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มีคณะวชิาทัง้หมด  24  คณะ คอื  คณะครุศาสตร์  คณะจิตวทิยา  คณะทนัตแพทยศาสตร์  คณะนิตศิาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี    คณะแพทยศาสตร์    คณะเภสชัศาสตร์    คณะรัฐศาสตร์    คณะวทิยาศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา / ส านกัวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬา
คณะวศิวกรรมศาสตร์  คณะศลิปกรรมศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   คณะเวชศาสตร์   คณะสตัวแพทยศาสตร์   คณะอกัษรศาสตร์
วทิยาลยัประชากรศาสตร์  วทิยาลยัปิโตรเลยีมและปิโตรเคมี  สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์   สถาบนัสมทบวทิยาลยัพยาบาลสภากาชาดไทย  บณัฑิตวทิยาลยั
และวทิยาลยัการสาธารณสขุ

การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่งๆ ของจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มีดงันี ้
1. ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  5,080  บาท
2. ประกาศนียบตัรผู้ช่วยทนัตแพทย์ หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  5,760  บาท
3. ประกาศนียบตัรวชิาคอมพิวเตอร์ไซแอนด์ หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลายได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  6,470  บาท
4. ปริญญาตรี หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  7,940  บาท
5. ปริญญาตรี หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  8,700  บาท
6. ประกาศนียบตัรบณัฑิต/ประกาศนียบตัรชัน้สงู หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  8,700  บาท
7. ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (5 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  9,470  บาท
8. ประกาศนียบตัรชัน้สงู สาขาวชิานิวเคลยีร์เทคโนโลยี หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากผู้ มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืนดงันี ้

8.1 ผู้ มีพืน้ความรู้ วศ.บ. ทกุสาขา/วท.บ. ทกุสาขา/ กศ.บ. สาขาเคมีและสาขาฟิสกิส์ ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  8,700  บาท
8.2 ผู้ มีพืน้ความรู้ ภ.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  9,470  บาท

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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  9. ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  9,700  บาท
10. ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (5 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,660  บาท
11. ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู สาขาวชิาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาโท ได้รับอตัราเงินเดอืน
       ไม่สงูกวา่  10,660  บาท
12. ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสตูรเดมิ) หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  9,700  บาท
13. ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต (ส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษา พ.ศ.2536 เป็นต้นไป) หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 

ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,190  บาท
14. ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  9,700  บาท
15. ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย และได้รับใบอนญุาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 

ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,190  บาท
16. ปริญญาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสตูรเดมิ) หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  9,700  บาท
17. ปริญญาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต (ส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษา พ.ศ.2544 เป็นต้นไป) หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 

ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,190  บาท
18. ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิีค หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ปฏิบตังิาน 1 ปี หรือเป็นทนัตแพทย์ประจ าโรงพยาบาล

ของรัฐ 2 ปี ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,660  บาท
19. ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิีค หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,660  บาท
20. ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,660  บาท
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21. ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ปฏิบตังิาน 1 ปี ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,660  บาท
22. ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,660  บาท
23. ปริญญาทนัตแพทยศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จาก ท.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  11,140  บาท
24. ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จาก ท.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  11,140  บาท
25. ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาชีววทิยาช่องปาก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากผู้ มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืน ดงันี ้

25.1 ผู้ มีพืน้ความรู้ วท.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  9,700  บาท 
25.2 ผู้ มีพืน้ความรู้ ท.บ. (หลกัสตูรเดมิ) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,660  บาท

26. ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิากมุารเวชศาสตร์ และสาขาวชิาอายรุศาสตร์ หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากผู้ มีพืน้ความรู้ตา่งกนั 
ได้รับอตัราเงินเดอืน ดงันี ้
26.1 ผู้ มีพืน้ความรู้ พ.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,660  บาท 
26.2 ผู้ มีพืน้ความรู้ พ.บ. + ใบอนญุาตฯ ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  11,140  บาท

27. ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวชิาพิษวทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวชิาปรสติวทิยาทาง-
การแพทย์ สาขาวชิาการพฒันาสขุภาพ และสาขาวชิาเภสชัวทิยา หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากผู้ มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืน ดงันี ้
27.1 ผู้ มีพืน้ความรู้ วท.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  9,700  บาท
27.2 ผู้ มีพืน้ความรู้ ภ.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,190  บาท
27.3 ผู้ มีพืน้ความรู้ พ.บ./ท.บ. (หลกัสตูรเดมิ) /สพ.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,660  บาท
27.4 ผู้ มีพืน้ความรู้ พ.บ. + ใบอนญุาตฯ และ ท.บ. (หลกัสตูรทีป่รับปรุงใหม่) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  11,140  บาท
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28. ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเวชศาสตร์ชมุชน หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากผู้ มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืน ดงันี ้
28.1 ผู้ มีพืน้ความรู้ วท.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  9,700  บาท
28.2 ผู้ มีพืน้ความรู้ พ.บ./ท.บ. (หลกัสตูรเดมิ) /สพ.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,660  บาท
28.3 ผู้ มีพืน้ความรู้ พ.บ. + ใบอนญุาตฯ และ ท.บ. (หลกัสตูรใหม่) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  11,140  บาท

29. ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาจลุชีววทิยาทางการแพทย์ หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากผู้ มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืน ดงันี ้
29.1 ผู้ มีพืน้ความรู้ วท.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  9,700  บาท
29.2 ผู้ มีพืน้ความรู้ ภ.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,190  บาท
29.3 ผู้ มีพืน้ความรู้ พ.บ./ท.บ. (หลกัสตูรเดมิ) /สพ.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,660  บาท
29.4 ผู้ มีพืน้ความรู้ พ.บ. + ใบอนญุาตฯ ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  11,140  บาท

30. ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาสรีรวทิยา หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากผู้ มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืน ดงันี ้
30.1 ผู้ มีพืน้ความรู้ วท.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  9,700  บาท
30.2 ผู้ มีพืน้ความรู้ ภ.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,190  บาท
30.3 ผู้ มีพืน้ความรู้ พ.บ./ท.บ. (หลกัสตูรเดมิ) /สพ.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,660  บาท
30.4 ผู้ มีพืน้ความรู้ พ.บ. และได้ฝึกหดังานแล้วตามข้อบงัคบัของมหาวทิยาลยัไม่น้อยกวา่ 1 ปี ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  11,140  บาท
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31. ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปรับปรุงพนัธุ์สตัว์ สาขาวชิาพยาธิชีววทิยาทางสตัวแพทย์ สาขาวชิาสรีรวทิยาการสตัว์ และ
สาขาวชิาสตัวแพทยสาธารณสขุ หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากผู้ มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืน ดงันี ้
31.1 ผู้ มีพืน้ความรู้ วท.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  9,700  บาท
31.2 ผู้ มีพืน้ความรู้ สพ.บ. (หลกัสตูรเดมิ) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,660  บาท

32. ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จาก สพ.บ. (หลกัสตูรเดมิ) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,660 บาท
33. ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  13,110  บาท

การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่งๆ ของจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มีดงันี ้
1. ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 5,080  บาท
2. ประกาศนียบตัรวชิาพยาบาล  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 5,080  บาท
3. ประกาศนียบตัรพยาบาลผดงุครรภ์และอนามยั หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 5,080 บาท
4. ประกาศนียบตัรผู้ช่วยทนัตแพทย์ หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 5,760  บาท
5. ประกาศนียบตัรวชิาคอมพิวเตอร์ไซแอนด์ หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลายได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 6,470 บาท
6.อนปุริญญา หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 7,100 บาท
7. ปริญญาตรี หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 7,940  บาท
8. ปริญญาตรี หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  8,700  บาท
9. ประกาศนียบตัรบณัฑิต/ประกาศนียบตัรชัน้สงู หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 8,700 บาท
10. ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (5 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงู 9,470  บาท
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11. ประกาศนียบตัรชัน้สงู สาขาวชิานิวเคลยีร์เทคโนโลยี หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากผู้ มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืนดงันี ้
11.1 ผู้ มีพืน้ความรู้ วศ.บ. ทกุสาขา/วท.บ. ทกุสาขา/ กศ.บ. สาขาเคมีและสาขาฟิสกิส์ ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 8,700  บาท
11.2 ผู้ มีพืน้ความรู้ ภ.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 9,470  บาท

12. ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 9,700  บาท
13. ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (5 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,660  บาท
14. ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู สาขาวชิาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาโท ได้รับอตัราเงินเดอืน
       ไม่สงูกวา่ 10,660  บาท
15. ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสตูรเดมิ) หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 9,700 บาท 
16. ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต (ส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษา พ.ศ.2536 เป็นต้นไป) หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 

ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,190  บาท
17. ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 9,700  บาท
18. ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย และได้รับใบอนญุาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 

ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,190  บาท
19. ปริญญาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสตูรเดมิ) หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 9,700 บาท
20. ปริญญาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต (ส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษา พ.ศ.2544 เป็นต้นไป) หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 

ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่อนัดบั 10,190  บาท
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21. ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิีค หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ปฏิบตังิาน 1 ปี หรือเป็นทนัตแพทย์ประจ าโรงพยาบาล
ของรัฐ 2 ปี ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,660  บาท

22. ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิีค หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,660 บาท
23. ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,660 บาท
24. ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ปฏิบตังิาน 1 ปี ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,660 บาท
25. ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,660 บาท
26. ปริญญาทนัตแพทยศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จาก ท.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 11,140  บาท
27. ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จาก ท.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 11,140  บาท
28. ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาชีววทิยาช่องปาก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากผู้ มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืน ดงันี ้

28.1 ผู้ มีพืน้ความรู้ วท.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 9,700  บาท 
28.2 ผู้ มีพืน้ความรู้ ท.บ. (หลกัสตูรเดมิ) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,660  บาท

29. ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิากมุารเวชศาสตร์ และสาขาวชิาอายรุศาสตร์ หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากผู้ มีพืน้ความรู้ตา่งกนั 
ได้รับอตัราเงินเดอืน ดงันี ้
29.1 ผู้ มีพืน้ความรู้ พ.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,660  บาท 
29.2 ผู้ มีพืน้ความรู้ พ.บ. + ใบอนญุาตฯ ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 11,140  บาท

30. ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวชิาพิษวทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวชิาปรสติวทิยาทาง-
การแพทย์ สาขาวชิาการพฒันาสขุภาพ และสาขาวชิาเภสชัวทิยา หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากผู้ มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืน ดงันี ้
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30.1 ผู้ มีพืน้ความรู้ วท.บ. ได้รับอตัราเงินเดือนไม่สงูกวา่ 9,700  บาท
30.2 ผู้ มีพืน้ความรู้ ภ.บ. ได้รับอตัราเงินเดือนไม่สงูกวา่ 10,190  บาท
30.3 ผู้ มีพืน้ความรู้ พ.บ./ท.บ. (หลกัสตูรเดิม) /สพ.บ. ได้รับอตัราเงินเดือนไม่สงูกวา่  10,660  บาท
30.4 ผู้ มีพืน้ความรู้ พ.บ. + ใบประกอบฯ และ ท.บ. (หลกัสตูรที่ปรับปรุงใหม)่ ได้รับอตัราเงินเดือนไม่สงูกวา่ 11,140  บาท

31. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชมุชน หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากผู้ มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดือน ดงันี ้
31.1 ผู้ มีพืน้ความรู้ วท.บ. ได้รับอตัราเงินเดือนไม่สงูกวา่ 9,700  บาท
31.2 ผู้ มีพืน้ความรู้ พ.บ./ท.บ. (หลกัสตูรเดิม) /สพ.บ. ได้รับอตัราเงินเดือนไม่สงูกวา่ 10,660  บาท
31.3 ผู้ มีพืน้ความรู้ พ.บ. + ใบประกอบฯ และ ท.บ. (หลกัสตูรใหม)่ ได้รับอตัราเงินเดือนไม่สงูกวา่ 11,140  บาท

32. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจลุชีววิทยาทางการแพทย์ หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากผู้ มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดือน ดงันี ้
32.1 ผู้ มีพืน้ความรู้ วท.บ. ได้รับอตัราเงินเดือนไม่สงูกวา่ 9,700 บาท
32.2 ผู้ มีพืน้ความรู้ ภ.บ. ได้รับอตัราเงินเดือนไม่สงูกวา่ 10,190  บาท
32.3 ผู้ มีพืน้ความรู้ พ.บ./ท.บ. (หลกัสตูรเดิม) /สพ.บ. ได้รับอตัราเงินเดือนไม่สงูกวา่ 10,660  บาท
32.4 ผู้ มีพืน้ความรู้ พ.บ. + ใบประกอบฯ ได้รับอตัราเงินเดือนไม่สงูกวา่ 11,140  บาท

33. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากผู้ มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดือน ดงันี ้
33.1 ผู้ มีพืน้ความรู้ วท.บ. ได้รับอตัราเงินเดือนไม่สงูกวา่ 9,700  บาท
33.2 ผู้ มีพืน้ความรู้ ภ.บ. ได้รับอตัราเงินเดือนไม่สงูกวา่ 10,190  บาท
33.3 ผู้ มีพืน้ความรู้ พ.บ./ท.บ. (หลกัสตูรเดิม) /สพ.บ. ได้รับอตัราเงินเดือนไม่สงูกวา่ 10,660 บาท
33.4 ผู้ มีพืน้ความรู้ พ.บ. และได้ฝึกหดังานแล้วตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัไม่น้อยกวา่ 1 ปี ได้รับอตัราเงินเดือนไม่สงูกวา่ 11,140  บาท
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34. ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปรับปรุงพนัธุ์สตัว์ สาขาวชิาพยาธิชีววทิยาทางสตัวแพทย์ สาขาวชิาสรีรวทิยาการสตัว์ และ
สาขาวชิาสตัวแพทยสาธารณสขุ หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากผู้ มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืน ดงันี ้
34.1 ผู้ มีพืน้ความรู้ วท.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 9,700  บาท
34.2 ผู้ มีพืน้ความรู้ สพ.บ. (หลกัสตูรเดมิ) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,660  บาท

35. ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จาก สพ.บ. (หลกัสตูรเดมิ) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,660 บาท
36. ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 13,110  บาท
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ธุรกิจศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางธุรกิจศกึษา

เอกเดี่ยว

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษาปฐมวยั สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษาปฐมวยั

เอกเดี่ยว

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบโรงเรียน 
วิชาเอกชีววิทยา

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการศกึษานอกระบบโรงเรียน    ทางชีววิทยา

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต มธัยมศกึษา 
วิชาเอกภาษาฝร่ังเศส

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางภาษาฝร่ังเศส   ทางมธัยมศกึษา

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่  

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางสงัคมศกึษา

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต มธัยมศกึษา 
วิชาเอกชีววิทยา

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางชีววิทยา   ทางมธัยมศกึษา

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่  

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต มธัยมศกึษา 
วิชาเอกฟิสิกส์

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางฟิสิกส์   ทางมธัยมศกึษา

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่  

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต มธัยมศกึษา 
วิชาเอกเคมี

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางเคมี   ทางมธัยมศกึษา

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่  

คณะครุศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต มธัยมศกึษา 

วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทัว่ไป
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางวิทยาศาสตร์ทัว่ไป   ทางมธัยมศกึษา

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่  

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต มธัยมศกึษา 
วิชาเอกสขุศกึษา

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางสขุศกึษา   ทางมธัยมศกึษา

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่  

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต มธัยมศกึษา 
วิชาเอกประชากรศกึษา

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางประชากรศกึษา   ทางมธัยมศกึษา

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่  

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต มธัยมศกึษา 
วิชาเอกประวตัิศาสตร์

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางประวตัิศาสตร์   ทางมธัยมศกึษา

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่  

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต มธัยมศกึษา 
วิชาเอกภมิูศาสตร์

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางภมิูศาสตร์   ทางมธัยมศกึษา

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่  

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต มธัยมศกึษา 
วิชาเอกอตุสาหกรรมศิลป์

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางอตุสาหกรรมศิลป์  ทางมธัยมศกึษา

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่  

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต มธัยมศกึษา 
วิชาเอกภาษาเยอรมนั

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางภาษาเยอรมนั   ทางมธัยมศกึษา

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่  

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต มธัยมศกึษา 
วิชาเอกการสอนเด็กพิเศษ

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการสอนเด็กพิเศษ   ทางมธัยมศกึษา

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่  

17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต มธัยมศกึษา 
วิชาเอกภาษาองักฤษชัน้สงู

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางภาษาองักฤษชัน้สงู   ทางมธัยมศกึษา

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่  
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต มธัยมศกึษา 

วิชาเอกภาษาองักฤษ
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางภาษาองักฤษ   ทางมธัยมศกึษา

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่

19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประถมศกึษา 
วิชาเอกคณิตศาสตร์

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางประถมศกึษา    ทางคณิตศาสตร์

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอก-โท

20 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประถมศกึษา 
วิชาเอกสขุศกึษา

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์   
ทางประถมศกึษา   ทางสขุศกึษา

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอก-โท 

21 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประถมศกึษา 
วิชาเอกสงัคมศกึษา

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางประถมศกึษา    ทางสงัคมศกึษา

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอก-โท 

22 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประถมศกึษา 
วิชาเอกภาษาองักฤษ

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์    
ทางประถมศกึษา   ทางภาษาองักฤษ

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอก-โท

23 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประถมศกึษา 
วิชาเอกภาษาไทย

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์   
ทางประถมศกึษา   ทางภาษาไทย

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอก-โท

24 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางประถมศกึษา

เอกเดี่ยว

25 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางประถมศกึษา

เลือกเรียนวิชาเอกแบบผสม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
26 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษาปฐมวยั 

วิชาเอกการศกึษาปฐมวยั
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษาปฐมวยั

27 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต มธัยมศกึษา 
วิชาเอกสงัคมศกึษา

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางสงัคมศกึษา

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่ 

28 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบโรงเรียน 
วิชาเอกภาษาไทย

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษานอกระบบโรงเรียน 
ทางภาษาไทย

29 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบโรงเรียน 
วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา-

และแนะแนว

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการศกึษานอกระบบโรงเรียน
ทางจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว

30 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบโรงเรียน
วิชาเอกบริการสื่อการศกึษา

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการศกึษานอกระบบโรงเรียน 
ทางบริการสื่อการศกึษา

31 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบโรงเรียน 
วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศกึษา

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการศกึษานอกระบบโรงเรียน 
ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา   ทางโสตทศันศกึษา
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
32 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบโรงเรียน 

วิชาเอกห้องสมดุโรงเรียน
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการศกึษานอกระบบโรงเรียน 
ทางห้องสมดุโรงเรียน

33 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบโรงเรียน 
วิชาเอกอตุสาหกรรมศิลป์

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษานอกระบบโรงเรียน 
ทางอตุสาหกรรมศิลป์

34 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบโรงเรียน 
วิชาเอกคณิตศาสตร์

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการศกึษานอกระบบโรงเรียน   
ทางคณิตศาสตร์

35 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบโรงเรียน 
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทัว่ไป

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษานอกระบบโรงเรียน 
ทางวิทยาศาสตร์ทัว่ไป

36 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบโรงเรียน
 วิชาเอกสขุศกึษา

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการศกึษานอกระบบโรงเรียน 
ทางสขุศกึษา

37 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบโรงเรียน 
วิชาเอกประชากรศกึษา

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษานอกระบบโรงเรียน 
ทางประชากรศกึษา

จฬ.14



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
38 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต มธัยมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางมธัยมศกึษา
เอกเดี่ยว 6 วิชาเอก และ เอกคู่ 14 วิชาเอก

39 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต มธัยมศกึษา 
วิชาเอกคณิตศาสตร์

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์   
ทางคณิตศาสตร์   ทางมธัยมศกึษา

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่  

40 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบโรงเรียน 
วิชาเอกภาษาองักฤษ

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการศกึษานอกระบบโรงเรียน 
ทางภาษาองักฤษ

41 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประถมศกึษา 
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทัว่ไป

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางประถมศกึษา    ทางวิทยาศาสตร์ทัว่ไป

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอก-โท

42 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การสอนวิชาเฉพาะ 
วิชาเอกธุรกิจ

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางสอนวิชาเฉพาะ   ทางธุรกิจ

43 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การสอนวิชาเฉพาะ 
วิชาเอกดนตรี

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางสอนวิชาเฉพาะ    ทางดนตรี

44 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การสอนวิชาเฉพาะ   
วิชาเอกศิลปศกึษาและ-

อตุสาหกรรมศิลป์

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางสอนวิชาเฉพาะ    
ทางศิลปศกึษาและอตุสาหกรรมศิลป์

45 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การสอนวิชาเฉพาะ 
วิชาเอกศิลปศกึษา

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางสอนวิชาเฉพาะ   ทางศิลปศกึษา

จฬ.15



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
46 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การสอนวิชาเฉพาะ 

วิชาเอกพลศกึษา
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์   
ทางสอนวิชาเฉพาะ    ทางพลศกึษา

47 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต มธัยมศกึษา 
วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา-

และแนะแนว

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์    
ทางมธัยมศกึษา
ทางจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่  

48 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต มธัยมศกึษา 
วิชาเอกบริการสื่อการศกึษา

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางมธัยมศกึษา   ทางบริการสื่อการศกึษา
ทางโสตทศันศกึษา

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่  

49 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต มธัยมศกึษา 
วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศกึษา

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางมธัยมศกึษา   ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา
ทางโสตทศันศกึษา

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่

50 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต มธัยมศกึษา 
วิชาเอกห้องสมดุโรงเรียน

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางโสตทศันศกึษา   ทางห้องสมดุโรงเรียน

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่  

51 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบโรงเรียน 
วิชาเอกสงัคมศกึษา

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์   
ทางการศกึษานอกระบบโรงเรียน  ทางสงัคมศกึษา

52 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ-

ระดบัมธัยมศกึษา
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์   
ทางการสอนวิทยาศาสตร์กายภาพระดบั-

มธัยมศกึษา
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
53 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การสอนอตุสาหกรรมศิลป์ระดบั-

มธัยมศกึษา
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการสอนอตุสาหกรรมศิลป์ระดบัมธัยมศกึษา

54 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางดนตรีศกึษา

เอกเดี่ยว

55 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางดนตรีศกึษา

56 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ห้องสมดุโรงเรียน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางห้องสมดุโรงเรียน

57 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาองักฤษเป็น-

ภาษาตา่งประเทศ
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางภาษาองักฤษ
ทางการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ

58 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาเยอรมนัเป็น-

ภาษาตา่งประเทศ
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางภาษาเยอรมนั
ทางการสอนภาษาเยอรมนัเป็นภาษาตา่งประเทศ

59 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาฝร่ังเศสเป็น-

ภาษาตา่งประเทศ
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางภาษาฝร่ังเศส
ทางการสอนภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาตา่งประเทศ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
60 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปการช่าง สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางศิลปการช่าง
61 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การสอนวิชาชีววิทยาระดบัมธัยมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการสอนวิชาชีววิทยาระดบัมธัยมศกึษา
62 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางศิลปศกึษา
เอกเดี่ยว

63 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางศิลปศกึษา

64 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การสอนวิชาเคมีระดบัมธัยมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางเคมี
ทางการสอนวิชาเคมีระดบัมธัยมศกึษา

65 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาไทยระดบัมธัยมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์   
ทางภาษาไทย
ทางการสอนภาษาไทยระดบัมธัยมศกึษา

66 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดบั-

มธัยมศกึษา
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางชีววิทยา
ทางการสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดบัมธัยมศกึษา
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
67 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ทัว่ไประดบั-

มธัยมศกึษา
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางวิทยาศาสตร์ทัว่ไป
ทางการสอนวิทยาศาสตร์ทัว่ไประดบัมธัยมศกึษา

68 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การสอนคณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางคณิตศาสตร์
ทางการสอนคณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศกึษา

69 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การสอนธุรกิจระดบัมธัยมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์   
ทางธุรกิจ
ทางการสอนธุรกิจระดบัมธัยมศกึษา

70 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การสอนสงัคมศกึษาระดบัมธัยมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางสงัคมศกึษา
ทางการสอนสงัคมศกึษาระดบัมธัยมศกึษา

71 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การสอนระดบัประถมศกึษาตอนปลาย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์   
ทางการสอนระดบัประถมศกึษาตอนปลาย

72 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การสอนระดบัประถมศกึษาตอนต้น สาขาวิชาศกึษาศาสตร์   
ทางการสอนระดบัประถมศกึษาตอนต้น

73 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อนบุาลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางอนบุาลศกึษา

จฬ.19



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
74 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต มธัยมศกึษา 

วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศกึษา
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางมธัยมศกึษา
ทางคอมพิวเตอร์การศกึษา

75 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต มธัยมศกึษา 
วิชาเอกภาษาไทย

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางภาษาไทย

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่  

76 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางเคมี

77 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การสอนวิชาฟิสิกส์ระดบัมธัยมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการสอนวิชาฟิสิกส์ระดบัมธัยมศกึษา

78 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางฟิสิกส์

79 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางพลศกึษา

80 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางคณิตศาสตร์

81 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางดริุยศิลป์   ทางการดนตรี
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
82 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเยอรมนั สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางภาษาเยอรมนั
83 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางภาษาฝร่ังเศส
84 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางภาษาองักฤษ
85 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางภาษาไทย
86 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การพยาบาลศกึษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลศกึษา
87 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต มธัยมสามญัศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางมธัยมสามญัศกึษา
88 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางชีววิทยา
89 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต มธัยมอาชีวศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางมธัยมอาชีวศกึษา
90 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางประถมศกึษา
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
91 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษาอรูปนยั สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการศกึษาอรูปนยั
92 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การสอนเด็กพิเศษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการสอนเด็กพิเศษ
93 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางจิตวิทยาการศกึษา
94 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต โสตทศันศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางโสตทศันศกึษา
95 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สขุศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางสขุศกึษา
96 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางจิตวิทยา
97 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประถมศกึษา 

วิชาเอกประถมศกึษา
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางประถมศกึษา

ศกึษาแบบเอกเดียว 

98 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต มธัยมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางมธัยมศกึษา

ศกึษาแบบเอกเดียวและเอกคู่ 
มี 10  วิชาเอก 
ศกึษาแบบเอกคู่  มี  4  วิชาเอก
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
99 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบโรงเรียน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษานอกระบบโรงเรียน
เอกคู่ 15 วิชาเอก

100 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบโรงเรียน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการศกึษานอกระบบโรงเรียน

ศกึษาแบบเอกคู่และเลือกวิชาเอกอีก 1 

วิชาเอก  มี  9  วิชาเอก
101 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การสอนวิชาเฉพาะ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการสอนวิชาเฉพาะ
ศกึษาแบบเอกเดียว มี 5 วิชาเอก

102 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การสอนวิชาเฉพาะ 
วิชาเอกสขุศกึษา

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการสอนวิชาเฉพาะ  ทางสขุศกึษา

103 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต (พยาบาล) พยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
ทางการพยาบาล

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัร-

พยาบาล (มศ.3 + 3 ปี) ประสบการณ์
ท างาน 2 ปี  และมีพืน้ มศ.5  รับรองเพียง
5 รุ่น ตามหลกัสตูร (2508)

