,110 บาท
2. วุฒิบตั รแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมดังต่อไปนี ้ ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 13,690 บาท
2.1 วุฒิบตั รแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (หลักสูตรต่อยอด) หลักสูตร 1 - 2 ปี ต่อจากแพทยศาสตรบัณฑิต
+ วุฒิบตั รหลักสูตรทัว่ ไป/หนังสืออนุมตั แิ สดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเดียวกับวุฒิบตั รหลักสูตรทัว่ ไป
พส. 1

2.2 วุฒิบตั รแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หลักสูตร 4 - 5 ปี ต่อจากแพทยศาสตรบัณฑิต + ใบอนุญาตให้ เป็ น
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3. หนังสืออนุมตั แิ สดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเดียวกับวุฒิบตั รในข้ อ 1 หรือ ข้ อ 2 ได้ รับอัตราเงินเดือนเท่ากับ
วุฒิบตั รสาขานั ้น ๆ
หมายเหตุ * วุฒิบตั ร/หนังสืออนุมตั ฯิ ในสาขาวิชาทีไ่ ด้ มีการเปลี่ยนหลักสูตรจากหลักสูตร 4 - 5 ปี เป็ นหลักสูตร 3 ปี หรื อ เปลี่ยนจากหลักสูตร 3 ปี
เป็ นหลักสูตร 4 - 5 ปี

ส่วนราชการทีจ่ ะบรรจุผ้ มู ีคณ
ุ วุฒิดงั กล่าวควรตรวจสอบหลักฐานของแพทยสภาหรื อสอบถามแพทยสภา

โดยตรงว่าเป็ นหลักสูตรทัว่ ไปหรื อหลักสูตรต่อยอด

พส. 2

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
1
2
3
4
5
6
7
8
9

วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาวิชา/วิชาเอก
พยาธิวิทยากายวิภาค
(พยาธิวิทยา)
พยาธิวิทยาคลีนิค
พยาธิวิทยาทัว่ ไป
อายุรศาสตร์ ทวั่ ไป
จิตเวชศาสตร์
ประสาทศัลยศาสตร์
สูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา
กุมารเวชศาสตร์
จักษุวิทยา

ผลการพิจารณา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยากายวิภาค
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยาคลีนิค
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยาทัว่ ไป
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์ ทวั่ ไป
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจิตเวชศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางประสาทศัลยศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจักษุวิทยา
พส. 3

หมายเหตุ
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 1
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 1
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 1
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 1
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 1
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 1
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 1
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 1
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 1

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
10
11
12
13
14
15
16
17
18

วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาวิชา/วิชาเอก
ศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิกส์
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
รังสีวิทยาทัว่ ไป
รังสีวิทยารักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
นิติเวชศาสตร์
วิสญ
ั ญีวิทยา
เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป
ศัลยศาสตร์ ทวั่ ไป

ผลการพิจารณา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิกส์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางรังสีวิทยาวินิจฉัย
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางรังสีวิทยาทัว่ ไป
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางรังสีวิทยารักษาและเวชศาสตร์-นิวเคลียร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางนิติเวชศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางวิสญ
ั ญีวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ ทวั่ ไป
พส. 4

หมายเหตุ
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 1
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 1
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 1
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 1
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 1
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 1
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 1
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 1
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 1

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
20 วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
21 วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
22 วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
23 * วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
24 * วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
25 * วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
26 * วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
27 วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
19

สาขาวิชา/วิชาเอก
เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
โลหิตวิทยา
เวชศาสตร์ ป้องกัน
กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ
ประสาทวิทยา
ตจวิทยา
จิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น
อายุรศาสตร์ โรคเลือด
ศัลยศาสตร์ ทวารหนัก

ผลการพิจารณา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางโลหิตวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ป้องกัน
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางประสาทวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางตจวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์ โรคเลือด
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ ทวารหนัก
พส. 5

หมายเหตุ
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 1
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 1
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 1
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 2
โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ
โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ
โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ
โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 2

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
29 วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
30 วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
31 * วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
32 วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
33 วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
34 * วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
35 วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
36 * วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
28

สาขาวิชา/วิชาเอก
กุมารเวชศาสตร์ โรคไต
กุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจ
อายุรศาสตร์ โรคระบบการหายใจ
กุมารเวชศาสตร์ โรคเลือด
อายุรศาสตร์ โรคหัวใจ
อายุรศาสตร์ โรคไต
กุมารศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ ตกแต่ง
ศัลยศาสตร์ ทรวงอก

ผลการพิจารณา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์ โรคไต
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจ
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์ โรคระบบการหายใจ
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์ โรคเลือด
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์ โรคหัวใจ
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์ โรคไต
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารศัลยศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ ตกแต่ง
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ ทรวงอก
พส. 6

หมายเหตุ
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 2
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 2
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 2
โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 2
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 2
โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 2
โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
37 * วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
38 หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
39 หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
40 หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
41 หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
42 หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
43 หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
44 หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
45 หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาวิชา/วิชาเอก
ศัลยศาสตร์ ยโู รวิทยา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
พยาธิวิทยาคลีนิค
เวชศาสตร์ ป้องกันแขนงระบาดวิทยา
เวชศาสตร์ ป้องกันแขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิค
เวชศาสตร์ นิวเคลียร์
รังสีรักษา
รังสีวิทยาทัว่ ไป
จิตเวชศาสตร์

ผลการพิจารณา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ ยโู รวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางรังสีวิทยาวินิจฉัย
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยาคลีนิค
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ป้องกันแขนงระบาดวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ป้องกันแขนงเวชศาสตร์ ป้องกันคลินิค
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ นิวเคลียร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางรังสีรักษา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางรังสีวิทยาทัว่ ไป
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจิตเวชศาสตร์
พส. 7

หมายเหตุ
โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 3
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 3
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 3
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 3
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 3
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 3
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 3
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 3

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
46
47
48
49
50
51
52
53
54

หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาวิชา/วิชาเอก
นิติเวชศาสตร์
เวชศาสตร์ ป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์
วิสญ
ั ญีวิทยา
ประสาทศัลยศาสตร์
พยาธิวิทยากายวิภาค
พยาธิวิทยาทัว่ ไป
ศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิกส์
ศัลยศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์

ผลการพิจารณา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางนิติเวชศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางวิสญ
ั ญีวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางประสาทศัลยศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยากายวิภาค
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยาทัว่ ไป
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิกส์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์
พส. 8

หมายเหตุ
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 3
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 3
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 3
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 3
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 3
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 3
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 3
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 3
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 3

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
56 หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
57 หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
58 หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
59 หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
60 หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
61 หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
62 * หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
63 * หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
55

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการพิจารณา

อายุรศาสตร์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์
สูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป
เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
จักษุวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจักษุวิทยา
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
เวชศาสตร์ ป้องกันแขนงเวชศาสตร์ การบิน สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ป้องกันแขนงเวชศาสตร์ การบิน
ศัลยศาสตร์ ยโู รวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ ยโู รวิทยา
กุมารศัลยศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารศัลยศาสตร์
พส. 9

หมายเหตุ
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 3
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 3
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 3
เปลี่ยนเป็ นเวชศาสตร์ ครอบครัว
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 3
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 3
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 3
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 3
โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ
โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
64 * หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
65 * หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
66 * หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
67 * หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
68 หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
69 หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
70 หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
71 * หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
72 หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาวิชา/วิชาเอก
ประสาทวิทยา
จิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น
อายุรศาสตร์ โรคเลือด
กุมารเวชศาสตร์ โรคเลือด
ศัลยศาสตร์ ทรวงอก
ศัลยศาสตร์ ตกแต่ง
ศัลยศาสตร์ ทวารหนัก
ตจวิทยา
อายุรศาสตร์ โรคหัวใจ

ผลการพิจารณา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางประสาทวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์ โรคเลือด
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์ โรคเลือด
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ ทรวงอก
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ ตกแต่ง
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ ทวารหนัก
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางตจวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์ โรคหัวใจ
พส. 10

หมายเหตุ
โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ
โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ
โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ
โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 3
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 3
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 3
โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 3

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการพิจารณา

หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อายุรศาสตร์ โรคไต

79

วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เวชศาสตร์ ครอบครัว

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ครอบครัว

หลักสูตรทัว่ ไป
เดิมชื่อสาขาเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป
เริ่มปี การศึกษา 2542

80

วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศัลยศาสตร์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์

หลักสูตรต่อยอด (4 ปี )

73
74
75
76
77
78

อายุรศาสตร์ โรคระบบการหายใจ
กุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจ
กุมารเวชศาสตร์ โรคไต
กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ
เวชบาบัดวิกฤต

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์ โรคไต
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์ โรคระบบการหายใจ
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจ
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์ โรคไต
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชบาบัดวิกฤต

หมายเหตุ

พส. 11

อัตราเงินเดือนตามข้ อ 3
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 3
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 3
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 3
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 3
หลักสูตรต่อยอด(4 - 5 ปี )
เริ่มปี การศึกษา 2542 เป็ นต้ นไป

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการพิจารณา

หมายเหตุ

81

วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศัลยศาสตร์ ลาใส้ ใหญ่และทวารหนัก

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ ลาใส้ ใหญ่และทวารหนัก

หลักสูตรต่อยอด (4 ปี )
ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2544 เป็ นต้ นไป

82

วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิกส์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิกส์

หลักสูตรต่อยอด (4 ปี )

83

หนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญ รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางรังสีรักษาและมะเร็ งวิทยา

เดิมชื่อสาขาวิชารังสีรักษา

พส. 12

29. กระทรวงศึกษาธิการ
ประกอบด้ วยหลักสูตรของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ดังนี ้
1. กระทรวงศึกษาธิการ
2. กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน
3. กรมพลศึกษา
4. กรมสามัญศึกษา
5. วิทยาลัยชุมชน
6. กรมอาชีวศึกษา / สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7. วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน / สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
8. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีหลักสูตรกลางทีไ่ ม่ระบุคณะและทีร่ ะบุคณะวิชาทังหมด14
้
คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะคหกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน คณะนาฏศิลป์และดุริยางค์ คณะบริ หารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง คณะวิศวกรรมเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรม คณะศิลปศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ และคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
9. สานักงานสภาสถาบันราชภัฏ มีหลักสูตรกลางทีไ่ ม่ระบุคณะ และทีร่ ะบุคณะวิชาอีก 2 คณะ คือคณะวิทยาการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย

ศธ. 1

การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ มีดงั นี ้
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ นหรื อเทียบเท่า ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,760 บาท
2. ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั ้นสูง หรื ออนุปริ ญญา หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง หรื อประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั ้นสูง หรื อประกาศนียบัตรอย่างอื่น ทีม่ ีหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรื อไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรื อไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจาก
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 (สายวิทย์-คณิต) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,100 บาท
4. ปริ ญญาตรี หรื อหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั ้นสูง หรื อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิศกรรมศาสตร์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี
ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริ ญญา หรื อเทียบเท่า ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
5. ปริ ญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก ปวส. หรื ออนุปริญญาทีม่ ีหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
6. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรื อประกาศนียบัตรชั ้นสูง หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี ) หรื อเทียบเท่า ได้ รับอัตราเงินเดือน
ไม่สงู กว่า 8,700 บาท
7. ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี ) หรื อเทียบเท่า ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
8. ปริ ญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริญญาโทหรือเทียบเท่า ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 13,110 บาท

ศธ. 2

กระทรวงศึกษาธิการ
สาขาวิชา / วิชาเอก
ผลการรับรอง

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
1

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้ น

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

มัธยมศึกษาตอนต้ น

2

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

มัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

มัธยมศึกษาตอนปลาย(วิชาอาชีพ1)

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

มัธยมศึกษาตอนปลาย(วิชาอาชีพ2)

5

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
(วิชาอาชีพ 1)
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
(วิชาอาชีพ 2)
ประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชันต้
้ น

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

7

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

เกษตรกรรม

สาขาวิชา ทางนาฏศิลป์
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทางช่างไฟฟ้า ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรทัว่ ไป ทางเกษตรกรรม
สาขาวิชาก่อสร้ าง
ทางครุภณ
ั ฑ์
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

4

8
9

ครุภณ
ั ฑ์
คหกรรมศาสตร์

ศธ. 3

หมายเหตุ

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
เดิมชื่อสาขาวิชาช่างอิเล็กโทรนิคส์

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
10
11
12
13
14
15

16
17

สาขาวิชา / วิชาเอก

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

เคมีสิ่งทอ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ช่างเครื่องกลงานไม้

ช่างกลการเกษตร
ช่างกลโรงงาน
ช่างกลโลหะ
ช่างก่อสร้ าง
ช่างเขียนแบบเครื่องมือกล

ช่างเครื่องยนต์และดีเซล

ผลการรับรอง
สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ
ทางเคมีสิ่งทอ
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างกลการเกษตร ช่างเครื่องกลเกษตร
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างกล
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างกลโลหะ ทางช่างโลหะ
สาขาวิชาก่อสร้ าง
ทางช่างก่อสร้ าง ทางช่างโยธา
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
ทางช่างเขียนแบบเครื่องมือกล
ทางช่างเขียนแบบเครื่องกล
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างเครื่องกลงานไม้
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างยนต์ ทางยานยนต์
ทางช่างเครื่องยนต์และดีเซล ช่างยานยนต์
ศธ. 4

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ช่างเคลือบดินเผา

20

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

21

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ช่างต่อเรือ

18
19

22
23
24

ช่างจิ๊กและการทาเครื่องมือ

ช่างตัดเสื ้อ
ช่างทอผ้ า
ช่างท่อและประสาน

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางช่างเคลือบดินเผา ทางเครื่องเคลือบดินเผา
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างจิ๊กและการทาเครื่องมือ
ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างกลโลหะ
สาขาวิชาโลหะการ
ทางช่างโลหะ ทางเชื่อมโลหะ
ทางช่างโลหะการเชื่อมและโลหะแผ่น
ทางช่างเชื่อม ทางเชื่อมประสาน
สาขาวิชาการต่อเรื อ
ทางช่างต่อเรือ
สาขาวิชาผ้ าและเครื่องแต่งกาย
ทางช่างตัดเสื ้อ ทางตัดเย็บเสื ้อผ้ า
สาขาวิชาผ้ าและเครื่องแต่งกาย
ทางช่างทอผ้ า
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างท่อและประสาน ทางช่างเชื่อม

ศธ. 5

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
25
26
27
28
29
30
31

32

สาขาวิชา / วิชาเอก

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ช่างพิมพ์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ช่างวิทยุและโทรคมนาคม

ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างภาพ
ช่างไม้ อตุ สาหกรรม
ช่างยนต์
ช่างเย็บหนัง
ช่างโลหะรูปพรรณ

ผลการรับรอง
สาขาวิชาการพิมพ์
ทางช่างพิมพ์
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทางช่างไฟฟ้ากาลัง ทางช่างไฟฟ้า
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางช่างภาพ
สาขาวิชาก่อสร้ าง
ทางช่างไม้ ทางช่างไม้ อตุ สาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างยนต์ ทางยานยนต์ ทางช่างยานยนต์
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางช่างเย็บหนัง
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางช่างโลหะรูปพรรณ ทางหัตถกรรม
ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทางช่างวิทยุและโทรคมนาคม ทางช่างวิทยุ
ทางโทรคมนาคม
ศธ. 6

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
33
34
35
36
37
38
39
40

41

สาขาวิชา / วิชาเอก

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ช่างสารวจ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

วิศวกรรมสิ่งทอ

ช่างอิเล็กโทรนิคส์
เทคนิคเคมี
โทรคมนาคม
พณิชยการ
ภาษาต่างประเทศ
เลขานุการ
วิจิตรศิลป์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาก่อสร้ าง
ทางช่างสารวจ ทางช่างโยธา
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทางช่างอิเล็กโทรนิกส์ ทางช่างไฟฟ้า
สาขาวิชา ทางเทคนิคเคมี
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทางโทรคมนาคม ทางช่างโทรคมนาคม
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขาวิชาพณิชยการ
ทางภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาพณิชยการ
ทางเลขานุการ ทางการเลขานุการ
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางวิจิตรศิลป์ ทางศิลปกรรม
ทางวิจิตรศิลปกรรม ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
ทางวิศวกรรมสิ่งทอ
ศธ. 7

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
42
43
44

1
2
3

4

สาขาวิชา / วิชาเอก

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ศิลปประยุกต์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาคหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาคหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

การดูแลเด็กและผู้สงู อายุ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ช่างยนต์

ศิลปหัตถกรรม
ออกแบบอุตสาหกรรม(สาขาสิ่งทอ)

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางศิลปประยุกต์
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
ทางออกแบบอุตสาหกรรม(สิ่งทอ)

กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน
ธุรกิจอาหาร
ช่างเชื่อมอุตสาหกรรม

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางการดูแลเด็กและผู้สงู อายุ
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ทางธุรกิจอาหาร
สาขาวิชาโลหะการ
ทางช่างอุตสาหกรรม
ทางช่างเชื่อมอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างยนต์
ทางยานยนต์ ทางช่างยานยนต์

ศธ. 8

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

5

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ช่างอิเล็กทรอนิกส์อตุ สาหกรรม

6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ช่างอุตสาหกรรมเซรามิก

7

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

การจัดการ

8
9
10
11

การโรงแรมและการท่องเที่ยว
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ธุรกิจและบริการอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ผลการรับรอง
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างไฟฟ้า
ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์
ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์อตุ สาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างอุตสาหกรรม
ทางช่างอุตสาหกรรมเซรามิก
สาขาวิชาพณิชยการ
ทางการจัดการ
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ทางการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาพณิชยการ
ทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สาขาวิชาพณิชยการ
ทางธุรกิจและบริการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
ทางบริ หารธุรกิจ ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

ศธ. 9

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก
กรมการศาสนา

1

ประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 6

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

2

ประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 7

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

3

ประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 8

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

4

ประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 9

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

5

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

ครุศาสตร์

6

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์

7

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

ศาสนาและปรัชญา

8

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยา

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางการศึกษา
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางศาสนาและปรัชญา

สอบเทียบความรู้

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางจิตวิทยา

มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ

ศธ. 10

สอบเทียบความรู้
สอบเทียบความรู้
เทียบเท่าปริ ญญาตรี
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยฯ
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยฯ
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยฯ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

9

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

บาลีและสันสกฤต

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางบาลีและสันสกฤต
ทางภาษาโบราณ

มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ

10

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

โบราณคดี

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางโบราณคดี

มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ

11

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางประวัติศาสตร์

มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ

12

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

ปรัชญา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางปรัชญา

มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ

13

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

พุทธศาสตร์

มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ

14

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางพุทธศาสตร์
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางภาษาไทย

15

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางภาษาฝรั่งเศส

มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ

16

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

ภาษาศาสตร์

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางภาษาศาสตร์

มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ

ศธ. 11

มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

17

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางภาษาอังกฤษ

มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ

18

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

ศาสนาเปรี ยบเทียบ

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางศาสนาเปรี ยบเทียบ

มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ

19

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

สังคมวิทยา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางสังคมวิทยา

มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ

กรมพลศึกษา
1

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง

นันทนาการ

2

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง

พลศึกษา

3

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง

รักษาความปลอดภัยและพลศึกษา

4

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง

สุขศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางนันทนาการ ทางสันทนาการ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา
ทางรักษาความปลอดภัยและพลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา

ศธ. 12

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก
กรมสามัญศึกษา

1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

การก่อสร้ าง

2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

การดนตรี

3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

การถ่ายภาพ

4

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

การประชาสัมพันธ์

5

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เกษตรกรรม

6
7

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

คหกรรม
ช่างกลโลหะ

8

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างต่อเรือไม้ -เหล็ก

ผลการรับรอง

สาขาวิชาก่อสร้ าง
ทางช่างก่อสร้ าง ทางการก่อสร้ าง ทางช่างโยธา
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางการดนตรี
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางการถ่ายภาพ ทางศิลปประยุกต์
สาขาวิชาพณิชยการ
ทางการประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรกรรม ทางการเกษตร
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างกลโลหะ ทางช่างโลหะ
ทางช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาการต่อเรื อ
ทางช่างต่อเรือไม้ -เหล็ก ทางช่างต่อเรือ

ศธ. 13

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

9

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างเทคนิคการผลิต

10

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างพิมพ์

11

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

12

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างยนต์

13

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เทคนิคแว่นตาและเลนซ์

14

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์

15
16

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

พณิชยการ
ศิลปหัตถกรรม

17

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ผลการรับรอง
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
ทางช่างเทคนิคการผลิต
สาขาวิชาการพิมพ์
ทางช่างพิมพ์
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทางช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ทางช่างไฟฟ้า
ทางอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างยนต์ ทางยานยนต์
สาขาวิชาแว่นตาและเลนส์
ทางเทคนิคแว่นตาและเลนส์
สาขาวิชาการพิมพ์
ทางธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทางการท่องเที่ยว
ศธ. 14

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
18

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สาขาวิชา / วิชาเอก
อุตสาหกรรมสิ่งทอ

ผลการรับรอง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
ทางอุตสาหกรรมสิ่งทอ

วิทยาลัยชุมชน
1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

การกีฬาและสุขภาพ

2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ขับร้ องสากล

3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

แจสดานซ์

4

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างกลโรงงาน

5

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างก่อสร้ างทัว่ ไป

6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างไฟฟ้า

7

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างยนต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางการกีฬาและสุขภาพ
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางขับร้ องสากล ทางคีตศิลป์สากล
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางแจสดานซ์ ทางนาฏศิลป์สากล
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาการก่อสร้ าง
ทางช่างก่อสร้ าง ทางช่างโยธา
ทางช่างก่อสร้ างทัว่ ไป
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทางช่างไฟฟ้า
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างยนต์
ศธ. 15

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

8

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ดนตรีสากล

9

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เทคนิคการพิมพ์

10

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

พณิชยการ

11

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

การจัดการธุรกิจเทนนิส

12

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

การจัดการธุรกิจรักษาความปลอดภัย

13

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

การจัดการธุรกิจว่ายน ้า

14

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

การจัดการอุตสาหกรรม

15

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

การตลาด

16

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

การบริ หารงานนันทนาการในสถานประกอบการ

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางดนตรี สากล ทางดุริยางค์สากล
สาขาวิชาการพิมพ์
ทางเทคนิคการพิมพ์
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจเทนนิส
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจรักษาความปลอดภัย
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจว่ายน ้า
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารงานนันทนาการในสถานประกอบการ

ศธ. 16

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

17

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

การบริ หารทรัพยากรมนุษย์

18

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

การบริ หารศูนย์สขุ ภาพ

19

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

การบัญชี

20

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ขับร้ องสากล

21

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

คอมพิวเตอร์

22

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

23

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เคมีปฏิบตั ิการ

24

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

แจสดานซ์

25

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างก่อสร้ างเพือ่ การบูรณะโบราณสถาน

ผลการรับรอง
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมุนษย์
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
ทางการบริหารศูนย์สขุ ภาพ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางขับร้ องสากล
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมีปฏิบตั ิการ
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
สาขาวิชาแจสดานซ์
สาขาวิชาการก่อสร้ าง
ทางช่างโยธา ทางช่างก่อสร้ าง
ทางช่างก่อสร้ างเพือ่ การบูรณะโบราณสถาน
ศธ. 17

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

26

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างโยธาเพือ่ การบูรณะโบราณสถาน

27

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างศิลปกรรมเพือ่ การบูรณะโบราณสถาน

28

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างสารวจเพือ่ การบูรณะโบราณสถาน

29

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างสารวจ

30

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ดนตรีสากล

31

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เทคนิคภาพพิมพ์

32

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เทคโนโลยีการยาง

สาขาวิชาโยธา
ทางช่างโยธา
ทางช่างโยธาเพือ่ การบูรณะโบราณสถาน
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางช่างศิลปกรรมเพือ่ การบูรณะโบราณสถาน
สาขาวิชาสารวจ
ทางช่างโยธา ทางช่างสารวจ
ทางช่างสารวจเพือ่ การบูรณะโบราณสถาน
สาขาวิชาสารวจ
ทางช่างโยธา ทางช่างสารวจ
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางการดนตรี ทางดุริยางคศิลป์
ทางดนตรี สากล
สาขาวิชาการพิมพ์
ทางศิลปประยุกต์ ทางศิลปหัตถกรรม
ทางเทคนิคภาพพิมพ์
สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม
ทางเทคโนโลยีการยาง

ศธ. 18

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

33

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เทคโนโลยีภมู ิทศั น์

สาขาวิชาเทคโนโลยีภมู ิทศั น์

34

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม

35

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม

36

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม
ทางสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
ทางธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

37

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

38

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

วารสารและการประชาสัมพันธ์

39

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

วิทยาศาสตร์ ความปลอดภัย

40

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

อุตสาหกรรมเกษตร

41

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ทางวารสารและการประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัย
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
ทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ศธ. 19

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก
ผลการรับรอง
กรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา / สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1

ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายอาชีพ

ช่างเขียนแบบเครื่องกล

สาขาวิชาเครี่องมือกลและซ่อมบารุง
ทางช่างเขียนแบบเครื่องกล ทางช่างเขียนแบบ

2

ช่างอิเล็กโทรนิกส์

3

ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายอาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทางช่างอิเล็กโทรนิกส์ ทางช่างไฟฟ้า
สาขาวิชาก่อสร้ าง
ทางช่างก่อสร้ าง ทางช่างโยธา

4

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

การจัดการธุรกิจประมง

5

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

การดนตรี

6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

การถ่ายภาพ

7

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

การประชาสัมพันธ์

การก่อสร้ าง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรกรรม ทางการประมง
ทางการจัดการธุรกิจประมง
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางการดนตรี
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางการถ่ายภาพ ทางศิลปประยุกต์
สาขาวิชาพณิชยการ
ทางการประชาสัมพันธ์
ศธ. 20

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

8

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

การแปรรูปสัตว์น ้า

สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น ้า
ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม
ทางการประมง ทางการแปรรูปสัตว์น ้า
สาขาวิชาการพิมพ์
ทางช่างพิมพ์
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ทางการโรงแรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางการออกแบบ ทางศิลปประยุกต์
ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรกรรม ทางการเกษตร