104 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทัว่ไป สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางวิทยาศาสตร์ทัว่ไป

105 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต (พยาบาล) สขุศกึษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
ทางสขุศกึษา

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัร-

พยาบาล (มศ.3 + 3 ปี) ประสบการณ์
ท างาน 2 ปี  และมีพืน้ มศ.5  รับรองเพียง
5 รุ่น ตามหลกัสตูร (2508)
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
106 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต (พยาบาล) บริหารการพยาบาลศกึษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  

ทางบริหารการพยาบาลศกึษา
หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัร-

พยาบาล (มศ.3 + 3 ปี) ประสบการณ์
ท างาน 2 ปี  และมีพืน้ มศ.5  รับรองเพียง
5 รุ่น ตามหลกัสตูร (2508)

107 ประกาศนียบตัรชัน้สงู ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางภาษาไทย

108 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู การจดัการอดุมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการจดัการอดุมศกึษา

หลกัสตูรนานาชาติ
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาโท

109 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต พฒันศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางพฒันศกึษา

110 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางหลกัสตูรและการสอน

111 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต นิเทศการศกึษาและพฒันาหลกัสตูร สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางนิเทศการศกึษาและพฒันาหลกัสตูร

112 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การสอนสงัคมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการสอนสงัคมศกึษา

113 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต บริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางบริหารการศกึษา
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
114 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการสอนภาษาไทย   ทางภาษาไทย
115 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาองักฤษเป็น-

ภาษาตา่งประเทศ
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางภาษาองักฤษ
ทางการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

116 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาองักฤษเป็น-

ภาษาตา่งประเทศ
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางภาษาองักฤษ
ทางการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ

117 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต ประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางประถมศกึษา

118 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต โสตทศันศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางโสตทศันศกึษา   ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา

119 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางพลศกึษา

120 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การศกึษาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางวิทยาศาสตร์ทัว่ไป
ทางการศกึษาวิทยาศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
121 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การศกึษาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางคณิตศาสตร์   ทางการศกึษาคณิตศาสตร์
122 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต อดุมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางอดุมศกึษา
123 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การศกึษาปฐมวยั สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการศกึษาปฐมวยั
124 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต ศิลปศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางศิลปศกึษา
125 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางจิตวิทยาการศกึษา
126 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สถิติการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางสถิติการศกึษา   ทางสถิติ
127 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต พืน้ฐานการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางพืน้ฐานการศกึษา
128 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต วิจยัการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางวิจยัการศกึษา   ทางวิจยัสงัคมศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
129 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางภาษาไทย   
การสอนภาษาไทยในโรงเรียนมธัยม

130 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยา (จิตวิทยาการศกึษาและ-

แนะแนวการศกึษา)

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาการศกึษาและแนะแนวการศกึษา

131 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
ทางการบริหารการพยาบาล

132 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การศกึษานอกระบบโรงเรียน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการศกึษานอกระบบโรงเรียน

133 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การวดัและประเมินผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการวดัและประเมินผลการศกึษา

134 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สขุศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางสขุศกึษา

135 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์   
ทางการบริหารการศกึษา

136 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การสอนวิชาภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางภาษาองักฤษ   ทางการสอนวิชาภาษาองักฤษ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
137 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาเยอรมนั สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางภาษาเยอรมนั
138 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาการปรึกษา ทางจิตวิทยา    ทางจิตวิทยาการปรึกษา
139 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาสงัคม ทางจิตวิทยา    ทางจิตวิทยาสงัคม
140 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาพฒันาการ ทางจิตวิทยา    ทางจิตวิทยาพฒันาการ
141 ปริญญาครุศาสตรดษุฎบีณัฑิต การศกึษานอกระบบโรงเรียน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการศกึษานอกระบบโรงเรียน
142 ปริญญาครุศาสตรดษุฎบีณัฑิต การศกึษาปฐมวยั สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการศกึษาปฐมวยั
143 ปริญญาครุศาสตรดษุฎบีณัฑิต พฒันศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางพฒันศกึษา
144 ปริญญาครุศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิธีวิทยาการวิจยัการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางวิธีวิทยาการวิจยัการศกึษา
ทางวิจยัสงัคมศาสตร์

145 ปริญญาครุศาสตรดษุฎบีณัฑิต อดุมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางอดุมศกึษา
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
146 ปริญญาครุศาสตรดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางโสตทศันศกึษา
ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา

147 ปริญญาครุศาสตรดษุฎบีณัฑิต บริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางบริหารการศกึษา

148 ปริญญาครุศาสตรดษุฎบีณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางหลกัสตูรและการสอน

149 ปริญญาครุศาสตรดษุฎบีณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางพลศกึษา

150 ปริญญาครุศาสตรดษุฎบีณัฑิต การวดัและประเมินผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการวดัและประเมินผลการศกึษา

151 ปริญญาครุศาสตรดษุฎบีณัฑิต จิตวิทยาการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางจิตวิทยาการศกึษา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยา ทางจิตวิทยา

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ

3 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฏบีณัฑิต จิตวิทยา ทางจิตวิทยา

คณะจิตวิทยา

จฬ.29



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์   
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

เป็นปริญญาในหลกัสตูร พ.บ.และ
ท.บ. ตัง้แตปี่ 2538 เป็นต้นไป

2 ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ หลกัสตูร 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

 3 * ประกาศนียบตัรผู้ช่วยทนัตแพทย์ - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางผู้ช่วยทนัตแพทย์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

4 * ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ผู้ส าเร็จการศกึษาตัง้แตปี่ 2536 เป็นต้นไป
5 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู บรูณะช่องปากและใบหน้า สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางบรูณะช่องปากและใบหน้า
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.ม.

6 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ปริทนัตวิทยา สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางปริทนัตวิทยา
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ.

7 * ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค
ปริทนัตวิทยา (วิทยาเปริโอดอนต์) สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางปริทนัตวิทยา
เปลี่ยนช่ือเป็นประกาศนียบตัรบณัฑิต
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
(ปริทนัตวิทยา)

8 * ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค
วิทยาเอนโดดอนต์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางวิทยาเอนโดดอนต์
เปลี่ยนช่ือเป็นประกาศนียบตัรบณัฑิต
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(วิทยาเอนโดดอนต์)

คณะทนัตแพทยศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
 9 * ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค
ทนัตกรรมจดัฟัน สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมจดัฟัน
เปลี่ยนช่ือเป็นประกาศนียบตัรบณัฑิต
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

 10 * ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค
ทนัตกรรมส าหรับเด็ก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมส าหรับเด็ก
เปลี่ยนช่ือเป็นประกาศนียบตัรบณัฑิต
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

11 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
รังสีวิทยา สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์  

ทางรังสีวิทยา
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ.

 12 * ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค
ทนัตรังสีวิทยา สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์  

ทางทนัตรังสีวิทยา
เปลี่ยนช่ือเป็นประกาศนียบตัรบณัฑิต
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

13 * ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค
ทนัตกรรมประดิษฐ์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมประดิษฐ์
เปลี่ยนช่ือเป็นประกาศนียบตัรบณัฑิต
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(ทนัตกรรมประดิษฐ์)

 14 * ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค
ทนัตกรรมหตัถการ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมหตัถการ
เปลี่ยนช่ือเป็นประกาศนียบตัรบณัฑิต
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

  15 * ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค
ศลัยศาสตร์ช่องปาก 
(ทนัตศลัยศาสตร์)

สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
ทางศลัยศาสตร์ช่องปาก

เปลี่ยนช่ือเป็นประกาศนียบตัรบณัฑิต
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(ศลัยศาสตร์ช่องปาก)
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
เวชศาสตร์ช่องปาก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์ช่องปาก
(หลกัสตูร 1 ปีตอ่จากท.บ. +  ปฏบิตัิงาน 1 ปี)

เดิมช่ือประกาศนียบตัรชัน้สงู
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

 17 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ทนัตกรรมหตัถการ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมหตัถการ
(หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. +  ใบประกอบฯ)

เดิมช่ือประกาศนียบตัรชัน้สงู
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

 18 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ทนัตกรรมประดิษฐ์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมประดิษฐ์
เดิมช่ือประกาศนียบตัรชัน้สงู
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

 19* ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ทนัตกรรมส าหรับเด็ก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมส าหรับเด็ก
(หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. +  ปฏบิตัิงาน 1 ปี)

เดิมช่ือประกาศนียบตัรชัน้สงู
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

 20 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ทนัตกรรมบดเคีย้ว สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมบดเคีย้ว
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. +  ใบประกอบฯ

 21 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
รังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากท.บ. +  ใบประกอบฯ

22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาเอนโดดอนต์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
ทางวิทยาเอนโดดอนต์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.

จฬ.32



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.

24 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมทัว่ไป สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 
ทางทนัตกรรมทัว่ไป

หลกัสตูรนานาชาติ
หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.

25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมบดเคีย้ว สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
ทางทนัตกรรมบดเคีย้ว

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.

26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมหตัถการ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
ทางทนัตกรรมหตัถการ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.

 27 * ปริญญาทนัตแพทยศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมจดัฟัน สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
ทางทนัตกรรมจดัฟัน

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.

 28 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมประดิษฐ์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
ทางทนัตกรรมประดิษฐ์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.

 29 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตสาธารณสขุศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
ทางทนัตสาธารณสขุศาสตร์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.

  30 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยาช่องปาก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์  
ทางชีววิทยาช่องปาก

หลกัสตูร 2 ปี  (รับหลายพืน้ฐาน * )

31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ปริทนัตศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์  
ทางปริทนัตศาสตร์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
  32 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ปริทนัตศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์  

ทางปริทนัตศาสตร์
หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.

  33 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เวชศาสตร์ช่องปาก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ช่องปาก

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.

34 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ชีววิทยาช่องปาก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
ทางชีววิทยาช่องปาก

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร์
2 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต กฎหมายธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์  

ทางกฎหมายธุรกิจ
หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร์
4 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต กฎหมายเศรษฐกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์  

ทางกฎหมายเศรษฐกิจ
5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต กฎหมายเศรษฐกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์  

ทางกฎหมายเศรษฐกิจ
6 ปริญญานิติศาสตรดษุฎบีณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 

คณะนิติศาสตร์

จฬ.34



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์พฒันาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางนิเทศศาสตร์พฒันาการ

2 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์

3 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต วารสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางวารสารสนเทศ

เดิมช่ือสาขาวิชาการหนงัสือพิมพ์

4 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การภาพยนตร์และภาพน่ิง สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางการภาพยนตร์และภาพน่ิง

5 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การหนงัสือพิมพ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางการหนงัสือพิมพ์

6 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การกระจายเสียง สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางการกระจายเสียง

7 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 ทางการประชาสมัพนัธ์

8 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณา สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางการโฆษณา

9 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต สื่อสารการแสดง สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารการแสดง

คณะนิเทศศาสตร์

จฬ.35



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต วาทวิทยา สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

ทางวาทวิทยา
11 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต สื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

ทางสื่อสารมวลชน
12 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

ทางวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
13 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต การโฆษณา สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

ทางการโฆษณา
14 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต การหนงัสือพิมพ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางการหนงัสือพิมพ์
15 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต การสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางการสื่อสารมวลชน
16 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต นิเทศศาสตร์พฒันาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์พฒันาการ
17 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต วาทวิทยา สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

ทางวาทวิทยา
18 ปริญญานิเทศศาสตรดษุฎบีณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

จฬ.36



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางการพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการบริหารการพยาบาล

4 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

5 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลศกึษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลศกึษา

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการบญัชี

หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทรัพยากรบคุคล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการทรัพยากรบคุคล

เดิมช่ือปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาบคุลากร

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการตลาด

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จฬ.37



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการด้านการผลิตและ-

การด าเนินงาน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจดัการด้านการผลิตและการด าเนินงาน

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการขนสง่ระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการขนสง่ระหวา่งประเทศ

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการองค์การและทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหาร
ทางการจดัการองค์การและทรัพยากรมนษุย์

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ระบบสารสนเทศทางการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางระบบสารสนเทศทางการจดัการ

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาดระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการตลาดระหวา่งประเทศ

เดิมช่ือปริญญาพาณิชยศาสตรบณัฑิต

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการ

เดิมช่ือปริญญาพาณิชยศาสตรบณัฑิต

12 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารอตุสาหกรรมการเดินทาง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารอตุสาหกรรมการเดินทาง

เดิมช่ือปริญญาพาณิชยศาสตรบณัฑิต

จฬ.38



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการเชิงปริมาณ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการจดัการเชิงปริมาณ
เดิมช่ือปริญญาพาณิชยศาสตรบณัฑิต

14 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต บคุลากร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางบคุลากร

เดิมช่ือปริญญาพาณิชยศาสตรบณัฑิต

15 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การผลิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการผลิต

เดิมช่ือปริญญาพาณิชยศาสตรบณัฑิต

16 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต พาณิชยนาวี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางพาณิชยนาวี

เดิมช่ือปริญญาพาณิชยศาสตรบณัฑิต

17 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การธนาคารและการเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการธนาคารและการเงิน

18 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การธนาคารและการเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการธนาคารและการเงิน

เดิมช่ือปริญญาพาณิชยศาสตรบณัฑิต
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบยีนผลการศกึษา

19 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาดทัว่ไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการตลาด   ทางการตลาดทัว่ไป

เดิมช่ือปริญญาพาณิชยศาสตรบณัฑิต
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบยีนผลการศกึษา

20 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการ 
ทางการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ

21 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบญัชี

จฬ.39



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
22 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การธนาคารและการเงิน สาขาวิชาการบญัชี

ทางการธนาคารและการเงิน
23 ปริญญาบญัชีบณัฑิต บญัชีต้นทนุ สาขาวิชาการบญัชี  

ทางบญัชีต้นทนุ
24 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี

25 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การต้นทนุ สาขาวิชาการบญัชี  
ทางการต้นทนุ

26 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ระบบสารสนเทศทางการบญัชี สาขาวิชาการบญัชี
ทางระบบสารสนเทศทางการบญัชี

27 ปริญญาพาณิชยศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการโรงแรม

28 ปริญญาพาณิชยศาสตรบณัฑิต การพาณิชย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการพาณิชย์

29 ปริญญาสถิติศาสตรบณัฑิต การสถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางการสถิติประยกุต์   ทางสถิติ

30 ปริญญาสถิติศาสตรบณัฑิต การสถิติคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางการสถิติประยกุต์   ทางสถิติ

จฬ.40



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
31 ปริญญาสถิติศาสตรบณัฑิต การประมวลผลข้อมลูด้วย

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ทางคอมพิวเตอร์
ทางการประมวลผลข้อมลูด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์

32 ปริญญาสถิติศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ

33 ปริญญาสถิติศาสตรบณัฑิต สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติประยกุต์   ทางสถิติ

34 ปริญญาสถิติศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ    
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ

35 ปริญญาสถิติศาสตรบณัฑิต ประกันภยั สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  
ทางประกันภยั

36 ประกาศนียบตัรบณัฑิต(การสอบบญัชี) การสอบบญัชี สาขาวิชาบญัชี 
ทางการสอบบญัชี

(หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี)

เดิมช่ือประกาศนียบตัรชัน้สงู
สาขาวิชาการสอบบญัชี

37 ประกาศนียบตัรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
ทางคอมพิวเตอร์    ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

จฬ.41



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
38 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์
ทางการพฒันาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ

39 ปริญญาสถิติศาสตรมหาบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ

40 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางบริหารธุรกิจ

41 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการตลาด

42 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการเงิน

43 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การด าเนินงานและวิเคราะห์เชิงปริมาณ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการด าเนินงานและวิเคราะห์เชิงปริมาณ

44 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต องค์การและทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางองค์การและทรัพยากรมนษุย์   
ทางการบริหาร

จฬ.42



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
45 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบญัชี เดิมช่ือปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต

สาขาวิชาบญัชีการเงิน และ
สาขาวิชาบญัชีบริหาร

46 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต การธนาคารและการเงิน สาขาวิชาบญัชี
ทางการธนาคารและการเงิน

47 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต การบญัชีต้นทนุ สาขาวิชาการบญัชี  
ทางการบญัชีต้นทนุ

เดิมช่ือสาขาวิชาการต้นทนุ

48 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต บญัชีการเงิน สาขาวิชาการบญัชี  
ทางการบญัชีการเงิน

49 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต บญัชีบริหาร สาขาวิชาการบญัชี  
ทางการบญัชีบริหาร

50 ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางพาณิชยศาสตร์   ทางการตลาด

51 ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบณัฑิต พาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางพาณิชยศาสตร์

52 ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการทัว่ไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการทัว่ไป
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
53 ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบณัฑิต บคุลากร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางบคุลากร
54 ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการเชิงปริมาณ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจดัการเชิงปริมาณ
55 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต การต้นทนุ สาขาวิชาการบญัชี 

ทางการต้นทนุ
เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาการบญัชีต้นทนุ

56 ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางสถิติ

57 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

58 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การประกันภยั สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการประกันภยั

59 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการเงิน

60 ปริญญาสถิติศาสตรมหาบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ

61 ปริญญาบญัชีดษุฏบีณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบญัชี
ทางการบญัชี
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
62 ปริญญาบญัชีดษุฏบีณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี 

ทางการบญัชี
63 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎบีณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางบริหารธุรกิจ
64 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎบีณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางบริหารธุรกิจ
โครงการร่วมกับ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

1 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาแพทยศาสตร์

  2 * ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาแพทยศาสตร์ หลกัสตูร 7 ปี(หลกัสตูร 6 ปี+แพทย์ฝึกหดั1 ปี)

หรือ หลกัสตูร 6 ปี 
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์                         

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
เป็นปริญญาในหลกัสตูร พ.บ.

และ ท.บ. ตัง้แตปี่ 2538 เป็นต้นไป
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

ทางเทคนิคการแพทย์
  5 * ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค
พยาธิวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์  

ทางพยาธิวิทยา
(หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. +  ใบประกอบฯ)

เปลี่ยนช่ือเป็นประกาศนียบตัรบณัฑิต
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

คณะแพทยศาสตร์

จฬ.45



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
 6 * ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค
วิสญัญีวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์  

ทางวิสญัญีวิทยา
(หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. +  ใบประกอบฯ)

เปลี่ยนช่ือเป็นประกาศนียบตัรบณัฑิต
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

7 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
รังสีวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางรังสีวิทยา
(หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. +  ใบประกอบฯ)

 8 * ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค
รังสีวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางรังสีวิทยา
(หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. +  ใบประกอบฯ)

เปลี่ยนช่ือเป็นประกาศนียบตัรบณัฑิต
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

9 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
อายรุศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์  

ทางอายรุศาสตร์
(หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. +  ใบประกอบฯ)

 10 * ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค
อายรุศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์  

ทางอายรุศาสตร์
(หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. +  ใบประกอบฯ)

เปลี่ยนช่ือเป็นประกาศนียบตัรบณัฑิต
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

 11 * ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค
จกัษุวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางจกัษุวิทยา

(หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. +  ใบประกอบฯ)

เปลี่ยนช่ือเป็นประกาศนียบตัรบณัฑิต
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 * ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

(หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. +  ใบประกอบฯ)

เปลี่ยนช่ือเป็นประกาศนียบตัรบณัฑิต
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

 13 * ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค
ศลัยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางศลัยศาสตร์

(หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. +  ใบประกอบฯ)

เปลี่ยนช่ือเป็นประกาศนียบตัรบณัฑิต
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

14 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
กุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์  

ทางกุมารเวชศาสตร์
(หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. +  ใบประกอบฯ)

 15 * ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค
กุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์  

ทางกุมารเวชศาสตร์
(หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. +  ใบประกอบฯ)

เปลี่ยนช่ือเป็นประกาศนียบตัรบณัฑิต
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

 16 * ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค
สตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางสตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา
(หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. +  ใบประกอบฯ)

เปลี่ยนช่ือเป็นประกาศนียบตัรบณัฑิต
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

 17 * ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค
จิตเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์  

ทางจิตเวชศาสตร์
(หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. +  ใบประกอบฯ)

เปลี่ยนช่ือเป็นประกาศนียบตัรบณัฑิต
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
 18 * ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค
เวชศาสตร์ทัว่ไป (เวชปฏบิตัิทัว่ไป) สาขาวิชาแพทยศาสตร์  

ทางเวชศาสตร์ทัว่ไป
(หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. +  ใบประกอบฯ)

เปลี่ยนช่ือเป็นประกาศนียบตัรบณัฑิต
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

 19 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
พยาธิวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์  

ทางพยาธิวิทยา
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. +  ใบประกอบฯ

20 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
จิตเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์  

ทางจิตเวชศาสตร์
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. +  ใบประกอบฯ

21 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
วิสญัญีวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์  

ทางวิสญัญีวิทยา
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. +  ใบประกอบฯ

 22 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
อายรุศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์  

ทางอายรุศาสตร์
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. +  ใบประกอบฯ

23 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
จกัษุวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์  

ทางจกัษุวิทยา
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. +  ใบประกอบฯ

 24 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
นิติเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์  

ทางนิติเวชศาสตร์
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. +  ใบประกอบฯ

 25 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
รังสีวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์  

ทางรังสีวิทยา
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. +  ใบประกอบฯ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
 26 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. +  ใบประกอบฯ

 27 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
กุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์  

ทางกุมารเวชศาสตร์
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. +  ใบประกอบฯ

 28 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ศลัยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์  

ทางศลัยศาสตร์
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. +  ใบประกอบฯ

29 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางสตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. +  ใบประกอบฯ

30 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
เวชปฏบิตัิทัว่ไป สาขาวิชาแพทยศาสตร์  

ทางเวชปฏบิตัิทัว่ไป
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. +  ใบประกอบฯ

31 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
เวชศาสตร์ช่องปาก สาขาวิชาแพทยศาสตร์  

ทางเวชศาสตร์ช่องปาก
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. +  ใบประกอบฯ

32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต กุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์  
ทางกุมารเวชศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. +  ใบประกอบฯ

33 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต กุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางกุมารเวชศาสตร์

หลกัสตูร 2 ปี  (รับหลายพืน้ฐาน * )

 34 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์
ทางเวชศาสตร์การกีฬา

หลกัสตูร 2 ปี  (รับหลายพืน้ฐาน * )

จฬ.49



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
35 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เวชศาสตร์ชมุชน สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางเวชศาสตร์ชมุชน
  36 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เวชศาสตร์ชมุชน สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางเวชศาสตร์ชมุชน
หลกัสตูร 2 ปี  (รับหลายพืน้ฐาน * )

 37 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พิษวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
ทางพิษวิทยา

หลกัสตูร 2 ปี  (รับหลายพืน้ฐาน * )

 38 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อายรุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ทางอายรุศาสตร์

หลกัสตูร 2 ปี  (รับหลายพืน้ฐาน * )

39 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลกัสตูร 2 ปี  (รับหลายพืน้ฐาน * )
 40 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางปรสิตวิทยาทางการแพทย์
หลกัสตูร 2 ปี  (รับหลายพืน้ฐาน * )

41 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สขุภาพจิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์  
ทางสขุภาพจิต

42 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์  
ทางจิตเวชศาสตร์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก พ.บ. +  ใบอนญุาต

43 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฉายาเวชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางฉายาเวชศาสตร์

รับหลายพืน้ฐาน

จฬ.50



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
 44 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาสขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางการพฒันาสขุภาพ
หลกัสตูรนานาชาติ
(รับหลายพืน้ฐาน * )

45 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต อายรุศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์  
ทางอายรุศาสตร์

1 ปริญญาเภสชับริบาลศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางเภสชับริบาล

หลกัสตูร 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

2 ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

3 * ประกาศนียบตัรบณัฑิต เภสชักรรมโรงพยาบาลและคลินิก สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางเภสชักรรมโรงพยาบาลและคลินิก

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

4* ประกาศนียบตัรบณัฑิต เภสชักรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์  
ทางเภสชักรรม

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

5 * ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัสรีรวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์  
ทางเภสชัสรีรวิทยา

หลกัสตูรเดิมของ ม.มหดิล (พ.ศ.2515)

6 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชักรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์  
ทางเภสชักรรม

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

7 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชักรรมคลินิก สาขาวิชาเภสชัศาสตร์  
ทางเภสชักรรมคลินิก

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

คณะเภสัชศาสตร์

จฬ.51



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 * ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์  

ทางจลุชีววิทยา
หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

หลกัสตูรเดิมของ ม.มหดิล (พ.ศ.2515)

9 * ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต อาหารเคมี สาขาวิชาเภสชัศาสตร์  
ทางการอาหาร   ทางอาหารเคมี

หลกัสตูรเดิมของ ม.มหดิล (พ.ศ.2515)

10 * ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยา 
แขนงวิชาเภสชัผลิตภณัฑ์ทางจลุชีววิทยา

สาขาวิชาเภสชัศาสตร์  
ทางจลุชีววิทยา

เดิมช่ือปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาจลุชีววิทยา

11 * ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัพฤกษศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์  
ทางเภสชัพฤกษศาสตร์

หลกัสตูรเดิมของ ม.มหดิล (พ.ศ.2515)

12 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัเวท สาขาวิชาเภสชัศาสตร์  
ทางเภสชัเวท

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

13 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์  
ทางเภสชัวิทยา

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

14 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัเคมี สาขาวิชาเภสชัศาสตร์  
ทางเภสชัเคมี

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

15 * ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยา 
แขนงวิชาการควบคมุเภสชัภณัฑ์-

ทางจลุชีววิทยา

สาขาวิชาเภสชัศาสตร์  
ทางจลุชีววิทยา   
ทางการควบคมุเภสชัภณัฑ์

เดิมช่ือปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต

จฬ.52



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 * ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัอตุสาหกรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์  

ทางเภสชัอตุสาหกรรม
หลกัสตูรเดิมของ ม.มหดิล (พ.ศ.2515)

17 * ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต อาหารเคมีและโภชนศาสตร์-

ทางการแพทย์
สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางอาหารเคมีและโภชนศาสตร์ทางการแพทย์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

18 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์  
ทางเภสชัวิทยา

หลกัสตูร 2 ปี  (รับหลายพืน้ฐาน * )

19 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต สรีรวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์  
ทางสรีรวิทยา

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีเภสชักรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์  
ทางเทคโนโลยีเภสชักรรม

หลกัสตูรนานาชาติ /หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัวิทยาทางสตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์
ทางเภสชัวิทยาทางสตัวแพทยศาสตร์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก สพ.บ.