9

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

การพิมพ์

10

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

การโรงแรม

11

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

การออกแบบ

12

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เกษตรกรรม

13

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เกษตรและเทคโนโลยี

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางเกษตรและเทคโนโลยี

14

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เกษตรศาสตร์

15

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

คหกรรม

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรม
ศธ. 21

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

16

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เคมีสิ่งทอ

17

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เครื่องเคลือบดินเผา

18

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เครื่องประดับอัญมณี

19

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างกลโรงงาน

20

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างกลโลหะ

21

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างเครื่องจักรกลงานไม้

22

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างเคหภัณฑ์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ
ทางเคมีสิ่งทอ
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางเครื่องเคลือบดินเผา ทางหัตถกรรม
ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางเครื่องประดับอัญมณี ทางหัตถกรรม
ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างกลโลหะ ทางช่างโลหะ
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างเครื่องจักรกลงานไม้
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรื อนและตกแต่งภายใน
ทางช่างเคหภัณฑ์

ศธ. 22

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

23

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างเชื่อมโลหะ

24

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างซ่อมบารุง

25

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างต่อเรือ

26

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างต่อเรือไม้ -เหล็ก

27

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างทองหลวง

28

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างเทคนิคการผลิต

29

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างเทคนิคสถาปั ตยกรรม

ผลการรับรอง
สาขาวิชาโลหะการ
ทางช่างเชื่อมโลหะ ทางช่างเชื่อม ทางช่างโลหะ
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
ทางช่างซ่อมบารุง
สาขาวิชาการต่อเรื อ
ทางช่างต่อเรือ
สาขาวิชาการต่อเรื อ
ทางช่างต่อเรือไม้ -เหล็ก ทางช่างต่อเรือ
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางช่างทองหลวง ทางหัตถกรรม
ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาเครื่องกลและซ่อมบารุง
ทางช่างเทคนิคการผลิต
สาขาวิชาก่อสร้ าง
ทางสถาปั ตยกรรม
ทางช่างเทคนิคสถาปั ตยกรรม

ศธ. 23

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

30

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างประมง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม
ทางการประมง ทางช่างประมง
สาขาวิชาการพิมพ์
ทางช่างพิมพ์

31

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างพิมพ์

32

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างไฟฟ้ากาลัง

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทางช่างไฟฟ้ากาลัง ทางช่างไฟฟ้า

33

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทางช่างไฟฟ้า ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์
ทางช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

34

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างยนต์

สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างยนต์

35

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างสารวจ

สาขาวิชาก่อสร้ าง
ทางช่างสารวจ ทางช่างโยธา

36

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เทคนิคแว่นตาและเลนส์

สาขาวิชาแว่นตาและเลนส์
ทางเทคนิคแว่นตาและเลนส์

ศธ. 24

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

37

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทศั น์

สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางการถ่ายภาพ
ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทศั น์
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอสิกส์
ทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม ทางช่างไฟฟ้า
ทางช่างโทรคมนาคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
ทางเทคโนโลยีสิ่งทอ
สาขาวิชาพณิชยการ
ทางธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์

38

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เทคโนโลยีโทรคมนาคม

39

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เทคโนโลยีสิ่งทอ

40

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์

41

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประมงทะเล

สาขาวิชาประมงทะเล
ทางเกษตรกรรม ทางการประมง

42

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

พณิชยการ

สาขาวิชาพณิชยการ

43

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า

สาขาวิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม
ทางการประมง ทางเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า

ศธ. 25

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

44

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

วิจิตรศิลป์

45

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

วิทยาการการเจียระไนอัญมณี

46

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ศิลปหัตถกรรม

47

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อุตสาหกรรมเครื่องหนัง

48

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

49

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางวิจิตรศิลป ทางศิลปกรรม
ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางวิทยาการการเจียระไนอัญมณี
ทางเครื่องประดับอัญมณี
ทางหัตถกรรม ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางศิลปหัตถกรรม ทางอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
ทางหัตถกรรม
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
ทางอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ศธ. 26

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

50

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อุตสาหกรรมเสื ้อผ้ าสาเร็จรูป

51

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

53

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ธุรกิจเกษตร

54

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

พืชกรรม

55

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม

56

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

สัตวบาล

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม

52

ช่างเกษตร

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเสื ้อผ้ าสาเร็จรูป
ทางช่างตัดเสื ้อ
ทางช่างตัดเย็บเสื ้อผ้ าและเครื่องแต่งกาย
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางช่างเกษตร ทางการเกษตร
ทางเกษตรกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางธุรกิจเกษตร ทางการเกษตร
ทางเกษตรกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชกรรม ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม

ศธ. 27

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

57

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมการเกษตร

58

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาคหกรรม

คหกรรมศาสตร์

59

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาคหกรรม

คหกรรมศาสตร์ ทวั่ ไป

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ ทวั่ ไป

60

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาคหกรรม

ผ้ าและเครื่องแต่งกาย

สาขาวิชาผ้ าและเครื่องแต่งกาย

61

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาคหกรรม

อาหารและโภชนาการ

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

62

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ช่างกลเรือ

สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างกลเรื อ
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางอุตสาหกรรม ทางช่างกลโรงงาน
ทางช่างกลโลหะ ทางช่างโลหะ

63

ช่างกลโรงงาน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางอุตสาหกรรมการเกษตร
ทางเกษตรกรรม
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ศธ. 28

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

64

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ช่างก่อสร้ าง

สาขาวิชาก่อสร้ าง
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างโยธา
ทางช่างก่อสร้ าง

65

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ช่างเขียนแบบเครื่องกล

66

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ช่างครุภณ
ั ฑ์

67

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ช่างเคหภัณฑ์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างเขียนแบบ
ทางช่างเขียนแบบเครื่องกล
สาขาวิชาก่อสร้ าง
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างครุภณ
ั ฑ์
ทางช่างไม้
สาขาวิชาก่อสร้ าง
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างเคหภัณฑ์
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างกลโลหะ
ทางช่างกลโรงงาน
ทางช่างจิ๊กและการทาเครื่องมือ
สาขาวิชาโลหะการ
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างเชื่อม
ทางช่างโลหะ ทางช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

68

69

ช่างจิ๊กและการทาเครื่องมือ

ศธ. 29

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
70
71
72
73
74
75

76
77

สาขาวิชา / วิชาเอก

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ช่างต่อเรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ช่างต่อเรือ สาขาช่างต่อเรือเหล็ก

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ช่างพิมพ์

ช่างต่อเรือ สาขาช่างต่อเรือไม้

ช่างตัดเสื ้อ
ช่างทอผ้ า
ช่างเทคนิคสถาปั ตยกรรม

ช่างไฟฟ้า

ผลการรับรอง
สาขาวิชาการต่อเรื อ
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างต่อเรือ
สาขาวิชาการต่อเรื อ
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างต่อเรื อ
สาขาวิชาการต่อเรื อ
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างต่อเรือ
สาขาวิชาผ้ าและเครื่องแต่งกาย
ทางช่างตัดเสื ้อ ทางช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาผ้ าและเครื่องแต่งกาย
ทางช่างทอผ้ า ทางช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาก่อสร้ าง
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางสถาปั ตยกรรม
ทางช่างเทคนิคสถาปั ตยกรรม
สาขาวิชาการพิมพ์
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างพิมพ์
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างไฟฟ้า

ศธ. 30

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

78

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ช่างไฟฟ้ากาลัง

79

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ช่างภาพ

82

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ช่างวิทยุและโทรคมนาคม

83

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ช่างสารวจ

80
81

ช่างยนต์
ช่างเย็บหนัง

ผลการรับรอง
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างไฟฟ้า
ทางช่างไฟฟ้ากาลัง
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างภาพ
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างยนต์
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางช่างเย็บหนัง ทางหัตถกรรม
ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทางช่างวิทยุและโทรคมนาคม ทางช่างวิทยุ
ทางช่างโทรคมนาคม ทางช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาก่อสร้ าง
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างโยธา
ทางช่างสารวจ

ศธ. 31

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

84

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ช่างอิเล็กโทรนิกส์

85

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

เทคนิคการเคมี

86

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาประมง

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

87

แปรรูปสัตว์น ้า

88

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาประมง

เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า

89

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

90

การขาย

ผลการรับรอง
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างไฟฟ้า
ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชา ทางช่างอุตสาหกรรม ทางเทคนิคการเคมี
ทางเคมี
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น ้า
ทางการเกษตร ทางการประมง
ทางแปรรูปสัตว์น ้า
สาขาวิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
ทางการเกษตร ทางการประมง
ทางเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
สาขาวิชาพาณิชยการ
สาขาวิชาพณิชยการ
ทางการขาย
ศธ. 32

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

การบัญชี

95

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

เลขานุการ

สาขาวิชาพณิชยการ
ทางเลขานุการ

96

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาศิลปกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

พณิชยการ

สาขาวิชาพณิชยการ

ศิลปกรรม

สาขาวิชาศิลปกรรม

งานดิน

สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางงานดิน ทางหัตถกรรม ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางงานทอ ทางหัตถกรรม ทางศิลปหัตถกรรม

91
92
93
94

97
98
99

การเลขานุการ
บัญชี
ภาษาต่างประเทศ

งานทอ

สาขาวิชาพณิชยการ
ทางการบัญชี
สาขาวิชาพณิชยการ
ทางการเลขานุการ
สาขาวิชาพณิชยการ
ทางการบัญชี
สาขาวิชาพณิชยการ
ทางภาษาต่างประเทศ

ศธ. 33

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

100

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาหัตถกรรม

งานทอ+ย้ อม

101

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาหัตถกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาหัตถกรรม

งานไม้

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาหัตถกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาหัตถกรรม

งานรัก

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

งานโลหะรูปพรรณ

102
103

104
105

106

งานไม้
งานไม้ ไผ่+หวาย

งานโลหะ

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางงานทอ+ย้ อม ทางหัตถกรรม
ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางงานไม้ ทางหัตถกรรม ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางงานไม้ ทางหัตถกรรม ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางงานไม้ ไผ่+หวาย ทางหัตถกรรม
ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางงานรัก ทางหัตถกรรม ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางงานโลหะ ทางหัตถกรรม
ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางงานโลหะรูปพรรณ ทางหัตถกรรม
ทางศิลปหัตถกรรม
ศธ. 34

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาหัตถกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาหัตถกรรม

งานหนัง

110

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ช่างโลหะรูปพรรณ

111

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง

112

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

วิจิตรศิลป์

113

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ศิลปประยุกต์

107
108
109

งานหนัง
งานหล่อ

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางงานหนัง ทางหัตถกรรม ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางงานหนัง ทางหัตถกรรม ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางงานหล่อ ทางหัตถกรรม ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางช่างโลหะรูปพรรณ ทางหัตถกรรม
ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ทางหัตถกรรม
ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางวิจิตรศิลป์ ทางศิลปกรรม
ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางศิลปประยุกต์ ทางศิลปหัตถกรรม

ศธ. 35

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ศิลปหัตถกรรม

119

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ภาษาต่างประเทศธุรกิจบริการ

120

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

เคมีสิ่งทอ

114
115
116
117
118

121

สิ่งทอ
การท่องเที่ยว
การโรงแรม
การโรงแรมและการท่องเที่ยว

เทคโนโลยีสิ่งทอ

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาผ้ าและเครื่องแต่งกาย
ทางสิ่งทอ ทางหัตถกรรม ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ทางการท่องเที่ยว ทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ทางการโรงแรม ทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ทางการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ทางภาษาต่างประเทศธุรกิจบริการ
ทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ
ทางเคมี ทางอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
ทางสิ่งทอ ทางอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ศธ. 36

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ช่างชานาญงาน)

อุตสาหกรรมเสื ้อผ้ าสาเร็จรูป

124

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

การก่อสร้ าง

125

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

การต่อเรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

122
123

126
127
128

129

ช่างซ่อมบารุงโรงงานอุตสาหกรรม

การพิมพ์
เครื่องกล
เครื่องมือกลและซ่อมบารุง

ผลการรับรอง
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเสื ้อผ้ าสาเร็จรูป
ทางอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
ทางช่างซ่อมบารุงโรงงานอุตสาหกรรม
ทางช่างกลโลหะ
สาขาวิชาก่อสร้ าง
ทางช่างโยธา ทางช่างอุตสาหกรรม
ทางช่างก่อสร้ าง
สาขาวิชาการต่อเรื อ
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางการต่อเรือ
สาขาวิชาการพิมพ์
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางการพิมพ์
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางเครื่องกล
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างเครื่องกล
ทางเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างไฟฟ้า
ศธ. 37

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

130

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

โลหะการ

131

แว่นตาและเลนส์

132

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

133

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

การเงินและการธนาคาร

134

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

การจัดการ

135

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

การตลาด

136

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

การบัญชี

137

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เกษตรกรรม

การขาย

ผลการรับรอง
สาขาวิชาโลหะการ
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างโลหะ
ทางช่างกลโลหะ ทางโลหะการ
สาขาวิชาแว่นตาและเลนส์
ทางช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการตลาด
ทางพณิชยการ ทางการขาย
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ทางพณิชยการ ทางการเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป
ทางบริ หารธุรกิจ ทางการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
ทางพณิชยการ ทางการตลาด
สาขาวิชาการบัญชี
ทางพณิชยการ ทางการบัญชี
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรกรรม

ศธ. 38

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

138

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

คหกรรมศาสตร์ ทวั่ ไป

สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ ทวั่ ไป

139

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

140

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

จิตรกรรมไทย

141

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

จิตรกรรมสากล

142

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างกลโลหะ

143

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างก่อสร้ าง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ทางบริ หารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางจิตรกรรมไทย ทางศิลปหัตถกรรม
ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์
ทางวิจิตรศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางจิตรกรรมสากล ทางศิลปหัตถกรรม
ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์
ทางวิจิตรศิลปกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างกลโลหะ ทางช่างโลหะ
ทางช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาการก่อสร้ าง
ทางช่างก่อสร้ าง ทางช่างโยธา

ศธ. 39

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

144

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์

145

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม

146

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างเคหภัณฑ์

147

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างซ่อมบารุงโรงงานอุตสาหกรรม

148

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างเทคโนโลยีการผลิต

149

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างพิมพ์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างอุตสาหกรรม
ทางช่างเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
ทางช่างเครื่องมือวัดและควบคุมใน-อุตสาหกรรม
ทางช่างไฟฟ้า ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรื อนและตกแต่งภายใน
ทางช่างเคหภัณฑ์
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
ทางช่างอุตสาหกรรม
ทางช่างซ่อมบารุงโรงงานอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างเทคนิคการผลิต
ทางช่างเทคโนโลยีการผลิต
สาขาวิชาการพิมพ์
ทางช่างพิมพ์

ศธ. 40

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

150

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างไฟฟ้ากาลัง

151

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างภาพ

152

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างยนต์

153

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างโยธา

154

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างโลหะรูปพรรณ

155

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างสารวจ

156

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างอุตสาหกรรมเกษตร

157

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างอุตสาหกรรมหนัง

ผลการรับรอง
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
ทางช่างไฟฟ้ากาลัง ทางช่างไฟฟ้า
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทศั น์
ทางช่างภาพ
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างยนต์
สาขาวิชาโยธา
ทางช่างโยธา ทางช่างก่อสร้ าง
สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
ทางช่างโลหะรูปพรรณ ทางหัตถกรรม
สาขาวิชาสารวจ
ทางช่างสารวจ ทางช่างโยธา
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ทางช่างอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเครื่องหนัง
ทางช่างอุตสาหกรรมหนัง ทางหัตถกรรม
ทางศิลปหัตถกรรม
ศธ. 41

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

158

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เทคนิคการเคมี

สาขาวิชา ทางเทคนิคการเคมี ทางเคมี
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ทางเทคนิคอุตสาหกรรม

159

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เทคนิคอุตสาหกรรม

160

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เทคโนโลยีการบริการรถยนต์

สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างยนต์
ทางเทคโนโลยีการบริการรถยนต์

161

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เทคโนโลยีตวั ถังและสีรถยนต์

สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างยนต์
ทางเทคโนโลยีตวั ถังและสีรถยนต์

162

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เทคโนโลยีรถยนต์

163

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ธุรกิจการค้ าระหว่างประเทศ

164

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

บัญชี

สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างยนต์
ทางเทคโนโลยีรถยนต์
สาขาวิชาธุรกิจการค้ าระหว่างประเทศ
ทางธุรกิจการค้ าระหว่างประเทศ
สาขาวิชาการบัญชี
ทางพณิชยการ ทางบัญชี
ศธ. 42

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

165

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ประติมากรรมไทย

166

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ประติมากรรมสากล

167

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ผลิตภัณฑ์หนังหรือผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง

168

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ผ้ าและเครื่องแต่งกาย

169

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

แพทย์แผนโบราณแบบประยุกต์

170

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ภาพพิมพ์หรือศิลปภาพพิมพ์

171

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เลขานุการ

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางประติมากรรมไทย
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางประติมากรรมสากล
สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
ทางหัตถกรรม
ทางผลิตภัณฑ์หนังหรื อผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
ทางผ้ าและเครื่องแต่งกาย
ทางคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์
ทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ทางแพทย์แผนโบราณแบบประยุกต์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางภาพพิมพ์หรือศิลปภาพพิมพ์
ทางภาพพิมพ์ ทางศิลปภาพพิมพ์
สาขาวิชาการเลขานุการ
ทางเลขานุการ
ศธ. 43

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

172

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

สถาปั ตยกรรม

สาขาวิชาเทคนิคสถาปั ตยกรรม
ทางสถาปั ตยกรรม

173

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

สหกรณ์

174

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

หัตถกรรม

175

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

หัตถศิลป์

176

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ออกแบบตกแต่ง

177

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ออกแบบผลิตภัณฑ์

178

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ออกแบบพาณิชยศิลป์

179

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

อาหารและโภชนาการ

สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์
ทางสหกรณ์
สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
ทางหัตถกรรม ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
ทางหัตถศิลป์ ทางหัตถกรรม
ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาการออกแบบ
ทางออกแบบตกแต่ง
สาขาวิชาการออกแบบ
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาวิชาการออกแบบ
ทางออกแบบพาณิชยศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ทางคหกรรมศาสตร์

ศธ. 44

หมายเหตุ

รับรองเฉพาะผู้จบปี 2526 และ 2527

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

180

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

อิเล็กโทรนิกส์

181

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

182

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

การประมง

183

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรกรรม ทางการเกษตร

184

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

186

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี ้ยงไหม

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร
สาขาวิชาช่างกลการเกษตร
ทางการเกษตร ทางช่างเครื่องกล
ทางเครื่องกลเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี ้ยงไหม
ทางการเกษตร

187

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีภมู ิทศั น์

185

ช่างกลเกษตร

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ทางช่างไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
ทางอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขาวิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
ทางการประมง ทางการเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีภมู ิทศั น์
ทางการเกษตร
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หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

188

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม
ทางการเกษตร ทางสิ่งแวดล้ อม

189

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

สัตวศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์
ทางธุรกิจเกษตร ทางการเกษตร
สาขาวิชาพืชศาสตร์
ทางการเกษตร
สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์
ทางการสหกรณ์
สาขาวิชาสัตวรักษ์
ทางการเกษตร ทางสัตวศาสตร์
ทางสัตวบาล ทางสัตวรักษ์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ทางการเกษตร ทางสัตวบาล ทางสัตวศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม
ทางการเกษตร ทางอุตสาหกรรมเกษตร

190
191
192
193

194
195

ธุรกิจเกษตร
พืชศาสตร์
สหกรณ์
สัตวรักษ์

อุตสาหกรรมเกษตร
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หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาคหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาคหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาคหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาคหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาคหกรรม

การโรงแรม

201

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาคหกรรม

อุตสาหกรรมอาหาร

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
ทางคหกรรมศาสตร์ ทางการอาหาร
ทางอุตสาหกรรมอาหาร

202

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

การทอผ้ าไหมและผ้ าพื ้นเมือง

สาขาวิชาเทคโนโลยีการทอผ้ าไหมและผ้ าพื ้นเมือง
ทางการทอผ้ าไหมและผ้ าพื ้นเมือง
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางอุตสาหกรรมสิ่งทอ

196
197
198
199
200

คหกรรมธุรกิจ
คหกรรมศาสตร์ ทวั่ ไป
ผ้ าและเครื่องแต่งกาย
อาหารและโภชนาการ

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
ทางการโรงแรม ทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมธุรกิจ
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ ทวั่ ไป ทางคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
ทางคหกรรมศาสตร์ ทางผ้ าและเครื่องแต่งกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ทางคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ
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หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

การพิมพ์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

เคมีสิ่งทอ

207

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ช่างเขียนแบบเครื่องกล

208

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม
ช่างเคหภัณฑ์

203
204

205
206

209

เคมีปฏิบตั ิการ

ช่างก่อสร้ าง

ผลการรับรอง
สาขาวิชาการพิมพ์
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางการพิมพ์
สาขาวิชา ทางเคมี ทางเคมีปฏิบตั ิการ
ทางช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางเคมี ทางเคมีสิ่งทอ
สาขาวิชาการก่อสร้ าง
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างโยธา
ทางช่างก่อสร้ าง
สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างเขียนแบบ
ทางช่างเขียนแบบเครื่องกล
สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทางช่างไฟฟ้า
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรื อน
และตกแต่งภายใน
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างเคหภัณฑ์
ศธ. 48

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ช่างต่อเรือ

212

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ช่างเทคนิคการหล่อ

213

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ช่างเทคนิคไฟฟ้ากาลัง

214

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ช่างเทคนิคโลหะ

215

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ช่างเทคนิควิศวกรรมอากาศยาน

210
211

ช่างเทคนิคการผลิต

ผลการรับรอง
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการต่อเรือ
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างต่อเรือ
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างกลโรงงาน
ทางช่างเทคนิคการผลิต
สาขาวิชาเทคนิคการหล่อ
ทางช่างโลหะ ทางช่างอุตสาหกรรม
ทางช่างเทคนิคการหล่อ
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างไฟฟ้า
ทางช่างเทคนิคไฟฟ้ากาลัง
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
ทางช่างเทคนิคโลหะ ทางช่างอุตสาหกรรม
ทางช่างโลหะ
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางเทคนิควิศวกรรมอากาศยาน
ทางชางอุตสาหกรรม ทางช่างยนต์
ทางช่างเทคนิควิศวกรรมอากาศยาน
ศธ. 49

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

216

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ช่างเทคนิคแว่นตาและเลนส์

217

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ช่างเทคนิคสถาปั ตยกรรม

218

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

219

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ช่างไฟฟ้ากาลัง

220

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ช่างยนต์

221

ช่างโยธา

ผลการรับรอง
สาขาวิชาเทคนิคแว่นตาและเลนส์
ทางช่างอุตสาหกรรม
ทางช่างเทคนิคแว่นตาและเลนส์
สาขาวิชาเทคนิคสถาปั ตยกรรม
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางสถาปั ตยกรรม
ทางช่างเทคนิคสถาปั ตยกรรม
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ทางช่างอุตสาหกรรม
ทางช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างไฟฟ้า
ทางช่างไฟฟ้ากาลัง
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างยนต์
สาขาวิชาโยธา
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างโยธา
ทางช่างก่อสร้ าง

ศธ. 50

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

222

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ช่างสารวจ

223

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

224

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

227

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีการทอผ้ าไหมและผ้ าพื ้นเมือง

228

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

225
226

เทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่
เทคนิคอุตสาหกรรม

ผลการรับรอง
สาขาวิชาสารวจ
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างโยธา
ทางช่างสารวจ
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างไฟฟ้า
ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
ทางสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างเหมืองแร่
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ทางช่างอุตสาหกรรม
ทางช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการทอผ้ าไหมและผ้ าพื ้นเมือง
ทางช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางคอมพิวเตอร์
ศธ. 51

หมายเหตุ

เดิมชื่อสาขาการทอผ้ าไหมและผ้ าพื ้นเมือง

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

229

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีโทรคมนาคม

230

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีปิโตรเลียม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ปิ โตรเคมี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

231
232
233
234

235

เทคโนโลยียาง
เทคโนโลยีสิ่งทอ

เมคคาทรอนิกส์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างไฟฟ้า
ทางช่างโทรคมนาคม
สาขาวิชาปิ โตรเคมี
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยียาง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
ทางสิ่งทอ ทางช่างอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสิ่งทอ
สาขาวิชาปิ โตรเคมี
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางเคมี
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
ทางช่างไฟฟ้า ทางช่างอุตสาหกรรม
ทางช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
ทางช่างอุตสาหกรรม
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

ศธ. 52

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

236

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมเสื ้อผ้ าสาเร็จรูป

237

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การเงินและการธนาคาร

238

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การจัดการงานบุคคล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การตลาด

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การประชาสัมพันธ์

239
240
241
242
243

การจัดการธุรกิจค้ าปลีก

การบัญชี

การเลขานุการ

ผลการรับรอง
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเสื ้อผ้ าสาเร็จรูป
ทางช่างอุตสาหกรรม
ทางอุตสาหกรรมเสื ้อผ้ าสาเร็จรูป
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ทางบริ หารธุรกิจ ทางพณิชยการ
ทางการเงินการธนาคาร
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ทางบริ หารธุรกิจ ทางการจัดการงานบุคคล
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้ าปลีก
ทางบริ หารธุรกิจ ทางพณิชยการ
สาขาวิชาการตลาด
ทางบริ หารธุรกิจ ทางพณิชยการ
สาขาวิชาการบัญชี
ทางบริ หารธุรกิจ ทางพณิชยการ ทางการบัญชี
สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ทางบริ หารธุรกิจ ทางการประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาการเลขานุการ
ทางบริ หารธุรกิจ ทางการเลขานุการ
ศธ. 53

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
244
245

246
247
248
249
250

สาขาวิชา / วิชาเอก

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ธุรกิจการโรงแรม

ธุรกิจการค้ าระหว่างประเทศ

ธุรกิจบริการ
ธุรกิจประกันภัย
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจสถานพยาบาล

ผลการรับรอง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ทางบริ หารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจการค้ าระหว่างประเทศ
ทางบริ หารธุรกิจ
ทางธุรกิจการค้ าระหว่างประเทศ
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
ทางธุรกิจการโรงแรม ทางบริ หารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้ าปลีก
ทางบริ หารธุรกิจ ทางธุรกิจบริการ
สาขาวิชาธุรกิจประกันภัย
ทางบริ หารธุรกิจ ทางธุรกิจประกันภัย
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
ทางธุรกิจโรงแรม ทางบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
ทางบริ หารธุรกิจ ทางธุรกิจสถานพยาบาล
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หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

251

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์

สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ทางธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
ทางบริ หารธุรกิจ ทางนิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน

252

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
ทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทางบริหารธุรกิจ

253

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาประมง

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาประมง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาประมง

การเดินเรื อ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
ทางบริ หารธุรกิจ ทางอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขาวิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
ทางการเกษตร ทางการประมง
ทางการจัดการธุรกิจประมง
สาขาวิชาการควบคุมเรือประมง
ทางการเดินเรือ ทางการเกษตร ทางการประมง
สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น ้า
ทางการเกษตร การประมง
เครื่องมือประมง

254

255
256

การจัดการธุรกิจประมง

เครื่องมือประมง

ศธ. 55

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

257

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาประมง

ช่างประมง

258

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาประมง

เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมประมง

259

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาประมง

เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า

260

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม

การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ

261

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม

การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี

ผลการรับรอง
สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น ้า
ทางช่างประมง ทางการเกษตร
ทางการประมง
สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น ้า
ทางการเกษตร ทางการประมง,
ทางเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมประมง
สาขาวิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
ทางการเกษตร ทางการประมง
ทางเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
สาขาวิชาการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ
ทางศิลปกรรม ทางศิลปประยุกต์
ทางวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
ทางศิลปกรรม ทางศิลปประยุกต์
ทางการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี

ศธ. 56

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

262

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม

การออกแบบตกแต่ง

263

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม

การออกแบบผลิตภัณฑ์

264

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม

การออกแบบพาณิชยศิลป์

265

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม

เครื่องเคลือบดินเผา

266
267

เครื่องประดับอัญมณี
จิตรกรรมไทย

ผลการรับรอง
สาขาวิชาการออกแบบ
ทางศิลปกรรม ทางศิลปประยุกต์
ทางการออกแบบตกแต่ง
สาขาวิชาการออกแบบ
ทางศิลปกรรม ทางศิลปประยุกต์
ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาวิชาการออกแบบ
ทางศิลปกรรม ทางศิลปประยุกต์
ทางการออกแบบพาณิชยศิลป์
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา
ทางศิลปกรรม ทางเครื่องเคลือบดินเผา
สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี
ทางศิลปกรรม ทางเครื่องประดับอัญมณี
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางจิตรกรรม
ทางจิตรกรรมไทย

ศธ. 57

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

268

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม

จิตรกรรมสากล

269

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม

ช่างทองหลวง

271

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม

เทคนิคเครื่องจักรกลและเครื่องประดับอัญมณี

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องจักรกลเครื่องประดับอัญมณี
ทางศิลปกรรม ทางศิลปประยุกต์

272

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม

เทคโนโลยีการถ่ายภาพและ
วีดีทศั น์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทศั น์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปประยุกต์ ทางช่างภาพ
ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทศั น์

270

เทคนิคการทาต้ นแบบและการหล่อเครื่องประดับอัญมณี

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางจิตรกรรม
ทางจิตรกรรมสากล
สาขาวิชาช่างทองหลวง
ทางศิลปกรรม ทางช่างทองหลวง
สาขาวิชาเทคนิคการทาต้ นแบบและการหล่อเครื่องประดับอัญมณี
ทางศิลปกรรม ทางศิลปประยุกต์
ทางเทคนิคการทาต้ นแบบและการหล่อเครื่องประดับอัญมณี

ศธ. 58

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

273

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม

ประติมากรรมไทย

274

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม

ประติมากรรมสากล

275

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม

พิมพ์สกรีน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม

ศิลปหัตถกรรม

276
277

278

ภาพพิมพ์
โลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางประติมากรรมไทย ทางศิลปกรรม
ทางประติมากรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางประติมากรรมสากล ทางศิลปกรรม
ทางประติมากรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
ทางศิลปกรรม ทางพิมพ์สกรีน
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางภาพพิมพ์
สาขาวิชาศิลปะหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ
ทางศิลปกรรม ทางศิลปประยุกต์
ทางโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ
สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
ทางศิลปกรรม ทางศิลปหัตถกรรม

ศธ. 59

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

279

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม

อุตสาหกรรมเครื่องหนัง

280

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ช่างโลหะรูปพรรณ

281

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง

282
283
284
285

วิจิตรศิลป์
ศิลปประยุกต์
หัตถกรรม
อุตสาหกรรมสิ่งทอ

ผลการรับรอง
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเครื่องหนัง
ทางอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ทางศิลปกรรม
ทางอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
สาขาวิชาศิลปะหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ
ทางหัตถกรรม ทางช่างโลหะรูปพรรณ
สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
ทางหัตถกรรม ทางผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
ทางศิลปประยุกต์
สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
ทางหัตถกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
ทางอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ศธ. 60

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

286

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

287

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

การโรงแรมและบริการ

288

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ภาษาต่างประเทศธุรกิจบริการ

289

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค

การธนาคารและธุรกิจการเงิน

290

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค

การบัญชี

291

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค

เทคนิคการตลาด

292

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค

ธุรกิจการเกษตร

ผลการรับรอง
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
ทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ทางการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
ทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ทางการโรงแรมและบริการ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
ทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ทางภาษาต่างประเทศธุรกิจบริการ
สาขาวิชาการธนาคารและธุรกิจการเงิน
ทางการธนาคารและธุรกิจการเงิน
ทางการเงิน ทางพณิชยการ
สาขาวิชาการบัญชี
ทางพณิชยการ ทางการบัญชี
สาขาวิชาเทคนิคการตลาด
ทางการตลาด ทางพณิชยการ
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม
ศธ. 61

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

293

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค

เลขานุการ

สาขาวิชาเลขานุการ

294

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

โคนม

295

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

โคเนือ้ และกระบือ

296

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ชลประทาน

สาขาวิชาโคนม
ทางสัตวบาล ทางการเกษตร
ทางเกษตรกรรม
สาขาวิชาโคเนือ้ และกระบือ
ทางสัตวบาล ทางเกษตรกรรม
ทางการเกษตร
สาขาวิชาชลประทาน
ทางเกษตรกรรม ทางการเกษตร
สาขาวิชาช่างกลเกษตร
ทางช่างกลโรงงาน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีพืชผัก

297
298
299
300

ช่างกลเกษตร

เทคโนโลยีพืชไร่-นา
ธุรกิจเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีพืชผัก
ทางการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีพืชไร่-นา
ทางเกษตรกรรม ทางการเกษตร
สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
ทางเกษตรกรรม ทางการเกษตร
ศธ. 62

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

301

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ประมง

สาขาวิชาประมง
ทางเกษตรกรรม ทางการเกษตร

302

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

พืชผัก

สาขาวิชาพืชผัก
ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม
สาขาวิชาพืชไร่นา
ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

พืชสวนประดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาคหกรรม

คหกรรมธุรกิจ

303
304
305
306
307
308

309

พืชไร่นา

ไม้ ผล-ไม้ ยืนต้ น
สัตว์ปีก
สัตว์เล็ก
อุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาพืชสวนประดับ
ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม
สาขาวิชาไม้ ผล-ไม้ ยืนต้ น
ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม
สาขาวิชาสัตว์ปีก
ทางสัตวบาล ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม
สาขาวิชาสัตว์เล็ก
ทางสัตวบาล ทางเกษตรกรรม ทางการเกษตร
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ทางเกษตรกรรม ทางการเกษตร
สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ
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ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

310

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาคหกรรม

คหกรรมศาสตร์ ทวั่ ไป

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทวั่ ไป

311

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาคหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาคหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาคหกรรม

เทคนิคการอาหาร

สาขาวิชาเทคนิคการอาหาร

ผ้ าและการออกแบบ

สาขาวิชาผ้ าและการออกแบบ

อาหารและโภชนาการ

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

314

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาเทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล
ทางช่างอุตสาหกรรม

315

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างไฟฟ้า
ทางช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ

316

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมการผลิต
สาขางานผลิต

สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมการผลิต
ทางงานผลิต ทางช่างอุตสาหกรรม
ทางช่างกลโรงงาน

312
313
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ผลการรับรอง

317

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมการผลิต
สาขางานเครื่องมือกล

สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมการผลิต
ทางเครื่องมือกล ทางช่างอุตสาหกรรม
ทางช่างกลโรงงาน

318

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมการผลิต
สาขางานออกแบบอุปกรณ์การผลิต

สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมการผลิต
ทางออกแบบอุปกรณ์การผลิต
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างกลโรงงาน

319

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างไฟฟ้ากาลัง
ทางช่างไฟฟ้า

320

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างโยธา

321

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมสารวจ

สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสารวจ
ทางช่างอุตสาหกรรม

322

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่

สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่
ทางช่างอุตสาหกรรม

323

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมอิเล็กโทรนิกส์

สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กโทรนิกส์
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์
ทางช่างไฟฟ้า
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324

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

เทคนิคสถาปั ตยกรรม

สาขาวิชาเทคนิคสถาปั ตยกรรม
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางสถาปั ตยกรรม

325

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

เทคนิคอุตสาหกรรมเปโตรเคมี

สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมเปโตรเคมี
ทางช่างอุตสาหกรรม

326

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การเงินและการธนาคาร

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ทางบริ หารธุรกิจ ทางพณิชยการ

327

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การตลาด

สาขาวิชาการตลาด
ทางบริ หารธุรกิจ ทางพณิชยการ

328

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางบริ หารธุรกิจ ทางพณิชยการ

329

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
ทางบริ หารธุรกิจ
สาขาวิชาการโรงแรม
ทางบริ หารธุรกิจ ทางพณิชยการ
สาขาวิชาการเลขานุการ
ทางบริ หารธุรกิจ

330
331

การโรงแรม
การเลขานุการ
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332

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ทางบริ หารธุรกิจ

333

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ธุรกิจบริการ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ทัศนศิลป์ สาขางานประติมากรรม

สาขาวิชาธุรกิจบริการ
ทางบริ หารธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
ทางบริ หารธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารงานธุรการสถานพยาบาล
ทางบริ หารธุรกิจ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ทางบริ หารธุรกิจ
สาขาวิชาทัศนศิลป์
ทางจิตรกรรม ทางวิจิตรศิลป์
ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาทัศนศิลป์
ทางประติมากรรม ทางวิจิตรศิลป์
ทางศิลปหัตถกรรม

334
335
336
337

338

ธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
บริหารงานธุรการสถานพยาบาล
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ทัศนศิลป์ สาขางานจิตรกรรม
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339

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ทัศนศิลป์ สาขางานศิลปภาพพิมพ์

340

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องถมและเครื่องประดับ

341

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์รองเท้ า

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ศิลปอุตสาหกรรม
สาขางานเครื่องเคลือบดินเผา

342
343

344

พาณิชยศิลป์
ศิลปอุตสาหกรรม
สาขางานเครื่องแกะสลัก

ผลการรับรอง
สาขาวิชาทัศนศิลป์
ทางศิลปภาพพิมพ์ ทางวิจิตรศิลป์
ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องถมและเครื่องประดับ
ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์รองเท้ า
ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาพาณิชยศิลป์
ทางศิลปหัตถกรรม ทางศิลปประยุกต์
สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
ทางเครื่องแกะสลัก ทางหัตถกรรม
ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
ทางเครื่องเคลือบดินเผา ทางศิลปหัตถกรรม
ทางหัตถกรรม
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345

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ศิลปอุตสาหกรรม
สาขางานเทคนิคการทาเครื่องหนัง

346

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ศิลปอุตสาหกรรม
สาขางานเทคนิคสิ่งทอ

347

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ศิลปอุตสาหกรรม
สาขางานผลิตภัณฑ์เครื่องถม
ศิลปอุตสาหกรรม
สาขางานผลิตภัณฑ์เครื่องไม้

349

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ศิลปอุตสาหกรรม
สาขางานผลิตภัณฑ์เครื่องไม้ ไผ่หวาย

350

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ศิลปอุตสาหกรรม
สาขางานผลิตภัณฑ์เครื่องรัก

348

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
ทางเทคนิคการทาเครื่องหนัง
ทางศิลปอุตสาหกรรม ทางหัตถกรรม
สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
ทางเทคนิคสิ่งทอ ทางศิลปหัตถกรรม
ทางเทคนิคสิ่งทอ
สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
ทางผลิตภัณฑ์เครื่องถม ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
ทางผลิตภัณฑ์เครื่องไม้
ทางศิลปหัตถกรรม ทางหัตถกรรม
สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
ทางผลิตภัณฑ์เครื่องไม้ ไผ่หวาย
ทางศิลปหัตถกรรม ทางหัตถกรรม
สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
ทางผลิตภัณฑ์เครื่องรัก
ทางศิลปหัตถกรรม ทางหัตถกรรม

ศธ. 69

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

351

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ศิลปอุตสาหกรรม
สาขางานผลิตภัณฑ์เครื่องโลหะรูปพรรณ

352

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ศิลปอุตสาหกรรม
สาขางานเคมีสิ่งทอ
ออกแบบ
สาขางานออกแบบพาณิชยศิลป์

354

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ออกแบบ
สาขางานออกแบบผลิตภัณฑ์

355

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ออกแบบ
สาขางานออกแบบตกแต่ง

353

สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
ทางผลิตภัณฑ์เครื่องโลหะรูปพรรณ
ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
ทางเคมีสิ่งทอ ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาออกแบบ
ทางออกแบบพาณิชยศิลป์
ทางศิลปหัตถกรรม ทางศิลปประยุกต์
ทางออกแบบศิลปประยุกต์
สาขาวิชาออกแบบ
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์
ทางศิลปหัตถกรรม ทางศิลปประยุกต์
ทางออกแบบศิลปประยุกต์
สาขาวิชาออกแบบ
ทางออกแบบตกแต่ง ทางศิลปหัตถกรรม
ทางศิลปประยุกต์ ทางออกแบบศิลปประยุกต์
ทางออกแบบตกแต่ง

ศธ. 70

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

356

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ออกแบบผลิตภัณฑ์

357

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีโคนม

359

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีประมง

360

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีพืชสวนประดับ

361

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีไม้ ผลไม้ ยืนต้ น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีสตั ว์เล็ก

358

362
363

เทคโนโลยีโคเนือ้ และกระบือ

เทคโนโลยีสตั ว์ปีก

ผลการรับรอง
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
ทางศิลปหัตถกรรม ทางศิลปประยุกต์
ทางออกแบบศิลปประยุกต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีโคนม
ทางเกษตรกรรม ทางการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีโคเนือ้ และกระบือ
ทางเกษตรกรรม ทางการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีประมง
ทางเกษตรกรรม ทางการประมง
ทางการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีพืชสวนประดับ
ทางเกษตรกรรม ทางการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีไม้ ผลไม้ ยืนต้ น
ทางเกษตรกรรม ทางการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสตั ว์ปีก
ทางเกษตรกรรม ทางการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสตั ว์เล็ก
ทางเกษตรกรรม ทางการเกษตร
ศธ. 71

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

364

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาคหกรรม

เทคนิคเสื ้อผ้ า

สาขาวิชาเทคนิคเสื ้อผ้ า
ทางคหกรรมศาสตร์

365

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

เทคนิคการจัดการงานก่อสร้ าง

สาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้ าง
ทางช่างอุตสาหกรรม

366

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

เทคนิคเคมีสิ่งทอ

สาขาวิชาเทคนิคเคมีสิ่งทอ
ทางช่างอุตสาหกรรม

367

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

เทคนิคเคมีอตุ สาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคเคมีอตุ สาหกรรม
ทางช่างอุตสาหกรรม

368

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมการบริ การอาคาร

สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมการบริการอาคาร
ทางช่างอุตสาหกรรม

369

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมการผลิต

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมการผลิต
ทางช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมการวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม
ทางช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางคอมพิวเตอร์

370

371

เทคนิควิศวกรรมการวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม

ศธ. 72

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

372

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมเครื่องใช้ สานักงาน

สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมเครื่องใช้ สานักงาน
ทางช่างอุตสาหกรรม

373

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า
ทางช่างอุตสาหกรรม

374

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา
ทางช่างอุตสาหกรรม

375

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมสิ่งทอ

สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสิ่งทอ
ทางช่างอุตสาหกรรม

376

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
ทางช่างอุตสาหกรรม

377

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

เทคนิคแว่นตาและเลนส์

สาขาวิชาเทคนิคแว่นตาและเลนส์
ทางช่างอุตสาหกรรม

378

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ธุรกิจโรงแรม

สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม
ทางบริ หารธุรกิจ

379

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์กระเป๋ า

สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์กระเป๋ า
ทางศิลปหัตถกรรม

ศธ. 73

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

380

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา

สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา
ทางศิลปหัตถกรรม ทางหัตถกรรม

381

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อญ
ั มณี

สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อญ
ั มณี
ทางศิลปหัตถกรรม

382

ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชันสู
้ ง

การจัดการอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี /เทียบเท่าปริ ญญาตรี

383

ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชันสู
้ ง

การบัญชี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบัญชี

384

ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชันสู
้ ง

การประมง

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี /เทียบเท่าปริ ญญาตรี

385

ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชันสู
้ ง

คหกรรมธุรกิจ

386

ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชันสู
้ ง

คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

387

ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชันสู
้ ง

เครื่องกล วิชาเอกเทคนิคช่างยนต์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประมง ทางการเกษตร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมธุรกิจ ทางคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางเครื่องกล
ทางช่างยนต์
ศธ. 74

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ต่อจาก ปวส./
เทียบเท่าปริ ญญาตรี

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี /เทียบเท่าปริ ญญาตรี
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี /เทียบเท่าปริ ญญาตรี
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี /เทียบเท่าปริ ญญาตรี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

388

ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชันสู
้ ง

เทคนิคการผลิต วิชาเอกเครื่องมือกล

389

ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชันสู
้ ง

เทคนิคการผลิต วิชาเอกเชื่อมและประสาน

390

ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชันสู
้ ง

ธุรกิจเกษตร

391

ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชันสู
้ ง

พืชศาสตร์

392

ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชันสู
้ ง

ไฟฟ้า วิชาเอกเทคนิคไฟฟ้ากาลัง

393

ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชันสู
้ ง

ไฟฟ้า วิชาเอกเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร

394

ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชันสู
้ ง

โยธา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางเทคนิคการผลิต
ทางเครื่องมือกล
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางเทคนิคการผลิต
ทางช่างเชื่อมและประสาน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพืชศาสตร์ ทางการเกษตร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางไฟฟ้า
ทางไฟฟ้ากาลัง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางไฟฟ้า
ทางไฟฟ้าสื่อสาร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางโยธา

ศธ. 75

หมายเหตุ
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี /เทียบเท่าปริ ญญาตรี

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี /เทียบเท่าปริ ญญาตรี

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี /เทียบเท่าปริ ญญาตรี
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี /เทียบเท่าปริ ญญาตรี
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี /เทียบเท่าปริ ญญาตรี

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี /เทียบเท่าปริ ญญาตรี

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี /เทียบเท่าปริ ญญาตรี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

395

ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชันสู
้ ง

โยธา

396

ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชันสู
้ ง

สถาปั ตยกรรม

397

ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชันสู
้ ง

สัตวศาสตร์

398

ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชันสู
้ ง

อุตสาหกรรมเกษตร

399

ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชันสู
้ ง

เครื่องกล วิชาเอกเทคนิคช่างยนต์

400

ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชันสู
้ ง

เทคนิคการผลิต วิชาเอกเครื่องมือกล

401

ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชันสู
้ ง

เทคนิคการผลิต วิชาเอกเชื่อมและประสาน

402

ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชันสู
้ ง

ไฟฟ้า วิชาเอกครูเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร

403

ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชันสู
้ ง

ไฟฟ้า วิชาเอกครูเทคนิคไฟฟ้ากาลัง

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางโยธา ทางวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ทางสถาปั ตยกรรม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์ ทางการเกษตร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเครื่องกล ทางเทคนิคช่างยนต์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคนิคการผลิต ทางเครื่องมือกล
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคนิคการผลิต ทางเชื่อมและประสาน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางไฟฟ้า ทางครูเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางไฟฟ้า ทางครูเทคนิคไฟฟ้ากาลัง
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หมายเหตุ
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ต่อจาก ปวส.
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ต่อจาก ปวส.
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี /เทียบเท่าปริญญาตรี
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี /เทียบเท่าปริญญาตรี
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี /เทียบเท่าปริญญาตรี
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี /เทียบเท่าปริญญาตรี
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี /เทียบเท่าปริญญาตรี
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี /เทียบเท่าปริญญาตรี
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี /เทียบเท่าปริญญาตรี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
404

ประกาศนียบัตรวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา / วิชาเอก
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

หมายเหตุ
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
เงินเดือนเท่าปริญญาตรี

วิทยาลัยช่ างกลปทุมวัน / สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
1

ประกาศนียบัตรวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
ทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
เงินเดือนเท่าปริญญาตรี

2

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

3

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

4

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

5

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีอตุ สาหกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการศึกษา ทางวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการศึกษา ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการศึกษา ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการศึกษา ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีอตุ สาหกรรม
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หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ช่างทองหลวง

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางช่างทองหลวง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการวัดคุม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการวัดคุม

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

ศธ. 78

หมายเหตุ
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก
ผลการรับรอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา / สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
หลักสูตรที่ไม่ ระบุคณะ

1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

การขาย

2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

การถ่ายภาพและภาพยนตร์

3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

การโรงแรม

4

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

การเลขานุการ

5

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างกลเกษตร

6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างกลโรงงาน

สาขาวิชาพณิชยการ
ทางการขาย
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางการถ่ายภาพ
ทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ทางการโรงแรม
สาขาวิชาพณิชยการ
ทางการเลขานุการ ทางบริ หารธุรกิจ
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างกลเกษตร ทางช่างกลโรงงาน
ทางช่างกลโลหะ
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างเครื่องกล
ทางช่างกล
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หมายเหตุ

เดิมชื่อแผนกวิชาช่างภาพ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

7

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างก่อสร้ าง

8

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างเขียนแบบเครื่องกล

9

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างเคหภัณฑ์

10

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างครุภณ
ั ฑ์

11

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

12

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างต่อเรือ

13

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างตัดเสื ้อ

14

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างทอผ้ า

ผลการรับรอง
สาขาวิชาก่อสร้ าง
ทางช่างโยธา ทางช่างก่อสร้ าง
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
ทางช่างเขียนแบบเครื่องกล ทางช่างเขียนแบบ
สาขาวิชาก่อสร้ าง
ทางช่างเคหภัณฑ์
สาขาวิชาก่อสร้ าง
ทางช่างครุภณ
ั ฑ์
สาขาวิชาโลหะการ
ทางช่างเชื่อม ทางช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
ทางช่างโลหะ
สาขาวิชาการต่อเรื อ
ทางช่างต่อเรือ
สาขาวิชาผ้ าและเครื่องแต่งกาย
ทางช่างตัดเสื ้อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
ทางช่างทอผ้ า
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หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

15

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างท่อและประสาน

16

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างพิมพ์

17

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างไฟฟ้า

18

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างไฟฟ้ากาลัง

19

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างภาพ

20

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างยนต์

21

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างเย็บหนัง

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาโลหะการ
ทางช่างเชื่อม ทางช่างกลโลหะ
ทางช่างท่อและประสาน
สาขาวิชาการพิมพ์
ทางช่างพิมพ์
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทางช่างไฟฟ้า
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทางช่างไฟฟ้ากาลัง
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางช่างภาพ
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างยนต์
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางช่างเย็บหนัง ทางหัตถกรรม
ทางศิลปหัตถกรรม

ศธ. 81

เปลี่ยนชื่อเป็ นสาขาวิชาการถ่ายภาพและภาพยนตร์

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

22

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างวิทยุและโทรคมนาคม

23

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างสารวจ

24

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างอิเล็กโทรนิกส์

25

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ตัดเสื ้อชาย

26

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เทคนิคสถาปั ตยกรรม

27

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

บัญชี

28

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ภาษาต่างประเทศ

29

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

วิศวกรรมสารวจ

ผลการรับรอง
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทางช่างวิทยุและโทรคมนาคม ทางช่างวิทยุ
ทางช่างโทรคมนาคม
สาขาวิชาก่อสร้ าง
ทางช่างสารวจ ทางช่างโยธา
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทางช่างอิเล็กโทรนิกส์ ทางช่างไฟฟ้า
สาขาวิชาผ้ าและเครื่องแต่งกาย
ทางตัดเสื ้อชาย
สาขาวิชาก่อสร้ าง
ทางเทคนิคสถาปั ตยกรรม ทางสถาปั ตยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
ทางการบัญชี
สาขาวิชาพณิชยการ
ทางบริ หารธุรกิจ ทางภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาก่อสร้ าง
ทางวิศวกรรมสารวจ
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หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

30

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ศิลปกรรม

31

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ออกแบบผลิตภัณฑ์

32

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ออกแบบสิ่งทอ

33

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาหารและโภชนาการ

34

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

35

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อุตสาหกรรมเครื่องปั น้ ดินเผา

36

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาคหกรรม

คหกรรมศาสตร์ ทวั่ ไป

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางศิลปหัตถกรรม ทางศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์ ทางช่างออกแบบ
ทางศิลปหัตถกรรม ทางออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาวิชาศิลปกรรม
เดิมชื่อแผนกวิชาออกแบบอุตสาหกรรม (สิ่งทอ)
ทางช่างออกแบบ ทางออกแบบสิ่งทอ
ทางศิลปหัตถกรรม
ทางช่างออกแบบอุตสาหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ทางคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางอุตสาหกรรมเครื่องปั น้ ดินเผา
ทางหัตถกรรม ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ ทวั่ ไป
ศธ. 83

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาคหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาคหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