22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัศาสตร์สงัคมและบริหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางเภสชัศาสตร์สงัคมและบริหาร

หลกัสตูรนานาชาติ (รับหลายพืน้ฐาน)

23 ปริญญาเภสชัศาสตรดษุฎบีณัฑิต การบริบาลทางเภสชักรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางการบริบาลทางเภสชักรรม

หลกัสตูรนานาชาติ

24 ปริญญาเภสชัศาสตรดษุฎบีณัฑิต เภสชักรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์  
ทางเภสชักรรม

จฬ.53



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
25 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เภสชัเคมีและผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเภสชัเคมีและผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ
26 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เภสชัเวท สาขาวิชาเภสชัศาสตร์  

ทางเภสชัเวท
27 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เภสชัศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์  

ทางเภสชัศาสตร์ชีวภาพ

1 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา

2 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต การปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์  
ทางการปกครอง

3 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ

4 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์      
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางบริหารรัฐกิจ

5 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต การคลงั สาขาวิชารัฐศาสตร์  
ทางการคลงั

คณะรัฐศาสตร์

จฬ.54



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิตแผนก-

การปกครอง
การบริหาร สาขาวิชารัฐศาสตร์  

ทางการบริหาร  ทางการปกครอง
7 ปริญญาสงัคมวิทยาบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา
8 ประกาศนียบตัรชัน้สงู สงัคมวิทยาด้านประชากรศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสงัคมวิทยาด้านประชากรศาสตร์
9 ปริญญามานษุยวิทยามหาบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชามานษุยวิทยา

10 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต บริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางบริหารรัฐกิจ   ทางรัฐประศาสนศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ

11 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ     
ทางรัฐประศาสนศาสตร์    ทางบริหารรัฐกิจ

12 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
13 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร์

ทางความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ
14 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต การปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์  

ทางการปกครอง
15 ปริญญาสงัคมวิทยามหาบณัฑิต ประชากรศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์   

ทางประชากรศาสตร์

จฬ.55



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาสงัคมวิทยามหาบณัฑิต สงัคมวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์   

ทางสงัคมวิทยา
17 ปริญญาสงัคมวิทยามหาบณัฑิต สงัคมสงเคราะห์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์  

ทางทางสงัคมวิทยา   ทางสงัคมสงเคราะห์
18 ปริญญารัฐศาสตรดษุฎบีณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การพฒันาซอฟแวร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ทางการพฒันาซอฟแวร์   ทางคอมพิวเตอร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 
ทางเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์

เดิมช่ือสาขาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและ-

เทคโนโลยีทางการพิมพ์
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและ-

เทคโนโลยีทางการพิมพ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์   
ทางวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลย-ี

ทางการพิมพ์
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์

จฬ.56



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีทางอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีทางอาหาร   ทางการอาหาร
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สตัววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางสตัววิทยา
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์ทัว่ไป
10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พฤกษศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางพฤกษศาสตร์
11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พนัธุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางพนัธุศาสตร์
12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางจลุชีววิทยา
13 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วสัดศุาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางวสัดศุาสตร์
14 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีวเคมี

จฬ.57



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา
16 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล
17 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีวิศวกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมีวิศวกรรม
18 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์
19 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ธรณีวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางธรณีวิทยา
20 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีทางอาหารและ-

เทคโนโลยีทางชีวภาพ 
เลือกสาขาเทคโนโลยีทางอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีทางอาหาร   ทางการอาหาร

21 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีทางอาหารและ-

เทคโนโลยีทางชีวภาพ
เลือกสาขาเทคโนโลยีทางชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีทางอาหารและเทคโนโลย-ี              

ทางชีวภาพ

จฬ.58



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
22 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีเทคนิค 

วิชาเอกวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมีเทคนิค   ทางวิศวกรรมเคมี

23 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีเทคนิค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมีเทคนิค

24 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีเทคนิค 
วิชาเอกเทคโนโลยีทางอาหาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมีเทคนิค

25 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
ทางเทคนิคการแพทย์

26 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีเทคนิค 
วิชาเอกเทคโนโลยีเซรามิคส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมีเทคนิค   ทางเทคโนโลยีเซรามิคส์

27 ประกาศนียบตัรชัน้สงู ฟิสิกส์ออปติกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ   
ทางฟิสิกส์ออปติกส์

28* ประกาศนียบตัรชัน้สงู นิวเคลียร์เทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี
(รับหลายพืน้ฐาน * )

29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
ทางการจดัการสิ่งแวดล้อม

หลกัสตูรนานาชาติ

จฬ.59



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางชีวเคมีทางการแพทย์
31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ทางปรสิตวิทยาทางการแพทย์
(รับหลายพืน้ฐาน*)

32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต มาตรวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ทางมาตรวิทยา

33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต โรคสตัว์น า้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
ทางโรคสตัว์น า้

34 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต โลกศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางโลกศาสตร์

35 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

36 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ทางชีววิทยา

37 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีวเคมี

หลกัสตูร 2 ปี (รับหลายพืน้ฐาน)

จฬ.60



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
38 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยกุต์-

และเทคโนโลยีสิ่งทอ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ   
ทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยกุต์และเทคโนโลยี
สิ่งทอ

39 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ   
ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล

40 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยาทางการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์   
ทางจลุชีววิทยาทางการแพทย์

(รับหลายพืน้ฐาน * )

41 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ   
ทางปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

42 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สรีรวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางสรีรวิทยา

หลกัสตูร 2 ปี  (รับหลายพืน้ฐาน * )

43 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ปิโตรเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางปิโตรเคมี

44 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์โพลิเมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
ทางวิทยาศาสตร์โพลิเมอร์

45 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พนัธุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางพนัธุศาสตร์

จฬ.61



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
46 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยา 

แขนงวิชาจลุชีววิทยาทางอตุสาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   
ทางจลุชีววิทยา
ทางจลุชีววิทยาทางอตุสาหกรรม

47 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี

48 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีการอาหาร   ทางการอาหาร

49 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีเทคนิค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมีเทคนิค

50 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ธรณีวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางธรณีวิทยา

51 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์ (ฟิสิกส์นิวเคลียร์) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ    
ทางฟิสิกส์   ทางฟิสิกส์นิวเคลียร์

52 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา

53 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พฤกษศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางพฤกษศาสตร์

จฬ.62



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
54 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ  
ทางวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม   
ทางสิ่งแวดล้อม

55 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สมทุรศาสตร์สกายะและเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
ทางสมทุรศาสตร์สกายะและเคมี

56 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สตัววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางสตัววิทยา

57 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีทางภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ   
ทางเทคโนโลยีทางภาพ

58 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคณนา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ   
ทางวิทยาการคณนา

59 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีเซรามิก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
ทางเทคโนโลยีเซรามิก

60 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางฟิสิกส์

61 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยาทางอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางจลุชีววิทยา   ทางจลุชีววิทยาทางอตุสาหกรรม

จฬ.63



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
62 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  

ทางคณิตศาสตร์
63 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อาหารสตัว์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางอาหารสตัว์
64 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์
65 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต สรีรวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางสรีรวิทยา
66 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ     

ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล
67 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี
68 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์
69 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบยีนผลการศกึษา

70 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เคมีเทคนิค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมีเทคนิค

จฬ.64



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
71 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีทางอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

ทางเทคโนโลยีทางอาหาร
72 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีวเคมี
73 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต จลุชีววิทยาทางการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์   

ทางจลุชีววิทยาทางการแพทย์
74 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ชีวเวชเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางชีวเวชเคมี
75 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิทยาศาสตร์มหโมเลกุล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ทางวิทยาศาสตร์มหโมเลกุล
76 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางจลุชีววิทยา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา / ส านักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

จฬ.65



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

  1 * ประกาศนียบตัรวิชาคอมพิวเตอร์ไซแอนด์ ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ทางคอมพิวเตอร์ไซแอนด์   ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 
(หลกัสตูรที่รับรองก่อนปี พ.ศ.2518)

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์    
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา 

(วิชาเอก Transportation)

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมขนสง่

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   ทางสิ่งแวดล้อม

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมทรัพยากรธรณี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์    
ทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลหการและวสัดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโลหการ
ทางวิศวกรรมโลหการและวสัดุ

เดิมช่ือปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

จฬ.66



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมสขุาภบิาล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์    

ทางวิศวกรรมสขุาภบิาล
11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ
12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมส ารวจ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมส ารวจ
13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ 

(วิศวกรรมเคมีอตุสาหการ)

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์   
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา 
(วิชาเอก Hydraulic)

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา

16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมธรณีวิทยาเหมืองแร่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 
ทางวิศวกรรมธรณีวิทยาเหมืองแร่

เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่

จฬ.67



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมปิโตรเลียม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์   

ทางวิศวกรรมปิโตรเลียม
19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์    

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์
20 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโลหการ
21 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคมี
22 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ 

(วิศวกรรมโรงงานอตุสาหกรรม)

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

23 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมยานยนต์

24 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเหมืองแร่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเหมืองแร่

25 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเรือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเรือ

26 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิศวกรรมโลหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโลหการ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

จฬ.68



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
27 ประกาศนียบตัรชัน้สงู วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

28 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

(หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี)

เดิมช่ือประกาศนียบตัรชัน้สงู  
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ทบวงมหาวิทยาลยัให้ความเหน็ชอบ
ปิดหลกัสตูรเม่ือ 22 มิถนุายน 2538

29 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิศวกรรมสขุาภบิาล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมสขุาภบิาล

(หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี)

เดิมช่ือประกาศนียบตัรชัน้สงู  
สาขาวิศวกรรมสขุาภบิาล

30 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิศวกรรมความปลอดภยั สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์   
ทางวิศวกรรมความปลอดภยั

31 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิศวกรรมความปลอดภยั สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์   
ทางวิศวกรรมความปลอดภยั

(หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี)

ทบวงมหาวิทยาลยัให้ความเหน็ชอบ
ปิดหลกัสตูรตัง้แตปี่การศกึษา 2544 

เป็นต้นไป
32 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

จฬ.69



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
33 ประกาศนียบตัรบณัฑิต นิวเคลียร์เทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

34 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ระบบสารสนเทศปริภมิูทางวิศวกรรม สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
ทางระบบสารสนเทศปริภมิูทางวิศวกรรม

35 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมซอฟแวร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ทางวิศวกรรมซอฟแวร์   ทางคอมพิวเตอร์

36 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต นิวเคลียร์เทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี

37 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

38 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการทางวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางการจดัการทางวิศวกรรม

39 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมระบบการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์   
ทางวิศวกรรมระบบการผลิต

40 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์   
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

41 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมปิโตรเลียม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมปิโตรเลียม

หลกัสตูรนานาชาติ

จฬ.70



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
42 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคมี
43 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโลหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโลหการ
44 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมแหลง่น า้ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมแหลง่น า้
45 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา
46 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล
47 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์   

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ
48 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
49 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมสขุาภบิาล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางวิศวกรรมสขุาภบิาล
50 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีโพลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีโพลิเมอร์

จฬ.71



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
51 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต นิวเคลียร์เทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์    

ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี
52 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมส ารวจ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมส ารวจ
53 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเหมืองแร่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเหมืองแร่
54 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีปิโตรเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางเทคโนโลยีปิโตรเคมี
55 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   ทางสิ่งแวดล้อม
53 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์   

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์
57 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   ทางสิ่งแวดล้อม
58 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคมี
59 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

จฬ.72



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
60 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล
61 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา
62 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมแหลง่น า้ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมแหลง่น า้
63 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมนิวเคลียร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมนิวเคลียร์
64 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมโลหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโลหการ
65 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์   

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต นฤมิตศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์   
ทางนฤมิตศิลป์

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  
ทางทศันศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

จฬ.73



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ดริุยางคศิลป์ สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์

ทางดริุยางศิลป์
4 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์    

ทางนาฏศิลป์
5 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ดริุยางคศิลป์ 

วิชาเอกดริุยางคศิลป์ตะวนัตก
สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์
ทางดริุยางคศิลป์ (ดริุยางคศิลป์ตะวนัตก)

6 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต นฤมิตศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  
ทางนฤมิตศิลป์

7 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต นฤมิตศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางนฤมิตศิลป์

8 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต นาฏยศิลป์ไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางนาฏยศิลป์ไทย

9 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ดริุยางค์ไทย สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์
ทางดริุยางคศิลป์   ทางดริุยางค์ไทย

10 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การประพนัธ์เพลง สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ 
ทางการประพนัธ์เพลง

11 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฏบีณัฑิต นาฏยศิลป์ไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  
ทางนาฏยศิลป์ไทย

จฬ.74



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต                                - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
3 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลงั สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์    

ทางเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลงั
4 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์พฒันาการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์พฒันาการ
5 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

ทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ
6 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

ทางเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์
7 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี
8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสขุ
หลกัสตูรภาษาองักฤษ

9 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลงั สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ทางเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลงั

คณะเศรษฐศาสตร์

จฬ.75



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

หลกัสตูรนานาชาติ

11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์และการเงิน-

ระหวา่งประเทศ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์และการเงินระหวา่งประเทศ

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

เดิมช่ือปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ

12 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ

หลกัสตูรนานาชาติ

13 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ทางเศรษฐศาสตร์

14 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
15 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์แรงงานและ-

การจดัการทรัพยากรมนษุย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ทางเศรษฐศาสตร์แรงงานและการจดัการ-
ทรัพยากรมนษุย์

หลกัสตูรนานาชาติ

16 ปริญญาเศรษฐศาสตรดษุฎบีณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ทางเศรษฐศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ

จฬ.76



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาการออกแบบอตุสาหกรรม-

บณัฑิต
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์    

ทางการออกแบบอตุสาหกรรม
หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

2 ปริญญาภมิูสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์   
ทางภมิูสถาปัตยกรรม

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
(เดิมช่ือสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต
สาขาวิชาภมิูสถาปัตย์กรรม)

3 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ผงัเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางผงัเมือง

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

4 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ทางสถาปัตยกรรม

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

5 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรมไทย สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
ทางสถาปัตยกรรมไทย

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

6 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์   
ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

7 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ทางศิลปกรรม

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

8 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต - สถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

จฬ.77



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์   

ทางสถาปัตยกรรมภายใน
หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

10 ปริญญาเคหพฒันศาสตรมหาบณัฑิต - ทางเคหพฒันศาสตร์ หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี
11 ปริญญาผงัเมืองมหาบณัฑิต - ทางผงัเมือง หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี
12 ปริญญาการวางแผนภาคและเมือง-

มหาบณัฑิต
การวางผงัเมือง ทางผงัเมือง 

ทางการวางผงัเมือง
หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี
เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2528 

เดิมช่ือปริญญาการผงัเมืองมหาบณัฑิต
13 ปริญญาการวางแผนภาคและเมือง-

มหาบณัฑิต
การวางผงัชมุชน ทางผงัเมือง 

ทางการวางผงัชมุชน
หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

14 ปริญญาการวางแผนภาคและเมือง-

มหาบณัฑิต
การวางแผนภาค ทางผงัเมือง 

ทางการวางแผนภาค
หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี
(เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2528 

เดิมช่ือปริญญาการผงัเมืองมหาบณัฑิต)

15 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร-

มหาบณัฑิต
สถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์    

ทางสถาปัตยกรรม
หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 5 ปี

16 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร-

มหาบณัฑิต
สถาปัตยกรรมไทย สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์    

ทางสถาปัตยกรรมไทย
หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 5 ปี

17 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร-

มหาบณัฑิต
เคหการ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ทางเคหการ
หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 5 ปี

จฬ.78



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาภมิูสถาบตัยกรรมศาสตร-

มหาบณัฑิต
ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  

ทางภมิูสถาปัตยกรรม
หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 5 ปี

19 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร-

มหาบณัฑิต
การออกแบบชมุชนเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์   

ทางการออกแบบชมุชนเมือง
หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 5 ปี

20 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร-

มหาบณัฑิต
เทคโนโลยีอาคาร สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  

ทางเทคโนโลยีอาคาร
หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 5 ปี

21 ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองดษุฎ-ี

บณัฑิต
การวางแผนภาคและเมือง ทางผงัเมือง

ทางการวางแผนภาคและเมือง
22 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร-

ดษุฎบีณัฑิต
สถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ทางสถาปัตยกรรม

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั 
ทางกายภาพบ าบดั

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
ทางเทคนิคการแพทย์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เวชศาสตร์ชมุชน สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางเวชศาสตร์ชมุชน

รับหลายพืน้ฐาน

คณะสหเวชศาสตร์

จฬ.79



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางสตัวศาสตร์

เป็นปริญญาในหลกัสตูร สพ.บ.

ตัง้แตปี่การศกึษา 2538 เป็นต้นไป
 2 * ปริญญาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ เฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษาตัง้แต่

ปีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป
3 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การปรับปรุงพนัธุ์สตัว์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   

ทางการปรับปรุงพนัธุ์สตัว์
หลกัสตูร 2 ปี (รับหลายพืน้ฐาน * )

4 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สตัวแพทยสาธารณสขุ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสตัวแพทยสาธารณสขุ

หลกัสตูร 2 ปี (รับหลายพืน้ฐาน * )

5 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สรีรวิทยาการสตัว์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางสรีรวิทยาการสตัว์

หลกัสตูร 2 ปี (รับหลายพืน้ฐาน * )

6 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พยาธิชีววิทยาทางสตัวแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   
ทางพยาธิชีววิทยาทางสตัวแพทย์

หลกัสตูร 2 ปี (รับหลายพืน้ฐาน * )

7 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการสืบพนัธุ์สตัว์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ 
ทางวิทยาการสืบพนัธุ์สตัว์

หลกัสตูร 2 ปีตอ่จาก สพ.บ.

8 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ศลัยศาสตร์ทางสตัวแพทย์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์    
ทางศลัยศาสตร์ทางสตัวแพทย์

หลกัสตูร 2 ปีตอ่จาก สพ.บ.

คณะสัตวแพทยศาสตร์

จฬ.80



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อายรุศาสตร์สตัว์ปีก สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ 

ทางอายรุศาสตร์สตัว์ปีก
หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก สพ.บ.

10 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต สรีรวิทยาการสตัว์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ 
ทางสรีรวิทยาการสตัว์

1 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต ภาษาบาลีและสนัสกฤต สาขาวิชาภาษา วรรณคดี     
ทางภาษาบาลีและสนัสกฤต

2 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต ภาษาสเปน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาสเปน

3 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาไทย

4 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนกลาง สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาจีนกลาง

5 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาญ่ีปุ่ น

6 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต ปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางปรัชญา

คณะอักษรศาสตร์

จฬ.81



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาฝร่ังเศส
8 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปการละคร สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์   

ทางศิลปการละคร
9 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต ภาษาเยอรมนั สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาเยอรมนั
10 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต ภาษาอิตาเลียน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาอิตาเลียน
11 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต สารนิเทศศกึษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางสารนิเทศศกึษา
12 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาองักฤษ
13 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์  โบราณคดี   

ทางประวตัิศาสตร์
14 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางภมิูศาสตร์
15 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางบรรณารักษศาสตร์

จฬ.82



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตสาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์
17 ประกาศนียบตัรชัน้สงู ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาไทย
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

18 ประกาศนียบตัรชัน้สงู ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์  โบราณคดี  
ทางประวตัิศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

19 ประกาศนียบตัรชัน้สงู บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางบรรณารักษศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

20 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ศิลปการละคร สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  
ทางศิลปการละคร

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

21 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การแปลภาษาไทยและภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางการแปลภาษาไทยและภาษาองักฤษ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี
(ทบวงมหาวิทยาลยัให้ความเหน็ชอบในการ
ปิดหลกัสตูรเม่ือ 20 ตลุาคม 2541)

22 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาโท
(ทบวงมหาวิทยาลยัให้ความเหน็ชอบในการ
ปิดหลกัสตูรเม่ือ 20 ตลุาคม 2541)

23 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พทุธศาสนศกึษา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา   
ทางพทุธศาสนศกึษา   ทางการศาสนา

จฬ.83



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
24 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์   

ทางเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา
หลกัสตูรนานาชาติ

25 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต การแปลและการลา่ม สาขาวิชาภาษา วรรณคดี    
ทางการแปลและการลา่ม

26 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาและวรรณคดีญ่ีปุ่ น สาขาวิชาภาษา วรรณคดี   
ทางภาษาและวรรณคดีญ่ีปุ่ น

27 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางบรรณารักษศาสตร์

28 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาบาลีและสนัสกฤต สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  
ทางภาษาบาลีและสนัสกฤต

29 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาองักฤษ

30 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาไทย

31 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางปรัชญา

32 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์  โบราณคดี  
ทางประวตัิศาสตร์

จฬ.84



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
33 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาฝร่ังเศส
34 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาตะวนัตก (ภาษาฝร่ังเศส) สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาตะวนัตก   ทางภาษาฝร่ังเศส
35 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาเยอรมนั สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาเยอรมนั
36 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
37 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ไทยศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางไทยศกึษา
หลกัสตูรภาษาองักฤษ

38 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางภมิูศาสตร์

39 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  
ทางภาษาและวฒันธรรมไทย

40 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาศาสตร์

41 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต วรรณคดีเปรียบเทยีบ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  
ทางวรรณคดีเปรียบเทยีบ

จฬ.85



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
42 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาจีน
43 ปริญญาอกัษรศาสตรดษุฎบีณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางอกัษรศาสตร์
44 ปริญญาอกัษรศาสตรดษุฎบีณัฑิต วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทยีบ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี   

ทางวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทยีบ
45 ปริญญาอกัษรศาสตรดษุฎบีณัฑิต ภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  

ทางภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส
46 ปริญญาอกัษรศาสตรดษุฎบีณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาไทย
47 ปริญญาอกัษรศาสตรดษุฎบีณัฑิต ปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 

ทางปรัชญา
48 ปริญญาอกัษรศาสตรดษุฎบีณัฑิต ภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาศาสตร์
49 ปริญญาอกัษรศาสตรดษุฎบีณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์  โบราณคดี   

ทางประวตัิศาสตร์

จฬ.86



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ประชากรศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์  
ทางประชากรศาสตร์

2 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฏบีณัฑิต ประชากรศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
ทางประชากรศาสตร์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีปิโตรเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ    
ทางเทคโนโลยีปิโตรเคมี

หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
ทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีปิโตรเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
ทางเทคโนโลยีปิโตรเคมี

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางบริหารธุรกิจ

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

วิทยาลัยประชากรศาสตร์

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

จฬ.87



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

 1 * ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางผู้ช่วยพยาบาล

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
3 ประกาศนียบตัรผดงุครรภ์ ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางผดงุครรภ์
หลกัสตูร 1/2ปี ตอ่จากอนปุริญญา

4 ประกาศนียบตัรพยาบาล-

ผดงุครรภ์และอนามยั
ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางพยาบาลผดงุครรภ์และอนามยั
หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

5 ประกาศนียบตัรวิชาพยาบาล ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

6 อนปุริญญาเคมีปฏบิตัิ ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางเคมีปฏบิตัิ

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จาก ม.ปลาย
เดิมช่ือประกาศนียบตัรเคมีปฏบิตัิ

7 อนปุริญญาพยาบาลและอนามยั ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางพยาบาลและอนามยั

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จาก ม.ปลาย

สถาบันสมทบ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

จฬ.88



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาสขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์                              
ทางการพฒันาสขุภาพ

รับหลายพืน้ฐาน

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเวชเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีวเวชเคมี

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เพศศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางเพศศาสตร์

สหสาขาวิชา

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อาชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางอาชีวเวชศาสตร์

รับหลายพืน้ฐาน

5 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การศกึษานอกระบบโรงเรียน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษานอกระบบโรงเรียน

  6 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สรีรวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางสรีรวิทยา

หลกัสตูร 2 ปี  (รับหลายพืน้ฐาน * )

7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยโุรปศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์  
ทางยโุรปศกึษา

หลกัสตูรนานาชาติ

8 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต จลุชีววิทยาทางการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์   
ทางจลุชีววิทยาทางการแพทย์

บัณฑิตวิทยาลัย

จฬ.89



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต การจดัการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทางการจดัการสิ่งแวดล้อม   ทางสิ่งแวดล้อม

หลกัสตูรนานาชาติ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางชีวเวชศาสตร์

สหสาขาวิชา

11 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลกัสตูรนานาชาติ

12 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางชีววิทยา

13 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีเภสชักรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีเภสชักรรม

หลกัสตูรนานาชาติ

14 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ธรณีวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางธรณีวิทยา

15 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ปิโตรเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางปิโตรเคมี

16 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางฟิสิกส์

จฬ.90



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เภสชัเคมีและผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์   

ทางเภสชัเคมีและผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ
18 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางเภสชัวิทยา
19 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เภสชัศาสตร์สงัคมและบริหาร สาขาวิชาเภสชัศาสตร์    

ทางเภสชัศาสตร์สงัคมและบริหาร
หลกัสตูรนานาชาติ

20 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต วสัดศุาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางวสัดศุาสตร์

21 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

22 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิทยาการสืบพนัธุ์สตัว์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
ทางวิทยาการสืบพนัธุ์สตัว์

23 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ    
ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   ทางชีววิทยา

24 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทางสิ่งแวดล้อม   ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สหสาขาวิชา

จฬ.91



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
25 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต สรีรวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางสรีรวิทยา
26 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการทางวฒันธรรม สาขาวิชาศิลปะ วฒันธรรม   

ทางการจดัการทางวฒันธรรม
หลกัสตูรนานาชาติ / สหสาขาวิชา

27 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พฒันามนษุย์และสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพฒันามนษุย์และสงัคม

สหสาขาวิชา

28 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฏบีณัฑิต ภาษาองักฤษเป็นภาษานานาชาติ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  
ทางภาษาองักฤษ
ทางภาษาองักฤษเป็นภาษานานาชาติ

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาระบบสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์   
ทางการพฒันาระบบสาธารณสขุ

หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาระบบสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์  
ทางการพฒันาระบบสาธารณสขุ

หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรดษุฎบีณัฑิต สาธารณสขุศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์  
ทางสาธารณสขุศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ

วิทยาลัยการสาธารณสุข

จฬ.92



มีคณะวชิาทัง้หมด 13 คณะ คอื คณะเกษตร คณะบริหารธุรกิจ คณะประมง คณะมนษุยศาสตร์ คณะวนศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
คณะศกึษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ คณะสตัวแพทยศาสตร์ คณะอตุสาหกรรมเกษตร และบณัฑิตวทิยาลยั 

การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มีดงันี ้
1. อนปุริญญา หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 7,100  บาท
2. ปริญญาตรี หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 7,940 บาท
3. ปริญญาตรี หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 8,700 บาท
4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 8,700  บาท
5. ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 9,700 บาท
6. ปริญญาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 9,700 บาท
7. ปริญญาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต (ส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษา พ.ศ. 2543 เป็นต้นไป) หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 
    ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,190 บาท
8.ประกาศนียบตัรบณัฑิตหลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต (6  ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,660   บาท
9. ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากผู้ มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืน ดงันี ้
    9.1 ผู้ มีพืน้ความรู้ วท.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 9,700 บาท
    9.2 ผู้ มีพืน้ความรู้ สพ.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 11,140 บาท
10. ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงู 13,110 บาท

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มก.  1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญากสิกรรมและสตัวบาลบณัฑิต วิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

เปลี่ยนช่ือเป็นหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

2 ปริญญากสิกรรมและสตัวบาลบณัฑิต - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เปลี่ยนช่ือเป็นหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

3 ปริญญากสิกรรมและสตัวบาลบณัฑิต - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เปลี่ยนช่ือเป็นหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การจดัการศตัรูพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการจดัการศตัรูพืช

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางเคมีการเกษตร

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

กีฏวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางกีฏวิทยา

คณะเกษตร

มก.  2



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

เกษตรกลวิธาน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรกลวิธาน

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เกษตรกลวิธาน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางเกษตรกลวิธาน

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

เกษตรศาสตร์ทัว่ไป สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรศาสตร์ทัว่ไป

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

ปฐพีวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางปฐพีวิทยา

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

ปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางปฐพีวิทยา  ทางปฐพีศาสตร์

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

พืชไร่นา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพฤกษศาสตร์  ทางพืชไร่นา

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพฤกษศาสตร์  ทางพืชสวน

16 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

โรคพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
ทางโรคพืช

17 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

สง่เสริมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
ทางสง่เสริมการเกษตร

มก.  3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

สง่เสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
ทางสง่เสริมการเกษตร
ทางสง่เสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

19 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

สตัวบาล สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   
ทางสตัวบาล

20 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

21 ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบณัฑิต การผลิตสตัว์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
ทางการผลิตสตัว์

เปลี่ยนช่ือเป็นหลกัสตูร
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (เกษตรศาสตร์)

22 ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบณัฑิต กีฏวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางกีฏวิทยา

เปลี่ยนช่ือเป็นหลกัสตูร
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (เกษตรศาสตร์)

23 ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบณัฑิต ควบคมุคณุภาพอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
ทางควบคมุคณุภาพอาหาร

เปลี่ยนช่ือเป็นหลกัสตูร
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (เกษตรศาสตร์)

24 ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบณัฑิต ครุุศาสตร์เกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
ทางครุุศาสตร์เกษตร

เปลี่ยนช่ือเป็นหลกัสตูร
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (เกษตรศาสตร์)

25 ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีของนม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
ทางเทคโนโลยีของนม

เปลี่ยนช่ือเป็นหลกัสตูร
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (เกษตรศาสตร์)

มก.  4



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
26 ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบณัฑิต ปฐพีวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางปฐพีวิทยา
เปลี่ยนช่ือเป็นหลกัสตูร
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (เกษตรศาสตร์)

27 ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบณัฑิต ผสมพนัธุ์สตัว์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
ทางผสมพนัธุ์สตัว์

เปลี่ยนช่ือเป็นหลกัสตูร
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (เกษตรศาสตร์)

28 ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบณัฑิต พืชไร่-นา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพฤกษศาสตร์   ทางพืชไร่-นา

เปลี่ยนช่ือเป็นหลกัสตูร
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (เกษตรศาสตร์)

29 ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบณัฑิต พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพฤกษศาสตร์  ทางพืชสวน

เปลี่ยนช่ือเป็นหลกัสตูร
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (เกษตรศาสตร์)

30 ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบณัฑิต โภชนศาสตร์สตัว์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโภชนวิทยา  ทางโภชนศาสตร์สตัว์

เปลี่ยนช่ือเป็นหลกัสตูร
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (เกษตรศาสตร์)

31 ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบณัฑิต ไม้ผล สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางไม้ผล

เปลี่ยนช่ือเป็นหลกัสตูร
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (เกษตรศาสตร์)

32 ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบณัฑิต โรคพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
ทางโรคพืช

เปลี่ยนช่ือเป็นหลกัสตูร
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (เกษตรศาสตร์)

33 ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบณัฑิต สง่เสริมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสง่เสริมการเกษตร

เปลี่ยนช่ือเป็นหลกัสตูร
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (เกษตรศาสตร์)

34 ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบณัฑิต สรีรวิทยาสตัว์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสรีรวิทยาสตัว์

เปลี่ยนช่ือเป็นหลกัสตูร
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (เกษตรศาสตร์)

มก.  5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
35 ปริญญาคหกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

36 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การสื่อสารเพ่ือการพฒันา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางการสื่อสารเพ่ือการพฒันา

หลกัสตูรนานาชาติ

37 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เกษตรเขตร้อน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
ทางเกษตรเขตร้อน

38 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
39 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางพฤกษศาสตร์  ทางพืชศาสตร์
40 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางพืชสวน
เดิมช่ือวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน

41 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์การเกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์การเกษตร

42 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

สง่เสริมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสง่เสริมการเกษตร

43 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต กีฏวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางกีฏวิทยา

44 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต ปฐพีวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางปฐพีวิทยา
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
45 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต พืชไร่นา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางพฤกษศาสตร์   
ทางพืชไร่นา

46 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เกษตรเขตร้อน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรเขตร้อน

47 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพฤกษศาสตร์  ทางพืชสวน

48 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสตัวศาสตร์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร   ทางทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   
ทางการเงิน

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการ

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร)

คณะบริหารธุรกิจ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการการผลิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจดัการการผลิต
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการตลาด
เดิมช่ือปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาการตลาด / 
เดิมอยู่ในคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เดิมช่ือปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาบริหารธุรกิจ / 
เดิมอยู่ในคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ

7 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบญัชี
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการตลาด
เดิมช่ือปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี เดิมช่ือปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เดิมช่ือปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต
11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี เดิมช่ือปริญญาเศรษฐศาสตรสหกรณ์บณัฑิต
12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เดิมช่ือปริญญาเศรษฐศาสตรสหกรณ์บณัฑิต
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต หมวดการบญัชีเพ่ือการวางแผน-

และควบคมุ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชีเพ่ือการวางแผนและควบคมุ

เดิมอยู่ในคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

14 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต หมวดการเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการเงิน

เดิมอยู่ในคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

15 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต หมวดการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการ

เดิมอยู่ในคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

16 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต หมวดการตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการตลาด

เดิมอยู่ในคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

17 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต หมวดธุรกิจการเกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางธุรกิจการเกษตร

เดิมอยู่ในคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

18 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต หมวดบญัชีการเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบญัชี   ทางบญัชีการเงิน

เดิมอยู่ในคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาการประมงบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
ทางการประมง

เปลี่ยนช่ือเป็นหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาประมง

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (ประมง) การจดัการประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
ทางการประมง  ทางการจดัการประมง

เดิมช่ือสาขาวิชาประมง

คณะประมง
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (ประมง) ชีววิทยาประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการประมง  ทางชีววิทยา 
ทางชีววิทยาประมง

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (ประมง) ผลิตภณัฑ์ประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการประมง  ทางผลิตภณัฑ์ประมง 
ทางผลิตภณัฑ์สตัว์น า้  
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (ประมง) เพาะเลีย้งสตัว์น า้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการประมง   ทางเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 
ทางชีววิทยา

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (ประมง) วิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการประมง  ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
ทางชีววิทยา

7* ประกาศนียบตัรบณัฑิต เทคโนโลยีการเพาะเลีย้งกุ้ งทะเล สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการประมง 
ทางเทคโนโลยีการเพาะเลีย้งกุ้ งทะเล

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการประมง  ทางการจดัการประมง
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ผลิตภณัฑ์ประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางประมง  ทางผลิตภณัฑ์ประมง

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เพาะเลีย้งสตัว์น า้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการประมง ทางเพาะเลีย้งสตัว์น า้

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางวิทยาศาสตร์การประมง  ทางชีววิทยา 
ทางการประมง

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์  ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล

13 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การจดัการประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการประมง  ทางการจดัการประมง

14 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต ผลิตภณัฑ์ประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการประมง  ทางผลิตภณัฑ์ประมง

15 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เพาะเลีย้งสตัว์น า้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการประมง   ทางเพาะเลีย้งสตัว์น า้

16 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิทยาศาสตร์การประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางประมง  ทางวิทยาศาสตร์การประมง
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางการประมง ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การเดินทางและทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการเดินทางและทอ่งเที่ยว

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การแปล สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการแปล

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การโรงแรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการโรงแรม

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การเลขานกุาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   
ทางการเลขานกุาร

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ 
ทางดนตรี

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรีไทย สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ 
ทางดนตรีไทย  ทางดนตรี  ทางดริุยางคศิลป์

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรีสากล สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ 
ทางดนตรีสากล  ทางดนตรี  ทางดริุยางคศิลป์

คณะมนุษยศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 

ทางปรัชญา  ทางศาสนา 
ทางปรัชญาและศาสนา

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษา วิชาเอกภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย

เดิมอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และอกัษรศาสตร์

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษา วิชาเอกภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝร่ังเศส

เดิมอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และอกัษรศาสตร์

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษา วิชาเอกภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ

เดิมอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และอกัษรศาสตร์

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญ่ีปุ่ น

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝร่ังเศส

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเยอรมนั สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมนั

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ

มก.  13



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต มนษุยศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางมนษุยศาสตร์
เดิมอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และอกัษรศาสตร์

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วรรณคดีไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางวรรณคดีไทย

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วรรณคดีองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางวรรณคดีองักฤษ

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
ทางสงัคมศาสตร์

เดิมอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และอกัษรศาสตร์

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน  ทางวารสารศาสตร์

22 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์  ทางภาษาศาสตร์ประยกุต์

23 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางปรัชญาและศาสนา

24 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาไทย

25 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษเพ่ือวตัถปุระสงค์เฉพาะ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษเพ่ือวตัถปุระสงค์เฉพาะ

มก.  14



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
26 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วรรณคดีไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางวรรณคดีไทย

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การจดัการทรัพยากรป่าไม้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวนศาสตร์ ทางการจดัการทรัพยากรป่าไม้

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วนผลิตภณัฑ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางวนผลิตภณัฑ์  ทางวนศาสตร์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วนศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวนศาสตร์

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวนศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวนศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต(วนศาสตร์) ชีววิทยาป่าไม้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวนศาสตร์  ทางชีววิทยา
ทางชีววิทยาป่าไม้

คณะวนศาสตร์

มก.  15



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต(วนศาสตร์) ทรัพยากรป่าไม้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวนศาสตร์ ทางทรัพยากรป่าไม้

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(วนศาสตร์)

การจดัการทรัพยากรป่าไม้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวนศาสตร์ 
ทางการจดัการทรัพยากรป่าไม้

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(วนศาสตร์)

วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวนศาสตร์  
ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต(วนศาสตร์) วนผลิตภณัฑ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวนศาสตร์  ทางวนผลิตภณัฑ์

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต(วนศาสตร์) วนศาสตร์ชมุชน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวนศาสตร์  ทางวนศาสตร์ชมุชน

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(วนศาสตร์)

วิศวกรรมป่าไม้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางวนศาสตร์   ทาง วิศวกรรมป่าไม้

13 ปริญญาวนศาสตรมหาบณัฑิต วนวฒัน์วิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวนศาสตร์  ทางวนวฒัน์วิทยา

เปลี่ยนช่ือเป็นหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาวิชาวนศาสตร์

มก.  16



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางพฒันาผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมเกษตร
15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารทรัพยากรป่าไม้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางวนศาสตร์   ทางการบริหารทรัพยากรป่าไม้
16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วนศาสตร์เขตร้อน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางวนศาสตร์   ทางวนศาสตร์เขตร้อน
หลกัสตูรนานาชาติ

17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วนศาสตร์ชมุชน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางวนศาสตร์   ทางวนศาสตร์ชมุชน

18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อทุยานและนนัทนาการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางสนัทนาการ ทางอทุยานและนนัทนาการ

19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
(วนศาสตร์)

การจดัการป่าไม้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวนศาสตร์  ทางการจดัการป่าไม้

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
(วนศาสตร์)

การจดัการลุม่น า้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวนศาสตร์  ทางการจดัการลุม่น า้

21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
(วนศาสตร์)

ชีววิทยาป่าไม้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวนศาสตร์   ทางชีววิทยา 
ทางชีววิทยาป่าไม้

มก.  17



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

(วนศาสตร์)

ผลิตภณัฑ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวนศาสตร์  ทางผลิตภณัฑ์

23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
(วนศาสตร์)

วนวฒันวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวนศาสตร์  ทางวนวฒันวิทยา

24 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต วนศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวนศาสตร์

25 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วนศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางวนศาสตร์

เดิมช่ือปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี  ทางเคมีอตุสาหกรรม

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี

คณะวิทยาศาสตร์

มก.  18



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา(ชีววิทยา) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา
รับรองผู้จบการศกึษาตัง้แตปี่ 2543  เป็นต้นไป

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา (รังสีประยกุต์และไอโซโทป) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางรังสีประยกุต์และไอโซโทป

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางฟิสิกส์

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางวิทยาศาสตร์ทัว่ไป

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทางสิ่งแวดล้อม   ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์พืน้พิภพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางธรณีวิทยา  ทางวิทยาศาสตร์พืน้พิภพ

มก.  19



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางสถิติ

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสงัคมศาสตร์

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต 
(คณิตศาสตร์)

ไมร่ะบสุาขาวิชา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

เปลี่ยนช่ือเป็นหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์/เดิมอยู่ใน
คณะวิทยาศาสตร์และอกัษรศาสตร์

16 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี) ไมร่ะบสุาขาวิชา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี

เปลี่ยนช่ือเป็นหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์/เดิมอยู่ใน
คณะวิทยาศาสตร์และอกัษรศาสตร์

17 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (ชีววิทยา) ไมร่ะบสุาขาวิชา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา

เปลี่ยนช่ือเป็นหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์/เดิมอยู่ใน
คณะวิทยาศาสตร์และอกัษรศาสตร์

18 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (ฟิสิกส์) ไมร่ะบสุาขาวิชา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางฟิสิกส์

เปลี่ยนช่ือเป็นหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์/เดิมอยู่ใน
คณะวิทยาศาสตร์และอกัษรศาสตร์

มก.  20



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
19 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต(ชีววิทยา) จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา  ทางจลุชีววิทยา
20 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต(ชีววิทยา) พฤกษศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา   ทางพฤกษศาสตร์

21 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต(ชีววิทยา) พนัธุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา  ทางพนัธุศาสตร์

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

เดิมอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และอกัษรศาสตร์

23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา ทางจลุชีววิทยา

เปลี่ยนช่ือเป็นหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาวิชาจลุชีววิทยา

24 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา

เปลี่ยนช่ือเป็นหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา

25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พฤกษศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา   ทางพฤกษศาสตร์

เปลี่ยนช่ือเป็นหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาวิชาพฤกษศาสตร์

26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พนัธุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา   ทางพนัธุศาสตร์

เปลี่ยนช่ือเป็นหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาวิชาพนัธุศาสตร์

27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางฟิสิกส์

เปลี่ยนช่ือเป็นหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สตัววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา   ทางสตัววิทยา
เปลี่ยนช่ือเป็นหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาวิชาสตัววิทยา

29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี

31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมี แขนงวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี   ทางเคมีเชิงฟิสิกส์

32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมี แขนงวิชาเคมีวิเคราะห์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี   ทางเคมีวิเคราะห์

33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีอนินทรีย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี    ทางเคมีอนินทรีย์

34 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา ทางจลุชีววิทยา

เดิมอยู่ในคณะเกษตร

35 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา

เดิมอยู่ในคณะเกษตร

36 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยาทัว่ไป สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา  ทางชีววิทยาทัว่ไป

มก.  22



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
37 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี
38 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต รังสีประยกุต์และไอโซโทป สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางรังสีประยกุต์และไอโซโทป
39 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

ทางชีววิทยา 
ทางชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล

40 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พฤกษ์เศรษฐกิจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา ทางพฤกษศาสตร์ 
ทางพฤกษ์เศรษฐกิจ

41 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต มาตรวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางมาตรวิทยา

42 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

43 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พฤกษศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา   ทางพฤกษศาสตร์

44 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พฤกษศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา   ทางพฤกษศาสตร์

เดิมอยู่ในคณะเกษตร
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
45 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พนัธุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางพนัธุศาสตร์   ทางชีววิทยา
เดิมอยู่ในคณะเกษตร

46 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางฟิสิกส์

47 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้อม  ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

48 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทางสิ่งแวดล้อม  ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เดิมอยู่ในคณะวนศาสตร์

49 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ทางสถิติ

50 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สตัววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
ทางชีววิทยา   ทางสตัววิทยา

51 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สตัววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา   ทางสตัววิทยา

เดิมอยู่ในคณะเกษตร

52 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
53 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี
54 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา  ทางจลุชีววิทยา

55 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต พฤกษศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา   ทางพฤกษศาสตร์

56 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต สตัววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา  ทางสตัววิทยา

57 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต พนัธุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา   ทางพนัธุศาสตร์

1 ปริญญาช่างชลประทานบณัฑิต - สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมโยธา

เปลี่ยนช่ือเป็นหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
สาขาวิชาโยธา, เคร่ืองกล, ชลประทาน, เกษตร

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมการบนิและอวกาศยาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการบนิและอวกาศยาน

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคมี
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
ทางวิศวกรรมชลประทาน

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมทรัพยากรน า้ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา   ทางวิศวกรรมทรัพยากรน า้

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมวสัดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมวสัดุ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

วิศวกรรมอตุสาหการ
13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมการอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมการอาหาร
เดิมช่ือสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมตอ่เรือและเคร่ืองกลเรือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล
ทางวิศวกรรมตอ่เรือและเคร่ืองกลเรือ

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต

16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอาหาร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

19 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
20 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมชลประทาน
เปลี่ยนช่ือเป็นหลกัสตูร
วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
(วิศวกรรมชลประทาน)

21 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเกษตร

22 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

23 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมชลประทาน

24 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมทรัพยากรน า้ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมทรัพยากรน า้

25 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิขาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

26 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

27 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

28 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

มก.  28



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
29 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมการอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมการอาหาร
30 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมความปลอดภยั สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมความปลอดภยั
31 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์
32 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคมี
33 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   ทางสิ่งแวดล้อม
หลกัสตูรนานาชาติ

34 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

หลกัสตูรนานาชาติ

35 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเกษตร   ทางคอมพิวเตอร์

36 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

37 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี

มก.  29



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
38 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล
39 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมชลประทาน
40 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมทรัพยากรน า้ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมทรัพยากรน า้
41 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทาง วิศวกรรมไฟฟ้า
42 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   ทางสิ่งแวดล้อม
43 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ
44 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ
หลกัสตูรนานาชาติ

45 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

มก.  30



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ศกึษาศาสตร์-เกษตร สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการเกษตร   ทางศกึษาศาสตร์-เกษตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ศกึษาศาสตร์-พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางพลศกึษา

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์
ทางพลศกึษา     ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต 
(ศกึษาศาสตร์-เกษตร)

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการเกษตร   ทางศกึษาศาสตร์-เกษตร

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศกึษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางคหกรรมศาสตร์

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศกึษาศาสตร์-พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางพลศกึษา

7 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต การสอนคณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการสอนคณิตศาสตร์

8 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการสอนวิทยาศาสตร์   ทางวิทยาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

มก.  31



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ธุรกิจศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางธุรกิจศกึษา
10 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต สขุศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางสขุศกึษา
11 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต เกษตรและสิ่งแวดล้อมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางสิ่งแวดล้อม 
ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศกึษา

12 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง
13 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การฝึกกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 

ทางการฝึกกีฬา
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี

14 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์

15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา    ทางพลศกึษา

16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต นนัทนาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์
ทางนนัทนาการ   ทางสนัทนาการ

17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สขุศกึษา สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางสขุศกึษา

มก.  32



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การศกึษาผู้ ใหญ่ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการศกึษาผู้ ใหญ่
19 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางคหกรรมศาสตร์   ทางคหกรรมศาสตร์ศกึษา
20 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาการศกึษาและการแนะแนว ทางจิตวิทยา

ทางจิตวิทยาการศกึษาและการแนะแนว
21 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางพลศกึษา
22 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต

(ศกึษาศาสตร์-การสอน)

การสอนคณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการสอนคณิตศาสตร์

23 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
(ศกึษาศาสตร์-การสอน)

การสอนภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการสอนภาษาไทย

24 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
(ศกึษาศาสตร์-การสอน)

การสอนภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการสอนภาษาฝร่ังเศส

25 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
(ศกึษาศาสตร์-การสอน)

การสอนภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการสอนภาษาองักฤษ

26 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
(ศกึษาศาสตร์-การสอน)

การสอนวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการสอนวิทยาศาสตร์

มก.  33



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
27 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต

(ศกึษาศาสตร์-การสอน)

การสอนสงัคมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการสอนสงัคมศกึษา

28 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการบริหารการศกึษา

29 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางเทคโนโลยีการศกึษา

30 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต วิจยัและประเมินผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางวิจยัและประเมินผลการศกึษา

31 ปริญญาศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางหลกัสตูรและการสอน

32 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิทยาศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ศกึษา

33 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฏบีณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์
ทางพลศกึษา

34 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฏบีณัฑิต อาชีวศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางอาชีวศกึษา

35 ปริญญาศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิทยาศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ศกึษา

มก.  34



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
36 ปริญญาศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการบริหารการศกึษา
37 ปริญญาศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการศกึษา

1 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบญัชี เดิมช่ือปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาการบญัชี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ธุรกิจการเกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจการเกษตร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เดิมช่ือปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
เดิมช่ือปริญญาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์บณัฑิต

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์   ทางการสหกรณ์

เดิมช่ือปริญญาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์บณัฑิต

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เปลี่ยนช่ือเป็นหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์,เศรษฐศาสตร์เกษตร,

เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ /เดิมอยู่ในคณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

คณะเศรษฐศาสตร์

มก.  35



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์บณัฑิต - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เปลี่ยนช่ือเป็นหลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาบญัชี, บริหารธุรกิจ / เดิมอยู่ในคณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการทรัพยากร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางการจดัการทรัพยากร
12 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาการเศรษฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางพฒันาการเศรษฐกิจ
เปลี่ยนเป็นปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์)

13 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์   ทางการสหกรณ์

14 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เปลี่ยนช่ือเป็นหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาพฒันาการเศรษฐกิจ

15 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์การเกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์การเกษตร

เปลี่ยนช่ือเป็นหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

มก.  36



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร

1 ปริญญาภมิูสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางภมิูสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

2 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
3 การวางผงัเมืองและสภาพแวดล้อม-

มหาบณัฑิต
ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก ทางผงัเมือง

ทางการวางผงัเมืองและสภาพแวดล้อม

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยา ทางจิตวิทยา
2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี

ทางประวตัิศาสตร์
3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางภมิูศาสตร์
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางภมิูศาสตร์
เดิมช่ือปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต
สาขาวิชาภมิูศาสตร์

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ดรูายวิชาในใบระเบยีนแสดงผลการศกึษา
เป็นรายๆ

คณะสังคมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสงัคมวิทยา   
ทางสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาอตุสาหกรรม ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาอตุสาหกรรม

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาชมุชน ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาชมุชน

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ภมิูศาสตร์การวางแผนการตัง้ถ่ินฐาน
มนษุย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางภมิูศาสตร์ 
ทางภมิูศาสตร์การวางแผนการตัง้ถ่ินฐานมนษุย์

10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสงัคมวิทยา   ทางพฒันาสงัคม

เดิมช่ือสาขาวิชาพฒันาชมุชน

11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี 
ทางประวตัิศาสตร์

12 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
13 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต รัฐศาสตร์ หมวดวิชาการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

ทางการปกครอง
หมวดวิชาจะระบใุน Transcript

14 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต รัฐศาสตร์ หมวดวิชาบริหารงานยตุิธรรม
และความปลอดภยั

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
ทางบริหารงานยตุิธรรมและความปลอดภยั

หมวดวิชาจะระบใุน Transcript
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต รัฐศาสตร์ หมวดวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์

ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
ทางการบริหาร ทางบริหารรัฐกิจ 

หมวดวิชาจะระบใุน Transcript

16 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สงัคมวิทยาประยกุต์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสงัคมวิทยา   ทางสงัคมวิทยาประยกุต์

1 ปริญญาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ หลกัสตูรเก่า

2 ปริญญาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ หลกัสตูรใหม ่ส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่ 2543 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการสตัวแพทย์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์
ทางเทคนิคการสตัวแพทย์

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การสตัวแพทย์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ 
ทางวิทยาศาสตร์การสตัวแพทย์

5 ประกาศนียบตัรบณัฑิต โรคและการจดัการสขุภาพในฟาร์มโคนม สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ 
ทางโรคและการจดัการสขุภาพในฟาร์มโคนม

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก สพ.บ.

6 ประกาศนียบตัรบณัฑิต โรคและการจดัการสขุภาพในฟาร์มสกุร สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ 
ทางโรคและการจดัการสขุภาพในฟาร์มสกุร

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก สพ.บ.

คณะสัตวแพทยศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ประกาศนียบตัรบณัฑิต โรคสตัว์เลีย้ง สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ 

ทางโรคสตัว์เลีย้ง
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก สพ.บ.