สาขาวิชา / วิชาเอก
ผ้ าและเครื่องแต่งกาย
อาหารและโภชนาการ
การขาย
บัญชี
เลขานุการ
การบัญชี
การเลขานุการ
ภาษาต่างประเทศ
Tool and Die Making

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาผ้ าและเครื่องแต่งกาย
ทางคหกรรมศาสตร์ ทางผ้ าและเครื่องแต่งกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ทางคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาพณิชยการ
ทางการขาย
สาขาวิชาพณิชยการ
ทางบัญชี
สาขาวิชาพณิชยการ
ทางเลขานุการ
สาขาวิชาพณิชยการ
ทางการบัญชี ทางบริ หารธุกิจ
สาขาวิชาพณิชยการ
ทางการเลขานุการ ทางบริ หารธุรกิจ
สาขาวิชาพณิชยการ
ทางภาษาต่างประเทศ ทางบริ หารธุรกิจ
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
เปลี่ยนชื่อเป็ นสาขาวิชาการผลิตเครื่องมือและทางช่างกลโรงงาน ทางTool and Die Making แม่พมิ พ์
ศธ. 84

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

46

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

การขาย

47

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

การโฆษณา

48

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

การเงินและการธนาคาร

49

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

การจัดการ

50

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

การจัดการธุรกิจเกษตร

51

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

การตลาด

52

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

การถ่ายภาพและภาพยนตร์

53

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

การท่องเที่ยว

ผลการรับรอง
สาขาวิชาการตลาด
ทางการขาย ทางพณิชยการ
สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ทางการโฆษณา
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ทางพณิชยการ ทางการเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป
ทางการจัดการ ทางบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์
ทางธุรกิจการเกษตร ทางบริ หารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาการตลาด
ทางพณิชยการ ทางการตลาด
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทศั น์
ทางการถ่ายภาพ
ทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
ทางการท่องเที่ยว
ศธ. 85

หมายเหตุ

เดิมชื่อสาขาวิชาช่างภาพ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

54

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

การบริ หารงานก่อสร้ าง

55

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

การบัญชี

56

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

การประมง

57

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

การประเมินราคาที่ดินและทรัพย์สิน

58

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

การพิมพ์

59

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

การโรงแรม

60

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

การเลขานุการ

61

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

การเหมืองแร่

62

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เกษตรกรรม

ผลการรับรอง
สาขาวิชาการก่อสร้ าง
ทางการบริหารงานก่อสร้ าง
สาขาวิชาการบัญชี
ทางพณิชยการ
สาขาวิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
ทางการประมง
สาขาวิชา ทางการประเมินราคาที่ดินและทรัพย์สิน
สาขาวิชาการพิมพ์
ทางการพิมพ์
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
ทางการโรงแรม
สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขาวิชาเทคนิควิศกรรมเหมืองแร่
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางการเหมืองแร่
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรกรรม ทางการเกษตร

ศธ. 86

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

63

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

คหกรรมศาสตร์ ทวั่ ไป

64

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

65

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เคมีปฏิบตั ิการ

66

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เคมีสิ่งทอ

67

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เคมีอตุ สาหการ

68

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เครื่องกล

69

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เครื่องกลเรือ

ผลการรับรอง
สาขาวิชาบริหารงานคหกรรมศาสตร์ ทวั่ ไป
ทางคหกรรมศาสตร์ ทวั่ ไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ทางบริ หารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สาขาวิชาเคมีอตุ สาหกรรม
ทางเคมีปฏิบตั ิการ
สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ
ทางเคมี
สาขาวิชา ทางเคมี ทางเคมีอตุ สาหการ
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างเครื่องกล ทางช่างกลโรงงาน
ทางช่างกลโลหะ
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางเครื่องกลเรื อ

ศธ. 87

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

70

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

จิตรกรรมไทย

71

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

จิตรกรรมสากล

72

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างกลเกษตร

73

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างกลโรงงาน

74

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างกลโลหะ

75

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างก่อสร้ าง

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางจิตรกรรมไทย ทางวิจิตรศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลปกรรม
ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางจิตรกรรมสากล ทางวิจิตรศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลปกรรม
ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาช่างกลการเกษตร
ทางช่างกลเกษตร ทางช่างกลโรงงาน
ทางช่างกลโลหะ
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างเครื่องกล
ทางช่างกล
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
ทางช่างกลโลหะ ทางช่างกลโรงงาน
ทางช่างโลหะ
สาขาวิชาการก่อสร้ าง
ทางช่างโยธา ทางช่างก่อสร้ าง
ศธ. 88

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

76

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างเขียนแบบโยธา

77

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างเครื่องกล

78

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างเคหภัณฑ์

79

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างจักรกลหนัก

80

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

81

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างตัดเสื ้อ

82

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างท่อและประสาน

ผลการรับรอง
สาขาวิชาโยธา
ทางช่างเขียนแบบ
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างเครื่องกล
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรื อนและตกแต่งภายใน
ทางช่างเคหภัณฑ์
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างกลหนัก ทางช่างจักรกลหนัก
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
ทางช่างโลหะ ทางช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
ทางช่างเชื่อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
ทางช่างตัดเสื ้อ
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
ทางช่างเชื่อม ทางช่างกลโลหะ
ทางช่างท่อและประสาน

ศธ. 89

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

83

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างเทคนิคสถาปั ตยกรรม

84

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างพิมพ์

85

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างไฟฟ้า

86

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างไฟฟ้ากาลัง

87

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างภาพ

88

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างแม่พิมพ์อญ
ั มณี

89

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างยนต์

90

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างโยธา

ผลการรับรอง
สาขาวิชาเทคนิคสถาปั ตยกรรม
ทางช่างเทคนิคสถาปั ตยกรรม
ทางสถาปั ตยกรรม
สาขาวิชาการพิมพ์
ทางช่างพิมพ์
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
ทางช่างไฟฟ้า
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
ทางช่างไฟฟ้ากาลัง ทางช่างไฟฟ้า
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทศั น์
ทางช่างภาพ
สาขาวิชาเทคนิคการทาต้ นแบบและการหล่อเครื่องประดับอัญมณี
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างแม่พิมพ์อญ
ั มณี
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างยนต์
สาขาวิชาโยธา
ทางช่างโยธา
ศธ. 90

หมายเหตุ

เปลี่ยนชื่อเป็ นการพิมพ์

เปลี่ยนเป็ นสาขาวิชาการถ่ายภาพและภาพยนตร์

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

91

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างโยธา(ก่อสร้ าง)

92

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างโลหะ

93

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างวิทยุและโทรคมนาคม

94

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างสารวจ

95

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

96

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างอุตสาหกรรมเครื่องประดับ

97

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เทคนิคก่อสร้ าง

ผลการรับรอง
สาขาวิชาโยธา
ทางช่างโยธา ทางช่างก่อสร้ าง
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
ทางช่างโลหะ
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ทางช่างโทรคมนาคม
ทางช่างวิทยุและโทรคมนาคม ทางช่างวิทยุ
สาขาวิชาสารวจ
ทางช่างสารวจ ทางช่างโยธา
สาขาวิชาอิเล็กนิกส์
ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทางช่างไฟฟ้า
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องจักรกลเครื่องประดับอัญมณี
ทางช่างอุตสาหกรรม
ทางช่างอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
สาขาวิชาการก่อสร้ าง
ทางเทคนิคก่อสร้ าง ทางช่างก่อสร้ าง

ศธ. 91

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

98

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เทคนิคคอมพิวเตอร์

99

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เทคนิคช่างโลหะ

100

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เทคนิคอุตสาหกรรม

101

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เทคโนโลยีการยาง

102

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เทคโนโลยีการอาหาร

103

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เทคโนโลยีขนส่ง

104

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

105

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เทคโนโลยีภมู ิทศั น์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ทางเทคนิคคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
ทางเทคนิคช่างโลหะ ทางช่างโลหะ
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ทางเทคนิคอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์
ทางเทคโนโลยีการยาง
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ทางเทคโนโลยีขนส่ง
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
ทางช่างกลเกษตร
ทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
ทางช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีภมู ิทศั น์

ศธ. 92

หมายเหตุ

เดิมชื่อสาขาวิชาแปรรูปผลิตผลเกษตร

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

106

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เทคโนโลยีเสื ้อผ้ า

107

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

108

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการเลขานุการ
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

109

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

บัญชี

110

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ประติมากรรมไทย

111

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ประติมากรรมสากล

112

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ประเมินราคาทรัพย์สิน

ผลการรับรอง
สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
ทางเทคโนโลยีเสื ้อผ้ า
สาขาวิชาการเลขานุการ
ทางบริ หารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
ทางบริ หารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
ทางพณิชยการ ทางการบัญชี
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางประติมากรรมไทย ทางวิจิตรศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลปกรรม
ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางประติมากรรมสากล ทางวิจิตรศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลปกรรม
ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชา ทางประเมินราคาทรัพย์สิน
ศธ. 93

หมายเหตุ

เดิมชื่อแผนกวิชาประเมินราคาที่ดินและ
ทรัพย์สิน

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

113

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

แปรรูปผลิตผลเกษตร

114

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ผ้ าและเครื่องแต่งกาย

115

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ภาพพิมพ์

116

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ภาษาธุรกิจ

117

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เลขานุการ

118

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

โลหะวิทยา

119

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

วิศวกรรมเขียนแบบและออกแบบการผลิต

ผลการรับรอง
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
ทางแปรรูปผลิตผลเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
ทางผ้ าและเครื่องแต่งกาย ทางคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางภาพพิมพ์ ทางวิจิตรศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลปกรรม
ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
ทางภาษาธุรกิจ ทางบริ หารธุรกิจ
สาขาวิชาการเลขานุการ
ทางเลขานุการ
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
ทางโลหะวิทยา
สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
ทางช่างอุตสาหกรรม
ทางวิศวกรรมเขียนแบบและออกแบบการผลิต

ศธ. 94

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

120

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

วิศวกรรมสารวจ

121

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

วิศวกรรมสิ่งทอ

122

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ศิลปกรรม

123

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

124

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

สถาปั ตยกรรม

125

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

สัตวรักษ์

126

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้ อม

127

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

หัตถกรรม

หมายเหตุ

สาขาวิชาสารวจ
ทางวิศวกรรมสารวจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
เปลี่ยนชื่อเป็ นสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
ทางวิศวกรรมสิ่งทอ
สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
ทางศิลปกรรม
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
ทางภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาเทคนิคสถาปั ตยกรรม
ทางสถาปั ตยกรรม
สาขาวิชาสัตวรักษ์
ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางสัตวรักษ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม
ทางสุขาภิบาลสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
ทางหัตถกรรม ทางศิลปหัตถกรรม

ศธ. 95

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

128

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

หัตถศิลป์

129

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี

130

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ออกแบบตกแต่ง

131

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ออกแบบผลิตภัณฑ์

132

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ออกแบบพาณิชยศิลป์

133

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ออกแบบสถาปั ตยกรรม

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
ทางหัตถศิลป์ ทางหัตถกรรม
ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาการออกแบบ
ทางช่างออกแบบ
ทางออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี
สาขาวิชาการออกแบบ
ทางออกแบบตกแต่ง ทางช่างออกแบบ
ทางหัตถกรรม ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาการออกแบบ
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์ ทางช่างออกแบบ
สาขาวิชาออกแบบ
ทางออกแบบพาณิชยศิลป์ ทางช่างศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปประยุกต์
ทางออกแบบศิลปประยุกต์
สาขาวิชาเทคนิคสถาปั ตยกรรม
ทางออกแบบสถาปั ตยกรรม

ศธ. 96

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

134

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ออกแบบสิ่งทอ

135

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

อาหารและโภชนาการ

136

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

อุตสาหกรรมเครื่องปั น้ ดินเผา

137

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

อุตสาหกรรมศิลปประดิษฐ์

138

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาคหกรรมศาสตร์

การบริ หารงานคหกรรมศาสตร์

139

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาคหกรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาคหกรรมศาสตร์

อุตสาหกรรมอาหาร

140

คหกรรมศาสตร์ สนเทศ

ผลการรับรอง
สาขาวิชาออกแบบ
ทางช่างออกแบบ ทางออกแบบสิ่งทอ
ทางช่างออกแบบอุตสาหกรรม ทางศิลปประยุกต์
ทางออกแบบศิลปประยุกต์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ทางคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ทางอุตสาหกรรมเครื่องปั น้ ดินเผา
ทางช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ทางอุตสาหกรรมศิลปประดิษฐ์
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
ทางการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
ทางคหกรรมศาสตร์ ทางอุตสาหกรรมอาหาร
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ ทางคหกรรมศาสตร์ สนเทศ
ศธ. 97

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
141
142
143
144
145
146
147
148
149

สาขาวิชา / วิชาเอก

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาคหกรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยมการช่าง
ประกาศนียบัตรประโยคครูมธั ยม

ครอบครัวศึกษา

ประกาศนียบัตรประโยคครูมธั ยมการช่าง
ประกาศนียบัตรประโยคครูมธั ยมเกษตรกรรม
ประกาศนียบัตรประโยคครูมธั ยมคหกรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรประโยคครูมธั ยมธุรกิจ

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ประกาศนียบัตรประโยคครูมธั ยมวิชาชีพชันสู
้ ง
ประกาศนียบัตรประโยคครูมธั ยมศิลปหัตถกรรม

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ผลการรับรอง
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ ทางครอบครัวศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประโยคครูมธั ยม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประโยคครูมธั ยมการช่าง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประโยคครูมธั ยมเกษตรกรรม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประโยคครูมธั ยมคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประโยคครูมธั ยมธุรกิจ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประโยคครูมธั ยมวิชาชีพชันสู
้ ง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประโยคครูมธั ยมศิลปหัตถกรรม
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หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ประกาศนียบัตรประโยคครูมธั ยมอาชีวศึกษา
ประกาศนียบัตรครูมธั ยมภาคค่า

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

153

ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถมการช่าง
ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชันสู
้ ง

154

ประกาศนียบัตรเทคนิคชันสู
้ ง (ปทส.)

เกษตรศาสตร์

155

ประกาศนียบัตรเทคนิคชันสู
้ ง (ปทส.)

ครุศาสตร์ เกษตร

156

ประกาศนียบัตรเทคนิคชันสู
้ ง (ปทส.)

ครุศาสตร์ เกษตร วิชาเอกเกษตรทัว่ ไป

157

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

เครื่องกล

158

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

ไฟฟ้ากาลัง

150
151
152

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประโยคครูมธั ยมอาชีวศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางครูมธั ยมภาคค่า
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางครุศาสตร์ เกษตร ทางการเกษตร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางครุศาสตร์ เกษตร ทางการเกษตร
ทางเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางไฟฟ้ากาลัง
ศธ. 99

หมายเหตุ

เทียบเท่าปริ ญญาตรี

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

159

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

ไฟฟ้าสื่อสาร

160

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

โยธา

161

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

อุตสาหการ-เครื่องมือกล

162

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

อุตสาหการ-เชื่อมประสาน

163

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

164

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
(อุตสาหการ)
ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

165

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

ผ้ าและเครื่องแต่งกาย

166

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

พัฒนาการครอบครัวและเด็ก

คหกรรมศาสตร์ ศกึ ษา

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางไฟฟ้าสื่อสาร
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา ทางโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ทางอุตสาหการ-เครื่องมือกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ทางอุตสาหการ-เชื่อมประสาน

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ ศกึ ษา
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางผ้ าและเครื่องแต่งกาย
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาการครอบครัวและเด็ก

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ศธ. 100

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

167

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

อาหารและโภชนาการ

168

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

อาหารและโภชนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์

169

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

170

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

171

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

172

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

ธุรกิจศึกษา

173

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

ระบบสารสนเทศ

174

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรกลวิธาน

175

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการเกษตร

ผลการรับรอง
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางอาหารและโภชนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจศึกษา
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางระบบสารสนเทศ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรกลวิธาน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการเกษตร
ศธ. 101

หมายเหตุ

เปลี่ยนเป็ น วท.บ.(เกษตรศาสตร์ )
มี 3 วิชาเอก

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

176

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีภมู ิทศั น์

177

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เคมีสิ่งทอ

178

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เครื่องกล

179

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีพลาสติก

180

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีเสื ้อผ้ า

181

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ไฟฟ้ากาลัง

182

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

โยธา

183

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งทอ

ผลการรับรอง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีภมู ิทศั น์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเคมีสิ่งทอ ทางเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีพลาสติก
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีเสื ้อผ้ า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางไฟฟ้ากาลัง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา ทางโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ่งทอ

ศธ. 102

หมายเหตุ
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

184

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

อิเล็กทรอนิกส์

185

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

อุตสาหการ

186

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

คีตศิลปไทย

187

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

คีตศิลปสากล

188

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ดุริยางค์ไทย

189

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ดุริยางค์สากล

190

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

นาฎศิลปไทย

191

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

นาฎศิลปสากล

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิกส์
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางอุตสาหการ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดุริยศิลป์ ทางคีตศิลปไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดุริยศิลป์ ทางคีตศิลปสากล
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดุริยศิลป์ ทางดุริยางค์ไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดุริยศิลป์ ทางดุริยางค์สากล
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปการละคร ทางนาฏศิลปไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปการละคร ทางนาฏศิลปสากล

ศธ. 103

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
192
193
194

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต
(ศิลปกรรม)
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต
(ศิลปกรรม)
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต
(ศิลปกรรม)

สาขาวิชา / วิชาเอก
การออกแบบศิลปประยุกต์
ศิลปกรรม
หัตถกรรม

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม ทางออกแบบศิลปประยุกต์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหัตถกรรม

คณะเกษตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การบริ หารธุรกิจเกษตร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวศาสตร์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรศึกษา

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ประมง

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชศาสตร์ -พืชสวน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการบริหารธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางสัตวศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางเกษตรศึกษา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางประมง
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์ -พืชสวน
ศธ. 104

หมายเหตุ
เดิมชื่อศิลปกรรมบัณฑิต
(ศิลปกรรมศึกษา)
เดิมชื่อศิลปกรรมบัณฑิต
(ศิลปกรรมศึกษา)

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพสัตว์

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชศาสตร์ -พืชไร่นา

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรกลวิธาน

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การบริ หารธุรกิจการเกษตร

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล ทางวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพสัตว์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์ ทางพืชไร่นา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรกลวิธาน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการบริหารธุรกิจการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
1

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

ออกแบบสิ่งทอ

2

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

3

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางออกแบบสิ่งทอ ทางการออกแบบ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ศธ. 105

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

4

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเกษตร
ทางวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเกษตร
ทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งทอ

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ่งทอ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ศธ. 106

หมายเหตุ
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเสื ้อผ้ า

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเสื ้อผ้ า

หมายเหตุ
เดิมชื่อวิชาเอกเทคโนโลยีเสื ้อผ้ า

คณะศิลปกรรมศาสตร์
1

ปริญญาศิลปกรรมบัณฑิต

ออกแบบพาณิชยศิลป์

2

ปริญญาศิลปกรรมบัณฑิต

จิตรกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางออกแบบพาณิชยศิลป์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางจิตรกรรม

คณะศิลปศาสตร์
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การโรงแรม

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การท่องเที่ยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการโรงแรม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการท่องเที่ยว
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หลักสูตร4ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตร4ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการประมง
วิชาเอกอุตสาหกรรมประมง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมประมง ทางการประมง

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการประมง
วิชาเอกการจัดการประมง

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการประมง
วิชาเอกเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการจัดการประมง ทางการประมง
ทางเทคโนโลยีการประมง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า ทางการประมง
ทางเทคโนโลยีการประมง

คณะนาฏศิลป์และดุริยางค์
1

อนุปริญญาศิลปบัณฑิต

ดุริยางค์สากล

2

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ดนตรีสากล

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางคศิลป์ ทางดุริยางค์สากล ทางดนตรี
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
หลักสูตร 4 ปี
ทางดนตรี ทางดุริยางคศิลป์ ทางดนตรีสากล
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หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก
คณะศิลปกรรม

1

ปริญญาศิลปกรรมบัณฑิต

ออกแบบพาณิชย์ศิลป์

2

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

เครื่องหนัง

3

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ศิลปะภาพพิมพ์

ผลการรับรอง

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางออกแบบพาณิชย์ศิลป์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางเครื่องหนัง
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปภาพพิมพ์

วิทยาเขตอุเทนถวาย
1
2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาช่างอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาช่างอุตสาหกรรม

ช่างเทคนิคสถาปั ตยกรรม
ช่างก่อสร้ าง

สาขาวิชาเทคนิคสถาปั ตยกรรม
ทางช่างเทคนิคสถาปั ตยกรรม
สาขาวิชาการก่อสร้ าง
ทางช่างก่อสร้ าง ทางช่างโยธา

คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีพฒ
ั นาการผลิต
สาขาวิชา ทางเทคโนโลยีเครื่องกล ทางเทคโนโลยีการผลิต
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หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการพิมพ์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีอตุ สาหกรรม

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีวิเคราะห์

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

9

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสถาปั ตยกรรม

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์
ทางเทคโนโลยีเครื่องเรื อนและการออกแบบ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
ทางการพิมพ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีอตุ สาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีวิเคราะห์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการถ่ายภาพ
ทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์
ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสถาปั ตยกรรม
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หมายเหตุ

หลักสูตร4ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตร4ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตร4ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก
ผลการรับรอง
เกษตรศาสตร์ บางพระ

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพสัตว์

3

ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง

พืชสวน

4

ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง

พืชไร่

5

ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง

สัตวศาสตร์

6

ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล ทางวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพสัตว์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชสวน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชไร่
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม
ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม

คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีเสื ้อผ้ า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีเสื ้อผ้ า
ศธ. 111

หมายเหตุ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งทอ

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีพลาสติก

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ่งทอ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีพลาสติก

วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์
1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

อุตสาหกรรมเสื ้อผ้ า

2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เคมีอตุ สาหการ-ปิ โตรเคมี

สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
ทางอุตสาหกรรมเสื ้อผ้ า
สาขาวิชา ทางเคมีอตุ สาหกรรม-ปิ โตรเคมี
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หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เคมีอตุ สาหการ

สาขาวิชา ทางเคมี ทางเคมีอตุ สาหการ
สาขาวิชาปิ โตรเคมี
ทางเคมี ทางเคมีปฏิบตั ิการ-ปิ โตรเคมี
สาขาวิชา ทางเคมีปฏิบตั ิการ ทางเคมี
สาขาวิชาการออกแบบ
ทางนิเทศศิลป์ ทางศิลปประยุกต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทศั น์
ทางช่างภาพ ทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเทียว
ทางบริ หารธุรกิจ ทางการท่องเที่ยว

4

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เคมีปฏิบตั ิการ-ปิ โตรเคมี

5

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เคมีปฏิบตั ิการ

6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

นิเทศศิลป์

7

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

การถ่ายภาพและภาพยนตร์

8

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

การท่องเที่ยว

9

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

การบริ หารงานคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

10

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

การพิมพ์

11

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

คหกรรมศาสตร์ สนเทศ

สาขาวิชาการพิมพ์
ทางช่างพิมพ์
สาขาวิชาบริหารงานคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ สนเทศ
ศธ. 113

หมายเหตุ

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง
สาขาวิชา ทางเคมี ทางเคมีปฏิบตั ิการ
สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ
ทางเคมี
สาขาวิชา ทางเคมี ทางเคมีอตุ สาหการ
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างเครื่องกล
ทางช่างกลโรงงาน
ทางช่างเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างกลโรงงาน

หมายเหตุ

12

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เคมีปฏิบตั ิการ

13

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เคมีสิ่งทอ

14

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เคมีอตุ สาหการ

15

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

16

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างกลโรงงาน

17

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างก่อสร้ าง

สาขาวิชาการก่อสร้ าง
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างโยธา
ทางช่างก่อสร้ าง

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาปี ที่ 4
(สายวิทย์-คณิต)

18

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างไฟฟ้า

สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างไฟฟ้า

หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาปี ที่ 4
(สายวิทย์-คณิต)
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หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาปี ที่ 4
(สายวิทย์-คณิต)

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

19

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างยนต์

สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างยนต์

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาปี ที่ 4
(สายวิทย์-คณิต)

20

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างโยธา

สาขาวิชาโยธา
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างโยธา

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

21

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างโลหะ

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

22

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างโลหะวิทยา

23

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างสารวจ

24

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เทคนิคคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างโลหะ
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างโลหะ
ทางช่างโลหะวิทยา
สาขาวิชาสารวจ
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างโยธา
ทางช่างสารวจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคนิคคอมพิวเตอร์

25

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เทคนิคสถาปั ตยกรรม

สาขาวิชาเทคนิคสถาปั ตยกรรม
ทางเทคนิคสถาปั ตยกรรม
ศธ. 115

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาปี ที่ 4
(สายวิทย์-คณิต)
หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

26

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างเทคนิคสถาปั ตยกรรม

27

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เทคโนโลยีการยาง

28

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เทคโนโลยีสิ่งทอ

29

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เทคโนโลยีเสื ้อผ้ า

30

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

31

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาเทคนิคสถาปั ตยกรรม
ทางช่างเทคนิคสถาปั ตยกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์
ทางเทคโนโลยีการยาง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
ทางสิ่งทอ
สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
ทางเทคโนโลยีเสื ้อผ้ า ทางคหกรรมศาสตร์

หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาปี ที่ 4
(สายวิทย์-คณิต)

เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ทางการเกษตร ทางอุตสาหกรรมเกษตร
ทางเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร

หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาปี ที่ 4
(สายวิทย์-คณิต)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เทคโนโลยีอตุ สาหการ

หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาปี ที่ 4
(สายวิทย์-คณิต)

32

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ผลิตภัณฑ์เสื ้อผ้ า

สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างกลโรงงาน
ทางเทคโนโลยีอตุ สาหการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
ทางผลิตภัณฑ์เสื ้อผ้ า ทางคหกรรมศาสตร์

33

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ผ้ าและเครื่องแต่งกาย

สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
ทางผ้ าและเครื่องแต่งกาย ทางคหกรรมศาสตร์
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หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