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต กายวิภาคศาสตร์ทางสตัวแพทย์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์
ทางสตัวศาสตร์
ทางกายวิภาคศาสตร์ทางสตัวแพทย์

หลกัสตูร 2 ปี (รับหลายพืน้ฐาน*)

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พยาธิวิทยาทางสตัวแพทย์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยาทางสตัวแพทย์

หลกัสตูร 2 ปี (รับหลายพืน้ฐาน*)

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สรีรวิทยาทางสตัว์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์
ทางสรีรวิทยาทางสตัว์

หลกัสตูร 2 ปี (รับหลายพืน้ฐาน*)

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการบรรจุ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการบรรจุ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พฒันาผลิตภณัฑ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางพฒันาผลิตภณัฑ์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มก.  40



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พฒันาผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

พฒันาผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พฒันาผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางอตุสาหกรรมการเกษตร
ทางพฒันาผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมเกษตร

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางการอาหาร    ทางโภชนวิทยา

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรม
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิศวกรรมอาหาร  
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การประกันคณุภาพผลิตภณัฑ์-

อตุสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประกันคณุภาพผลิตภณัฑ์-

อตุสาหกรรมเกษตร

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี

12 ประกาศนียบตัรบณัฑิต เทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี

13 ประกาศนียบตัรบณัฑิต เทคโนโลยีของน า้ตาล สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีของน า้ตาล

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี

14 ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร 

เปลี่ยนช่ือเป็นหลกัสตูร
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลกัสตูรนานาชาติ

16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางพฒันาผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมเกษตร
ทางอตุสาหกรรมการเกษตร

18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางอตุสาหกรรมเกษตร
ทางการจดัการเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเกษตร
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการบรรจุ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการบรรจุ
20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร 
ทางการอาหาร    ทางโภชนวิทยา

22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

เดิมอยู่ในคณะเกษตร

23 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลกัสตูรนานาชาติ
24 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
25 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตร์การอาหาร
26 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต พฒันาผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางพฒันาผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมการเกษตร
27 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต พฒันาผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางพฒันาผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมเกษตร
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ทางเทคนิคการแพทย์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต รังสีเทคนิค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางรังสีเทคนิค

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ   
ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   ทางสิ่งแวดล้อม

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การจดัการและการประเมินโครงการ สาขาวิชาการจดัการ
ทางการจดัการและการประเมินโครงการ

2 ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาชมุชน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพฒันาชมุชน

เปลี่ยนช่ือเป็นหลกัสตูรศิลปศาสตรมหา-

บณัฑิต สาขาวิชาพฒันาชมุชน

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พนัธุวิศวกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางวิทยาศาสตร์ ทางชีววิทยา 
ทางพนัธุวิศวกรรม

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยส่ิงแวดล้อม

วิทยาเขตสุพรรณบุรี
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การใช้ที่ดินและการจดัการ-

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยืน
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการใช้ที่ดินและการจดัการ-
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยืน

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ดนตรีชาติพนัธุ์วิทยา สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์
ทางดนตรีชาติพนัธุ์วิทยา

7 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต พนัธุวิศวกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางวิทยาศาสตร์ ทางชีววิทยา 
ทางพนัธุวิศวกรรม

8 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว

9 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต พนัธุวิศวกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางพนัธุวิศวกรรม
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                         8.  ปริญญาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต (ส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษา พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป)  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  6  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
                               ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,190  บาท
                         9.  ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  (ส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษา พ.ศ.2536 เป็นต้นไป) หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  6  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
                               ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,190  บาท
                         10.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  8,700  บาท

                         2.  ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  5,760  บาท
                         3.  ประกาศนียบตัรพนกังานวทิยาศาสตร์การแพทย์ หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 6,470  บาท
                         4.  ประกาศนียบตัรวชิาการพยาบาลและผดงุครรภ์ หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 6,470  บาท
                         5.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  7,940  บาท
                         6.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  5  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  8,700  บาท
                         7.  ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  6  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,190  บาท

3.   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                         มีคณะวชิาทัง้หมด  16  คณะ  คอื  คณะเกษตรศาสตร์   คณะทนัตแพทยศาสตร์   คณะเทคนิคการแพทย์   คณะเทคโนโลยี
    คณะพยาบาลศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์   คณะเภสชัศาสตร์   คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    คณะวทิยาการจดัการ   คณะวทิยาศาสตร์
    คณะวศิวกรรมศาสตร์   คณะศกึษาศาสตร์   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   คณะสตัวแพทยศาสตร์   คณะสาธารณสขุศาสตร์   และบณัฑิตวทิยาลยั
                         การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัขอนแก่น   มีดงันี ้                        
                         1.  ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  5,080  บาท

มข. 1



                               15.4  ผู้ มีพืน้ความรู้ พ.บ. + ใบประกอบฯ, ท.บ. (หลกัสตูรใหม่) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  11,140  บาท
                        16.  ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จาก ภ.บ.(5 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,660  บาท
                        17.  ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จาก ท.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  11,140  บาท
                        18.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี ตอ่จากปริญญาโท ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  13,110  บาท

                               14.3  ผู้ มีพืน้ความรู้  พ.บ.,ท.บ.,สพ.บ. (หลกัสตูรเดมิ) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,660  บาท
                               14.4  ผู้ มีพืน้ความรู้ พ.บ. + ใบประกอบฯ, ท.บ. และ สพ.บ. (หลกัสตูรใหม่) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  11,140  บาท
                        15.  ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากผู้ มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืน ดงันี ้
                               15.1  ผู้ มีพืน้ความรู้ วท.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  9,700  บาท
                               15.2  ผู้ มีพืน้ความรู้ ภ.บ. (หลกัสตูร 5 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,190  บาท
                               15.3  ผู้ มีพืน้ความรู้  พ.บ.,ท.บ.,สพ.บ. (หลกัสตูรเดมิ) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,660  บาท

                         12.  ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1  ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ ได้รับอตัราเงินเดอืน
                              ไม่สงูกวา่  10,660  บาท
                         13.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  9,700  บาท
                         14.  ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากผู้ มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืน ดงันี ้
                               14.1  ผู้ มีพืน้ความรู้ วท.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  9,700  บาท
                               14.2  ผู้ มีพืน้ความรู้ ภ.บ. (หลกัสตูร 5 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,190  บาท

                         11.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1  ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ + ประสบการณ์ 1 ปี ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,660 บาท
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการประมง

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต กีฏวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางกีฏวิทยา

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางปฐพีศาสตร์

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พืชไร่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางพืชไร่

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางพืชสวน

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต โรคพืชวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางโรคพืช  ทางโรคพืชวิทยา

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์การเกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ทางเศรษฐศาสตร์การเกษตร

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สง่เสริมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางสง่เสริมการเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางสตัวศาสตร์   ทางสตัวบาล
10 ปริญญาเกษตรศาสตรบณัฑิต สง่เสริมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์                                 

ทางสง่เสริมการเกษตร
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เกษตรทัว่ไป สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางเกษตรทัว่ไป

เดิมช่ือหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิตทางเกษตร

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางประมง

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

กีฏวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางชีววิทยา ทางกีฏวิทยา

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

เกษตรทัว่ไป สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางเกษตรทัว่ไป

16 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

ปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางปฐพีวิทยา  ทางปฐพีศาสตร์

17 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

พืชไร่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางพืชไร่
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางพืชสวน

19 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

โรคพืชวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางโรคพืช  ทางโรคพืชวิทยา

20 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางสตัวศาสตร์

21 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิตทางเกษตร พืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางพืชศาสตร์

22 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิตทางเกษตร อารักขาพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางอารักขาพืช

เปลี่ยนช่ือเป็นหลกัสตูร
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เกษตรศาสตร์) 

สาขากีฏวิทยาและโรคพืช
23 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิจยัระบบการท าฟาร์ม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการวิจยัระบบการท าฟาร์ม
24 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการประมง
25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต กีฏวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางกีฎวิทยา
26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เกษตรเชิงระบบ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

ทางเกษตรเชิงระบบ
มข. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เกษตรเชิงระบบ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางเกษตรเชิงระบบ
หลกัสตูรนานาชาติ

28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ธุรกิจการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางธุรกิจการเกษตร

29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พืชไร่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางพืชไร่

หลกัสตูรนานาชาติ

30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พืชไร่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางพืชไร่

เดิมช่ือสาขาวิชาพืชศาสตร์

31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต โรคพืชวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางโรคพืช ทางโรคพืชวิทยา

32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางสตัวศาสตร์ ทางสตัวบาล

หลกัสตูรนานาชาติ

33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์                               
ทางทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

34 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางปฐพีวิทยา  ทางปฐพีศาสตร์

35 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางพืชศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
36 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางพืชสวน
37 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สง่เสริมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์                                

ทางสง่เสริมการเกษตร
38 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางสตัวศาสตร์
39 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต กีฏวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางกีฎวิทยา
40 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต พืชไร่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางพืชไร่
41 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต โรคพืชวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางโรคพืช ทางโรคพืชวิทยา
42 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางสตัวศาสตร์
43 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางปฐพีวิทยา  ทางปฐพีศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ หลกัสตูร 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
2 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ทนัตกรรมส าหรับเด็ก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

ทางทนัตกรรมส าหรับเด็ก
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ.

3 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ปริทนัตวิทยา สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 
ทางปริทนัตวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ.+ใบประกอบฯ+

ประสบการณ์ 1 ปี
4 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิทยาเอนโดดอนต์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

ทางวิทยาเอนโดดอนต์
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ.

5 ประกาศนียบตัรผู้ช่วยทนัตแพทย์ ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางผู้ช่วยทนัตแพทย์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

6 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิทยาเอนโดดอนต์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์                          
ทางวิทยาเอนโดดอนต์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ.+ปฏบิตัิงานฯ 1 ปี

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมประดิษฐ์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 
ทางทนัตกรรมประดิษฐ์

หลกัสตูรนานาชาติ
หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.+ ใบอนญุาตฯ

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมส าหรับเด็ก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 
ทางทนัตกรรมส าหรับเด็ก

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.+ ใบอนญุาตฯ

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตสาธารณสขุ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 
ทางทนัตสาธารณสขุ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.+ ใบอนญุาตฯ

คณะทนัตแพทยศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ปริทนัตวิทยา สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางปริทนัตวิทยา
หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.+ ใบอนญุาตฯ

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมจดัฟัน สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์                           
ทางทนัตกรรมจดัฟัน

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตสาธารณสขุ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์                          
ทางทนัตสาธารณสขุ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.

1 ประกาศนียบตัรพนกังานวิทยาศาสตร์
การแพทย์

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์                
ทางพนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต รังสีเทคนิค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางรังสีเทคนิค
หลกัสตูรตอ่เน่ือง

5 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารห้องปฏบิตัิการคลินิก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางการบริหารห้องปฏบิตัิการคลินิก

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั
7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาปฏบิตัิการทางการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางวิทยาปฏบิตัิการทางการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดิมช่ือสาขาวิชาวิทยาปฏบิตัิการทางการแพทย์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการอาหาร  ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหาร

เดิมช่ือสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา  ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีธรณี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางธรณีวิทยา  ทางเทคโนโลยีธรณี

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีพลงังาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเทคโนโลยีพลงังาน

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม
ทางเทคโนโลยีการผลิต

6 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการอาหาร  ทางเทคโนโลยีอาหาร

7 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางชีววิทยา  ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะเทคโนโลยี

มข. 10



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรวิชาผู้ช่วยพยาบาล ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์                          
ทางผู้ช่วยพยาบาล

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

2 ประกาศนียบตัรวิชาการพยาบาลและ
ผดงุครรภ์

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลและผดงุครรภ์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เดิมช่ือหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาพยาบาล

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เปลี่ยนช่ือหลกัสตูรเป็น
พยาบาลศาสตรบณัฑิต

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต พยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เดิมช่ือหลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต 
(พยาบาล)

6 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์                     
ทางการบริหารการพยาบาล

7 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลครอบครัว สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์                           
ทางการพยาบาลครอบครัว

8 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลชมุชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์                        
ทางการพยาบาลชมุชน

คณะพยาบาลศาสตร์

มข. 11



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลผู้ ใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์                            

ทางการพยาบาลผู้ ใหญ่
10 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์                         

ทางการพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช
11 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลเด็ก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลเด็ก
12 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
จิตเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 

ทางจิตเวชศาสตร์
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
เวชศาสตร์ฟืน้ฟู สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์ฟืน้ฟู
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

3 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
โสต ศอ นาสิกวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางโสต ศอ นาสิกวิทยา
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

4 ประกาศนียบตัรพนกังานวิทยาศาสตร์
การแพทย์

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางพนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย์

รับรองก่อนปี 2518 / หลกัสตูร 1 ปี 
ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

5 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เวชนิทศัน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางเวชนิทศัน์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

คณะแพทยศาสตร์

มข. 12



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
8 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลีนิค
กุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางกุมารเวชศาสตร์
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

9 ประกาศนียบตัรบณัฑิต เซลล์วิทยาการแพทย์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเซลล์วิทยาการแพทย์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

10 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก

กุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

11 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก

จกัษุวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจกัษุวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

12 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก

วิสญัญีวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางวิสญัญีวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

13 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก

ศลัยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศลัยศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

14 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก

สตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์                                  
ทางสตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

15 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก

ออร์โทปิดิกส์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางออร์โทปิดิกส์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

มข. 13



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก
อายรุศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางอายรุศาสตร์
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต กายวิภาคศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์                
ทางกายวิภาคศาสตร์

หลกัสตูร 2 ปี / รับหลายพืน้ฐาน

18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยาทางการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางจลุชีววิทยาทางการแพทย์

หลกัสตูร 2 ปี / รับหลายพืน้ฐาน

19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางชีวเคมี  ทางชีวเคมีทางการแพทย์

หลกัสตูร 2 ปี / รับหลายพืน้ฐาน

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ปรสิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์                 
ทางปรสิตวิทยา

หลกัสตูร 2 ปี /  รับหลายพืน้ฐาน

21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางเภสชัวิทยา

หลกัสตูร 2 ปี / รับหลายพืน้ฐาน

22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สรีรวิทยาทางการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางสรีรวิทยาทางการแพทย์

หลกัสตูร 2 ปี / รับหลายพืน้ฐาน

23 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางชีวเคมี  ทางชีวเคมีทางการแพทย์

มข. 14



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

2 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชักรรมคลินิก สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางเภสชักรรมคลินิก

3 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัภณัฑ์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางเภสชัภณัฑ์

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสขุภาพ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการผลิตภณัฑ์สขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการจดัการผลิตภณัฑ์สขุภาพ

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัเคมีและผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางเภสชัเคมีและผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ

ผู้ มีพืน้ วท.บ. รับอตัราเงินเดือนตามข้อ 14.1

ผู้ มีพืน้ ภ.บ. รับอตัราเงินเดือนตามข้อ 14.2

7 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางเภสชัวิทยา

8 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เภสชัศาสตร์สงัคมและการบริหาร สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางเภสชัศาสตร์สงัคมและการบริหาร

9 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิจยัและพฒันาเภสชัภณัฑ์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางวิจยัและพฒันาเภสชัภณัฑ์

คณะเภสัชศาสตร์

มข. 15



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการพฒันาสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพฒันาสงัคม ทางการจดัการพฒันาสงัคม

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเยอรมนั สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมนั

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางสารนิเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศศาสตร์

เดิมช่ือสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ-

สารนิเทศศาสตร์

6 ประกาศนียบตัรบณัฑิต อาสาสมคัรพฒันาชนบท สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชนบท                                    
ทางอาสาสมคัรพฒันาชนบท

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชมุชน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชมุชน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มข. 16



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสนเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์และสนเทศศาสตร์

เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางบรรณารักษศาสตร์                               
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

เดิมช่ือสาขาบรรณารักษศาสตร์และ
สนเทศศาสตร์

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝร่ังเศส

11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญา

12 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สงัคมวิทยาการพฒันา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสงัคมวิทยา ทางสงัคมวิทยาการพฒันา

13 ปริญญาการจดัการการพฒันาชนบท
มหาบณัฑิต

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชมุชน
ทางการจดัการการพฒันาชนบท

หลกัสตูรนานาชาติ

14 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการพฒันา สาขาวิชาการจดัการ 
ทางการบริหารการพฒันา

มข. 17



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางสารนิเทศศาสตร์ 
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

16 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
ทางพฒันาสงัคม

17 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฏบีณัฑิต พฒันศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
ทางสงัคมวิทยา ทางพฒันศาสตร์

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงิน

เดิมอยู่ในคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ ทางการจดัการการโรงแรมและ
การทอ่งเที่ยว

5 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

มข. 18



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
7 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
8 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา  ทางจลุชีววิทยา

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้อม  ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เดิมช่ือสาขาวิชานิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม

4 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้อม ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์

มข. 19



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การรับรู้จากระยะไกลและระบบ-

สารสนเทศภมิูศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางการรับรู้จากระยะไกลและระบบ-

สารสนเทศภมิูศาสตร์
6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา
7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้อม ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

8 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี

9 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

10 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิสิกส์

มข. 20



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเกษตร

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ทางคอมพิวเตอร์

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางสิ่งแวดล้อม

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มข. 21



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคมี
11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล
12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมดินและน า้ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมดินและน า้
13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางสิ่งแวดล้อม
14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เคร่ืองจกัรกลเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางเคร่ืองจกัรกลเกษตร

16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

เดิมช่ือหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
(วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ)

มข. 22



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ

18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา หมวดวิศวกรรมโครงสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา หมวดวิศวกรรมทรัพยากร
แหลง่น า้

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

20 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมทรัพยากรแหลง่น า้ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา   
ทางวิศวกรรมทรัพยากรแหลง่น า้

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
2 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต การประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการประถมศกึษา
3 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต การมธัยมศกึษา วิชาเอกการสอน

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการมธัยมศกึษา
ทางการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

มข. 23



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต การสอนสงัคมศกึษาระดบัมธัยมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการสอนสงัคมศกึษาระดบัมธัยมศกึษา
5 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางพลศกึษา

6 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ศิลปศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางศิลปศกึษา  ทางศิลปกรรม

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

7 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต สงัคมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางสงัคมศกึษา

8 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การแนะแนวและให้ค าปรึกษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการแนะแนวและให้ค าปรึกษา

9 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการบริหารการศกึษา

10 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการประถมศกึษา

11 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การวดัผลและประเมินผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการวดัผลการศกึษา 
ทางการวดัและประเมินผลการศกึษา

มข. 24



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางจิตวิทยา  ทางจิตวิทยาการศกึษา

13 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางโสตทศันศกึษา  ทางเทคโนโลยีการศกึษา

14 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางพลศกึษา

15 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต พฒันศกึษาศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางพฒันศกึษาศาสตร์

16 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางวิทยาศาสตร์ศกึษา

17 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางหลกัสตูรและการสอน

18 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สงัคมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางสงัคมศกึษา

19 ปริญญาศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

20 ปริญญาศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางหลกัสตูรและการสอน

มข. 25



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
2 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

1 ปริญญาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ หลกัสตูร 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(สาธารณสขุศาสตร์)

วิทยาศาสตร์สขุาภบิาล สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ   ทางสิ่งแวดล้อม 
ทางวิทยาศาสตร์สขุาภบิาล

2 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ เปลี่ยนช่ือสาขาวิชาเป็นสาธารณสขุศาสตร์

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต 
(สาธารณสขุศาสตร์)

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางอาชีวอนามยัและความปลอดภยั

5 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี และหลกัสตูร 4 ปีเทยีบเข้า

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

มข. 26



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต ชีวสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางชีวสถิติ
หลกัสตูร 2 ปี /  รับหลายพืน้ฐาน

7 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต อนามยัสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางอนามยัสิ่งแวดล้อม

8 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

9 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางการบริหารสาธารณสขุ

10 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต โภชนาการชมุชน สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการอาหาร    ทางโภชนาการชมุชน

11 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต สาธารณสขุศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การจดัการและการประเมินโครงการ สาขาวิชาการจดัการ 
ทางการจดัการและการประเมินโครงการ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา   ทางชีวเวชศาสตร์

รับหลายพืน้ฐาน

3 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต ชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา   ทางชีวเวชศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

มข. 27



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ประติมากรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางศิลปกรรม   ทางประติมากรรม

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางออกแบบนิเทศศิลป์

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ดนตรีสากล สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ 
ทางดนตรี ทางดริุยางคศิลป์ ทางดนตรีสากล

4 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต จิตรกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางศิลปกรรม  ทางจิตรกรรม

5 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ดนตรีไทย สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ 
ทางดนตรี ทางดริุยางคศิลป์ ทางดนตรีไทย

คณะศิลปกรรมศาสตร์

มข. 28



                      ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,190  บาท 

            12.  ปริญญาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 9,700  บาท

            10.  ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  (ส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษาปีการศกึษา 2535 เป็นต้นไป) หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

            11.  ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,190 บาท

              7.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 9,700  บาท

              9.  ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 9,700  บาท

4.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

              มีคณะวชิาทัง้หมด  16  คณะ  คอื  คณะเกษตรศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย์  คณะทนัตแพทยศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ  คณะมนษุยศาสตร์  
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  คณะเภสชัศาสตร์  คณะวจิิตรศลิป์  คณะวทิยาศาสตร์  คณะวศิวกรรมศาสตร์  คณะศกึษาศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสงัคมศาสตร์ คณะสตัวแพทยศาสตร์  และคณะอตุสาหกรรมเกษตร
              การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  มีดงันี ้
              1.  ประกาศนียบตัรพนกังานห้องปฏิบตักิารชนัสตูรโรค หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 5,760 บาท 

              4.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 7,940  บาท
              5.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 8,700  บาท

              2.  ประกาศนียบตัรพนกังานเวชกรรมฟืน้ฟ ู หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 6,470  บาท
              3.  ประกาศนียบตัรพนกังานเซลวทิยา  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 6,470  บาท

              8.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (5 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,660  บาท

              6.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 8,700  บาท

มช.  1 



            13.  ปริญญาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต  (ส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษาปีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป) หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 
                    ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,190  บาท

            15.  ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,660 บาท
            14.  ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ประสบการณ์ 1 ปี ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,660 บาท

            16.  ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากผู้ มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืน   ดงันี ้

              18.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 13,110  บาท

                    16.1  ผู้ มีพืน้ความรู้  วท.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 9,700  บาท
                    16.2  ผู้ มีพืน้ความรู้  ภ.บ. (หลกัสตูร 5 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,190  บาท
                    16.3  ผู้ มีพืน้ความรู้  ท.บ./พ.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,660  บาท
                    16.4  ผู้ มีพืน้ความรู้  พ.บ. + ใบอนญุาตฯ ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  11,140  บาท
              17.  ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาทนัตกรรมจดัฟัน หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จาก ท.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 11,140  บาท

มช.  2 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางพืชสวน

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การถนอมผลิตภณัฑ์เกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการอาหาร ทางการถนอมผลิตภณัฑ์เกษตร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการอาหาร 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การสอนวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการสอนวิชาเกษตรศาสตร์

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

เศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร

คณะเกษตรศาสตร์

มช.  3 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พืชไร่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางพืชไร่
10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

พืชไร่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางพืชไร่

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางพืชสวน

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

การถนอมผลิตภณัฑ์อาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการอาหาร   ทางการถนอมผลิตภณัฑ์อาหาร

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

สง่เสริมและเผยแพร่การเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
ทางสง่เสริมและเผยแพร่การเกษตร

                                                                                                                              

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

โรคพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางโรคพืช

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

กีฏวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางกีฏวิทยา

16 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

สตัวบาล สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางสตัวศาสตร์ ทางสตัวบาล

17 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

พืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางพฤกษศาสตร์   ทางพืชศาสตร์

มช.  4 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

ปฐพีศาสตร์และอนรัุกษ์ศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางปฐพีวิทยา  ทางปฐพีศาสตร์และอนรัุกษ์
ศาสตร์19 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิตทาง

เกษตรศาสตร์
สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางสตัวศาสตร์
เดิมช่ือวิทยาศาสตรบณัฑิตทางเกษตรศาสตร์  
สาขาสตัวบาล

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการหลงัการเก็บเก่ียว สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางวิทยาการหลงัการเก็บเก่ียว

21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร   ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร

23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

ปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางปฐพีศาสตร์

เดิมช่ือปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
ทางเกษตรศาสตร์

24 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

สง่เสริมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางสง่เสริมการเกษตร

25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มช.  5 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการหลงัการเก็บเก่ียว สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางวิทยาการหลงัการเก็บเก่ียว
27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต โรคพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางโรคพืช
28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เกษตรศาสตร์เชิงระบบ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
หลกัสตูรนานาชาติ

29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตทาง
เกษตรศาสตร์

สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางสตัวศาสตร์

30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตทาง
เกษตรศาสตร์

กีฏวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางกีฏวิทยา

31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตทาง
เกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์เชิงระบบ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางเกษตรศาสตร์เชิงระบบ

32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตทาง
เกษตรศาสตร์

ปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางปฐพีศาสตร์

33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตทาง
เกษตรศาสตร์

พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางพืชสวน

34 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

พืชไร่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางพืชไร่

มช.  6 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
35 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

สง่เสริมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางสง่เสริมการเกษตร

36 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

สง่เสริมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางสง่เสริมการเกษตร

37 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต พืชไร่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางพืชไร่

38 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางพืชสวน

39 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ทนัตกรรมทัว่ไป สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
ทางทนัตกรรมทัว่ไป

  2 * ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
  3 * ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

4 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ทนัตกรรมส าหรับเด็ก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

ทางทนัตกรรมส าหรับเด็ก
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ประสบการณ์ 1 ปี

คณะทนัตแพทยศาสตร์

มช.  7 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ศลัยศาสตร์ช่องปากและ-

แม็กซิลโลเฟเชียล
สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
ทางศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ประสบการณ์ 1 ปี

  6 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลินิก
ทนัตกรรมประดิษฐ์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

ทางทนัตกรรมประดิษฐ์
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ประสบการณ์ 1 ปี

7 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก

วิทยาเอนโดดอนต์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 
ทางวิทยาเอนโดดอนต์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ประสบการณ์ 1 ปี

 8 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก

ปริทนัตวิทยา สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 
ทางปริทนัตวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ + 

ประสบการณ์ 1 ปี
 7 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก
ทนัตกรรมทัว่ไป สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

ทางทนัตกรรมทัว่ไป
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ + 

ประสบการณ์ 1 ปี
 8 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก
เวชศาสตร์ช่องปาก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์  

ทางเวชศาสตร์ช่องปาก
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ + 

ประสบการณ์ 1 ปี
9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมป้องกัน สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์  

ทางทนัตกรรมป้องกัน
10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ปริทนัตวิทยา สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์  

ทางปริทนัตวิทยา
11 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมจดัฟัน สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

ทางทนัตกรรมจดัฟัน
หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.