34

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ไฟฟ้า

สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างไฟฟ้า ทางไฟฟ้า

35

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ภูมิสถาปั ตยกรรม

สาขาวิชาเทคนิคสถาปั ตยกรรม
ทางภูมิสถาปั ตยกรรม

36

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
(การแพทย์แผนไทย)

37

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
(การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

38

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ศิลปะการถ่ายภาพ

39

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

สถาปั ตยกรรมไทย

40

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

สถาปั ตยกรรมภายใน

41

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ออกแบบการผลิต

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ทางวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
ทางการแพทย์แผนไทย
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
ทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทศั น์
ทางช่างภาพ ทางศิลปะการถ่ายภาพ
สาขาวิชาเทคนิคสถาปั ตยกรรม
ทางสถาปั ตยกรรม ทางสถาปั ตยกรรมไทย
สาขาวิชาเทคนิคสถาปั ตยกรรม
ทางสถาปั ตยกรรม ทางสถาปั ตยกรรมภายใน
สาขาวิชาการออกแบบ
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์ ทางออกแบบการผลิต
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เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็ น
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
(การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
เดิมชื่อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
(การแพทย์แผนไทย)

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

42

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

สาขาวิชาการออกแบบ
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

43

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ออกแบบผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

44

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ออกแบบสิ่งทอ

สาขาวิชาการออกแบบ
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
สาขาวิชาการออกแบบ
ทางออกแบบสิ่งทอ ทางสิ่งทอ

45

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ออกแบบเสื ้อผ้ า

สาขาวิชาการออกแบบ
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์ ทางออกแบบเสื ้อผ้ า

46

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

อาหารและโภชนาการ

47

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

อิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ทางคหกรรมศาสตร์ ทางการอาหาร
ทางอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างไฟฟ้า
ทางอิเล็กทรอนิกส์

ศธ. 118

หมายเหตุ

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาปี ที่ 4
(สายวิทย์-คณิต)

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

48

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

อุตสาหกรรมอาหาร

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
ทางคหกรรมศาสตร์ ทางการอาหาร
ทางอุตสาหกรรมอาหาร

49

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายช่างอุตสาหกรรม

การถ่ายภาพและภาพยนตร์

50

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายช่างอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายช่างอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายช่างอุตสาหกรรม

การพิมพ์

53

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายช่างอุตสาหกรรม

ช่างกลเกษตร

54

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายช่างอุตสาหกรรม

ช่างกลโรงงาน

สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทศั น์
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างภาพ
ทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์
สาขาวิชาการพิมพ์
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างพิมพ์
สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางการเหมืองแร่
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างเครื่องกล
ทางเครื่องกลเรื อ
สาขาวิชาช่างกลการเกษตร
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างเครื่องกล
ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างกลเกษตร
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างกลโรงงาน

51
52

การเหมืองแร่
เครื่องกลเรือ

ศธ. 119

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

55

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายช่างอุตสาหกรรม

ช่างก่อสร้ าง

56

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายช่างอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายช่างอุตสาหกรรม

ช่างเครื่องกล

58

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายช่างอุตสาหกรรม

ช่างท่อและประสาน

59

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายช่างอุตสาหกรรม

ช่างเทคนิคสถาปั ตยกรรม

60

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายช่างอุตสาหกรรม

ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์

57

ช่างจักรกลหนัก

ผลการรับรอง
สาขาวิชาการก่อสร้ าง
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างโยธา
ทางช่างก่อสร้ าง
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างเครื่องกล
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างเครื่องกล
ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างจักรกลหนัก
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างกลโรงงาน
ทางช่างท่อและประสาน
สาขาวิชาเทคนิคสถาปั ตยกรรม
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางสถาปั ตยกรรม
ทางช่างเทคนิคสถาปั ตยกรรม
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างกลโรงงาน
ทางช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์

ศธ. 120

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

61

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายช่างอุตสาหกรรม

ช่างแม่พิมพ์อญ
ั มณี

62

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายช่างอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายช่างอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายช่างอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายช่างอุตสาหกรรม

ช่างยนต์

66

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายช่างอุตสาหกรรม

ช่างอุตสาหกรรมเครื่องประดับ

67

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายช่างอุตสาหกรรม

เทคนิคคอมพิวเตอร์

63
64
65

ช่างโยธา
ช่างโลหะ
ช่างสารวจ

ผลการรับรอง
สาขาวิชาเทคนิคการทาต้ นแบบและการหล่อเครื่องประดับอัญมณี
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างแม่พิมพ์อญ
ั มณี
สาขาวิชาเครื่องกล
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างยนต์
สาขาวิชาโยธา
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างโยธา
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างโลหะ
สาขาวิชาสารวจ
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างโยธา
ทางช่างสารวจ
สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี
ทางช่างอุตสาหกรรม
ทางช่างอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางคอมพิวเตอร์
ทางเทคนิคคอมพิวเตอร์
ศธ. 121

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

68

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายช่างอุตสาหกรรม

เทคนิคอุตสาหกรรม

69

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายช่างอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสิ่งทอ

70

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายช่างอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายช่างอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีเสื ้อผ้ า

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายช่างอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายช่างอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายช่างอุตสาหกรรม

นิเทศศิลป์

71

72
73
74

เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร

ไฟฟ้า
โลหะวิทยา

ผลการรับรอง
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างกลโรงงาน
ทางเทคนิคอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
ทางสิ่งทอ ทางช่างอุตสาหกรรม
ทางเทคโนโลยีสิ่งทอ
สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
ทางคหกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีเสื ้อผ้ า
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ทางเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร
ทางการเกษตร ทางช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการออกแบบ
ทางศิลปประยุกต์ ทางนิเทศศิลป์
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
ทางช่างไฟฟ้า ทางช่างอุตสาหกรรม ทางไฟฟ้า
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
ทางช่างโลหะ ทางช่างอุตสาหกรรม
ทางโลหะวิทยา
ศธ. 122

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

75

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายช่างอุตสาหกรรม

ออกแบบผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

76

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายช่างอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์

77

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายช่างอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมเครื่องปั น้ ดินเผา

78

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาเกษตรศาสตร์

การจัดการธุรกิจเกษตร

79

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาเกษตรศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาเกษตรศาสตร์

การประมง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาเกษตรศาสตร์

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

80
81

เทคโนโลยีการอาหาร

ผลการรับรอง
สาขาวิชาการออกแบบ
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ทางช่างไฟฟ้า ทางช่างอุตสาหกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางเครื่องปั น้ ดินเผา
ทางอุตสาหกรรมเครื่องปั น้ ดินเผา
สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์
ทางการเกษตร ทางการจัดการธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
ทางการประมง
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาช่างกลการเกษตร
ทางช่างเครื่องกล
ทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
ศธ. 123

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

82

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาเกษตรศาสตร์

เทคโนโลยีภมู ิทศั น์

สาขาวิชาเทคโนโลยีภมู ิทศั น์
ทางเทคโนโลยีภมู ิทศั น์

83

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาเกษตรศาสตร์

พืชศาสตร์

สาขาวิชาพืชศาสตร์
ทางพืชศาสตร์

84

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาเกษตรศาสตร์

สัตวรักษ์

สาขาวิชาสัตวรักษ์
ทางการเกษตร ทางสัตวรักษ์ ทางสัตวบาล

85

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาเกษตรศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาคหกรรมศาสตร์

สัตวศาสตร์

สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ทางการเกษตร ทางสัตวบาล ทางสัตวศาสตร์
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
ทางการบริหารงานคหกรรมศาสตร์

87

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาคหกรรมศาสตร์

ครอบครัวศึกษา

สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ ทางครอบครัวศึกษา

88

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาคหกรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาคหกรรมศาสตร์

คหกรรมศาสตร์ สนเทศ

สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทางคหกรรมศาสตร์ ทางคหกรรมศาสตร์ สนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทางคหกรรมศาสตร์ ทางผ้ าและเครื่องแต่งกาย

86

89

การบริ หารงานคหกรรมศาสตร์

ผ้ าและเครื่องแต่งกาย

ศธ. 124

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

90

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาคหกรรมศาสตร์

อาหารและโภชนาการ

91

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาคหกรรมศาสตร์

อุตสาหกรรมอาหาร

92

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การโฆษณา

สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ทางบริ หารธุรกิจ ทางการโฆษณา

93

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การเงิน

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ทางพณิชยการ ทางการเงิน

94

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การจัดการ

95

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาบริหารธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การตลาด

สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป
ทางบริ หารธุรกิจ ทางพณิชยการ
ทางการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทางบริ หารธุรกิจ ทางพณิชยการ ทางการตลาด
สาขาวิชาการตลาด
ทางบริ หารธุรกิจ ทางพณิชยการ

96

การตลาด

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ทางคหกรรมศาสตร์ ทางการอาหาร
ทางอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
ทางคหกรรมศาสตร์ ทางการอาหาร
ทางอุตสาหกรรมอาหาร

หมายเหตุ

ศธ. 125

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

97

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การท่องเที่ยว

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
ทางบริ หารธุรกิจ ทางการท่องเที่ยว

98

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การท่องเที่ยว

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
ทางบริ หารธุรกิจ ทางการท่องเที่ยว

99

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางบริ หารธุรกิจ ทางพณิชยการ ทางบัญชี

100

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางบริ หารธุรกิจ ทางพณิชยการ

101

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การโรงแรม

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
ทางบริ หารธุรกิจ ทางการโรงแรม

102

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การโรงแรม

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
ทางบริ หารธุรกิจ ทางการโรงแรม

103

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การเลขานุการ

สาขาวิชาการเลขานุการ
ทางบริ หารธุรกิจ ทางการเลขานุการ

104

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาบริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ทางบริ หารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

105

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาบริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ทางบริ หารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
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หมายเหตุ
หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาบริหารธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาบริหารธุรกิจ

ประเมินราคาทรัพย์สิน

108

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาศิลปกรรม

จิตรกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางจิตรกรรม

109

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาศิลปกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาศิลปกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาศิลปกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาศิลปกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาศิลปกรรม

จิตรกรรมไทย

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางจิตกรรมไทย
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางประติมากรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางประติมากรรมไทย
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปะภาพพิมพ์
สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
ทางหัตถศิลป์

106
107

110
111
112
113

ภาษาธุรกิจ

ประติมากรรม
ประติมากรรมไทย
ศิลปะภาพพิมพ์
หัตถศิลป์

สาขาวิชา ทางประเมินราคาทรัพย์สิน ทางบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
ทางบริ หารธุรกิจ ทางภาษาธุรกิจ
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หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
114

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สายวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชา / วิชาเอก
การโฆษณา

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ทางบริ หารธุรกิจ ทางพณิชยการ
ทางการโฆษณา

คณะเกษตรศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีภมู ิทศั น์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีภมู ิทศั น์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมเกษตร
ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเกษตร

คณะคหกรรมศาสตร์
1

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ ทวั่ ไปธุรกิจงานประดิษฐ์

2

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ ศกึ ษา

3

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

ผ้ าและเครื่องแต่งกาย

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ ทวั่ ไปธุรกิจงานประดิษฐ์
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ ศกึ ษา
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางผ้ าและเครื่องแต่งกาย
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หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

4

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

พัฒนาการครอบครัวและเด็ก

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาการครอบครัวและเด็ก

5

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

อาหารและโภชนาการ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ

หมายเหตุ

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
1

ปริญญาครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมบัณฑิต

เทคโนโลยีพลาสติก

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวัสดุศาสตร์ ทางเทคโนโลยีพลาสติก
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีเสื ้อผ้ า

2

ปริญญาครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมบัณฑิต

เทคโนโลยีเสื ้อผ้ า

3

ปริญญาครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

4

ปริญญาครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเคมี ทางวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ

5

ปริญญาครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

6

ปริญญาครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

ศธ. 129

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

7

ปริญญาครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

8

ปริญญาครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งทอ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ่งทอ

9

ปริญญาครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

10

ปริญญาครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

11

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

การจัดการผลิตทางอุตสาหกรรม

12

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

13

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ทางการจัดการผลิตทางอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ทางการจัดการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
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หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

14

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ

15

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางเทคโนโลยีเครื่องกล

16

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีเครื่องประดับและอัญมณี

17

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีเซรามิก

18

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีโทรคมนาคม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางเทคโนโลยีเครื่องประดับและอัญมณี
สาขวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีเซรามิก
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม

19

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

20

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีไฟฟ้า

21

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสิ่งทอ ทางสิ่งทอ
ทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
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หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา ทางเทคโนโลยีโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีเสื ้อผ้ า

หมายเหตุ

22

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีโยธา

23

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีเสื ้อผ้ า

24

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีเหมืองแร่

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
ทางวิศวกรรมเหมืองแร่ ทางเทคโนโลยีเหมืองแร่
ทางเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

25

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเครื่องเรือน

26

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอตุ สาหการ

สาขาวิชา ทางเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ทางเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเครื่องเรือน
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ทางเทคโนโลยีอตุ สาหการ

27

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

เทคนิคศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคนิคศึกษา

ศธ. 132

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน

1

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

2

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

3

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

4

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีการพิมพ์

5

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย

6

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพ์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน
ทางเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน
ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน
ทางเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน ทางเทคโนโลยีการพิมพ์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน ทางเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน ทางเทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพ์

ศธ. 133

หมายเหตุ

เดิมชื่อวิชาเอกเทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพ์

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะนาฏศิลป์และดุริยางค์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางการดนตรี ทางดุริยางคศิลป์
ทางดนตรี สากล
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการดนตรี ทางคีตศิลป์ไทย

หมายเหตุ

1

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ดนตรีสากล

2

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

คีตศิลป์ไทย

3

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

คีตศิลป์สากล

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการดนตรี ทางคีตศิลป์สากล

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

4

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ดุริยางค์ไทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการดนตรี ทางดุริยางค์ไทย

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

5

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ดุริยางค์สากล

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการดนตรี ทางดุริยางค์สากล

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

6

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์ไทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางนาฏศิลป์ไทย

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

7

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์สากล

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางนาฏศิลป์สากล

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

ศธ. 134

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก
คณะบริ หารธุรกิจ

1

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

การเงิน

2

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

3

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

4

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

5

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

การบริ หารธุรกิจระหว่างประเทศ

6

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

7

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

ธุรกิจศึกษา

8

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ผลการรับรอง

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงิน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจศึกษา
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางภาษาอังกฤษ ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

ศธ. 135

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

ระบบสารสนเทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางระบบสารสนเทศ

10

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

11

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

12

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

หมายเหตุ

คณะวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

เดิมชื่อสาขาวิชาเคมีวิเคราะห์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีวิเคราะห์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมีวิเคราะห์ ทางเคมี

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีอตุ สาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมีอตุ สาหกรรม ทางเคมี

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

ศธ. 136

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ

หมายเหตุ
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ทางทะเล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ทางทะเล

คณะวิศวกรรมเทคโนโลยีการเกษตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

สาขาวิชา ทางเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์
ทางเทคโนโลยีออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

ศธ. 137

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมดินและน ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเกษตร ทางวิศวกรรมดินและน ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอาหาร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเกษตร
ทางวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการอาหาร ทางวิศวกรรมอาหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี ทางเคมี

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ ทางเคมี

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
ศธ. 138

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมพลาสติก

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมพลาสติก

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมพอลิเมอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมพอลิเมอร์

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสารวจ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสารวจ

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งทอ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ่งทอ

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเส้ นใยสังเคราะห์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ่งทอ
ทางวิศวกรรมเส้ นใยสังเคราะห์
ศธ. 139

หมายเหตุ
เดิมชื่อสาขาวิชาวิศวกรรมเสื ้อผ้ า

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

14

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

15

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการอุตสาหกรรมสิ่งทอ

หมายเหตุ

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี

คณะศิลปกรรม
1

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

เครื่องหนัง

2

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ประติมากรรม

3

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ศิลปะภาพพิมพ์

4

ปริญญาศิลปบัณฑิต

การออกแบบเครื่องประดับ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางเครื่องหนัง
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางประติมากรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปะภาพพิมพ์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางการออกแบบเครื่องประดับ
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หลักสูตร 4 ปี
เปลี่ยนชื่อปริญญาเป็ นปริ ญญาศิลปบัณฑิต
หลักสูตร 4 ปี
เปลี่ยนชื่อปริญญาเป็ นปริ ญญาศิลปบัณฑิต
เปลี่ยนชื่อปริญญาเป็ นปริ ญญาศิลปบัณฑิต

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

5

ปริญญาศิลปบัณฑิต

เครื่องปั น้ ดินเผา

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางเครื่องปั น้ ดินเผา

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

6

ปริญญาศิลปบัณฑิต

เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

7

ปริญญาศิลปบัณฑิต

เครื่องหนัง

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม
ทางเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางเครื่องหนัง

8

ปริญญาศิลปบัณฑิต

เครื่องหนัง

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางเครื่องหนัง

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

9

ปริญญาศิลปบัณฑิต

จิตรกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

10

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ประติมากรรม

11

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ประติมากรรม

12

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปะไทย

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางจิตรกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางประติมากรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางประติมากรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปะไทย
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เดิมชื่อศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
เดิมชื่อศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

13

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปะภาพพิมพ์

14

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปะภาพพิมพ์

15

ปริญญาศิลปบัณฑิต

หัตถกรรม

16

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ออกแบบนิเทศศิลป์

17

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ออกแบบผลิตภัณฑ์

18

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ออกแบบภายใน

19

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

วิจิตรศิลป์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปะภาพพิมพ์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปะภาพพิมพ์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางหัตถกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปประยุกต์
ทางออกแบบนิเทศศิลป์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปประยุกต์
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางมัณฑนศิลป์ ทางศิลปกรรม
ทางออกแบบภายใน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์

ศธ. 142

หมายเหตุ
เดิมชื่อศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตร 4 ปี

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

20

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ศิลปะไทย

21

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

หัตถกรรม

22

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ออกแบบทัศนศิลป์

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
ทางศิลปกรรม ทางศิลปะไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
ทางศิลปกรรม ทางศิลปประยุกต์ ทางหัตถกรรม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปประยุกต์ ทางออกแบบทัศนศิลป์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

คณะศิลปศาสตร์
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การท่องเที่ยว

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การโรงแรม

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญี่ ปนุ่

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเยอรมันเพือ่ การสื่อสารสากล

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการท่องเที่ยว
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการโรงแรม
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญี่ปนุ่
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมันเพือ่ การสื่อสารสากล
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หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา / วิชาเอก
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารสากล

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารสากล

คณะศึกษาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา

2

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ ศกึ ษา

3

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางโสตทัศนศึกษา
ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

4

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
1

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

การจัดการงานก่อสร้ าง

2

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

การจัดการผังเมือง

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการงานก่อสร้ าง
สาขาวิชา ทางผังเมือง ทางการจัดการผังเมือง
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หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

3

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

ออกแบบเครื่องเรื อน

4

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

ออกแบบเซรามิก

5

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์

6

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

ออกแบบผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

7

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

ออกแบบสิ่งทอ

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมพลาสติก

9

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสถาปั ตยกรรม

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์
ทางออกแบบเครื่องเรือน
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์ ทางออกแบบเซรามิก
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์ ทางออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแแบบอุตสาหกรรม
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์ ทางออกแบบสิ่งทอ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมพลาสติก
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสถาปั ตยกรรม

ศธ. 145

หมายเหตุ
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

10

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปั ตยกรรมภายใน

11

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ออกแบบอุตสาหกรรม

ผลการรับรอง
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางมัณฑนศิลป์ ทางสถาปั ตยกรรมภายใน
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางออกแบบอุตสาหกรรม

กรมการฝึ กหัดครู / สานักงานสภาสถาบันราชภัฏ
หลักสูตรที่ไม่ ระบุคณะ
ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

2

ประกาศนียบัตรครูอนุบาล/
ประกาศนียบัตรประโยคครูอนุบาล
ประกาศนียบัตรนักบรรณารักษ์

3

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

4

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง

การประถมศึกษา

5

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง

การพัฒนาชุมชน

6

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง

คอมพิวเตอร์

1

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษ์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์
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หมายเหตุ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ปวส. หรือ
หลักสูตร 5 ปี ต่อจาก ม.ปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

7

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง

ช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

8

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง

ช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้ าง

9

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง

ช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

10

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง

11

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง

ช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างอิเล็กโทรนิกส์

12

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง

ช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์

13

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง

14

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง

เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง
เทคนิคการอาชีพกสิกรรม
เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง
เทคนิคการอาชีพก่อสร้ าง

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างก่อสร้ าง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างโลหะ
ทางช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างไฟฟ้ากาลัง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างอิเล็กโทรนิกส์
ทางช่างไฟฟ้า
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างยนต์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคนิคการอาชีพกสิกรรม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคนิคการอาชีพก่อสร้ าง

ศธ. 147

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
15

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง

16

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง

17

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง

18

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง

19

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง

20

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง

21

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง

22

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง

23

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง
เทคนิคการอาชีพการดนตรีสากล
เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง
เทคนิคการอาชีพการถ่ายและการโฆษณา
เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง
เทคนิคการอาชีพการสานักงาน
เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง
เทคนิคการอาชีพเขียนแบบ
เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง
เทคนิคการอาชีพเครื่องปั น้ ดินเผา
เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง
เทคนิคการอาชีพงานไฟฟ้า
เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง
เทคนิคการอาชีพงานโลหะ
เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง
เทคนิคการอาชีพช่างยนต์
เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง
เทคนิคการอาชีพภาษาอังกฤษบริการ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคนิคการอาชีพดนตรีสากล
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคนิคการอาชีพการถ่ายและการโฆษณา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคนิคการอาชีพ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
เทคนิคการอาชีพเขียนแบบ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคนิคการอาชีพเครื่องปั น้ ดินเผา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคนิคการอาชีพงานไฟฟ้า
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคนิคการอาชีพงานโลหะ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคนิคการอาชีพช่างยนต์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคนิคการอาชีพภาษาอังกฤษบริ การ

ศธ. 148

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
24

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง

25

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง

26

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง

27

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง

28

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง

29

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง

30

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง

31

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง

สาขาวิชา / วิชาเอก
เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง
เทคนิคการอาชีพวารสารและการประชาสัมพันธ์
เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง
เทคนิคการอาชีพศิลปกรรม
เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง
เทคนิคการอาชีพศิลปประดิษฐ์
เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง
เทคนิคการอาชีพสัตวบาล
เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง
เทคนิคการอาชีพเสื ้อผ้ า
เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง
เทคนิคการอาชีพออกแบบ
เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง
เทคนิคการอาชีพอาหาร
เทคโนโลยีการยาง

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคนิคการอาชีพวารสารและการประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคนิคการอาชีพศิลปกรรม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคนิคการอาชีพศิลปประดิษฐ์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคนิคการอาชีพสัตวบาล
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคนิคการอาชีพเสื ้อผ้ า
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคนิคการอาชีพออกแบบ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคนิคการอาชีพอาหาร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการยาง

ศธ. 149

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

32

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง

เทคโนโลยีทางการศึกษา

33

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง

ธุรกิจศึกษา

34

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง

ประชากรศึกษา

35
36

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
ศิลปหัตถกรรม

37

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง

สหกรณ์

38

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง

อุตสาหกรรมศิลป์

39

อนุปริญญาวิชาการศึกษา

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

40
41

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์
อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ก่อสร้ าง
การพิมพ์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางธุรกิจศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประชากรศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสหกรณ์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาก่อสร้ าง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
ทางการพิมพ์

ศธ. 150

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

42

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

การเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า

43

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

การอาหาร

44

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์

45

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

เคมีปฏิบตั ิ

46

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

เครื่องกล

47

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

เซรามิกส์

48

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีการเกษตร

49

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีการยาง

ผลการรับรอง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรกรรม ทางการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
ทางการเกษตร
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางการอาหาร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมีปฏิบตั ิ ทางเคมี
สาขาวิชา ทางเครื่องกล ทางเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
สาขาวิชา ทางเซรามิกส์
สาขาวิชา ทางเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา ทางเทคโนโลยียาง ทางเทคโนโลยีการยาง

ศธ. 151

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

50

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีการอาหาร

51

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ผ้ าและเครื่องแต่งกาย

52

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

พืชศาสตร์

53

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ไฟฟ้า

54

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

โลหะ

55

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ศิลปประดิษฐ์

56

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สถิติประยุกต์

57

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สัตวบาล

ผลการรับรอง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางผ้ าและเครื่องแต่งกาย
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์ ทางเกษตรกรรม
สาขาวิชา ทางไฟฟ้า
สาขาวิชา ทางโลหะ
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปประดิษฐ์ ทางศิลปประยุกต์
ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์
ทางสถิติประยุกต์ ทางสถิติ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล ทางการเกษตร

ศธ. 152

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

58

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สัตวรักษ์

59

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สิ่งทอ

60

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สุขศึกษา

61

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ออกแบบผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

62

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

อิเล็กทรอนิกส์

63

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

การจัดการทัว่ ไป

64

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

การจัดการสานักงาน

65

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

การบริ หารธุรกิจ

ผลการรับรอง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวรักษ์ ทางการเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางสิ่งทอ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
ทางศิลปประยุกต์ ทางออกแบบศิลปประยุกต์
ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชา ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางช่างไฟฟ้า
สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการทัว่ ไป ทางบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการสานักงาน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ศธ. 153

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

66

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

การพัฒนาชุมชน

67

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ดนตรี

68

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ธุรกิจการท่องเที่ยว

69

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ธุรกิจการโรงแรม

70

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

นาฏศิลป์และการละคร

71

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

บรรณารักษ์ ศาสตร์

72

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ภาพพิมพ์

73

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ผลการรับรอง
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี ทางดุริยางคศิลป์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางธุรกิจการท่องเที่ยว
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางธุรกิจการโรงแรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์และการละคร
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางภาพพิมพ์ ทางวิจิตรศิลป์ ทางศิลปกรรม
ทางวิจิตรศิลปกรรม ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