มช.  8 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาทนัตแพทยศาสตรดษุฎบีณัฑิต - สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ
13 ปริญญาทนัตแพทยศาสตรดษุฎบีณัฑิต - สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

  1 * ประกาศนียบตัรพนกังานห้องปฏบิตัิการ
ชนัสตูรโรค

- สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางการชนัสตูรโรค

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

  2 * ประกาศนียบตัรพนกังานเวชกรรมฟืน้ฟู - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางเวชกรรมฟืน้ฟู

3 ประกาศนียบตัรบณัฑิต กายภาพบ าบดัคลินิก สาขาวิชากายภาพบ าบดั
ทางกายภาพบ าบดัคลินิก

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต กิจกรรมบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั 

ทางอาชีวบ าบดั ทางกิจกรรมบ าบดั

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต รังสีเทคนิค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางฟิสิกส์รังสี  ทางรังสีเทคนิค
 8 * ประกาศนียบตัรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ แขนงวิชาโลหติวิทยา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

ทางโลหติวิทยา
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

คณะเทคนิคการแพทย์

มช.  9 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
 9 * ประกาศนียบตัรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์

แขนงวิชาจลุทรรศนศาสตร์คลินิก
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
ทางจลุทรรศนศาสตร์คลินิก

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 
ทางพลศกึษา  ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์                                                                  

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง 1 ปี
หลกัสตูรเฉพาะกาล 2540 - 2543

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พยาบาลและผดงุครรภ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

 ทางพยาบาลและผดงุครรภ์
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางพยาบาล
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การพยาบาลสาธารณสขุ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการพยาบาลสาธารณสขุ
เดิมช่ือวิทยาศาสตรบณัฑิต 
(การพยาบาลสาธารณสขุ)

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต 
(การพยาบาลสาธารณสขุ)

- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางพยาบาลสาธารณสขุ

คณะพยาบาลศาสตร์

มช.  10 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลด้านการควบคมุการติดเชือ้ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการพยาบาลด้านการควบคมุการติดเชือ้
9 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลสตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการพยาบาลสตรี
10 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลผู้สงูอายุ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการพยาบาลผู้สงูอายุ
11 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สขุภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางสขุภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
12 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลแมแ่ละเด็ก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการพยาบาลแมแ่ละเด็ก
13 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการบริหารการพยาบาล
14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พยาบาลศาสตร์ (การพยาบาล-

อายรุศาสตร์ และศลัยศาสตร์)

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางการพยาบาลอายรุศาสตร์ และศลัยศาสตร์

15 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางการบริหารการพยาบาล

16 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

มช.  11 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลอายรุศาสตร์และ-

ศลัยศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลอายรุศาสตร์และศลัยศาสตร์

เดิมช่ือปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาล-

อายรุศาสตร์ และศลัยศาสตร์)

18 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลผู้ ใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลผู้ ใหญ่

เดิมช่ือปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาการพยาบาลอายรุศาสตร์และ-

ศลัยศาสตร์
19 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลอาชีวอนามยั สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการพยาบาลอาชีวอนามยั

20 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สขุภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สขุภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

21 ปริญญาพยาบาลศาสตรดษุฎบีณัฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
22 ปริญญาพยาบาลศาสตรดษุฎบีณัฑิต พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ

  1 * ประกาศนียบตัรพนกังานเซลล์วิทยา - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางพนกังานเซลล์วิทยา  ทางเซลล์วิทยา

  2 * ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาแพทยศาสตร์                                                           

คณะแพทยศาสตร์

มช.  12 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลินิก
เวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์ครอบครัว
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
เดิมช่ือสาขาเวชปฏบิตัิทัว่ไป

 4 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก

พยาธิวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
ทางพยาธิวิทยา

หลกัสตูร 1  ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

  5* ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก

โสต นาสิก ลาริงช์วิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์  
ทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

หลกัสตูร 1  ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

 6 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก

นิติเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
ทางนิติเวชศาสตร์

หลกัสตูร 1  ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

  7 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก

จิตเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
ทางจิตเวชศาสตร์

หลกัสตูร 1  ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

  8 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก

สตูิศาสตร์และนรีเวชวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
ทางสตูิศาสตร์และนรีเวชวิทยา

หลกัสตูร 1  ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

  9 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก

จกัษุวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
ทางจกัษุวิทยา

หลกัสตูร 1  ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

10 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก

เวชปฏบิตัิทัว่ไป สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
ทางเวชปฏบิตัิทัว่ไป

หลกัสตูร 1  ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

  11 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก

ศลัยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
ทางศลัยศาสตร์

หลกัสตูร 1  ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

มช.  13 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
  12 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก
วิสญัญีวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 

ทางวิสญัญีวิทยา
หลกัสตูร 1  ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

  13 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก

รังสีวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
ทางรังสีวิทยา

หลกัสตูร 1  ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

  14 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก

กุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
ทางกุมารเวชศาสตร์

หลกัสตูร 1  ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

  15 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก

อายรุศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
ทางอายรุศาสตร์

หลกัสตูร 1  ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

  16 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก

จลุชีววิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
ทางจลุชีววิทยา

หลกัสตูร 1  ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

  17 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก

เวชศาสตร์ฟืน้ฟู สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
ทางเวชศาสตร์ฟืน้ฟู

หลกัสตูร 1  ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

   18 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก

ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
ทางศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

หลกัสตูร 1  ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

  19 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ปรสิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางปรสิตวิทยา

หลกัสตูร 2 ปี (รับหลายพืน้ฐาน * )

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พิษวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางพิษวิทยา

มช.  14 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางฟิสิกส์  ทางฟิสิกส์การแพทย์
(รับหลายพืน้ฐาน * )

  22 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางจลุชีววิทยา

หลกัสตูร 2 ปี (รับหลายพืน้ฐาน * )

  23 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางชีวเคมี

หลกัสตูร 2 ปี (รับหลายพืน้ฐาน * )

  24 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สรีรวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางสรีรวิทยา

หลกัสตูร 2 ปี (รับหลายพืน้ฐาน * )

  25 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
(กายวิภาคศาสตร์)

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางกายวิภาคศาสตร์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี

  26 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต กายวิภาคศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางกายวิภาคศาสตร์

หลกัสตูร 2 ปี (รับหลายพืน้ฐาน * )

  27 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางจลุชีววิทยา

หลกัสตูร 2 ปี (รับหลายพืน้ฐาน * )

  28 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีวเคมี

หลกัสตูร 2 ปี (รับหลายพืน้ฐาน * )

  29 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 
ทางเภสชัวิทยา

หลกัสตูร 2 ปี (รับหลายพืน้ฐาน * )

มช.  15 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
  30 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์
ปรสิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางปรสิตวิทยา
หลกัสตูร 2 ปี (รับหลายพืน้ฐาน * )

31 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
32 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
33 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ปรสิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางชีววิทยา ทางจลุชีววิทยา ทางปรสิตวิทยา
34 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางเภสชัวิทยา

  1 * ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 
ทางเภสชัวิทยา

หลกัสตูร 2 ปี  (รับหลายพืน้ฐาน * )

  3 * ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีเภสชักรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีเภสชักรรม

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 5 ปี

  4 * ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัเคมี สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 
ทางเภสชัเคมี

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 5 ปี

คณะเภสัชศาสตร์

มช.  16 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
  5 * ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชักรรมคลินิก สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางเภสชักรรมคลินิก
หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 5 ปี

  6 * ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัเวท สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 
ทางเภสชัเวท

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 5 ปี

  7 * ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเภสชักรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 
ทางชีวเภสชักรรม

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 5 ปี

 8 * ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีเภสชักรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีเภสชักรรม

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 5 ปี

9 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 
ทางเภสชัวิทยา

10 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต - สาขาวิชาการบญัชี
3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจดัการอตุสาหกรรมเกษตร

คณะบริหารธุรกิจ

มช.  17 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยา ทางจิตวิทยา

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต พทุธศาสนศกึษา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางการศาสนา ทางพทุธศาสนศกึษา

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศกึษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางบรรณารักษศาสตร์  ทางสารนิเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศศกึษา

เดิมช่ือสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษ์ศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางบรรณารักษ์ศาสตร์

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาญ่ีปุ่ น

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี 
ทางประวตัิศาสตร์

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาไทย 

                                                   

คณะมนุษยศาสตร์

มช.  18 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเยอรมนั สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาเยอรมนั 

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาฝร่ังเศส 

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาองักฤษ 

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางปรัชญา

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บ้านและชมุชน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
ทางบ้านและชมุชน

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 
(บ้านและชมุชน)

- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
ทางบ้านและชมุชน

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 
(ศกึษาศาสตร์)

การสอนวิชาภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางภาษาไทย  ทางการสอนวิชาภาษาไทย

มช.  19 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 

(ศกึษาศาสตร์)

การสอนวิชาภาษาปัจจบุนั สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางภาษาไทย  ทางการสอนวิชาภาษาปัจจบุนั

18 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ 
ทางการทอ่งเที่ยว

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ ทางจิตวิทยา 
ทางจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาโรงเรียน ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาโรงเรียน

21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาการปรึกษา ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาการปรึกษา เดิมช่ือสาขาวิชาจิตวิทยาโรงเรียน
22 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ 

ทางการจดัการอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว
23 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการมนษุย์กับสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ทางสิ่งแวดล้อม 
ทางการจดัการมนษุย์กับสิ่งแวดล้อม

24 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และ - 
สารนิเทศศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางสารนิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

มช.  20 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
25 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี 

ทางประวตัิศาสตร์

26 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางปรัชญา

27 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาและวรรณกรรมล้านนา สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาและวรรณกรรมล้านนา

28 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาองักฤษ

1 ปริญญาศิลปบณัฑิต  ศิลปะการถ่ายภาพ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางศิลปประยกุต์  ทางศิลปะการถ่ายภาพ

หลกัสตูร 4 ปี

2 ปริญญาศิลปบณัฑิต ศิลปะไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์ ทางศิลปะไทย

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

3 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางมณัฑนศิลป์ ทางการออกแบบ

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

  4 * ปริญญาศิลปบณัฑิต จิตรกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์ ทางจิตรกรรม

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

คณะวิจิตรศิลป์

มช.  21 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
  5 * ปริญญาศิลปบณัฑิต ศิลปไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์ ทางศิลปไทย
หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

  6 * ปริญญาศิลปบณัฑิต ประติมากรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์  ทางประติมากรรม

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

7 * ปริญญาศิลปบณัฑิต ภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ศิลปกรรม
 ทางวิจิตรศิลป์ ทางภาพพิมพ์

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

  8 * ปริญญาศิลปบณัฑิต(จิตรกรรม) - สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์ ทางจิตรกรรม

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

  9 * ปริญญาศิลปบณัฑิต(ประติมากรรม) - สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์ 
ทางประติมากรรม

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

  10 * ปริญญาศิลปบณัฑิต(ศิลปะไทย) - สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์ ทางศิลปะไทย

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

  11 * ปริญญาศิลปบณัฑิต(ภาพพิมพ์) - สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์ ทางภาพพิมพ์

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

12 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต ภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางศิลปกรรม ทางภาพพิมพ์

  13 * ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

มช.  22 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา ทางจลุชีววิทยา

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี สาขาวิชาวbทยาศาสตร์ชีวภาพ  
ทางชีวเคมี  ทางเคมี    
ทางชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สตัววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางสตัววิทยา ทางชีววิทยา

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี  ทางเคมีอตุสาหกรรม

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
ทางฟิสิกส์

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ทางคณิตศาสตร์

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์

มช.  23 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วสัดศุาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางวสัดศุาสตร์
10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมีอตุสาหกรรม
11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ธรณีวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางธรณีวิทยา
12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยาทัว่ไป สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาทัว่ไป
13 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา
14 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี
15 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อญัมณีวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ทางอญัมณีวิทยา
16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์  ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์
17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา

มช.  24 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ
19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ธรณีวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางธรณีวิทยา
20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วสัดศุาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางวสัดศุาสตร์

21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การประเมินความเสี่ยงทางด้าน - 
สิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศเขตร้อน

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้อม ทางการประเมินความเสี่ยง-
ทางด้านสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศเขตร้อน

หลกัสตูรนานาชาติ

23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ธรณีฟิสิกส์ประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
ทางธรณีฟิสิกส์ประยกุต์

24 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
ทางฟิสิกส์    ทางการสอนฟิสิกส์

25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา 
ทางการสอนชีววิทยา

มช.  25 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  ทางเคมี 

ทางการสอนเคมี
27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์ ทางการสอนคณิตศาสตร์
28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์
29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  

ทางคณิตศาสตร์
30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา
31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ธรณีวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางธรณีวิทยา
32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์ประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์  ทางฟิสิกส์ประยกุต์
33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทางสิ่งแวดล้อม   ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

34 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

มช.  26 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
35 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางสถิติ  ทางสถิติประยกุต์
36 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
37 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์
38 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ทางเคมี
39 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี
หลกัสตูรนานาชาติ

40 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา  ทางจลุชีววิทยา

41 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
ทางเคมี  ทางชีวเคมี

42 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา

43 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ธรณีวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
ทางธรณีวิทยา

มช.  27 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
44 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ธรณีวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ทางธรณีวิทยา
หลกัสตูรนานาชาติ

45 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางฟิสิกส์

หลกัสตูรนานาชาติ

46 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางฟิสิกส์

47 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต วสัดศุาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางวสัดศุาสตร์

48 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต วสัดศุาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางวสัดศุาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ

49 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

50 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เคมี แขนงวิชาเคมีฟิสิกัล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี  ทางเคมีฟิสิกัล

51 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ธรณีวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
ทางธรณีวิทยา

มช.  28 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
52 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ทางฟิสิกส์
53 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา
54 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์
55 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
56 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เคมี แขนงวิชาเคมีวิเคราะห์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ทางเคมี  ทางเคมีวิเคราะห์

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองจกัรกลเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล
ทางวิศวกรรมเคร่ืองจกัรกลเกษตร

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มช.  29 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เหมืองแร่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเหมืองแร่   ทางเหมืองแร่
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมสภาวะแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางสิ่งแวดล้อม   ทางวิศวกรรมสภาวะแวดล้อม
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
                                                              

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

                                                              

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สภาวะแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมสภาวะแวดล้อม
ทางสภาวะแวดล้อม

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเหมืองแร่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเหมืองแร่

มช.  30 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ
13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต อตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ
14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล
15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เดิมช่ือสาขาวิชาวิศวกรรมสภาวะแวดล้อม

17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมโยธา

18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมพลงังาน

20 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

มช.  31 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
21 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา

22 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ทางสิ่งแวดล้อม

23 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเหมืองแร่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเหมืองแร่

24 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

25 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

26 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

1 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต เกษตรกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษา ทางเกษตรกรรม

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศิลป์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางคหกรรมศิลป์ ทางคหกรรมศาสตร์

เปลี่ยนช่ือเป็นศกึษาศาสตรบณัฑิต

คณะศึกษาศาสตร์

มช.  32 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมศิลป์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางอตุสาหกรรมศิลป์
เปลี่ยนช่ือเป็นศกึษาศาสตรบณัฑิต

4 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษา ทางอตุสาหกรรมศกึษา

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี
เดิมช่ือสาขาวิชาอตุสาหกรรม

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต 
(ศกึษาศาสตร์)

พลานามยั  วิชาเอกพลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางพลศกึษา

เปลี่ยนช่ือเป็นศกึษาศาสตรบณัฑิต

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต 
(ศกึษาศาสตร์)

พลานามยั  วิชาเอกสขุศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางสขุศกึษา

เปลี่ยนช่ือเป็นศกึษาศาสตรบณัฑิต

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต 
(ศกึษาศาสตร์)

การสอนวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางคณิตศาสตร์ ทางการสอนวิชาคณิตศาสตร์

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต
(ศกึษาศาสตร์)

การศกึษาผู้ ใหญ่ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษาผู้ ใหญ่

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 
(ศกึษาศาสตร์)

ประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางประถมศกึษา

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 
(ศกึษาศาสตร์)

บริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางบริหารการศกึษา

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 
(ศกึษาศาสตร์)

การสอนวิชาภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางภาษาไทย  ทางการสอนวิชาภาษาไทย

มช.  33 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 

(ศกึษาศาสตร์)

การสอนวิชาภาษาปัจจบุนั สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการสอนวิชาภาษาปัจจบุนั

13 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางคหกรรมศาสตร์

เดิมช่ือศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาคหกรรม

14 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางคหกรรมศาสตร์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

15 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางภาษาองักฤษ

16 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางวิทยาศาสตร์

17 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต เกษตรกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางเกษตรกรรม

18 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต สงัคมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางสงัคมศกึษา

19 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางภาษาไทย

20 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต คหกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางคหกรรม

เดิมช่ือคหกรรมศิลป์

มช.  34 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
21 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางอตุสาหกรรม
เดิมช่ืออตุสาหกรรมศิลป์

22 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางบริหารธุรกิจ

เดิมช่ือธุรกิจศกึษาหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

23 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางพลศกึษา

24 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต สขุศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางสขุศกึษา

25 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต อนบุาลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางอนบุาลศกึษา

เดิมช่ือสาขาวิชาประถมศกึษา 
(อนบุาลศกึษา)

26 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต บริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางบริหารการศกึษา

27 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต การศกึษาผู้ ใหญ่ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษาผู้ ใหญ่

28 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต คหกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางคหกรรมศาสตร์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

29 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางคณิตศาสตร์

มช.  35 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
30 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภาษาฝร่ังเศส
31 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์

32 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางคหกรรมศาสตร์

33 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางประถมศกึษา

34 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางศกึษาศาสตร์ วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางวิชาชีพครู

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

35 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การสื่อสารเพ่ือการพฒันา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
ทางการสื่อสารเพ่ือการพฒันา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

36 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางคณิตศาสตร์ศกึษา

37 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาการศกึษาและการแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางจิตวิทยาการศกึษาและการแนะแนว

38 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต อาชีวศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางอาชีวศกึษา

มช.  36 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
39 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการสอนภาษาองักฤษ
40 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนสงัคมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการสอนสงัคมศกึษา
41 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคณิตศาสตร์ศกึษา
                                                                       

42 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการสอนภาษาองักฤษ

43 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการสอนภาษาไทย

44 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การสง่เสริมสขุภาพ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการสง่เสริมสขุภาพ

45 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การวดัผลและประเมินผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการวดัและประเมินผลการศกึษา

46 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การศกึษานอกระบบ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษานอกระบบ

47 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางหลกัสตูรและการสอน

มช.  37 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
48 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการบริหารการศกึษา
49 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์ศกึษา
50 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีทางการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางโสตทศันศกึษา 
ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา

51 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต อาชีวศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางอาชีวศกึษา

52 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต วิจยัและสถิติการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางวิจยัการศกึษา ทางวิจยัและสถิติการศกึษา

53 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต ประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางประถมศกึษา

54 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีทางการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางโสตทศันศกึษา 
ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา

มช.  38 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
55 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต โภชนศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

ทางการอาหารวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางโภชนศาสตร์ศกึษา

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชานิติศาสตร์
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3 ปริญญาบญัชีบณัฑิต - สาขาวิชาการบญัชี
4 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
5 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชารัฐศาสตร์
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสงัคมวิทยาและมนษุยวิทยา
                                                   

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางภมิูศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

มช.  39 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต พฒันาสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสงัคมวิทยา  ทางพฒันาสงัคม
9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการบริหาร    ทางการบริหารธุรกิจ
10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

ทางการปกครอง
11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี
13 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
14 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
15 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์
เดิมช่ือรัฐศาสตรบณัฑิต                 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

16 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหาร
ทางบริหารรัฐกิจ

17 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต การเมืองและการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
ทางการเมืองและการปกครอง

มช.  40 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางภมิูศาสตร์
19 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาสงัคม  ทางสงัคมวิทยา
20 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภมิูภาคศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางภมิูภาคศกึษา
21 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสงัคมวิทยา  ทางการพฒันาสงัคม 
ทางพฒันาชมุชน

22 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาอย่างยัง่ยืน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสงัคมวิทยา  ทางพฒันาสงัคม 
ทางพฒันาชมุชน  ทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน

หลกัสตูรนานาชาติ

23 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์การเมือง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ทางเศรษฐศาสตร์การเมือง

24 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สตรีศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางมานษุยวิทยา  ทางสตรีศกึษา

25 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลกัสตูรภาษาไทย
26 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลกัสตูรภาษาไทย

มช.  41 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

  1 * ปริญญาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการพฒันาผลิตภณัฑ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการพฒันาผลิตภณัฑ์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพทาง-

อตุสาหกรรมการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ   ทางอตุสาหกรรมเกษตร
ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางอตุสาหกรรมเกษตร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมกระบวนการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการอาหาร  
ทางวิศวกรรมกระบวนการอาหาร

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการบรรจุ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์  คณะเภสชัศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอตุสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะสัตวแพทยศาสตร์

มช.  42 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์  คณะเภสชัศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์  และคณะอตุสาหกรรมเกษตร

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การจดัการและการประเมินโครงการ สาขาวิชาการจดัการ 
ทางการจดัการและการประเมินโครงการ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์สขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ

หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการมนษุย์กับสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้อม 
ทางการจดัการมนษุย์กับสิ่งแวดล้อม

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภมิูภาคศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางภมิูภาคศกึษา

5 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิทยาการหลงัการเก็บเก่ียว สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางวิทยาการหลงัการเก็บเก่ียว

บัณฑิตวิทยาลัย

มช.  43 



                    2.  ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอน หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  8,700  บาท

5.  มหาวิทยาลัยทักษิณ
                    มีคณะวชิาทัง้หมด  4  คณะ  คอื  คณะเทคโนโลยีและการพฒันาชมุชน  คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์  และคณะศกึษาศาสตร์
                    การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัทกัษิณ   มีดงันี ้
                    1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  7,940  บาท

                    3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  9,700  บาท

มท. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตสตัว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสตัว์
ทางสตัวบาล   ทางเทคโนโลยีการผลิตสตัว์

1 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางภาษาไทย

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2517 เป็นต้นไป
(เป็นหลกัสตูรร่วมกับคณะศกึษาศาสตร์)

2 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางภาษาองักฤษ

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2517 เป็นต้นไป
(เป็นหลกัสตูรร่วมกับคณะศกึษาศาสตร์)

3 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางบรรณารักษศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2517 เป็นต้นไป
(เป็นหลกัสตูรร่วมกับคณะศกึษาศาสตร์)

4 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต เทคโนโลยีทางการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางโสตทศันศกึษา    
ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2517 เป็นต้นไป
(เป็นหลกัสตูรร่วมกับคณะศกึษาศาสตร์)

คณะเทคโนโลยแีละการพัฒนาชุมชน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มท. 2



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต การแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการแนะแนว
เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2517 เป็นต้นไป
(เป็นหลกัสตูรร่วมกับคณะศกึษาศาสตร์)

6 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต สงัคมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางสงัคมศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2517 เป็นต้นไป
(เป็นหลกัสตูรร่วมกับคณะศกึษาศาสตร์)

7 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต การวดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการวดัผลการศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2517 เป็นต้นไป
(เป็นหลกัสตูรร่วมกับคณะศกึษาศาสตร์)

8 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต การประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการประถมศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2517 เป็นต้นไป
(เป็นหลกัสตูรร่วมกับคณะศกึษาศาสตร์)

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2536 เป็นต้นไป   
(หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี)

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

มท. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบญัชี
เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2517 เป็นต้นไป
(เป็นหลกัสตูรร่วมกับคณะศกึษาศาสตร์)

12 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางภมิูศาสตร์   ทางภมิูศาสตร์กายภาพ

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2532 เป็นต้นไป

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาการจดัการ
ทางการบริหาร   ทางการจดัการทรัพยากรมนษุย์

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชมุชน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชมุชน
ทางการพฒันาสงัคม

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2539 เป็นต้นไป

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชมุชน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชมุชน   ทางพฒันาสงัคม

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวตัิศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2519 เป็นต้นไป

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2539 เป็นต้นไป

มท. 4



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษามลายู สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษามลายู
เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2538 เป็นต้นไป

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2517 เป็นต้นไป

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปะ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  
ทางศิลปะ

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดริุยางคศาสตร์(ไทย/สากล) สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์
ทางดริุยศิลป์   ทางดริุยางคศาสตร์ 
ทางการดนตรี

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2537 เป็นต้นไป

23 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางทศันศิลป์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2539 เป็นต้นไป

24 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2533 เป็นต้นไป

25 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
26 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต นโยบายและการวางแผนสงัคม สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร    
ทางนโยบายและการวางแผนสงัคม

มท. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
27 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พืน้ที่ศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพืน้ที่ศกึษา
28 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย
29 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ไทยคดีศกึษา สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี 

ทางไทยคดีศกึษา

1 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางคณิตศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2538 เป็นต้นไป(เป็น
หลกัสตูรร่วมกับคณะศกึษาศาสตร์)

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  
ทางคณิตศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2536 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  
ทางคณิตศาสตร์

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2532 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี

คณะวิทยาศาสตร์

มท. 6



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา
เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2520 เป็นต้นไป

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิสิกส์

เดิมเป็นหลกัสตูร ของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  
ทางคอมพิวเตอร์    ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2536 เป็นต้นไป

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์    ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง   ทางการเพาะเลีย้งสตัว์น า้
ทางวิทยาศาสตร์การเพาะเลีย้งสตัว์น า้

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์   ทางสถิติ

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2536 เป็นต้นไป

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสขุศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา

มท. 7



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางคณิตศาสตร์  
ทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์                 

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2536 เป็นต้นไป

2 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางภาษาไทย

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2517 เป็นต้นไป
(เป็นหลกัสตูรร่วมกับคณะมนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์)

3 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางภาษาองักฤษ

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2517 เป็นต้นไป
(เป็นหลกัสตูรร่วมกับคณะมนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์)

4 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางบรรณารักษศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2517 เป็นต้นไป
(เป็นหลกัสตูรร่วมกับคณะมนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์)

5 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต การประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการประถมศกึษา

คณะศึกษาศาสตร์

มท. 8



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต การวดัและประเมินผลทางการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการวดัและประเมินผลทางการศกึษา
7 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์
เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2538 เป็นต้นไป
(เป็นหลกัสตูรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์)

8 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต จิตวิทยาการแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางจิตวิทยา    ทางจิตวิทยาการแนะแนว

9 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต เทคโนโลยีทางการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางโสตทศันศกึษา     
ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2517 เป็นต้นไป
(เป็นหลกัสตูรร่วมกับคณะมนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์)

10 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต เทคโนโลยีการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางโสตทศันศกึษา
ทางเทคโนโลยีการศกึษา

11 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-เคมี สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางเคมี 
ทางวิทยาศาสตร์-เคมี

มท. 9



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางฟิสิกส์    ทางวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
13 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต การแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการแนะแนว
เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2517 เป็นต้นไป
(เป็นหลกัสตูรร่วมกับคณะมนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์)

14 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต สงัคมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางสงัคมศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2517 เป็นต้นไป
(เป็นหลกัสตูรร่วมกับคณะมนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์)

15 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต หมวดวิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

16 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต การวดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการวดัผลการศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2517 เป็นต้นไป
(เป็นหลกัสตูรร่วมกับคณะมนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์)

มท. 10



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต การประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการประถมศกึษา
เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2517 เป็นต้นไป
(เป็นหลกัสตูรร่วมกับคณะมนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์)

18 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางพลศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2517 เป็นต้นไป
(หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี)

19 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2524 เป็นต้นไป

20 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ สาขาศกึษาศาสตร์
ทางฟิสิกส์    ทางวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2540 เป็นต้นไป

21 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-เคมี สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางเคมี   ทางวิทยาศาสตร์-เคมี

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2512 เป็นต้นไป

22 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์
ทางพลศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่
วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2539 เป็นต้นไป

23 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอน - สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการสอน

มท. 11



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
24 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์
(เดิมอยู่คณะวิทยาศาสตร์)

25 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางภาษาไทย

(เดิมอยู่คณะมนษุยศาสตร์)

26 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางภาษาองักฤษ

(เดิมอยู่คณะมนษุยศาสตร์)

27 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การวดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการวดัผลการศกึษา

28 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการบริหารการศกึษา

29 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การอดุมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการอดุมศกึษา

มท. 12



                                 2.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  7,940  บาท
                                 3.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  5  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  8,700  บาท
                                 4.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  8,700  บาท
                                 5.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  9,700  บาท
                                 6.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากปริญญาโท  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  13,110  บาท

6.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
                                 มีคณะวชิาทัง้หมด  9  คณะ คอื   คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและวทิยาศาสตร์ (ปัจจบุนัคอืคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  
     และคณะวทิยาศาสตร์)  คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะพลงังานและวสัด ุ คณะวทิยาศาสตร์
    คณะวศิวกรรมศาสตร์   คณะศลิปศาสตร์   และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
                                 ก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ  มีดงันี ้

                                 1.  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพ  ได้รับอตัราเงินเดอืน าม่สงูกวา่  7,100 บาท

มจธ. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต ครุศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา
ทางโสตทศันศกึษา  ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี

2 ปริญญาครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต ครุศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา
ทางโสตทศันศกึษา  ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี

หลกัสตูรตอ่เน่ือง

3 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

4 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

5 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา

6 ปริญญาครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง

7 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการพิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มจธ. 2



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์-

มลัติมีเดีย
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์-มลัติมีเดีย

10 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การเรียนรู้ภาษาองักฤษแบบพึง่ตนเอง สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางการเรียนรู้ภาษาองักฤษแบบพึง่ตนเอง

11 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

12 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม-

มหาบณัฑิต
ครุศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา
ทางโสตทศันศกึษา  
ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี

13 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม-

มหาบณัฑิต
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

14 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม-

มหาบณัฑิต
วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

มจธ. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต ครุศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา
ทางโสตทศันศกึษา  ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี

2 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต เคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

3 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต ไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

4 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต โยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา

5 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

6 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

7 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์

มจธ. 4



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

9 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต อตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ทางคณิตศาสตร์

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา   ทางจลุชีววิทยา

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางฟิสิกส์

14 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม-

มหาบณัฑิต
วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล
15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์    ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์
16 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาศาสตร์ประยกุต์

มจธ. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร 
ทางการอาหาร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการทรัพยากรชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทางการจดัการทรัพยากรชีวภาพ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวเคมี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ทางเทคโนโลยีชีวเคมี 
ทางชีวเคมี

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ   ทางชีววิทยา

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการเกษตร   
ทางเทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว

หลกัสตูรนานาชาติ

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

มจธ. 6



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการทรัพยากรชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ   
ทางการจดัการทรัพยากรชีวภาพ

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

8 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีชีวเคมี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ทางเทคโนโลยีชีวเคมี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมซอฟแวร์ สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ทางวิศวกรรมซอฟแวร์   ทางคอมพิวเตอร์

4 ประกาศนียบตัรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มจธ. 7



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต เทคโนโลยีการจดัการพลงังาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์
ทางเทคโนโลยีการจดัการพลงังาน

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิต เทคโนโลยีพลงังาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์
ทางเทคโนโลยีพลงังาน

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี

3 ประกาศนียบตัรบณัฑิต เทคโนโลยีวสัดุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเทคโนโลยีวสัด ุ   ทางวสัดศุาสตร์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี

4 ประกาศนียบตัรบณัฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม    ทางสิ่งแวดล้อม

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี

5 ประกาศนียบตัรบณัฑิต เทคโนโลยีอณุหภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์
ทางเทคโนโลยีอณุหภาพ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการจดัการพลงังาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์
ทางเทคโนโลยีการจดัการพลงังาน

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะพลังงานและวัสดุ

มจธ. 8



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีพลงังาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์    ทางเทคโนโลยีพลงังาน
9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   ทางสิ่งแวดล้อม

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอณุหภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์
ทางเทคโนโลยีอณุหภาพ

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการจดัการพลงังาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีการจดัการพลงังาน

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีพลงังาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีพลงังาน

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีวสัดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีวสัด ุ  ทางวสัดศุาสตร์

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางสิ่งแวดล้อม   ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

มจธ. 9



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอณุหภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีอณุหภาพ
17 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีพลงังาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 

ทางเทคโนโลยีพลงังาน
18 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีพลงังาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีพลงังาน
20 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีการจดัการพลงังาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 

ทางเทคโนโลยีการจดัการพลงังาน
21 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
22 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีพลงังาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์    

ทางเทคโนโลยีพลงังาน
23 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีวสัดุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางวสัดศุาสตร์    ทางเทคโนโลยีวสัดุ

มจธ. 10



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
24 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   ทางสิ่งแวดล้อม

25 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีอณุหภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 
ทางเทคโนโลยีอณุหภาพ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ทางคณิตศาสตร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางฟิสิกส์

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรนานาชาติ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการทรัพยากรชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทางสิ่งแวดล้อม   
ทางการจดัการทรัพยากรชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตร์

มจธ. 11



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมีอตุสาหกรรม

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยาประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางจลุชีววิทยา   ทางจลุชีววิทยาประยกุต์

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางฟิสิกส์

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างเทคนิคเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางช่างเทคนิคเคมี

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต ไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางไฟฟ้าก าลงั

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต โยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มจธ. 12



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคมี     ทางเคมี
8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล
9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองมือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองมือ
เดิมช่ือสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและวสัดุ

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองมือและวสัดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคร่ืองมือและวสัด ุ
ทางวสัดศุาสตร์

เปลี่ยนช่ือสาขาวิชาเป็น
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือ

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล
ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา

มจธ. 13



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา
หลกัสตูรร่วมกับสภาอตุสาหกรรม-

แหง่ประเทศไทย

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา

หลกัสตูรนานาชาติ

16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมระบบควบคมุและเคร่ืองมือวดั สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมระบบควบคมุและเคร่ืองมือวดั

เดิมช่ือสาขาวิชาวิศวกรรมระบบเคร่ืองมือวดั-

และควบคมุ

17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมระบบเคร่ืองมือวดัและควบคมุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมระบบเคร่ืองมือวดัและควบคมุ

18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมวสัดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมวสัด ุ   ทางวสัดศุาสตร์

19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   ทางสิ่งแวดล้อม

20 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

มจธ. 14



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
21 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

22 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต อตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางอตุสาหการ

23 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิศวกรรมเทคนิคธรณี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเทคนิคธรณี

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี

24 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมอาหาร

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี

25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    ทางคอมพิวเตอร์

26 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการขึน้รูปโลหะ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโลหการ   
ทางเทคโนโลยีการขึน้รูปโลหะ

27 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต มาตรวิทยาทางอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางมาตรวิทยาทางอตุสาหกรรม

28 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมการเช่ือม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมการเช่ือม

มจธ. 15



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
29 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมขนสง่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมขนสง่

30 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมความเที่ยงตรง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมความเที่ยงตรง

31 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    ทางคอมพิวเตอร์

32 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคมี

33 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

เดิมช่ือสาขาวิชาเคร่ืองกล

34 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมทรัพยากรน า้ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมทรัพยากรน า้

35 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

36 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา

มจธ. 16



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
37 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมระบบการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมระบบการผลิต

38 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา
ทางวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

39 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโลหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโลหการ

40 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    ทางสิ่งแวดล้อม

41 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมอาหาร    ทางการอาหาร

42 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า    ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรนานาชาติ

43 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา

44 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

มจธ. 17



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
45 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอาหาร     ทางการอาหาร
46 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคมี

47 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาศาสตร์    ทางภาษาศาสตร์ประยกุต์

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ประยกุต์
(การเรียนรู้ภาษาองักฤษแบบพึง่ตนเอง)

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาศาสตร์   ทางภาษาศาสตร์ประยกุต์

1 ปริญญาศิลปบณัฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางออกแบบนิเทศศิลป์    ทางศิลปะประยกุต์

หลกัสตูรภาษาองักฤษ
หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

2 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ศิลปอตุสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ทางศิลปอตุสาหกรรม

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

คณะศิลปศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

มจธ. 18



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทางสถาปัตยกรรม
หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

4 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรมภายใน    ทางมณัฑนศิลป์

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

มจธ. 19



                3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 9,700  บาท
                4.  ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  6  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  และได้รับใบอนญุาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม
                      จากแพทยสภา ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 10,190  บาท
                5.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  3  ปี ตอ่จากปริญญาโท  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 13 ,110 บาท

                2.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  1  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 8,700  บาท

7.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
                                     มีส านกัวชิาทัง้หมด  5  ส านกัวชิาและ 1 สถาบนัสมทบ  คอื  ส านกัวชิาเทคโนโลยีการเกษตร  ส านกัวชิาเทคโนโลยีสงัคม  
                ส านกัวชิาแพทยศาสตร์   ส านกัวชิาวทิยาศาสตร์   ส านกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์  และสถาบนัสมทบสถาบนัการบินพลเรือน

                                     การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี  มีดงันี ้
                1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 7,940  บาท

มทส.  1



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
ทางการเกษตร   ทางพืชศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตสตัว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสตัว์ 
ทางการเกษตร   ทางสตัวบาล 
ทางเทคโนโลยีการผลิตสตัว์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
ทางการอาหาร    ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร 
ทางเทคโนโลยีการอาหาร   
ทางเทคโนโลยีอาหาร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  
ทางพืชศาสตร์    ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตสตัว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสตัว์
ทางสตัวบาล    ทางสตัวศาสตร์  
ทางเทคโนโลยีการผลิตสตัว์

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ทางชีววิทยา   ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

หลกัสตูรนานาชาติ

ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

มทส.  2



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร 
ทางการอาหาร   ทางเทคโนโลยีการอาหาร 
ทางเทคโนโลยีอาหาร

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ทางชีววิทยา   ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

9 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางชีววิทยา   ทางเทคโนโลยีชีวภาพ  

10 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ทางพืชศาสตร์    ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช

11 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตสตัว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสตัว์
ทางสตัวบาล   ทางสตัวศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการผลิตสตัว์

12 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ทางชีววิทยา    ทางเทคโนโลยีชีวภาพ  

หลกัสตูรนานาชาติ

13 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร    ทางการอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร

มทส.  3



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาการสารสนเทศบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
2 ปริญญาวิทยาการสารสนเทศบณัฑิต ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

ทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ
3 ปริญญาวิทยาการสารสนเทศบณัฑิต สารสนเทศศกึษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

ทางสารนิเทศศาสตร์   ทางสารสนเทศศกึษา
4 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การจดัการและประเมินโครงการ สาขาวิชาการจดัการ 

ทางการจดัการและประเมินโครงการ
5 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ภาษาองักฤษศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภาษาองักฤษ   ทางภาษาองักฤษศกึษา
6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษา    ทางภาษาองักฤษ 
ทางภาษาองักฤษศกึษา

ฉบบัภาษาองักฤษ

7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการศกึษา    ทางภาษาองักฤษ 
ทางภาษาองักฤษศกึษา

8 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฏีบณัฑิต ภาษาองักฤษศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษา   ทางภาษาองักฤษ 
ทางภาษาองักฤษศกึษา

ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

มทส.  4



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางการพยาบาล

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อนามยัสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางสิ่งแวดล้อม    ทางอนามยัสิ่งแวดล้อม

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางอาชีวอนามยัและความปลอดภยั

5 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การรับรู้ระยะไกล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางการรับรู้ระยะไกล

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ทางคณิตศาสตร์   ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา   ทางจลุชีววิทยา

ส านักวิชาแพทยศาสตร์

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

มทส.  5



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา    ทางเคมี    ทางชีวเคมี

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทางสิ่งแวดล้อม ทางชีววิทยา 
ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ทางชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีเลเซอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางเทคโนโลยีเลเซอร์

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางฟิสิกส์

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ทางคณิตศาสตร์   ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์

10 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ทางคณิตศาสตร์    ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์

11 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต การรับรู้ระยะไกล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางการรับรู้ระยะไกล

12 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์    ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์

มทส.  6



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี
14 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา ทางจลุชีววิทยา
15 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา   ทางเคมี   ทางชีวเคมี
16 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยกรธรรมชาติ 
ทางสิ่งแวดล้อม   ทางชีววิทยา 
ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   
ทางชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

17 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีเลเซอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางเทคโนโลยีเลเซอร์

18 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางฟิสิกส์

มทส.  7



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีธรณี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีธรณี

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา  
ทางวิศวกรรมเกษตร3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมขนสง่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา   ทางวิศวกรรมขนสง่

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางเคมี   ทางวิศวกรรมเคมี  

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเซรามิก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเซรามิก

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร   
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

มทส.  8



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมพอลิเมอร์
เดิมช่ือปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโลหการ

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางสิ่งแวดล้อม   ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีธรณี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีธรณี

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีธรณี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีธรณี

17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางเคมี   ทางวิศวกรรมเคมี  

มทส.  9



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล
19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเซรามิก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเซรามิก
20 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมพอลิเมอร์
21 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
22 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา
23 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางสิ่งแวดล้อม   ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
24 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีธรณี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางเทคโนโลยีธรณี
25 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีธรณี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีธรณี
ฉบบัภาษาองักฤษ

26 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางเคมี   ทางวิศวกรรมเคมี

มทส.  10



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
27 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล
28 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมเซรามิก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเซรามิก
29 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมพอลิเมอร์
30 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
31 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา
32 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางสิ่งแวดล้อม   ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

1 เทคโนโลยีการบินบณัฑิต การจดัการการขนสง่สินค้าทางอากาศ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
ทางการจดัการการขนสง่สินค้าทางอากาศ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 

2 เทคโนโลยีการบินบณัฑิต การจดัการจราจรทางอากาศ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
การจดัการจราจรทางอากาศ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 

3 เทคโนโลยีการบินบณัฑิต การจดัการท่าอากาศยาน สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
การจดัการท่าอากาศยาน

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 

สถาบนัสมทบสถาบนัการบนิพลเรือน

มทส.  11



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเทคโนโลยีพอลิเมอร์

เปลี่ยนช่ือเป็นวิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมฟอลิเมอร์

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า    ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโลหการ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการขนสง่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีขนสง่

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการพิมพ์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีการพิมพ์

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

ส านักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ส านักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร

มทส.  12



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

มทส.  13



                     1. ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  5,080  บาท

                          ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  10,190  บาท

                     การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มีดงันี ้

                     8. ปริญญาโท หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  9,700  บาท
                     9. ปริญญาโท หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี(5 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  10,660  บาท

8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                     มีคณะวชิาทัง้หมด  21  คณะ คอื  คณะทนัตแพทยศาสตร์  คณะนิตศิาสตร์  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์    คณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน    คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี    คณะวศิวกรรมศาสตร์    คณะศลิปศาสตร์    คณะเศรษฐศาสตร์ 

                     5. ประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือประกาศนียบตัร หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  8,700  บาท

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    คณะสหเวชศาสตร์    คณะสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา    คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์    สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาตสิริินธร

                     7. ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก  หรือประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ 
                          ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  10,660  บาท

                     6. ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย และได้รับใบอนญุาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา

                     2. อนปุริญญา หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  7,100  บาท
                     3. ปริญญาตรี หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  7,940  บาท
                     4. ปริญญาตรี หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  8,700  บาท

สถาบนัภาษา   ส านกับณัฑิตอาสาสมคัร   วทิยาลยันวตักรรมอดุมศกึษา   โครงการจดัตัง้มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์ล าปาง   และบณัฑิตวทิยาลยั

มธ. 1



                           10.4  ผู้มีพืน้ความรู้ พ.บ. + ใบอนญุาตฯ , ท.บ. (หลกัสตูรทีป่รับปรุงใหม)่  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  11,140  บาท 

                     10. ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากผู้มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืน ดงันี ้

                           10.3  ผู้มีพืน้ความรู้ พ.บ.,  ท.บ.,  สพ.บ.(หลกัสตูรเดมิ)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  10,660  บาท 

                           10.1  ผู้มีพืน้ความรู้ วท.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  9,700  บาท 
                           10.2  ผู้มีพืน้ความรู้ ภ.บ. (หลกัสตูร 5 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  10,190  บาท 

                      11. ปริญญาเอก หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  13,110  บาท

มธ. 2



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

2 ปริญญาทนัตแพทยศาสตรดษุฎีบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร์

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางกฏหมายมหาชน ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร์ หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

ทางกฎหมายมหาชน

3 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางกฏหมายธุรกิจ ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร์ หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

ทางกฎหมายธุรกิจ

4 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต กฎหมายธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์

ทางกฎหมายธุรกิจ

5 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต กฎหมายมหาชน สาขาวิชานิติศาสตร์

ทางกฎหมายมหาชน

6 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต กฎหมายระหวา่งประเทศ สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ทางกฎหมายระหวา่งประเทศ

คณะทนัตแพทยศาสตร์

คณะนิตศิาสตร์

มธ. 3



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต กฎหมายอาญา สาขาวิชานิติศาสตร์

ทางกฎหมายอาญา

8 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต กฎหมายเอกชน สาขาวิชานิติศาสตร์

ทางกฎหมายเอกชน

9 ปริญญานิติศาสตรดษุฎีบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร์

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เดิมช่ือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ทางการเงิน

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารการขนสง่ระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารการขนสง่ระหวา่งประเทศ

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนษุย์และองค์การ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารทรัพยากรมนษุย์และองค์การ

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารอตุสาหการและปฏิบตัิการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เดิมช่ือสาขาวิชาบริหารอตุสาหการ

ทางบริหารอตุสาหการและปฏิบตัิการ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี

มธ. 4



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ

7 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบญัชี

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการเงินและการธนาคาร

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เดิมช่ือปริญญาพาณิชยศาสตรบณัฑิต 

ทางการตลาด สาขาวิชาการตลาด

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารอตุสาหการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารอตุสาหการ

11 ปริญญาพาณิชยศาสตรบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เปลี่ยนช่ือหลกัสตูรเป็นบริหารธุรกิจบณัฑิต 

ทางการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

12 ปริญญาพาณิชยศาสตรบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เปลี่ยนช่ือหลกัสตูรเป็นบริหารธุรกิจบณัฑิต 

ทางการตลาด สาขาวิชาการตลาด

13 ปริญญาพาณิชยศาสตรบณัฑิต การบริหาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาบริหารงานบุคคล

ทางการบริหาร

มธ. 5



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญาพาณิชยศาสตรบณัฑิต การพาณิชย์นาวี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการพาณิชย์นาวี

15 ปริญญาพาณิชยศาสตรบณัฑิต บริหารอตุสาหการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ                           เปลี่ยนช่ือหลกัสตูรเป็นบริหารธุรกิจบณัฑิต 

ทางบริหารอตุสาหการ สาขาวิชาบริหารอตุสาหการ

16 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางการสอบบญัชี ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบญัชี หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

ทางการสอบบญัชี

17 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการประเมิน ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

ราคาทรัพย์สิน ทางการประเมินราคาทรัพย์สิน

18 ปริญญาการตลาดมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรภาษาองักฤษ

ทางการตลาด

19 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

20 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบญัชี

21 ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการเงินและการธนาคารทางการเงินและการธนาคาร

22 ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด

มธ. 6



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
23 ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบณัฑิต การบริหาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหาร

24 ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารทัว่ไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหาร   ทางการบริหารทัว่ไป

25 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต วิชาชีพการบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูรนานาชาติ

ทางวิชาชีพการบญัชี

26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การเงิน สาขาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรนานาชาติ

ทางการเงิน

27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์

28 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรร่วมกนัระหวา่งจฬุาลงกรณ์-

มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และ

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

29 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

30 ปริญญาการตลาดดษุฎีบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด

มธ. 7



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

1 ประกาศนียบตัรผู้ชว่ยพยาบาล ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลกัสตูร 1 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

ทางผู้ชว่ยพยาบาล

2 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาแพทยศาสตร์

3 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง- เวชปฏิบตัิทัว่ไป/ครอบครัว สาขาวิชาแพทยศาสตร์

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ทางเวชปฏิบตัิทัว่ไป/ครอบครัว

4 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง- เวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาแพทยศาสตร์

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ทางเวชศาสตร์ครอบครัว

1 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์

2 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต การเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์

ทางการปกครอง   ทางการเมืองการปกครอง

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

มธ. 8



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต การเมืองและการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์

 ทางการปกครอง   
ทางการเมืองและการปกครอง

4 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต การระหวา่งประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร์

ทางการระหวา่งประเทศ

5 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต การระหวา่งประเทศและการทตู สาขาวิชารัฐศาสตร์ รับรองก่อนปี 2518

ทางการระหวา่งประเทศ

ทางการระหวา่งประเทศและการทตู

6 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต บริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
      ทางการบริหาร    ทางบริหารรัฐกิจ

7 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต การปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์ ช่ือสาขาจะปรากฏในใบระเบียนฯ

ทางการปกครอง

8 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต การระหวา่งประเทศและการทตู สาขาวิชารัฐศาสตร์ ช่ือสาขาจะปรากฏในใบระเบียนฯ

ทางการระหวา่งประเทศ

ทางการระหวา่งประเทศและการทตู

มธ. 9



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต บริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ช่ือสาขาจะปรากฏในใบระเบียนฯ

ทางบริหารรัฐกิจ
10 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลกัสตูรภาษาองักฤษ

ทางความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ

11 ปริญญารัฐศาสตรดษุฎีบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์

1 ปริญญาวารสารศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางวารสารศาสตร์   ทางสื่อสารมวลชน

2 ปริญญาวารสารศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางวารสารศาสตร์  ทางสื่อสารมวลชน

ทางการบริหารสื่อสารมวลชน

3 ปริญญาวารสารศาสตรมหาบณัฑิต การสื่อสารภาครัฐและเอกชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางวารสารศาสตร์   ทางสื่อสารมวลชน

ทางการสื่อสารภาครัฐและเอกชน

4 ปริญญาวารสารศาสตรมหาบณัฑิต สื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางสื่อสารมวลชน   ทางวารสารศาสตร์

คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน

มธ. 10



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวารสารศาสตรมหาบณัฑิต นโยบายและการวางแผนการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เดิมไม่แยกสาขาวิชา

(สื่อสารมวลชน) ทางวารสารศาสตร์    ทางสื่อสารมวลชน

ทางนโยบายและการวางแผนการสื่อสาร

6 ปริญญาวารสารศาสตรมหาบณัฑิต วิจยัสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เดิมไม่แยกสาขาวิชา

(สื่อสารมวลชน) ทางวารสารศาสตร์    ทางสื่อสารมวลชน

ทางวิจยัสื่อสารมวลชน

7 ปริญญาวารสารศาสตรมหาบณัฑิต สื่อสารพฒันาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 

เดิมไม่แยกสาขาวิชา

(สื่อสารมวลชน) ทางวารสารศาสตร์   ทางสื่อสารมวลชน

ทางสื่อสารพฒันาการ

8 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางสื่อสารมวลชน

9 ปริญญาวารสารศาสตรดษุฎีบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางสื่อสารมวลชน   ทางวารสารศาสตร์

มธ. 11



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนปุริญญา เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

2 อนปุริญญา เทคโนโลยีชนบท สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีชนบท

3 อนปุริญญา ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสิกส์

4 อนปุริญญา วสัดศุาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวสัดศุาสตร์

5 อนปุริญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

6 อนปุริญญา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางสิ่งแวดล้อม    ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มธ. 12



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 อนปุริญญา วิทยาศาสตร์สขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์สขุภาพทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ

8 อนปุริญญา ศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางศาสตร์คอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชนบท สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีชนบท

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางชีววิทยา    ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

มธ. 13



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสิกส์

16 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสิกส์    ทางฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์

17 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วสัดศุาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวสัดศุาสตร์

18 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

19 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

20 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางสิ่งแวดล้อม  ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

21 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์สขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ

มธ. 14



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
22 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์   ทางศาสตร์คอมพิวเตอร์

23 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ

24 ประกาศนียบตัรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ

25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางสิ่งแวดล้อม   ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ                

ทางสถิติประยกุต์

28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารเทคโนโลยี สาขาวิชาการจดัการ

ทางการบริหารเทคโนโลยี

มธ. 15



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารโทรคมนาคม สาขาวิชาการจดัการ

ทางการบริหารโทรคมนาคม

30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีเพ่ือการพฒันาชนบท สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางพฒันาสงัคม ทางพฒันาชมุชน

ทางเทคโนโลยีเพ่ือการพฒันาชนบท

32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลกัสตูรสองสถาบนั

ทางวิศวกรรมเคมี

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มธ. 16



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลกัสตูรสองสถาบนั

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลกัสตูรภาษาองักฤษ

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลกัสตูรสองสถาบนั

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลกัสตูรภาษาองักฤษ

ทางวิศวกรรมโยธา

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลกัสตูรสองสถาบนั

ทางวิศวกรรมโยธา

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

มธ. 17



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลกัสตูรสองสถาบนั

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคมี

16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

18 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

มธ. 18



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนปุริญญา การละคร สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางการละคร

2 อนปุริญญา คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

3 อนปุริญญา บรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์

4 อนปุริญญา ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

5 อนปุริญญา ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

6 อนปุริญญา ภาษาและวรรณคดีองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาและวรรณคดีองักฤษ

7 อนปุริญญา ภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาศาสตร์

คณะศลิปศาสตร์

มธ. 19



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 อนปุริญญา ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ

9 อนปุริญญา ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางภมิูศาสตร์

10 อนปุริญญา เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา

11 อนปุริญญาศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม   ทางการออกแบบ

ทางศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์

12 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต การละคอน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปกรรม ทางการละคอน

13 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม  ทางการออกแบบ

ทางศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์

14 ปริญญาศิลปบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี หลกัสตูร 4 ปี

ทางภาษาฝร่ังเศส

มธ. 20



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาศิลปบณัฑิต ภาษารัสเซีย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี หลกัสตูร 4 ปี

ทางภาษารัสเซีย

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวิทยา ทางจิตวิทยา

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี 

ทางประวตัิศาสตร์

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา

ทางปรัชญา

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญ่ีปุ่ น

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

มธ. 21



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
23 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเยอรมนั สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาเยอรมนั

24 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวรรณคดีองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาและวรรณคดีองักฤษ

25 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาศาสตร์

26 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ

27 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางภมิูศาสตร์

28 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต องักฤษ-อเมริกนัศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ

ทางองักฤษ-อเมริกนัศกึษา

29 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา

30 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การละคอน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางการละคอน  ทางศิลปการละคร

มธ. 22



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
31 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เปลี่ยนช่ือหลกัสตูรเป็นวิทยาศาสตรบณัฑิต

ทางคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยย้ายไปอยู่คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

32 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

33 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์                                 
                            ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

34 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาฝร่ังเศส

35 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษารุสเซีย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษารุสเซีย

36 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวรรณคดี สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางวรรณคดี

ทางภาษาและวรรณคดี

มธ. 23



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
37 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวรรณคดีไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  

ทางภาษาและวรรณคดีไทย

38 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  

ทางภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส

39 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ

40 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการแปลภาษา ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี หลกัสตูร 1 ปีตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

ไทยและภาษาฝร่ังเศส ทางการแปลภาษาไทยและภาษาฝร่ังเศส

41 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการแปลภาษา ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี หลกัสตูร 1 ปีตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

ไทยและภาษาองักฤษ ทางการแปลภาษาไทยและภาษาองักฤษ

42 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางภาษาองักฤษ ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี หลกัสตูร 1 ปีตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

เพ่ืออาชีพ ทางภาษาองักฤษ

ทางภาษาองักฤษเพ่ืออาชีพ

43 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารกิจกรรมด้านวฒันธรรม สาขาวิชาศิลปะ วฒันธรรม 

การบริหารกิจกรรมด้านวฒันธรรม

มธ. 24



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
44 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การแปลภาษาฝร่ังเศส-ไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางการแปลภาษาฝร่ังเศส-ไทย

45 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาองักฤษเป็น- สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ภาษาตา่งประเทศ ทางการศกึษา

ทางการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ
46 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ ทางจิตวิทยา

ทางจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ

47 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ญ่ีปุ่ นศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางญ่ีปุ่ นศกึษา

48 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

49 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาและวรรณคดีองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาและวรรณคดีองักฤษ

50 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์เพ่ือการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี เดิมช่ือปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

ทางภาษาศาสตร์เพ่ือการสื่อสาร (ภาษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาศาสตร์-

ภาษาไทย

มธ. 25



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
51 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษเพ่ืออาชีพ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาองักฤษเพ่ืออาชีพ

52 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สตรีศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางสตรีศกึษา

53 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การแปลภาษาฝร่ังเศส-ไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  

ทางการแปลภาษาฝร่ังเศส-ไทย

54 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาการปรึกษา ทางจิตวิทยา

ทางจิตวิทยาการปรึกษา

55 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ ทางจิตวิทยา 

ทางจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ

56 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์   ทางสารนิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

57 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาทางประวตัิศาสตร์ โบราณคดี    

ทางประวตัิศาสตร์

มธ. 26



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
58 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ฝร่ังเศสศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางฝร่ังเศสศกึษา

59 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พทุธศาสนศกึษา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา   