ศธ. 154

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

74

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

วัฒนธรรมศึกษา

75

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

วารสารศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์

76

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ศิลปการพิมพ์

77

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ศิลปการสื่อสารและการโฆษณา

78

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

79

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์

80

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ออกแบบนิเทศศิลป์

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางวัฒนธรรมศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางวารสารศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปการพิมพ์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางศิลปการสื่อสารและการโฆษณา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เดิมชื่อ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบนิเทศศิลป์ ทางศิลปประยุกต์
ทางออกแบบศิลปประยุกต์ ทางศิลปหัตถกรรม

ศธ. 155

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

81

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ออกแบบประยุกต์ศิลป์

82

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ออกแบบพาณิชยศิลป์

83

ประกาศนียบัตรประโยคครูอดุ มศึกษา

การศึกษา

84

ประกาศนียบัตรประโยคครูอดุ มศึกษา

การอนุบาลศึกษา

85

ประกาศนียบัตรประโยคครูอดุ มศึกษา

เกษตรศาสตร์

86

ประกาศนียบัตรประโยคครูอดุ มศึกษา

คณิตศาสตร์

87

ประกาศนียบัตรประโยคครูอดุ มศึกษา

คหกรรมศาสตร์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบประยุกต์ศิลป์ ทางศิลปประยุกต์
ทางออกแบบศิลปประยุกต์
ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบพาณิชยศิลป์ ทางศิลปประยุกต์
ทางออกแบบศิลปประยุกต์ ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการอนุบาลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเกษตรศาสตร์ ทางการเกษตร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

ศธ. 156

หมายเหตุ

เปลี่ยนเป็ นปริ ญญาครุศาสตรบัณฑิต
เปลี่ยนเป็ นปริ ญญาครุศาสตรบัณฑิต
เปลี่ยนเป็ นปริ ญญาครุศาสตรบัณฑิต
เปลี่ยนเป็ นปริ ญญาครุศาสตรบัณฑิต
เปลี่ยนเป็ นปริ ญญาครุศาสตรบัณฑิต

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

88

ประกาศนียบัตรประโยคครูอดุ มศึกษา

เคมี

89

ประกาศนียบัตรประโยคครูอดุ มศึกษา

ชีววิทยา

90

ประกาศนียบัตรประโยคครูอดุ มศึกษา

ดนตรีศกึ ษา

91

ประกาศนียบัตรประโยคครูอดุ มศึกษา

นาฏศิลป์

92

ประกาศนียบัตรประโยคครูอดุ มศึกษา

บรรณารักษศาสตร์

93

ประกาศนียบัตรประโยคครูอดุ มศึกษา

ประวัติศาสตร์

94

ประกาศนียบัตรประโยคครูอดุ มศึกษา

พลศึกษา

95

ประกาศนียบัตรประโยคครูอดุ มศึกษา

ฟิ สิกส์

96

ประกาศนียบัตรประโยคครูอดุ มศึกษา

ภาษาไทย

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเคมี
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรี ศกึ ษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางนาฏศิลป์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประวัติศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย
ศธ. 157

หมายเหตุ
เปลี่ยนเป็ นปริ ญญาครุศาสตรบัณฑิต
เปลี่ยนเป็ นปริ ญญาครุศาสตรบัณฑิต
เปลี่ยนเป็ นปริ ญญาครุศาสตรบัณฑิต
เปลี่ยนเป็ นปริ ญญาครุศาสตรบัณฑิต
เปลี่ยนเป็ นปริ ญญาครุศาสตรบัณฑิต
เปลี่ยนเป็ นปริ ญญาครุศาสตรบัณฑิต
เปลี่ยนเป็ นปริ ญญาครุศาสตรบัณฑิต
เปลี่ยนเป็ นปริ ญญาครุศาสตรบัณฑิต
เปลี่ยนเป็ นปริ ญญาครุศาสตรบัณฑิต

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

97

ประกาศนียบัตรประโยคครูอดุ มศึกษา

ภาษาอังกฤษ

98

ประกาศนียบัตรประโยคครูอดุ มศึกษา

ภูมิศาสตร์

99

ประกาศนียบัตรประโยคครูอดุ มศึกษา

วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป

100

ประกาศนียบัตรประโยคครูอดุ มศึกษา

ศิลปศาสตร์

101

ประกาศนียบัตรประโยคครูอดุ มศึกษา

สังคมศึกษา

102

ประกาศนียบัตรประโยคครูอดุ มศึกษา

สุขศึกษา

103

ประกาศนียบัตรประโยคครูอดุ มศึกษา

อุตสาหกรรมศิลป์

104

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การแนะแนว

105

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การบริ หารการศึกษา

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการแนะแนว
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา
ศธ. 158

หมายเหตุ
เปลี่ยนเป็ นปริ ญญาครุศาสตรบัณฑิต
เปลี่ยนเป็ นปริ ญญาครุศาสตรบัณฑิต
เปลี่ยนเป็ นปริ ญญาครุศาสตรบัณฑิต
เปลี่ยนเป็ นปริ ญญาครุศาสตรบัณฑิต
เปลี่ยนเป็ นปริ ญญาครุศาสตรบัณฑิต
เปลี่ยนเป็ นปริ ญญาครุศาสตรบัณฑิต
เปลี่ยนเป็ นปริ ญญาครุศาสตรบัณฑิต
เปลี่ยนชื่อเป็ นวิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว
เดิมชื่อวิชาเอกการบริหารโรงเรี ยน

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

106

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การบริ หารโรงเรี ยน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารโรงเรียน

107

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

108

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

109

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การวัดผลการศึกษา

110

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การวัดผลการศึกษา-การศึกษานอกระบบ

111

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การวัดผลการศึกษา-คณิตศาสตร์

112

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การวัดผลการศึกษา-คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดผลการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดผลการศึกษา
ทางการศึกษานอกระบบ
ทางการวัดผลการศึกษา-การศึกษานอกระบบ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดผลการศึกษา ทางคณิตศาสตร์
ทางการวัดผลการศึกษา-คณิตศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดผลการศึกษา ทางคหกรรมศาสตร์
ทางการวัดผลการศึกษา-คหกรรมศาสตร์

ศธ. 159

หมายเหตุ
เปลี่ยนชื่อเป็ นวิชาเอกการบริ หารการศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง2ปี
หลักสูตรต่อเนื่อง2ปี
หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

113

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การวัดผลการศึกษาจิตวิทยาและการแนะแนว

114

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การวัดผลการศึกษา-ชีววิทยา

115

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การวัดผลการศึกษา-บรรณารักษศาสตร์

116

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การวัดผลการศึกษา-ประวัติศาสตร์

117

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การวัดผลการศึกษา-พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดผลการศึกษา
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว
ทางการวัดผลการศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดผลการศึกษา ทางชีววิทยา
ทางการวัดผลการศึกษา-ชีววิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดผลการศึกษา ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางการวัดผลการศึกษา-บรรณรักษศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดผลการศึกษา ทางประวัติศาสตร์
ทางการวัดผลการศึกษา-ประวัติศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดผลการศึกษา ทางพลศึกษา
ทางการวัดผลการศึกษา-พลศึกษา

ศธ. 160

หมายเหตุ
หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

118

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การวัดผลการศึกษา-ภาษาไทย

119

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การวัดผลการศึกษา-ภูมิศาสตร์

120

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบ

121

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบ-การวัดผลการศึกษา

122

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบ-คณิตศาสตร์

123

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบ-คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดผลการศึกษา ทางภาษาไทย
ทางการวัดผลการศึกษา-ภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดผลการศึกษา ทางภูมิศาสตร์
ทางการวัดผลการศึกษา-ภูมิศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบ
ทางการวัดผลการศึกษา
ทางการศึกษานอกระบบ-การวัดผลการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบ ทางคณิตศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบ-คณิตศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบ ทางคหกรรมศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบ-คหกรรมศาสตร์

ศธ. 161

หมายเหตุ
หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

เดิมชื่อวิชาเอกการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

124

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบจิตวิทยาและการแนะแนว

125

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบ-ชีววิทยา

126

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบ-บรรณารักษศาสตร์

127

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบ-ประวัติศาสตร์

128

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบ-พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบ
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว
ทางการศึกษานอกระบบ-จิตวิทยาและการแนะแนว
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบ ทางชีววิทยา
ทางการศึกษานอกระบบ-ชีววิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบ
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบ-บรรณรักษศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบ ทางประวัติศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบ-ประวัติศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบ ทางพลศึกษา
ทางการศึกษานอกระบบ-พลศึกษา

ศธ. 162

หมายเหตุ
หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

129

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบ-ภาษาไทย

130

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบ-ภูมิศาสตร์

131

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบโรงเรียน

132

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

133

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาพิเศษ

134

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาอนุบาล

135

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การอนุบาลศึกษา

136

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

เกษตรกรรม

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบ ทางภาษาไทย
ทางการศึกษานอกระบบ-ภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบ ทางภูมิศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบ-ภูมิศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิเศษ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาอนุบาล
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการอนุบาลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเกษตรกรรม ทางการเกษตร
ศธ. 163

หมายเหตุ
หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

เปลี่ยนเป็ นวิชาเอกการศึกษานอกระบบ
เดิมชื่อวิชาเอกอนุบาลศึกษา

เปลี่ยนชื่อเป็ นวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
เดิมชื่อวิชาเอกเกษตรศาสตร์

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

137

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

เกษตรศาสตร์

138

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

139

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์ -การวัดผลการศึกษา

140

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์ -การศึกษานอกระบบ

141

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์ -คหกรรมศาสตร์

142

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์ -จิตวิทยาและการแนะแนว

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเกษตรศาสตร์ ทางการเกษตร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ ทางการวัดผลการศึกษา
ทางคณิตศาสตร์-การวัดผลการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ ทางการศึกษานอกระบบ
ทางคณิตศาสตร์-การศึกษานอกระบบ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ ทางคหกรรมศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์-คหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ ทางจิตวิทยาและการแนะแนว
ทางคณิตศาสตร์-จิตวิทยาและการแนะแนว

ศธ. 164

หมายเหตุ
เปลี่ยนชื่อเป็ นวิชาเอกเกษตรกรรม

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

143

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์ -ชีววิทยา

144

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์ -บรรณารักษศาสตร์

145

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์ -ประวัติศาสตร์

146

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์ -พลศึกษา

147

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์ -ภาษาไทย

148

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์ -ภูมิศาสตร์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ ทางชีววิทยา
ทางคณิตศาสตร์-ชีววิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์-บรรณารักษ์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ ทางประวัติศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์-ประวัติศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ ทางพลศึกษา
ทางคณิตศาสตร์-พลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ ทางภาษาไทย
ทางคณิตศาสตร์-ภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์-ภูมิศาสตร์
ศธ. 165

หมายเหตุ
หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

149

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

150

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ -การวัดผลการศึกษา

151

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ -การศึกษานอกระบบ

152

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ -คณิตศาสตร์

153

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ -จิตวิทยาและการแนะแนว

154

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ -ชีววิทยา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ ทางการวัดผลการศึกษา
ทางคหกรรมศาสตร์-การวัดผลการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ ทางการศึกษานอกระบบ
ทางคหกรรมศาสตร์-การศึกษานอกระบบ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์-คณิตศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว
ทางคหกรรมศาสตร์-จิตวิทยาและการแนะแนว
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ ทางชีววิทยา
ทางคหกรรมศาสตร์-ชีววิทยา

ศธ. 166

หมายเหตุ
หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

155

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ -บรรณารักษศาสตร์

156

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ -ประวัติศาสตร์

157

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ -พลศึกษา

158

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ -ภาษาไทย

159

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ -ภูมิศาสตร์

160

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์-บรรณารักษศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ ทางประวัติศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์-ประวัติศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ ทางพลศึกษา
ทางคหกรรมศาสตร์-พลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ ทางภาษาไทย
ทางคหกรรมศาสตร์-ภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์-ภูมิศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์

ศธ. 167

หมายเหตุ
หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

เปลี่ยนชื่อเป็ นวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

161

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ ศกึ ษา

162

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

เคมี

163

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาและการแนะแนว

164

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาและการแนะแนวการวัดผลการศึกษา

165

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษานอกระบบ

166

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาและการแนะแนว-คณิตศาสตร์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเคมี
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาและการแนะแนวการวัดผลการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษานอกระบบ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว
ทางคณิตศาสตร์
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว-คณิตศาสตร์

ศธ. 168

หมายเหตุ
เดิมชื่อวิชาเอกคอมพิวเตอร์

เดิมชื่อวิชาเอกการแนะแนว
หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

167

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาและการแนะแนว-คหกรรมศาสตร์

168

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาและการแนะแนว-ชีววิทยา

169

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาและการแนะแนวบรรณารักษศาสตร์

170

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาและการแนะแนว-ประวัติศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว
ทางคหกรรมศาสตร์
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว-คหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว ทางชีววิทยา
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว-ชีววิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางจิตวิทยาและการแนะแนวบรรณารักษศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว
ทางประวัติศาสตร์
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว-ประวัติศาสตร์

ศธ. 169

หมายเหตุ
หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

171

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาและการแนะแนว-พลศึกษา

172

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาและการแนะแนว-ภาษาไทย

173

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาและการแนะแนว-ภูมิศาสตร์

174

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ช่างอุตสาหกรรม

175

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

176

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา-การวัดผลการศึกษา

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว ทางพลศึกษา
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว-พลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว ทางภาษาไทย
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว-ภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว ทางภูมิศาสตร์
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว-ภูมิศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา ทางการวัดผลการศึกษา
ทางชีววิทยา-การวัดผลการศึกษา

ศธ. 170

หมายเหตุ
หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรต่อเนื่อง2ปี

หลักสูตรแบบเอกคู่

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

177

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา-การศึกษานอกระบบ

178

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา-คณิตศาสตร์

179

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา-คหกรรมศาสตร์

180

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา-จิตวิทยาและการแนะแนว

181

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา-บรรณารักษศาสตร์

182

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา-ประวัติศาสตร์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา ทางการศึกษานอกระบบ
ทางชีววิทยา-การศึกษานอกระบบ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา ทางคณิตศาสตร์
ทางชีววิทยา-คณิตศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา ทางคหกรรมศาสตร์
ทางชีววิทยา-คหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา ทางจิตวิทยาและการแนะแนว
ทางชีววิทยา-จิตวิทยาและการแนะแนว
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางชีววิทยา-บรรณารักษศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา ทางประวัติศาสตร์
ทางชีววิทยา-ประวัติศาสตร์
ศธ. 171

หมายเหตุ
หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

183

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา-พลศึกษา

184

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา-ภาษาไทย

185

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา-ภูมิศาสตร์

186

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ดนตรีศกึ ษา

187

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา

188

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีทางการศึกษา

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา ทางพลศึกษา
ทางชีววิทยา-พลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา ทางภาษาไทย
ทางชีววิทยา-ภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา ทางภูมิศาสตร์
ทางชีววิทยา-ภูมิศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรี ศกึ ษา ทางดุริยศิลป์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางโสตทัศนศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
ทางโสตทัศนศึกษา

ศธ. 172

หมายเหตุ
หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

เปลี่ยนชื่อเป็ นวิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

189

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
ทางโสตทัศนศึกษา

เดิมชื่อวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา

190

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง2ปี

191

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางธุรกิจศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางนาฏศิลป์

192

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

193

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ -การวัดผลการศึกษา

194

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ -การศึกษานอกระบบ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางการวัดผลการศึกษา
ทางบรรณารักษศาสตร์ -การวัดผลการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบ
ทางบรรณารักษศาสตร์ -การศึกษานอกระบบ

ศธ. 173

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

195

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ -คณิตศาสตร์

196

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ -คหกรรมศาสตร์

197

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ จิตวิทยาและการแนะแนว

198

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ -ชีววิทยา

199

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ -ประวัติศาสตร์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ -คณิตศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางคหกรรมศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ -คหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว
ทางบรรณารักษศาสตร์ -จิตวิทยาและการแนะแนว
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางชีววิทยา
ทางบรรณารักษศาสตร์ -ชีววิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางประวัติศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ -ประวัติศาสตร์

ศธ. 174

หมายเหตุ
หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

200

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ -พลศึกษา

201

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ -ภาษาไทย

202

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ -ภูมิศาสตร์

203

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

204

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์ -การวัดผลการศึกษา

205

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์ -การศึกษานอกระบบ

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางพลศึกษา
ทางบรรณารักษศาสตร์ -พลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางภาษาไทย
ทางบรรณารักษศาสตร์ -ภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ -ภูมิศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประวัติศาสตร์

หลักสูตรแบบเอกคู่

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประวัติศาสตร์ ทางการวัดผลการศึกษา
ทางประวัติศาสตร์ -การวัดผลการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประวัติศาสตร์ ทางการศึกษานอกระบบ
ทางประวัติศาสตร์ -การศึกษานอกระบบ

หลักสูตรแบบเอกคู่

ศธ. 175

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

206

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์ -คณิตศาสตร์

207

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์ -คหกรรมศาสตร์

208

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์ -จิตวิทยาและการแนะแนว

209

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์ -ชีววิทยา

210

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์ -บรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประวัติศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์
ทางประวัติศาสตร์ -คณิตศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประวัติศาสตร์ ทางคหกรรมศาสตร์
ทางประวัติศาสตร์ -คหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประวัติศาสตร์
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว
ทางประวัติศาสตร์ -จิตวิทยาและการแนะแนว
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประวัติศาสตร์ ทางชีววิทยา
ทางประวัติศาสตร์ -ชีววิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประวัติศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางประวัติศาสตร์ -บรรณารักษศาสตร์

ศธ. 176

หมายเหตุ
หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

211

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์ -พลศึกษา

212

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์ -ภาษาไทย

213

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์ -ภูมิศาสตร์

214

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ปรัชญาและศาสนา

215

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

216

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา-การวัดผลการศึกษา

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประวัติศาสตร์ ทางพลศึกษา
ทางประวัติศาสตร์ -พลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประวัติศาสตร์ ทางภาษาไทย
ทางประวัติศาสตร์ -ภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประวัติศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์
ทางประวัติศาสตร์ -ภูมิศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางปรัชญาและศาสนา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตรแบบเอกคู่

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา ทางการวัดการศึกษา
ทางพลศึกษา-การวัดผลการศึกษา

หลักสูตรแบบเอกคู่

ศธ. 177

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

217

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา-การศึกษานอกระบบ

218

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา-คณิตศาสตร์

219

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา-คหกรรมศาสตร์

220

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว

221

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา-ชีววิทยา

222

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา-บรรณารักษศาสตร์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา ทางการศึกษานอกระบบ
ทางพลศึกษา-การศึกษานอกระบบ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา ทางคณิตศาสตร์
ทางพลศึกษา-คณิตศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา ทางคหกรรมศาสตร์
ทางพลศึกษา-คหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา ทางจิตวิทยาและการแนะแนว
ทางพลศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา ทางชีววิทยา
ทางพลศึกษา-ชีววิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางพลศึกษา-บรรณารักษศาสตร์
ศธ. 178

หมายเหตุ
หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

223

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา-ประวัติศาสตร์

224

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา-ภาษาไทย

225

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา-ภูมิศาสตร์

226

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์

227

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

228

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

229

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย-การวัดผลการศึกษา

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา ทางประวัติศาสตร์
ทางพลศึกษา-ประวัติศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา ทางภาษาไทย
ทางพลศึกษา-ภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา ทางภูมิศาสตร์
ทางพลศึกษา-ภูมิศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาจีน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย ทางการวัดผลทางการศึกษา
ทางภาษาไทย-การวัดผลทางการศึกษา
ศธ. 179

หมายเหตุ
หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

230

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย-การศึกษานอกระบบ

231

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย-คณิตศาสตร์

232

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย-คหกรรมศาสตร์

233

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย-จิตวิทยาและการแนะแนว

234

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย-ชีววิทยา

235

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย-บรรณารักษศาสตร์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย ทางการศึกษานอกระบบ
ทางภาษาไทย-การศึกษานอกระบบ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย ทางคณิตศาสตร์
ทางภาษาไทย-คณิตศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย ทางคหกรรมศาสตร์
ทางภาษาไทย-คหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย ทางจิตวิทยาและการแนะแนว
ทางภาษาไทย-จิตวิทยาและการแนะแนว
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย ทางชีววิทยา
ทางภาษาไทย-ชีววิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางภาษาไทย-บรรณารักษศาสตร์
ศธ. 180

หมายเหตุ
หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

236

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย-ประวัติศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย ทางประวัติศาสตร์
ทางภาษาไทย-ประวัติศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย ทางพลศึกษา
ทางภาษาไทย-พลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย ทางภูมิศาสตร์
ทางภาษาไทย-ภูมิศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

237

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย-พลศึกษา

238

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย-ภูมิศาสตร์

239

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

240

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

241

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์

242

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์ -การวัดผลการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์ ทางการวัดผลการศึกษา
ทางภูมิศาสตร์ -การวัดผลการศึกษา
ศธ. 181

หมายเหตุ
หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

243

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์ -การศึกษานอกระบบ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์ ทางการศึกษานอกระบบ
ทางภูมิศาสตร์ -การศึกษานอกระบบ

หลักสูตรแบบเอกคู่

244

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์ -คณิตศาสตร์

หลักสูตรแบบเอกคู่

245

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์ -คหกรรมศาสตร์

246

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์ -จิตวิทยาและการแนะแนว

247

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์ -ชีววิทยา

248

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์ -บรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์ -คณิตศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์ ทางคหกรรมศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์ -คหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์ ทางจิตวิทยาและการแนะแนว
ทางภูมิศาสตร์ -จิตวิทยาและการแนะแนว
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์ ทางชีววิทยา
ทางภูมิศาสตร์ -ชีววิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์ -บรรณารักษศาสตร์
ศธ. 182

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

249

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์ -ประวัติศาสตร์

250

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์ -พลศึกษา

251

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์ -ภาษาไทย

252

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป

253

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปศึกษา

254

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปหัตถกรรม

255

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์ ทางประวัติศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์ -ประวัติศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์ ทางพลศึกษา
ทางภูมิศาสตร์ -พลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์ ทางภาษาไทย
ทางภูมิศาสตร์ -ภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

ศธ. 183

หมายเหตุ
หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรแบบเอกคู่

หลักสูตรต่อเนื่อง2ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

256

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

257

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์

258

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างก่อสร้ าง

259

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างปั น้ ดินเผา

260

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์
สาขาช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

261

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างโลหะ

262

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์ สาขาศิลปหัตถกรรม

263

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์
สาขาออกแบบ-เขียนแบบ

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์ ทางช่างก่อสร้ าง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์ ทางช่างปั น้ ดินเผา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์
ทางช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์ ทางช่างโลหะ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์ ทางศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์ ทางออกแบบ-เขียนแบบ

ศธ. 184

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

264

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พระพุทธศาสนา

265

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต(สหกรณ์)

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

266

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การส่งเสริ มและสื่อสารการเกษตร

267

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรศาสตร์

268

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ ทวั่ ไป

269

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

270

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาประยุกต์

271

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการเกษตร

272

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีเซรามิกส์

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศาสนา ทางพระพุทธศาสนา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสหกรณ์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ ทวั่ ไป
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาประยุกต์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีเซรามิกส์

ศธ. 185

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

273

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

274

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชศาสตร์

275

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

276

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

277

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การกีฬา
(การฝึ กและการจัดการกีฬา)
วิทยาศาสตร์ ความปลอดภัย

278

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

279

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

280

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
(การส่งเสริมสุขภาพเด็ก)

ผลการรับรอง
สาขาวิชา ทางเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา ทางพลศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัย
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ ทางสุขศึกษา
ศธ. 186

หมายเหตุ
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

281

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพสัตว์

282

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์

283

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวบาล

284

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขชุมชน

285

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

286

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกแบบผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

287

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการทัว่ ไป

288

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การบริ หารธุรกิจ แขนงวิชา
การบริ หารงานอุตสาหกรรม

ผลการรับรอง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพสัตว์ ทางสัตวบาล
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ ทางสถิติประยุกต์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล ทางการเกษตร
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัว่ ไป
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารงานอุตสาหกรรม
ศธ. 187

หมายเหตุ
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

289

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การบริ หารธุรกิจ แขนงวิชา
การเลขานุการ
การบริ หารธุรกิจ แขนงวิชา
การเงินและการธนาคาร
การบริ หารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด

290

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

291

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

292

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

293

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

294

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การบริ หารธุรกิจ แขนงวิชา
การบริ หารงานทัว่ ไป
การบริ หารธุรกิจ แขนงวิชา
การบริ หารงานบุคคล
การบริ หารธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี

295

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การฝึ กและการจัดการกีฬา

296

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

297

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การส่งเสริ มสุขภาพ

ผลการรับรอง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเลขานุการ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารงานทัว่ ไป ทางการบริหาร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารงานบุคคล ทางการบริหาร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางการฝึ กและการจัดการกีฬา ทางพลศึกษา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการส่งเสริมสุขภาพ ทางสุขศึกษา
ศธ. 188

หมายเหตุ

รับรองเฉพาะผู้จบปี 2532 - 2534/
หลักสูตรต่อเนื่อง2ปี

รับรองเฉพาะผู้จบปี 2532 และ 2533

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

298

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การส่งเสริ มสุขภาพเด็กเล็ก

299

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี แขนงดนตรีไทย

300

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี แขนงดนตรีสากล

301

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์และการละคร

302

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

303

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารการกีฬา

304

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษ์ ศาสตร์

305

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์

306

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาพพิมพ์

หมายเหตุ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
รับรองเฉพาะผู้จบปี 2534/
ทางการส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็ก ทางสุขศึกษา หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางคศิลป์ ทางดนตรี ทางดนตรี ไทย
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางคศิลป์ ทางดนตรี ทางดนตรี สากล
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปการละคร ทางนาฏศิลป์และการละคร
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารการกีฬา ทางสื่อสารมวลชน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
ทางบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางภาพพิมพ์

ศธ. 189

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

307

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญี่ ปนุ่

308

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

309

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ

310

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

311

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

312

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

313

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

วัฒนธรรมศึกษา

314

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปการพิมพ์

315

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

ผลการรับรอง
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญี่ปนุ่
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ ทางภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร ทางรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางวัฒนธรรมศึกษา
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปการพิมพ์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
ศธ. 190

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

316

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์

317

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารนิเทศศาสตร์

318

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ออกแบบนิเทศศิลป์

319

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ออกแบบประยุกต์ศิลป์

320

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

321

ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ บณ
ั ฑิต

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

322

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

323

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศาสตร์ เพือ่ การพัฒนา

324

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางสารนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางออกแบบนิเทศศิลป์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางออกแบบประยุกต์ศิลป์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์ เพือ่ การพัฒนา
สาขาวิชานิติศาสตร์
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หมายเหตุ
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
325

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

326

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

327

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

328

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

329

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

330

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

331

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

332

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

การบริ หารธุรกิจ
แขนงวิชาการตลาด
การบริ หารธุรกิจ
แขนงวิชาการบัญชี
การบริ หารธุรกิจ
แขนงวิชาการเลขานุการ
การบริ หารธุรกิจ
แขนงวิชาการเงินและการธนาคาร
การบริ หารธุรกิจ
แขนงวิชาการบริหารงานอุตสาหกรรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเลขานุการ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารงานอุตสาหกรรม

บริหารธุรกิจ
แขนงวิชาธุรกิจบริการ
บริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการจัดการคุณภาพ
บริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจบริการ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการคุณภาพ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารงานบุคคล
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
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หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

333

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

334

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

335

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

บริหารธุรกิจ
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
การเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า

336

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

337

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการพิมพ์

338

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

339

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

340

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์

341

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขชุมชน

ผลการรับรอง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางการประมง
ทางการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
สาขาวิชา ทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน
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หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

342

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สิ่งทอ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางสิ่งทอ
สาขาวิชา ทางจิตวิทยา
สาขาวิชา ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาองค์การ
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

343

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยา

344

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาองค์การ

345

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

346

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

347

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการและการประเมินโครงการ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการและการประเมินโครงการ

348

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริ หารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

349

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตร์ ระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
ศธ. 194

หมายเหตุ

หลักสูตรหลังอนุปริญญา
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

350

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

พัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาสังคม ทางพัฒนาชุมชน

351

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

การศึกษา

352

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการคุณภาพ

353

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริ หารการศึกษา

354

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การส่งเสริ มสุขภาพ

355

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์ ศกึ ษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการจัดการคุณภาพ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา ทางการส่งเสริ มสุขภาพ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ ศกึ ษา

356

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

357

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางโสตทัศนศึกษา
ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
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หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

358

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

วิจยั และประเมินผลการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิจยั และประเมินผลการศึกษา
ทางวิจยั สังคมศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน

359

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ศกึ ษา

360

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรและการสอน

361

ปริญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

-

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

362

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

-

363

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร ทางรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์ ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

364

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ศกึ ษา

365

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สิ่งแวดล้ อมศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อมศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม ทางสิ่งแวดล้ อม
ศธ. 196

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

366

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การวิจยั และพัฒนาท้ องถิ่น

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาสังคม ทางพัฒนาชุมชน
ทางการวิจยั และพัฒนาท้ องถิ่น
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาสังคม ทางพัฒนาชุมชน.
ทางการวิจยั และพัฒนาเมือง
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางไทยคดีศกึ ษา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางไทยศึกษา

367

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การวิจยั และพัฒนาเมือง

368

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ไทยคดีศกึ ษา

369

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ไทยศึกษา

370

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ไทยศึกษาเพือ่ การพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางไทยศึกษาเพือ่ การพัฒนา

371

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์

372

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษ์
ทางบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

ศธ. 197

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

373

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

374

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

วิจยั และพัฒนาสังคม

375

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาสุขภาพชุมชน

376

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การจัดการเทคโนโลยี

377

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การศึกษาเพือ่ การพัฒนาท้ องถิ่น

ผลการรับรอง
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาสังคม ทางยุทธศาสตร์ การพัฒนา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาสังคม ทางพัฒนาชุมชน
ทางวิจยั และพัฒนาสังคม
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการพัฒนาสุขภาพชุมชน
สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการเทคโนโลยี
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการศึกษาเพือ่ การพัฒนาท้ องถิ่น
ทางพัฒนาสังคม

คณะวิทยาการจัดการ
1

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การจัดการทัว่ ไป

2

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การจัดการสานักงาน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัว่ ไป
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการสานักงาน

ศธ. 198

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

3

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริ หารธุรกิจ
แขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

4

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริ หารธุรกิจ
แขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

5

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริ หารธุรกิจ
แขนงวิชาการเลขานุการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเลขานุการ

6

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

7

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริ หารธุรกิจ
แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
การบริ หารธุรกิจ
แขนงวิชาการบริหารงานอุตสาหกรรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารงานอุตสาหกรรม

8

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ
แขนงวิชาธุรกิจบริการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจบริการ

9

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

10

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

11

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ
แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหว่างประเทศ
ศธ. 199

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

12

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์

13

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทัว่ ไป

14

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

15

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

การบริ หารธุรกิจ
แขนงวิชาการตลาด
การบริ หารธุรกิจ
แขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัว่ ไป
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

16

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

การบริ หารธุรกิจ
แขนงวิชาการเลขานุการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเลขานุการ

17

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

การบริ หารธุรกิจ แขนงวิชา
การเงินการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร

18

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

การบริ หารธุรกิจ แขนงวิชา
การบริ หารงานอุตสาหกรรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารงานอุตสาหกรรม

19

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการจัดการคุณภาพ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการคุณภาพ

20

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ
แขนงวิชาธุรกิจบริการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจบริการ
ศธ. 200

หมายเหตุ
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรับรอง

21

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

22

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารงานบุคคล ทางการบริหาร
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

23

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ
แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหว่างประเทศ

24

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

25

ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์

26

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์
สาขาวิชาการบัญชี

27

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางบริ หารธุรกิจ ทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ศธ. 201

หมายเหตุ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
1

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

2

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา / วิชาเอก
บัณฑิตวิทยาลัย
การวิจยั และพัฒนาท้ องถิ่น

ผลการรับรอง

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร ทางรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาสังคม ทางพัฒนาชุมชน
ทางการวิจยั และพัฒนาท้ องถิ่น

ศธ. 202

หมายเหตุ

30.สถานศึกษาในสังกัด กระทรวง กรม อื่น ๆ
ประกอบด้ วยหลักสูตรของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ดังนี ้
1. กระทรวงสาธารณสุข
2. กระทรวงวัฒนธรรม (วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ )
3. โรงเรียนรังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
4. กระทรวงกลาโหม กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรื อ กองทัพอากาศ
5. กระทรวงกลาโหม
6. กระทรวงการคลัง
7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8. กระทรวคมนาคม
9. กระทรวงมหาดไทย
10. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้ อม และหน่วยงานต่าง ๆ
11. การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย

-1-

การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม อื่น ๆ มีดงั นี ้
1. ประกาศนียบัตร หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,080 บาท
2. ประกาศนียบัตร หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,080 บาท
3. ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยุสอื่ สาร (หลักสูตรใหม่) ของกรมการบินพาณิชย์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,080 บาท
4. ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยุสอื่ สารของตารวจตระเวนชายแดนของกรมตารวจ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,080 บาท
5. ประกาศนียบัตร หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,310 บาท
6. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,760 บาท
7. ประกาศนียบัตร หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น หรือ 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,760 บาท
8. ประกาศนียบัตร หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,970 บาท
9. ประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์ของกรมปศุสตั ว์ หรือประกาศนียบัตรอื่น หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,970 บาท
10. ประกาศนียบัตรวิชาช่างวิทยุของตารวจตระเวนชายแดน (หลักสูตรเดิม) ของกรมตารวจ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1,296 ชัว่ โมง
ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ นและได้ รับประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยุสอื่ สารของตารวจตระเวนชายแดน ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,210 บาท
11. ประกาศนียบัตรวิชาช่างวิทยุกรมตารวจ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1,611 ชัว่ โมง ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น และได้ รับประกาศนีบตั รวิชาพนักงานวิทยุสอื่ สาร ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,210 บาท
12. ประกาศนียบัตร หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น หรื อ 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
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13. ประกาศนียบัตรวิชาการโรงแรมและการท่องเทีย่ วชั ้นสูง พ.ศ.2539 ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
14. ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้ น หรื อประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สาขาวิชาพยาธิวทิ ยาคลินิก หรือประกาศนียบัตรโสตทัศนศึกษาปี ที่ 2 (เวชสาธิต) หรือประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ หรื อประกาศนียบัตรอื่น หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
15. ประกาศนียบัตรวิสญ
ั ญี ของกรมการแพทย์ทหารบก หรือประกาศนียบัตร หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
16. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ งหรือประกาศนียบัตร หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,100 บาท
17. ประกาศนียบัตรวิชาการโรงแรมและการท่องเทีย่ วชั ้นสูง พ.ศ.2540 ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,100 บาท
18. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง หรือประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค หรื อประกาศนียบัตรทีม่ ีหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรื อประกาศนียบัตรศิลปชันกลาง
้
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,100 บาท
19. ประกาศนียบัตรครูพยาบาลตรี หรือพยาบาลตรี ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากผู้ได้ รับ
ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์ และรับราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,100 บาท
20. ประกาศนียบัตรวิสญ
ั ญีพยาบาล ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากผู้ได้ รับประกาศนียบัตรการพยาบาล
และรับราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,100 บาท
21. ประกาศนียบัตร หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,420 บาท
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22. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรื ออนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
23. ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
24. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อย 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายและได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
25. ประกาศนียบัตรทางตจวิทยา หลักสูตรไม่น้อยกว่า 10 เดือน ต่อจากแพทยศาสตรบัณฑิตและได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
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ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
1
2

3
4
5

ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์เซลล์วิทยา

-

ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประกาศนียบัตรเจ้ าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลและอนามัย
(3 ปี ) และประกาศนียบัตรผดุงครรภ์
(6 เดือน)

-

-

-

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางเซลล์วิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางพยาบาลและอนามัยและผดุงครรภ์
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หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 3 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

กรมอนามัย
1

ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานอนามัยจัตวา

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการสาธารณสุข

2

ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภ์อนามัย

-

3

ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์จตั วา

โรคติดต่อ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการสาธารณสุข
ทางผดุงครรภ์และอนามัย
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางพนักงานวิทยาศาสตร์ ทางโรคติดต่อ

4

ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์จตั วา

กามโรคและคุดทะราด

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางพนักงานวิทยาศาสตร์
ทางกามโรคและคุดทะราด

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ปั จจุบนั เลิกสอนแล้ ว)

5

ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์จตั วา
ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ (ระดับต้ น)

ไข้ มาลาเรีย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางพนักงานวิทยาศาสตร์ ทางไข้ มาลาเรีย
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล
ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ปั จจุบนั เลิกสอนแล้ ว)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

-
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หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น เปลี่ยนเป็ นหลักสูตร 1 ปี ต่อจาก
มัธยมศึกษาตอนต้ น (ปั จจุบนั เลิกสอนแล้ ว)
หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น เปลี่ยนเป็ นหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก
มัธยมศึกษาตอนต้ น
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ปั จจุบนั เลิกสอนแล้ ว)

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางทันตาภิบาล

หมายเหตุ

7

ประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ระดับต้ น)

-

8

ประกาศนียบัตรวิชาทันตาภิบาล

-

9

ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานอนามัยตรี

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางพนักงานอนามัย

10

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้ น

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล

11

ประกาศนียบัตรสาธารณสุขชุมชน
(ผดุงครรภ์อนามัย)

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการสาธารณสุข
ทางสาธารณสุขชุมชน ทางผดุงครรภ์อนามัย

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12

ประกาศนียบัตรวิชาผู้ตรวจการนางสงเคราะห์

-

สาขาวิชา ทางผู้ตรวจการนางสงเคราะห์

13

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล

หลักสูตร 6 เดือน ต่อจากประกาศนียบัตรพยาบาลและรับราชการ 2 ปี
(ปั จจุบนั เลิกสอนแล้ ว) ไม่ได้ กาหนดเงินเดือน
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี /เทียบเท่าปริญญาตรี
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เดิมชื่อประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ (ระดับต้ น)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เดิมเป็ นหลักสูตร 1 ปี 6 เดือน ต่อจาก
มัธยมศึกษาตอนปลาย)
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรพนักงานอนามัยจัตวาและรับราชการ 4 ปี
(ปั จจุบนั เลิกสอนแล้ ว) ไม่ได้ กาหนดเงินเดือน
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

กรมการแพทย์
1

ประกาศนียบัตรวิชาเจ้ าหน้ าที-่
วิทยาศาสตร์การแพทย์

2

ประกาศนียบัตรวิชาผู้ชว่ ยพยาบาล
และผดุงครรภ์
ประกาศนียบัตรวิชาผู้ชว่ ยพยาบาล
และจิตเวช

-

4

ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ์
และอนามัย

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย

5

ประกาศนียบัตรผู้ชว่ ยทันตแพทย์

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ชว่ ยทันตแพทย์

6

ประกาศนียบัตรเจ้ าหน้ าทีเ่ วชสาธิต

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางเวชสาธิต

3

พยาธิวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางพยาธิวิทยา

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางผู้ชว่ ยพยาบาลและผดุงครรภ์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางผู้ชว่ ยพยาบาลและจิตเวช
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หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
เปลี่ยนเป็ นหลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น เปลี่ยนเป็ นหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก
มัธยมศึกษาตอนต้ น พ.ศ.2521 และ
เปลี่ยนเป็ นหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก
มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524
หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
เดิมเป็ นหลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

7

ประกาศนียบัตรวิชาเจ้ าหน้ าที-่
วิทยาศาสตร์การแพทย์

พยาธิวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางพยาธิวิทยา

8

ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประกาศนียบัตรวิชาพนักงาน
วิทยาศาสตร์การแพทย์

โลหิตวิทยาและธนาคารเลือด

วิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางโลหิตวิทยาและธนาคารเลือด
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์

9

-

หมายเหตุ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
เดิมเป็ นหลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เดิมชื่อประกาศนียบัตรวิชาพนักงานเทคนิคการแพทย์)

10

ประกาศนียบัตรเซลล์วิทยา

-

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางเซลล์วิทยา

11

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้ น

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล

12

ประกาศนียบัตรรังสีการแพทย์

-

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางรังสีการแพทย์

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13

ประกาศนียบัตรวิชากายอุปกรณ์เสริม
และเทียม

-

สาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์
ทางกายอุปกรณ์เสริมและเทียม

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เดิมชื่อประกาศนียบัตรช่างประดิษฐ์กายอุปกรณ์เสริมและเทียม หลักสูตร 2 ปี
ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น)
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หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เดิมชื่อประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเซลล์วิทยา)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

14

ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและ
จิตเวช

-

15

ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและ
ผดุงครรภ์
ประกาศนียบัตรวิชาช่างประดิษฐ์กายอุปกรณ์

-

16

-

ผลการรับรอง
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางพยาบาลจิตเวช
ทางการพยาบาลและจิตเวช
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลและผดุงครรภ์
สาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์
ทางช่างประดิษฐ์ กายอุปกรณ์

17

ประกาศนียบัตรเจ้ าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

โลหิตวิทยาและธนาคารเลือด

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางโลหิตวิทยาและธนาคารเลือด

18

ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

ทันตกรรม

19

ประกาศนียบัตรเวชสถิติ

-

20

ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลและอนามัย (3 ปี ) และประกาศนียบัตร
ผดุงครรภ์ (6 เดือน)

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางทันตกรรม ทางผู้ชว่ ยทันตแพทย์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางเวชสถิติ
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลและอนามัย
ทางผดุงครรภ์
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หมายเหตุ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เดิมเป็ นหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น/เดิมชื่อสาขาวิชาช่างประดิษฐ์
เครื่องช่วยอวัยะคนพิการ)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 3 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

21

ประกาศนียบัตรครูพยาบาลตรี หรือ
พยาบาลตรี

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล

22

ประกาศนียบัตรวิสญ
ั ญีพยาบาล
(การใช้ ยาระงับความรู้สกึ )

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางวิสญ
ั ญีพยาบาล

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์ และอนามัยและ
รับราชการ 1 ปี
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรพยาบาลและรับราชการ 1 ปี

23

ประกาศนียบัตรทางตจวิทยา

-

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางตจวิทยา

หลักสูตร 10 เดือน
ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

กรมควบคุมโรคติดต่ อ
1

ประกาศนียบัตรผู้นิเทศงานอาวุโส
ระดับนักวิชาการควบคุมโรคติดต่อ

-

สาขาวิชา เป็ นหลักสูตรฝึ กอบรม
ทางควบคุมโรคติดต่อ ทางสาธารณสุขศาสตร์ ไม่กาหนดอัตราเงินเดือน

2

ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์
(ระดับต้ น)

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล
ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1

ประกาศนียบัตรผู้ชว่ ยพยาบาลจัตวา

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ชว่ ยพยาบาล
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หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

2

ประกาศนียบัตรผู้ชว่ ยทันตแพทย์

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ชว่ ยทันตแพทย์

3

ประกาศนียบัตรวิชาผู้ชว่ ยเภสัชกร

-

4

ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานอนามัย

-

5

ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานอนามัยจัตวา
ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานผู้ชว่ ยกายภาพบาบัด
ประกาศนียบัตรวิชาเจ้ าหน้ าทีส่ าธารณสุข
(พนักงานอนามัย)

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ชว่ ยเภสัชกร
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางพนักงานอนามัย
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางพนักงานอนามัย
สาขาวิชากายภาพบาบัด
ทางกายภาพบาบัด
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางพนักงานอนามัย

6
7

8
9

ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์จตั วา
ประกาศนียบัตรวิชาผู้ชว่ ยพยาบาลและผดุงครรภ์

-

ไข้ มาลาเรีย
-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการสาธารณสุข
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์
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หมายเหตุ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
เปลี่ยนเป็ นหลักสูตร 1 ปี ต่อจาก
มัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
(ปั จจุบนั เลิกสอนแล้ ว)
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
(ปั จจุบนั เลิกสอนแล้ ว)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
เปลี่ยนเป็ นหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
(ปั จจุบนั เลิกสอนแล้ ว)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
10
11
12
13

ประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย
(อายุรเวท)
ประกาศนียบัตรเจ้ าพนักงานเภสัชกรรม
ประกาศนียบัตรเจ้ าพนักงานสาธารณสุข
(พนักงานอนามัย)
ประกาศนียบัตรทันตาภิบาล

สาขาวิชา
-

14

ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาล ผดุงครรภ์
และอนามัย

-

15

ประกาศนียบัตรรังสีการแพทย์

-

16

ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาล
และผดุงครรภ์

-

17

ประกาศนียบัตรเจ้ าพนักงานเภสัชกรรม

-

ผลการรับรอง
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการแพทย์แผนไทย
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางเภสัชกรรม
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการสาธารณสุข ทางพนักงานอนามัย
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางทันตาภิบาล
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล
ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางรังสีการแพทย์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล
ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางเภสัชกรรม
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หมายเหตุ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เดิมเป็ นหลักสูตร 1 ปี 6 เดือน ต่อจาก
มัธยมศึกษาตอนปลาย)
หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เดิมชื่อประกาศนียบัตรรังสีการแพทย์ของ
กรมการแพทย์)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

19

ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลและอนามัย
(3 ปี ) และประกาศนียบัตรผดุงครรภ์
(6 เดือน)
ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ เซลล์วิทยา

20

ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์

พยาธิวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางพยาธิวิทยา

21

ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์

พยาธิวิทยาคลินิก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางพยาธิวิทยาคลินิก

22

ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์

โลหิตวิทยาและธนาคารเลือด

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางโลหิตวิทยาและธนาคารเลือด

23

ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

ทันตกรรม

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางทันตกรรม

18

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล
ทางพยาบาลและอนามัยและผดุงครรภ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางเซลล์วิทยา
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หมายเหตุ
หลักสูตร 3 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตรมาตรฐาน)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เดิมชื่อประกาศนียบัตรเซลล์วิทยาของกรมการ
แพทย์)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เดิมชื่อประกาศนียบัตรเจ้ าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (เดิมชื่อประกาศนียบัตร
เจ้ าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขาโลหิตวิทยาและธนาคารเลือด
ของกรมการแพทย์)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
24

ประกาศนียบัตรเวชระเบียน

25

ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์

26

สาขาวิชา
เวชสถิติ

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางเวชสถิติ

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เดิมชื่อประกาศนียบัตรเวชสถิติ
ของกรมการแพทย์)

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์ ทางการอนามัย

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เดิมชื่อประกาศนียบัตรเจ้ าพนักงาน
สาธารณสุข (พนักงานอนามัย))

ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์
(สาธารณสุขชุมชน)

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการสาธารณสุข ทางการอนามัย

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เดิมชื่อประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์)

27

ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์
(ทันตสาธารณสุข)

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางทันตาภิบาล ทางทันตสาธารณสุข

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เดิมชื่อประกาศนียบัตรทันตาภิบาล)

28

ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์
(เทคนิคเภสัชกรรม)

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางเภสัชกรรม ทางเทคนิคเภสัชกรรม

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เดิมชื่อประกาศนียบัตรเจ้ าพนักงานเภสัชกรรม)

29

ประกาศนียบัตรโสตทัศนศึกษา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางเวชสาธิต

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

30

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล

หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
/เทียบเท่าปริญญาตรี

เวชสาธิต
-
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ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
31

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและ
ผดุงครรภ์ชั ้นสูง

32

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์

33

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางพยาบาลศาสตร์ และผดุงครรภ์ชั ้นสูง

หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
/เทียบเท่าปริญญาตรี

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี /เทียบเท่าปริญญาตรี
สถาบันพระบรมราชชนกสถาบันสมทบ

ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์
(สาธารณสุขชุมชน)

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการสาธารณสุข ทางการอนามัย

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

34

ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์
(ทันตสาธารณสุข)

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางทันตาภิบาล ทางทันตสาธารณสุข

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

35

ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์
(เทคนิคเภสัชกรรม)

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางเภสัชกรรม ทางเทคนิคเภสัชกรรม

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

36

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

37

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

38

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

39

ประกาศนียบัตรโสตทัศนศึกษา
ปี ที่ 2 (เวชสาธิต)

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ทางเวชสาธิต
ทางโสตทัศนศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลสุพรรณบุรี
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยพยาบาลเพชรบุรี
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันพระบรมราชชนก
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก

-
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ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
40

ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์

สาขาวิชา
ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางพยาธิวิทยาคลินิก

หมายเหตุ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก

วิทยาลัยช่ างศิลป กรมศิลปากร
1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาศิลปกรรม

หลักสูตรศิลปกรรม พ.ศ.2539

2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

เครื่ องเคลือบดินเผา

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่ องเคลือบดินเผา
ทางศิลปหัตถกรรม ทางศิลปกรรม
ทางเครื่ องเคลือบดินเผา

หลักสูตรศิลปกรรม พ.ศ.2539

3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

จิตรกรรม

หลักสูตรศิลปกรรม พ.ศ.2539

4

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างเขียน

5

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างรัก

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางศิลปหัตถกรรม ทางศิลปกรรม
ทางวิจิตรศิลป์ ทางจิตรกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางศิลปหัตถกรรม ทางศิลปกรรม
ทางวิจิตรศิลป์ ทางช่างเขียน
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางศิลปหัตถกรรม ทางศิลปกรรม
ทางวิจิตรศิลป์ ทางช่างรัก
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หลักสูตรศิลปกรรม พ.ศ.2539

หลักสูตรศิลปกรรม พ.ศ.2539

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ถ่ายภาพ

7

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ประติมากรรม

8

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ภาพพิมพ์

9

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ศิลปะไทย

10

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

สถาปั ตยกรรมไทย

11

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ออกแบบตกแต่ง

ผลการรับรอง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทศั น์
ทางศิลปประยุกต์ ทางศิลปกรรม
ทางศิลปหัตถกรรม ทางถ่ายภาพ
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางศิลปหัตถกรรม ทางวิจิตรศิลป์
ทางประติมากรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปหัตถกรรม
ทางวิจิตรศิลป์ ทางภาพพิมพ์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปหัตถกรรม
ทางศิลปะไทย
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางสถาปั ตยกรรม ทางสถาปั ตยกรรมไทย
สาขาวิชาการออกแบบ
ทางศิลปประยุกต์ ทางศิลปหัตถกรรม
ทางออกแบบตกแต่ง
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หมายเหตุ
หลักสูตรศิลปกรรม พ.ศ.2539

หลักสูตรศิลปกรรม พ.ศ.2539

หลักสูตรศิลปกรรม พ.ศ.2539

หลักสูตรศิลปกรรม พ.ศ.2539

หลักสูตรศิลปกรรม พ.ศ.2539
หลักสูตรศิลปกรรม พ.ศ.2539

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

12

ประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั ้นสูง

จิตรกรรม

13

ประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั ้นสูง

ช่างสิบหมู่

14

ประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั ้นสูง

ประติมากรรม

15

ประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั ้นสูง

ภาพพิมพ์

16

ประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั ้นสูง

มัณฑนศิลป์

17

ประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั ้นสูง

ศิลปะไทย

18

ประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั ้นสูง

สถาปั ตยกรรมไทย

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปหัตถกรรม
ทางจิตรกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปหัตถกรรม
ทางช่างสิบหมู่
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปหัตถกรรม
ทางวิจิตรศิลป์ ทางประติมากรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปหัตถกรรม
ทางวิจิตรศิลป์ ทางภาพพิมพ์
สาขาวิชาการออกแบบ
ทางศิลปประยุกต์ ทางศิลปหัตถกรรม
ทางออกแบบตกแต่งภายใน ทางมัณฑนศิลป์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปหัตถกรรม
ทางศิลปะไทย
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางสถาปั ตยกรรม ทางสถาปั ตยกรรมไทย
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หมายเหตุ
อัตราเงินเดือนตาม ข้ อ 6

อัตราเงินเดือนตาม ข้ อ 6

อัตราเงินเดือนตาม ข้ อ 6

อัตราเงินเดือนตาม ข้ อ 6

อัตราเงินเดือนตาม ข้ อ 6

อัตราเงินเดือนตาม ข้ อ 6

อัตราเงินเดือนตาม ข้ อ 6

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
ผลการรับรอง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

1

ปริญญาศิลปบัณฑิต

การออกแบบตกแต่งภายใน

2

ปริญญาศิลปบัณฑิต

คีตศิลป์ไทย

3

ปริญญาศิลปบัณฑิต

จิตรกรรม

4

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ดนตรีไทย

5

ปริญญาศิลปบัณฑิต

นาฏศิลป์ไทย

6

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ประติมากรรม

7

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ภาพพิมพ์

8

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปไทย
แขนงวิชาการออกแบบศิลปสถาปั ตยกรรมไทย

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางมัณทนศิลป์ ทางการออกแบบตกแต่ง
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางศิลปกรรม ทางดุริยางคศิลป์
ทางคีตศิลป์ไทย
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางจิตรกรรม
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางคศิลป์ ทางดนตรีไทย
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์ ทางนาฏศิลป์ไทย
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางประติมากรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางภาพพิมพ์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม
ทางการออกแบบศิลปสถาปั ตยกรรมไทย
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หมายเหตุ
หลักสูตรต่อเนื่อง
หลักสูตรต่อเนื่อง

หลักสูตรต่อเนื่อง
หลักสูตรต่อเนื่อง
หลักสูตรต่อเนื่อง
หลักสูตรต่อเนื่อง
หลักสูตรต่อเนื่อง
หลักสูตรต่อเนื่อง

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

9

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปไทย
แขนงวิชาจิตรกรรมไทย

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางจิตรกรรมไทย

หลักสูตรต่อเนื่อง

10

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปไทย
แขนงวิชาช่างสิบหมู่ (ช่างเขียน)

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางช่างสิบหมู่ (ช่างเขียน)

หลักสูตรต่อเนื่อง

11

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปไทย
แขนงวิชาช่างสิบหมู่ (ช่างรัก)

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางช่างสิบหมู่ (ช่างรัก)

หลักสูตรต่อเนื่อง

12

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์ไทยศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางนาฏศิลป์ ทางนาฏศิลป์ไทยศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง

13

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์สากลศึกษา
แขนงวิชาแจ๊ ส

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางนาฏศิลป์
ทางนาฏศิลป์สากลศึกษา ทางแจ๊ ส

หลักสูตรต่อเนื่อง

14

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์สากลศึกษา
แขนงวิชาบัลเล่ต์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางนาฏศิลป์ ทางนาฏศิลป์สากลศึกษา
ทางบัลเล่ต์

หลักสูตรต่อเนื่อง

15

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
แขนงวิชาคีตศิลป์ไทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
หลักสูตรต่อเนื่อง
ทางดุริยางคศิลป์ ทางดนตรี
ทางคีตศิลป์ไทย ทางดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
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ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

16

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
แขนงวิชาดนตรีไทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดุริยางคศิลป์ ทางดนตรี
ทางดนตรีไทย ทางดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง

17

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
แขนงวิชาคีตศิลป์สากล

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดุริยางคศิลป์ ทางคีตศิลป์สากล
ทางดนตรี ทางดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง

18

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
แขนงวิชาดนตรีสากล

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดุริยางคศิลป์ ทางดนตรีสากล
ทางดนตรี ทางดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง

โรงเรี ยนรังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
1

ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์

รังสีเทคนิค

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางรังสีเทคนิค

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

สภากาชาดไทย
1

ประกาศนียบัตรผู้ชว่ ยพยาบาลจัตวา

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ชว่ ยพยาบาล

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น

2

ประกาศนียบัตรผู้ชว่ ยพยาบาล

-

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น

3

ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาล

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ชว่ ยพยาบาล
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางพยาบาล
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หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
(ปั จจุบนั เลิกสอนแล้ ว)

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
4

ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ์
และอนามัย

5

ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์

สาขาวิชา
รังสีเทคนิค

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย

หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
(ปั จจุบนั เลิกสอนแล้ ว)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางรังสีเทคนิค

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

กระทรวงกลาโหม
โรงเรี ยนช่ างฝี มือทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
โรงเรี ยนช่ างฝี มือทหาร กรมยุทธศึกษาทหาร (กรมการศึกษา) กองบัญชาการทหารสูงสุด
1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างซ่อมบารุงเครื่ องจักรกล

2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างเครื่ องมือกล

3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างเชื่อมโลหะ

4

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างยานยนต์

5

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างเครื่ องกลอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเครื่ องมือกลและซ่อมบารุง
ทางช่างกลโรงงาน
ทางช่างซ่อมบารุงเครื่ องจักรกล
สาขาวิชาเครื่ องมือกลและซ่อมบารุง
ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างเครื่องมือกล
สาขาวิชาโลหะการ
ทางช่างเชื่อม ทางช่างเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาเครื่ องกล
ทางช่างยนต์ ทางช่างยานยนต์
สาขาวิชาเครื่ องกล
ทางช่างกลโรงงาน
ทางช่างเครื่องกลอุตสาหกรรม
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ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างเครื่ องกลเกษตร

สาขาวิชาเครื่ องกล
ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างเครื่องกลเกษตร

7

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างไฟฟ้ากาลัง

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทางช่างไฟฟ้า ทางช่างไฟฟ้ากาลัง

8

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างแมคคาทรอนิกส์

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างแมคคาทรอนิกส์

9

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างกลโรงงาน

10

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างเชื่อมประสาน

11

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างซ่อมบารุง

12

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างท่อและโลหะแผ่น

13

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างไฟฟ้า

สาขาวิชาเครื่ องกล
ทางช่างกลโลหะ ทางช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาโลหะการ
ทางช่างกลโลหะ ทางช่างเชื่อม
ทางช่างเชื่อมประสาน
สาขาวิชาเครื่ องมือกลและซ่อมบารุง
ทางช่างกลโลหะ ทางช่างซ่อมบารุง
สาขาวิชาโลหะการ
ทางช่างกลโลหะ ทางช่างโลหะ
ทางช่างท่อและโลหะแผ่น
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทางช่างไฟฟ้า
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หมายเหตุ

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

14

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างยานยนต์

15

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

16

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างกลโรงงาน

17

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

18

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาเครื่ องกล
ทางช่างยนต์ ทางช่างยานยนต์
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทางช่างไฟฟ้า ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเครื่ องกล
ทางช่างกลโลหะ ทางช่างกลโรงงาน

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น

ช่างเครื่ องกล

สาขาวิชาเครื่ องกล
ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างเครื่องกล

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างท่อและประสาน

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
ทางช่างโลหะ ทางช่างท่อและประสาน

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ

19

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างผลิตเครืองมือและแม่พิมพ์

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ

20

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างไฟฟ้า

21

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างยานยนต์

22

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

ช่างโลหะ

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
ทางช่างเทคนิคการผลิต ทางช่างเชื่อม
ทางช่างผลิตเครื่ องมือและแม่พิมพ์
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
ทางช่างไฟฟ้า
สาขาวิชาเครื่ องกล
ทางช่างยนต์ ทางช่างยานยนต์
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
ทางช่างโลหะ
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หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
23

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

สาขาวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ทางช่างไฟฟ้า ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ

โรงเรี ยนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ช่างสารวจ

สาขาวิชาสารวจ
ทางช่างโยธา ทางช่างสารวจ

กองทัพบก

1

ประกาศนียบัตรนายสิบทหารบก
(ผู้ชว่ ยพยาบาล)

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ชว่ ยพยาบาล

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
แต่เทียบ 1 ปี ของกระทรวงสาธารณสุข

2

ประกาศนียบัตรวิชาผู้ชว่ ยพยาบาล

-

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น

3

ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลและอนามัย
(3 ปี ) และประกาศนียบัตรผดุงครรภ์
(6 เดือน)

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ชว่ ยพยาบาล
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางพยาบาลและอนามัย ทางผดุงครรภ์

หลักสูตร 3 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรี ยนเสนารั กษ์ กรมแพทย์ ทหารบก กองทัพบก
1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง

สาธารณสุขชุมชน

2

ประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบทหารบก ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
เหล่าทหารแพทย์(สาธารณสุขศาสตร์ )

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
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หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

กรมแพทย์ ทหารบก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

1

ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าแพทย์

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ชว่ ยพยาบาล

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ประกาศนียบัตรนายสิบเหล่าแพทย์

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ชว่ ยพยาบาล

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
แต่เทียบเท่ากับหลักสูตรผู้ชว่ ยพยาบาล
1 ปี 6 เดือน ของกระทรวงสาธารณสุข

3

ประกาศนียบัตรนายสิบเหล่าแพทย์

-

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น

4

ประกาศนียบัตรพยาบาลวิสญ
ั ญีกรรม

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ชว่ ยพยาบาล
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล
ทางการพยาบาลวิสญ
ั ญี

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากอนุปริญญาทาง
การพยาบาล ซึ่งเป็ นหลักสูตร 2 ปี
ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฏเกล้ า กองทัพบก
1

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

หลักสูตร 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

กรมแผนที่ทหารบก
1

ประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบแผนที่

-

สาขาวิชาสารวจ
ทางแผนที่
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หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
สาขาวิชา
ผลการรับรอง
โรงเรี ยนพยาบาล ผดุงครรภ์ และอนามัยแห่ งกองทัพบก (วิทยาลัยพยาบาล กองทัพบก)
1

ประกาศนียบัตรพยาบาล ผดุงครรภ์และอนามัย

-

2

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์

-

3

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล
ทางพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล

หมายเหตุ

หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น

หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
เทียบเท่าปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

กองทัพเรื อ
โรงเรี ยนจ่ าสื่อสารทหารเรื อ
1

ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักเรียนจ่า
เหล่าวิทยุ

-

สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ทางการสื่อสาร

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
รับรองถึงปี 2515 (กาหนดเวลา 5 ปี )

กรมสื่อสารทหารเรื อ
1

2

ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักเรียนจ่า
พรรคนาวิน เหล่าสัญญาณ (วิทยุ)
ชั ้นปี ที่ 2
ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักเรียนจ่า
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

-

สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ทางสัญญาณวิทยุ ทางการสื่อสาร

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
(รับรองถึงปี 2515)

-

สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ทางการสื่อสาร

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
(รับรองถึงปี 2515)
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ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
1

ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ์

สาขาวิชา
ผลการรับรอง
โรงเรี ยนพยาบาล (ชาย) กรมแพทย์ ทหารเรื อ
-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล ทางพยาบาลผดุงครรภ์

หมายเหตุ
หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น

โรงเรี ยนพยาบาลผดุงครรภ์ และอนามัย กรมแพทย์ ทหารเรื อ
1

ประกาศนียบัตรพยาบาล ผดุงครรภ์
และอนามัย

-

2

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล
ทางพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล

หลักสุตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น

หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
เทียบเท่าปริญญาตรี

กรมแพทย์ ทหารเรื อ
1

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้ น

-

2

ประกาศนียบัตรพยาบาล ผดุงครรภ์
และอนามัย

-

3

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

-

4

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล
ทางพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล

หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี /เทียบเท่าปริญญาตรี
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หลักสูตร 3 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
1

ประกาศนียบัตรหลักสูตร
นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

สาขาวิชา
ผลการรับรอง
กรมกาลังพลทหารเรื อ
ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชา ทางนักเรียนช่าง

หมายเหตุ
หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น

กองทัพอากาศ
โรงเรี ยนจ่ าอากาศสื่อสาร
1

ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักเรียนจ่า
อากาศสื่อสาร (ประเภทพนักงานวิทยุ)

-

สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ทางการสื่อสาร

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
(รับรองถึงปี 2515)

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองการศึกษา
1

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้ น

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า
หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
(กรมยุทธศึกษาทหารอากาศเป็ นผู้ออก
ประกาศนียบัตร)
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล

กรมแพทย์ ทหารอากาศ
1

ประกาศนียบัตรจ่าอากาศเหล่าแพทย์
(พยาบาลชาย)

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล

2

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล
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ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
ผลการรับรอง
โรงเรี ยนพยาบาลทหารอากาศ (โรงเรี ยนจ่ าอากาศพยาบาลหญิง)

1

ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย

-

2

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้ น

-

3

ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาล (ชาย)

-

4

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล
ทางพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล

หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรี ยนจ่ าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
1

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้ น ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

หมายเหตุ

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับรองเฉพาะรุ่นปี 2509 รวม 15 คน
หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
เทียบเท่าปริญญาตรี

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ ทหารอากาศ
1

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้ น ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางพยาบาลศาสตร์ ระดับต้ น
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หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร
1

ประกาศนียบัตรโรงเรียนศุลการักษ์

-

สาขาวิชา ทางศุลการักษ์

2

ประกาศนียบัตรศุลกากร

-

สาขาวิชา ทางศุลกากร

เดิมเป็ นหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น เปลี่ยนเป็ นหลักสูตร 1 ปี ต่อจาก
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตั ้งแต่ พ.ศ.2519
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนศุลการักษ์เป็ น
โรงเรียนศุลกากร ตังแต่
้ พ.ศ.2519

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง
1

ประกาศนียบัตรวิชาการประมงชั ้นต้ น

-

2

ประกาศนียบัตรวิชาการประมงชั ้นกลาง

-

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง

หลักสูตร 336 ชัว่ โมง ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น (ปั จจุบนั เลิกสอนแล้ ว)
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ปั จจุบนั เลิกสอนแล้ ว)

ศูนย์ พัฒนาการประมงแห่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใด้
1

ประกาศนียบัตรวิชาการประมงและ
วิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ

-

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
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หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

กรมพัฒนาที่ดนิ
1
2

ประกาศนียบัตรสารวจจาแนกทีด่ ิน
(ประเภทที่ 1)
ประกาศนียบัตรวิชาจาแนกทีด่ ิน
(ประเภทที่ 2)

-

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสารวจจาแนกทีด่ ิน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางจาแนกทีด่ ิน

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ

กรมชลประทาน
1

ประกาศนียบัตรผู้ชว่ ยพยาบาลจัตวา

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ชว่ ยพยาบาล

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น

2

ประกาศนียบัตรการชลประทาน

-

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการชลประทาน

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

กรมป่ าไม้
1

ประกาศนียบัตรวิชาการป่ าไม้

-

2

ประกาศนียบัตรวิชาการป่ าไม้

-

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการป่ าไม้
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการป่ าไม้

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
(ปั จจุบนั เลิกสอนแล้ ว)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

กรมวิชาการเกษตร (กรมการข้ าว)
1

ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานข้ าวจัตวา

-

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร
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หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ปั จจุบนั เลิกสอนแล้ ว)

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

กรมปศุสัตว์

ผลการรับรอง

1

ประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์จตั วา

-

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

2

ประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์

-

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หมายเหตุ
หลักสูตร 1 ปี 3 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปั จจุบนั เลิกสอนแล้ ว)
หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
เดิมเป็ นหลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย เปลี่ยนเป็ นหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก
มัธยมศึกษาตอนปลาย เมือ่ 20 ตุลาคม 2518

กรมส่ งเสริ มสหกรณ์
1

ประกาศนียบัตรวิชาการสหกรณ์

-

สาขาวิชา ทางการสหกรณ์

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

กระทรวงคมนาคม
กรมไปรษณีย์โทรเลข
1

ประกาศนียบัตรวิชาการไปรษณีย์โทรเลข

-

สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ทางการสื่อสาร

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น

2

ประกาศนียบัตรวิชาการไปรษณีย-์
โทรคมนาคม

-

สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ทางการไปรษณีย์โทรคมนาคม

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
3

ประกาศนียบัตรวิชาโทรคมนาคม

สาขาวิชา
-

ผลการรับรอง
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ทางการสื่อสาร

หมายเหตุ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก มศ.6 แผนกวิชา
ช่างวิทยุโทรคมนาคม/ช่างอีเล็คโทรนิคส์/
ช่างไฟฟ้า

กรมการบินพาณิชย์ (ศูนย์ ฝึกการบินพลเรื อนในประเทศไทย สถาบันการบินพลเรื อน)
1

ประกาศนียบัตรวิชาวิทยุสื่อสาร
วิชาช่างวิทยุ หรือวิชาการควบคุมจราจรทางอากาศ

-

สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ทางการสื่อสาร ทางวิทยุสื่อสาร
ทางช่างวิทยุ
ทางการควบคุมการจราจรทางอากาศ

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น

2

ประกาศนียบัตรวิชาการควบคุมจราจร
ทางอากาศ

-

สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ทางการควบคุมจราจรทางอากาศ

3

ประกาศนียบัตรวิชาสื่อสารการบิน

-

สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ทางสื่อสารการบิน

4

ประกาศนียบัตรสื่อสารการบิน

-

สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ทางสื่อสารการบิน

หลักสูตร 1 ปี 4 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (ก.พ.ให้ เท่ากับหลักสูตร 1 ปี
6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
หลักสูตร 1 ปี 4 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (ก.พ.ให้ เท่ากับหลักสูตร 1 ปี
6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
หลักสูตร 1 ปี 4 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

5

ประกาศนียบัตรวิชานักบินพาณิชย์ตรี

-

สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ทางนักบินพาณิชย์

หลักสูตร 1 ปี 8 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (ก.พ.ให้ เท่ากับหลักสูตร 1 ปี
6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

6

ประกาศนียบัตรวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
สาขาซ่อมบารุง

-

สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ทางวิศวกรรมอากาศยาน

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

ประกาศนียบัตรวิชาช่างอากาศประเภท 2
(เครื่ องบิน)
" Aircraft Maintenance "
Technician Type II
(Aircraft Maintenance Engineer)

-

สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ทางช่างอากาศประเภท 2 (เครื่องบิน)

หลักสูตร 2 ปี 4 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (ก.พ.ให้ เท่ากับหลักสูตร 2 ปี )

8

ประกาศนียบัตรวิชาบารุงรักษาเครื่ องสื่อสาร
(Communication Maintenance)
ประกาศนียบัตรวิชาช่างอากาศประเภท 2
(เฮลิคอปเตอร์)
" Aircraft Maintenance "
Technician Type II (Helicopter)

-

สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ทางบารุงรักษาเครื่ องสื่อสาร

-

สาขาวิชา ทางช่างอากาศประเภท 2 (เฮลิคอปเตอร์)

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
เปลี่ยนเป็ นหลักสูตร 2 ปี 4 เดือน ต่อจาก
มัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 2 ปี 4 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9
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ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
10

ประกาศนียบัตรวิชาบารุงรักษาเครื่ องวัดประกอบการบิน
(Aircraft Instruments Maintenance)

สาขาวิชา
-

ผลการรับรอง
สาขาวิชา ทางบารุงรักษาเครื่ องวัดประกอบการบิน

หมายเหตุ
หลักสูตร 2 ปี 4 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

กรมอุตุนิยมวิทยา
1

ประกาศนียบัตรวิชาอุตนุ ิยมวิทยา

-

สาขาวิชา ทางอุตนุ ิยมวิทยา

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

กระทรวงมหาดไทย
กรมตารวจ
1

ประกาศนียบัตรผู้ชว่ ยพยาบาล

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ชว่ ยพยาบาล

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น

2

ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยุสื่อสาร

-

3

ประกาศนียบัตรวิชาช่างวิทยุของตารวจ

-

สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ทางการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ทางช่างวิทยุ

4

ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยุสื่อสาร

-

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
และรับราชการ 1 ปี (หลักสูตร 1,296 ชัว่ โมง)
หลักสูตร 1,296 ชัว่ โมง ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ นและรับราชการ 1 ปี และจบหลักสูตร
พนักงานวิทยุสื่อสารและฝึ กภาคสนาม
3 เดือน
หลักสูตร 1,523 ชัว่ โมง ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ นและรับราชการ 1 ปี

สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ทางช่างวิทยุสื่อสาร
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ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

5

ประกาศนียบัตรวิชาช่างวิทยุ

-

สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ทางช่างวิทยุ

6

ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลและอนามัย
(3 ปี ) และประกาศนียบัตรผดุงครรภ์
(6 เดือน)
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล ทางพยาบาลและอนามัย
ทางผดุงครรภ์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล

7

-

ผลการรับรอง

กรมราชทัณฑ์
1

ประกาศนียบัตรโรงเรียนข้ าราชการ
ฝ่ ายราชทัณฑ์

-

สาขาวิชา ทางราชทัณฑ์

หมายเหตุ
หลักสูตร 1,611 ชัว่ โมง ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ นและรับราชการ 1 ปี และจบหลักสูตร
พนักงานวิทยุสื่อสาร
หลักสูตร 3 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั ้นสูงการพยาบาลและผดุงครรภ์)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
(ปั จจุบนั เลิกสอนแล้ ว)

กรมที่ดนิ
1
2

ประกาศนียบัตรวิชาช่างรังวัดจัตวา
(อันดับ 1)
ประกาศนียบัตรวิชาช่างรังวัดจัตวา
(อันดับ 2)

-

สาขาวิชาก่อสร้ าง
ทางช่างรังวัด
สาขาวิชาก่อสร้ าง
ทางช่างรังวัด
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หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
(ปั จจุบนั เลิกสอนแล้ ว)
หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
(ปั จจุบนั เลิกสอนแล้ ว)

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
3

ประกาศนียบัตรวิชาช่างสารวจ (แผนที)่

สาขาวิชา
-

ผลการรับรอง
สาขาวิชาสารวจ
ทางช่างสารวจแผนที่

หมายเหตุ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับรอง 6 รุ่น ตั ้งแต่ปี 2506 - 2511
(ปั จจุบนั เลิกสอนแล้ ว)

กระทรวงวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้ อม
กรมวิทยาศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรเคมีปฏิบตั ิ

-

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีปฏิบตั ิ

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ปั จจุบนั เลิกสอนแล้ ว)

2

ประกาศนียบัตรเคมีปฏิบตั ิ

-

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีปฏิบตั ิ

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(โอนไปสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วชิรพยาบาล กรุ งเทพมหานคร (วิทยาลัยพยาบาลเกือ้ การุ ณย์ กรุ งเทพมหานคร)
1

ประกาศนียบัตรผู้ชว่ ยพยาบาลจัตวา

-

2

ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ์

-

3

ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ์
และอนามัย

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ชว่ ยพยาบาล
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางพยาบาลผดุงครรภ์

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล
ทางพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย

หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
(ปั จจุบนั เลิกสอนแล้ ว)
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หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
(ปั จจุบนั เลิกสอนแล้ ว)

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

5

ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลและอนามัย
(3ปี )และประกาศนียบัตรผดุงครรภ์
(6เดือน)
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์

-

6

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

-

4

-

ผลการรับรอง
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล
ทางพยาบาลและอนามัยและผดุงครรภ์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล

หมายเหตุ
หลักสูตร 3 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
/เทียบเท่าปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 1 ปี
ต่อจากอนุปริญญาพยาบาล และอนามัย
หรือ ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ (หลักสูตร
3 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล

โรงพยาบาลหัวเฉียว
1

ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภ์และอนามัย

-

ทางผดุงครรภ์อนามัย

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(พยาบาลและผดุงครรภ์)

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล
การพยาบาลและผดุงครรภ์
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หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
แต่ได้ เท่ากับหลักสูตร 1 ปี 6 เดือน ต่อจาก
มัธยมศึกษาตอนต้ น
หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
1

ประกาศนียบัตรขั ้น Associate
Examination in Bookkeeping

สาขาวิชา
ผลการรับรอง
The Institute Book-Keeper, London
-

สาขาวิชาการบัญชี

หมายเหตุ
หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น

โรงพยาบาลแมคคอร์ มิก เชียงใหม่
1

ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ์
และอนามัย

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล
ทางพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย

หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
(ปั จจุบนั เลิกสอนแล้ ว)

2

ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลและอนามัย
(3 ปี ) และประกาศนียบัตรผดุงครรภ์
(6 เดือน)

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล
ทางพยาบาลและอนามัยและผดุงครรภ์

หลักสูตร 3 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนพยาบาล โรงพยาบาลกลาง
1

ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ์
และอนามัย

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล
ทางพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย

หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
(ปั จจุบนั เลิกสอนแล้ ว)

2

ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลและอนามัย
(3 ปี ) และประกาศนียบัตรผดุงครรภ์
(6 เดือน)

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล
ทางพยาบาลและอนามัยและผดุงครรภ์

หลักสูตร 3 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
1

1

สาขาวิชา
ผลการรับรอง
โรงเรี ยนพยาบาล ผดุงครรภ์ และอนามัย โรงพยาบาลมิชชั่น

ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ์
และอนามัย

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล
ทางพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย

-

2
3
4
5
6

ประกาศนียบัตรวิชาการโรงแรมและการท่องเทีย่ วชั ้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาการโรงแรมและการท่องเทีย่ วชั ้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาการโรงแรมและการท่องเทีย่ วชั ้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาการโรงแรมและการท่องเทีย่ วชั ้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาการโรงแรมและการท่องเทีย่ วชั ้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาการโรงแรมและการท่องเทีย่ วชั ้นสูง

หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
รับรองเฉพาะรุ่น พ.ศ.2504 - 2511

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุ งเทพมหานคร สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวิชาแพทยศาสตร์

-

การท่ องเที่ยวแห่ งประเทศไทย
1

หมายเหตุ

การจัดการท่องเทีย่ วและมัคคุเทศก์
การจัดการห้ องพัก
การจัดการอาหารและเครื่ องดื่ม
การจัดการท่องเทีย่ วและมัคคุเทศก์
การจัดการห้ องพัก
การจัดการอาหารและเครื่ องดื่ม

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเทีย่ ว
ทางการจัดการท่องเทีย่ วและมัคคุเทศก์
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
ทางการจัดการห้ องพัก
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
ทางการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเทีย่ ว
ทางการจัดการท่องเทีย่ วและมัคคุเทศก์
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
ทางการจัดการห้ องพัก
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
ทางการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
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หลักสูตร 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตร พ.ศ.2539
หลักสูตร พ.ศ.2539
หลักสูตร พ.ศ.2539
หลักสูตร พ.ศ.2540
หลักสูตร พ.ศ.2540
หลักสูตร พ.ศ.2540