ทางการศาสนา   ทางพทุธศาสนศกึษา

60 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
(ภาษาศาสตร์)

ภาษาศาสตร์ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย   ทางภาษาศาสตร์   
ทางภาษาศาสตร์ภาษาไทย

1 อนปุริญญา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ

4 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และประวตัิลทัธิ- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

เศรษฐศาสตร์ ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และประวตัิ -

ลทัธิเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

มธ. 27



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์การคลงั สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์การคลงั

6 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์การเงิน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน

7 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์การพฒันาและ- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์การเกษตร ทางเศรษฐศาสตร์การพฒันาและ

เศรษฐศาสตร์การเกษตร

8 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนษุย์

9 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ

10 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์อตุสาหกรรมและ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์การขนสง่ ทางเศรษฐศาสตร์อตุสาหกรรมและ

เศรษฐศาสตร์การขนสง่

11 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลกัสตูรภาษาองักฤษ

12 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลกัสตูรภาษาไทย

มธ. 28



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

14 ปริญญาเศรษฐศาสตรดษุฎีบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลกัสตูรภาษาองักฤษ

15 ปริญญาเศรษฐศาสตรดษุฎีบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลกัสตูรภาษาไทย

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ  (รับหลายพืน้ฐาน * )

ทางชีวเวชศาสตร์

4 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ

ทางชีวเวชศาสตร์

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตการวิจยัทางสงัคม ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการวิจยัสงัคมศาสตร์

ทางการวิจยัทางสงัคม

คณะสหเวชศาสตร์

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มธ. 29



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เดิมอยู่ในคณะอิสระสงัคมวิทยาและ

ทางสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา มนษุยวิทยา และคณะสงัคมสงเคราะห์
ศาสตร์ทางสงัคมวิทยา

3 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การวิจยัทางสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

ทางการวิจยัทางสงัคม

4 ปริญญาพฒันาแรงงานและสวสัดิการ- ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

มหาบณัฑิต ทางสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์

ทางพฒันาแรงงานและสวสัดิการ

5 ปริญญาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสงัคมวิทยา

ทางสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา

6 ปริญญาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา- มานษุยวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

มหาบณัฑิต ทางสงัคมวิทยา  ทางมานษุยวิทยา

7 ปริญญาสงัคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารและนโยบายสวสัดิการสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์

ทางการบริหารและนโยบายสวสัดิการสงัคม

มธ. 30



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา- มานษุยวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เดิมอยู่ในคณะอิสระสงัคมวิทยาและ

มหาบณัฑิต ทางสงัคมวิทยา ทางมานษุยวิทยา มนษุยวิทยา

9 ปริญญาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา- สงัคมวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เดิมอยู่ในคณะอิสระสงัคมวิทยาและ

มหาบณัฑิต ทางสงัคมวิทยา มนษุยวิทยา

10 ปริญญาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา- ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เดิมอยู่ในคณะอิสระสงัคมวิทยาและ

ดษุฎีบณัฑิต ทางสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา มนษุยวิทยา

1 ปริญญาสงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
ทางสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิต สงัคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ สาขาวิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์
ทางสงัคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

หลกัสตูร 1 ปีตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

3 ปริญญาพฒันาชมุชนมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชมุชน

4 ปริญญาพฒันาแรงงานและสวสัดิการ-

มหาบณัฑิต
ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางพฒันาแรงงานและสวสัดิการ
5 ปริญญาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร-

มหาบณัฑิต
ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์  

ทางสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์
รับรองก่อนปี 2518 ไม่แยกสาขาวิชา

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มธ. 31



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาพฒันาชมุชนมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันาสงัคม ทางพฒันาชมุชน
7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารงานยตุิธรรม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการบริหารงานยตุิธรรม
8 ปริญญาสงัคมสงเคราะห์ศาสตรดษุฎีบณัฑิต การบริหารสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทาง

สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์                   ทางการ
บริหารสงัคม

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีพลงังาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเทคโนโลยีพลงังาน

หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้อม    ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

หลกัสตูรนานาชาติ

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาตสิิรินธร

มธ. 32



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา
หลกัสตูรนานาชาติ

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมระบบสิ่งก่อสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมระบบสิ่งก่อสร้าง

หลกัสตูรนานาชาติ

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

หลกัสตูรนานาชาติ

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

(รับรองเฉพาะรุ่นปีการศกึษา 2540 และ 
2541 เท่านัน้)

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมศาสตร์หรือเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมศาสตร์หรือเทคโนโลยี

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

หลกัสตูรนานาชาติ

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

หลกัสตูรนานาชาติ

13 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมศาสตร์หรือเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมศาสตร์หรือเทคโนโลยี

หลกัสตูรนานาชาติ

มธ. 33



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรทางการสอนภาษาองักฤษ ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางการสอนภาษาองักฤษ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ชนบทศกึษาและการพฒันา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพฒันาชมุชน   
ทางชนบทศกึษาและการพฒันา

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารงานวฒันธรรม สาขาวิชาศิลปะ วฒันธรรม
ทางการบริหารงานวฒันธรรม

เดิมช่ือสาขาการบริหารกิจกรรม-

ด้านวฒันธรรม

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวิทยาการสงัคมศาสตร์

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สหวิทยาการ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวิทยาการ

2 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สหวิทยาการ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวิทยาการ

โครงการจัดตัง้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์ล าปาง

บณัฑิตวิทยาลัย

สถาบนัภาษา

ส านักบณัฑิตอาสาสมัคร

วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศกึษา

มธ. 34



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตอาสาสมคัร บณัฑิตอาสาสมคัร สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
ทางบณัฑิตอาสามคัร

รับรองก่อนปี 2518/หลกัสตูร 1 ปี 
ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตอาสาสมคัร ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางบณัฑิตอาสาสมคัร

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี/ 

เดิมช่ือประกาศนียบตัรบณัฑิตอาสาสมคัร

โครงการศกึษาขัน้ประกาศนียบตัรบณัฑิตอาสาสมัคร

ส านักบณัฑิตอาสาสมัคร

มธ. 35



9.   มหาวิทยาลัยนเรศวร
                                มีคณะวชิาทัง้หมด   15   คณะ   คอื     คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม   (เดมิช่ือคณะเกษตรศาสตร์)

     คณะทนัตแพทยศาสตร์      คณะพยาบาลศาสตร์      คณะแพทยศาสตร์      คณะเภสชัศาสตร์      คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
     (ปัจจบุนัแยกเป็นคณะมนษุยศาสตร์และคณะสงัคมศาสตร์)     คณะมนษุยศาสตร์     คณะวทิยาศาสตร์     คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์
     คณะวศิวกรรมศาสตร์     คณะศกึษาศาสตร์     คณะสหเวชศาสตร์     คณะสงัคมศาสตร์     คณะสาธารณสขุศาสตร์     และบณัฑิตวทิยาลยั
                                การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยันเรศวร   มีดงันี ้                        
                                1.  ประกาศนียบตัรผู้ช่วยทนัตแพทย์  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 1  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืน

                                      ไมส่งูกวา่  5,760  บาท

                                2.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  7,940  บาท

                                3.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  5  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 8,700  บาท

                                4.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  1  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 8,700  บาท

                                5.  ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาบริบาลเภสชักรรม  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  6  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  

                                      ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  9,700  บาท

                                6.  ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  

                                      ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  10,190  บาท

มน. 1



                                7.  ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  

                                      ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  10,190  บาท

                                8.  ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  1  ปี ตอ่จากปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต

                                      และได้รับใบอนญุาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  10,660  บาท

                                9.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  9,700  บาท

                              10.  ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต หรือ ปริญญาโท หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (5 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่

                                       10,660  บาท

                              11.  ปริญญาเอก หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท หรือ หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 5 ปี ตอ่จากปริญญาตรี ได้รับอตัราเงินเดอืน

                                      ไมส่งูกวา่  13,110  บาท
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร  สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร 
ทางอตุสาหกรรมเกษตร

เดิมอยู่คณะเกษตรศาสตร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

พืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางพืชศาสตร์

เดิมอยู่คณะเกษตรศาสตร์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการประมง

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการเกษตร

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางอตุสาหกรรมเกษตร

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการทรัพยากรธรรมชาต-ิ

และสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทางการจดัการทรัพยากรธรรมชาต-ิ

และสิ่งแวดล้อม 
ทางสิ่งแวดล้อม

คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม  (เดมิช่ือคณะเกษตรศาสตร์)
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร  สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร
8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร 
ทางอตุสาหกรรมเกษตร

1 ประกาศนียบตัรผู้ชว่ยทนัตแพทย์ ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 
ทางผู้ชว่ยทนัตแพทย์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

2 ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 
ทางทนัตแพทยศาสตร์

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
2 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการบริหารการพยาบาล

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต พยาบาลศกึษา สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ 
ทางพยาบาลศกึษา

คณะทนัตแพทยศาสตร์  

 คณะพยาบาลศาสตร์  
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร  สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

เวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ 
ทางเวชศาสตร์ครอบครัว

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ใบประกอบฯ

2 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ 

3 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ (เดิมอยู่คณะวิทยาศาสตร์)

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี
4 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

5 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ระบบและนโยบายสขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางระบบและนโยบายสขุภาพ

หลกัสตูรนานาชาติ

1* ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
2 ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต บริบาลเภสชักรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางบริบาลเภสชักรรม
หลกัสตูร 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

3 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชักรรมชมุชน สาขาวิชาเภสชัศาสตร์  
ทางเภสชักรรมชมุชน

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

4 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ
หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก วท.บ.

คณะแพทยศาสตร์ 

คณะเภสัชศาสตร์  
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร  สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง
หลกัสตูรนานาชาติ

7 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร์ 
2 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ
3 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางการประชาสมัพนัธ์    ทางสื่อสารมวลชน

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจดัการธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจการท่องเทีย่ว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจดัการธุรกิจการท่องเทีย่ว

หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี                          
                 

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การท่องเทีย่ว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการท่องเทีย่ว

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

8 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (ปัจจบุนัแยกเป็นคณะมนษุยศาสตร์และคณะสงัคมศาสตร์)
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร  สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางภมิูศาสตร์
เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534 

(เดิมอยู่คณะวิทยาศาสตร์)

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การออกแบบบรรจภุณัฑ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางออกแบบผลิตภณัฑ์
ทางการออกแบบบรรจภุณัฑ์

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวิทยา ทางจิตวิทยา 
12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดริุยางคศาสตร์ไทย สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์

ทางการดนตรี   ทางดริุยางคศิลป์  
ทางดริุยางคศาสตร์ไทย

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางนาฏศิลป์ไทย   ทางนาฏศิลป์

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี 
ทางประวตัิศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต พฒันาสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสงัคมวิทยา   ทางพฒันาสงัคม
ทางพฒันาชมุชน

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาญ่ีปุ่ น
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร  สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  

ทางภาษาไทย
เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาศาสตร์

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาองักฤษ

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

20 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาชาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
21 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
22 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
23 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ไทยคดีศกึษา เน้นสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางไทยคดีศกึษา
24 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาองักฤษ
25 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาไทย
26 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ทางกฎหมายธุรกิจระหวา่งประเทศ
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร  สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
27 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการโรงแรมและ-

การท่องเทีย่วนานาชาติ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการโรงแรมและการท่องเทีย่วนานาชาติ

28 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี 
ทางประวตัิศาสตร์

29 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทาง
พฒันาสงัคม   ทางพฒันาชมุชน
ทางสงัคมวิทยา

30 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาไทย

31 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาศาสตร์

32 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรรคดี 
ทางภาษาองักฤษ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต พม่าศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
ทางพม่าศกึษา

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาจีน

คณะมนุษยศาสตร์ 

มน. 9



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร  สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาชาวิชาภาษา วรรรคดี 

ทางภาษาฝร่ังเศส
4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ฝร่ังเศสศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทาง

ฝร่ังเศสศกึษา
5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาองักฤษ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ทางคณิตศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ทางคณิตศาสตร์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กาพภาพ 
ทางเคมี

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา   ทางจลุชีววิทยา

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
ทางชีวเคมี

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

คณะวิทยาศาสตร์ 

มน. 10



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร  สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์
เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ทางสถิติ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ทางคณิตศาสตร์

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
ทางเคมี

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางจลุชีววิทยา   ทางชีววิทยา

13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา

14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ

15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พลงังานทดแทน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์
ทางพลงังานทดแทน

หลกัสตูรนานาชาติ

มน. 11



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร  สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์ประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์   ทางฟิสิกส์ประยกุต์
17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์
18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ   
ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   ทางสิ่งแวดล้อม

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ทางสถิติ   ทางสถิติประยกุต์

21 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ทางคณิตศาสตร์

22 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

มน. 12



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร  สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางจลุชีววิทยา   ทางชีววิทยา

2 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางจลุชีววิทยา   ทางชีววิทยา

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร  สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมระบบการผลิตและอตัโนมตัิ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ
ทางวิศวกรรมระบบการผลิตและอตัโนมตัิ

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ทางสิ่งแวดล้อม

9 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

1 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต การแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการแนะแนว

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

2 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต การประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการประถมศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

3 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต การวดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการวดัผลการศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

4 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางคณิตศาสตร์

5 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต เคมี สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางเคมี

6 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต จิตวิทยาการแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางจิตวิทยาการแนะแนว

คณะศกึษาศาสตร์ 

มน. 14



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร  สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางชีววิทยา

8 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต เทคโนโลยีทางการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางโสตทศันศกึษา   
ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

9 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางพลศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

10 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางฟิสิกส์

11 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางภาษาไทย

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

12 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางภาษาองักฤษ

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

13 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

14 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางคณิตศาสตร์   
ทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

มน. 15



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร  สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-เคมี สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเคมี    ทางวิทยาศาสตร์-เคมี
เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

16 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางชีววิทยา   ทางวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

17 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางวิทยาศาสตร์ทัว่ไป

18 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางฟิสิกส์   ทางวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์

19 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต สงัคมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางสงัคมศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.

วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

20 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต อตุสาหกรรมศิลป์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางอตุสาหกรรมศิลป์

                        

21 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต อตุสาหกรรมศิลปศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางอตุสาหกรรมศิลปศกึษา   
ทางอตุสาหกรรมศิลป์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

22 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การจดัการและการประเมินโครงการ สาขาวิชาการจดัการ 
ทางการจดัการและการประเมินโครงการ

23 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอน ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการสอน

มน. 16



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร  สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
24 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการบริหารการศกึษา
เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

25 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การประกนัคณุภาพการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการประกนัคณุภาพการศกึษา

26 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การวดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการวดัผลการศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

27 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การวิจยัและพฒันาการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการวิจยัและพฒันาการศกึษา

28 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางคณิตศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

29 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต จิตวิทยาการแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางจิตวิทยาการแนะแนว

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

30 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต จิตวิทยาการแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางจิตวิทยาการแนะแนว    ทางจิตวิทยา

31 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา
ทางโสตทศันศกึษา

32 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางภาษาไทย

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

มน. 17



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร  สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
33 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภาษาองักฤษ
เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

34 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางวิทยาศาสตร์ศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

35 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางหลกัสตูรและการสอน

36 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต อตุสาหกรรมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางอตุสาหกรรมศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

37 ปริญญาการศกึษาดษุฎีบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการบริหารการศกึษา

38 ปริญญาการศกึษาดษุฎีบณัฑิต การวิจยัและประเมินผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการวิจยัและประเมินผลการศกึษา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีหวัใจและทรวงอก สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
ทางเทคโนโลยีหวัใจและทรวงอก

คณะสหเวชศาสตร์ 

มน. 18



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร  สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต รังสีเทคนิค สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

ทางรังสีเทคนิค

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ไทยศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
ทางไทยศกึษา

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สงัคมศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทาง
สงัคมศกึษา

1 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต พลงังานทดแทน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์
ทางพลงังานทดแทน

คณะสังคมศาสตร์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

บณัฑิตวิทยาลัย 

มน. 19



                                                                     ก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่งๆ ของมหาวทิยาลยับรูพา มีดงันี ้

                  3. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  8,700  บาท
                  4. ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  9,700  บาท
                  5. ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากปริญญาโท  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  13,110  บาท

10.  มหาวิทยาลัยบูรพา
                                         มีคณะวชิาทัง้หมด  13  คณะ คอื   คณะพยาบาลศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์   คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   คณะวทิยาศาสตร์   
                  คณะวศิวกรรมศาสตร์   คณะศลิปกรรมศาสตร์   คณะศกึษาศาสตร์   คณะสาธารณสขุศาสตร์   บณัฑิตวทิยาลยั   วทิยาลยับริหารรัฐกิจ    
                  วทิยาลยัการพาณิชยนาว ี  วทิยาพาณิชยศาสตร์  และสถาบนัสมทบ  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชลบรีุ และศนูย์ฝึกพาณิชยนาว ี กรมเจ้าทา่ 

                  1. ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  7,940  บาท
                  2. ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  5  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  8,700  บาท

มบ. 1 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต การบริหารการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
ทางการบริหารการพยาบาล

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต พยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

5 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
6 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
7 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลชมุชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการพยาบาลชมุชน
8 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการบริหารการพยาบาล
9 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  

ทางการบริหารการพยาบาล
หลกัสตูรนานาชาติ

คณะพยาบาลศาสตร์

มบ. 2 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลผู้ ใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการพยาบาลผู้ ใหญ่
11 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลครอบครัว สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการพยาบาลครอบครัว
12 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลผู้สงูอายุ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการพยาบาลผู้สงูอายุ

1 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาแพทยศาสตร์

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน

4 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

มบ. 3 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหาร
ทางการจดัการทรัพยากรมนษุย์

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารโรงแรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารโรงแรม

หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด 

หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารงานบคุคล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหาร 
ทางการบริหารงานบคุคล

หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจพาณิชยนาวี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจพาณิชยนาวี

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั

12 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

มบ. 4 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การบริหารทัว่ไป สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร   ทางรัฐประศาสนศาสตร์           
ทางบริหารรัฐกิจ  ทางการบริหารทัว่ไป

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางภมิูศาสตร์กายภาพ   ทางภมิูศาสตร์

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยา ทางจิตวิทยา
16 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต แผนที่และเทคโนโลยีภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ทางแผนที่และเทคโนโลยีภมิูศาสตร์
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

17 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต จิตรกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางจิตรกรรม

18 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต นิเทศศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  
ทางนิเทศศิลป์   ทางศิลปประยกุต์

19 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  
ทางภาพพิมพ์

20 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต เซรามิกส์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  
ทางเซรามิกส์

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย

มบ. 5 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปะ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางศิลปะ
เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

23 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเกาหลี

24 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ

25 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญ่ีปุ่ น

26 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย

27 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

28 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชมุชน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
ทางการพฒันาชมุชน
ทางพฒันาสงัคม

29 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี 
ทางประวตัิศาสตร์

มบ. 6 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
30 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บริหารธุรกิจ-การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบญัชี   ทางบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ-การบญัชี

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

31 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บริหารธุรกิจ-การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด 
ทางบริหารธุรกิจ-การตลาด

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

32 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา  
ทางศาสนาและปรัชญา

33 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
34 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
35 ปริญญาการจดัการมหาบณัฑิต การจดัการทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาการจดัการ

ทางการบริหาร    
ทางการจดัการทรัพยากรมนษุย์

36 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
37 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรนานาชาติ
38 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบญัชี
39 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต นโยบายสาธารณะ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร   ทางนโยบายสาธารณะ

มบ. 7 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
40 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารทัว่ไป สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร  ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางบริหารรัฐกิจ  ทางการบริหารทัว่ไป

41 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย

42 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  ทาง
บรรณารักษศาสตร์

43 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ
ทางภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์

มบ. 8 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ สาขาวิชาเกษตรศาสาตร์

ทางการเกษตร   ทางการประมง
ทางการเพาะเลีย้งสตัว์น า้

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  
ทางคณิตศาสตร์

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วสัดศุาสตร์-เทคโนโลยีอญัมณี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
ทางวสัดศุาสตร์     
ทางวสัดศุาสตร์-เทคโนโลยีอญัมณี

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจลุชีววิทยา   ทางชีววิทยา

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา     ทางชีวเคมี

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล  
ทางเทคโนโลยีทางทะเล

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอญัมณี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
ทางเทคโนโลยีอญัมณี

มบ. 9 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์เคร่ืองมือวดั สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ทางฟิสิกส์     ทางฟิสิกส์เคร่ืองมือวดั
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
13 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการอาหาร     ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
14 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อญัมณีและเคร่ืองประดบั สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ทางอญัมณีและเคร่ืองประดบั
15 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
16 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี
17 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
18 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ

19 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วาริชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
ทางวาริชศาสตร์  ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล

20 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์
ทางพลศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

มบ. 10 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
21 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสิกส์
เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

22 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร  
ทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

23 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  
ทางคณิตศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

24 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต แผนที่ภาพถ่ายและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
ทางแผนที่ภาพถ่ายและเทคโนโลยี

25 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
ทางภมิูศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

26 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี    ทางเคมีอตุสาหกรรม

27 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
ทางระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสาตร์และสถิติ  
ทางคณิตศาสตร์

มบ. 11 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  

ทางคณิตศาสตร์   ทางคณิตศาสตร์ศกึษา
30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วาริชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ทางวาริชศาสตร์   ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล
31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี
32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีศกึษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี    ทางเคมีศกึษา
33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยาศกึษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา   ทางชีววิทยาศกึษา
34 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์ศกึษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสิกส์    ทางฟิสิกส์ศกึษา
35 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

ทางชีววิทยา   ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
36 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มบ. 12 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
37 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ -

ทรัพยากรธรรมชาติ  
ทางสิ่งแวดล้อม   ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

38 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

39 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

หลกัสตูรนานาชาติ

40 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้อม    ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

41 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้อม   ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มบ. 13 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารงานวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางการบริหารงานวิศวกรรม
หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต นิเทศศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  
ทางศิลปประยกุต์   ทางนิเทศศิลป์

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  
ทางภาพพิมพ์

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต จิตรกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  
ทางจิตรกรรม

4 ปริญญาศิลปกรรมบณัฑิต เซรามิกส์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  
ทางเซรามิกส์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

มบ. 14 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต เซรามิกส์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางเซรามิกส์
6 ปริญญาศิลปกรรมบณัฑิต ดริุยางคศาสตร์ สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์

ทางการดนตรี   ทางดริุยางคศิลป์  
ทางดริุยางคศาสตร์

7 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ดริุยางคศาสตร์ สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์  
ทางการดนตรี   ทางดริุยางคศิลป์  
ทางดริุยางคศาสตร์

8 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต การออกแบบเคร่ืองประดบั สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์   
ทางศิลปกรรม   ทางการออกแบบเคร่ืองประดบั
ทางการออกแบบ

9 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ดริุยางคศาสตร์ สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์  
ทางดนตรี  ทางดริุยางคศิลป์  
ทางดริุยางคศาสตร์

มบ. 15 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางฟิสิกส์   ทางวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

2 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์   
ทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

3 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางชีววิทยา    ทางวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

4 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต การประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการประถมศกึษา

5 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต การศกึษาปฐมวยั สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการศกึษาปฐมวยั

6 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต เทคโนโลยีทางการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางโสตทศันศกึษา   
ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

7 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางคณิตศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

มบ. 16 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต เคมี สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางเคมี
9 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางชีววิทยา
10 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ดริุยางคศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางดนตรี    ทางดริุยางคศิลป์
ทางดริุยางคศกึษา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

11 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ดริุยางคศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  ทางการดนตรี 
ทางดริุยางคศิลป์  ทางดริุยางคศกึษา

12 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางภาษาไทย

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

13 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางภาษาองักฤษ

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

14 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

15 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางบรรณารักษศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

มบ. 17 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ธุรกิจศกึษา(การตลาด) สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางธุรกิจศกึษา
เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

17 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-เคมี สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางเคมี   ทางวิทยาศาสตร์-เคมี

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

18 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางฟิสิกส์

19 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-เกษตร สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางวิทยาศาสตร์-เกษตร

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

20 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

21 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต สงัคมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางสงัคมศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

22 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

23 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ธุรกิจศกึษา(บญัชี) สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางธุรกิจศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

24 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางพลศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

มบ. 18 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
25 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ศิลปศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางศิลปศกึษา   ทางศิลปกรรม
เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

26 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต เทคโนโลยีอตุสาหกรรมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรมศกึษา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

27 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์
ทางพลศกึษา

28 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต เทคโนโลยีทางการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางโสตทศันศกึษา
ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

29 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต เทคโนโลยีอตุสาหกรรมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรมศกึษา

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

30 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย-

และการกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์
ทางพลศกึษา   
ทางวิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย-

และการกีฬา
31 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอน ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการสอน

มบ. 19 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
32 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางพลศกึษา
เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

33 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางภาษาไทย

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

34 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การศกึษานอกระบบ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการศกึษานอกระบบ

35 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการบริหารการศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

36 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางชีววิทยา 

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

37 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการประถมศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

38 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต จิตวิทยาการแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางจิตวิทยาการแนะแนว

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

39 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

มบ. 20 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
40 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต เทคโนโลยีทางการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางโสตทศันศกึษา
ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว. 

เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2534

41 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางหลกัสตูรและการสอน

42 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการวดัทางการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางเทคโนโลยีการวดัทางการศกึษา

43 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีวิจยัทางการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางเทคโนโลยีวิจยัทางการศกึษา

44 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา ทางจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา
45 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย-

และการกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์  
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา   ทางพลศกึษา 
ทางวิทยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา

46 ปริญญาการศกึษาดษุฎบีณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการบริหารการศกึษา

47 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย-

และการกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา   ทางพลศกึษา
ทางวิทยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา

มบ. 21 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สขุศาสตร์อตุสาหกรรมและความปลอดภยั สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์  
ทางสขุศาสตร์อตุสาหกรรมและความปลอดภยั

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สขุศกึษา สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางสขุศกึษา

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อนามยัสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์  
ทางอนามยัสิ่งแวดล้อม

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อนามยัสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางสิ่งแวดล้อม   ทางอนามยัสิ่งแวดล้อม

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สขุศกึษาและพฤติกรรมสขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางสขุศกึษา   
ทางสขุศกึษาและพฤติกรรมสขุภาพ

เดิมช่ือสาขาวิชาสขุศกึษา

7 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
8 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต สาธารณสขุศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี
9 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต สาธารณสขุศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

มบ. 22 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตการจดัการ-

และการประเมินโครงการ
ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาการจดัการ  

ทางการจดัการและการประเมินโครงการ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ทางภมิูศาสตร์กายภาพ  
ทางเทคโนโลยีภมิูศาสตร์

1 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร   ทางบริหารรัฐกิจ  
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจพาณิชยนาวี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจพาณิชยนาวี

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการเดินเรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางวิทยาการเดินเรือ

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการการขนสง่และโลจิสติกส์ ทางการจดัการการขนสง่และโลจิสติกส์

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

วิทยาลัยการพาณิชยนาวี

มบ. 23 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การบญัชีบริหาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี    ทางการบญัชีบริหาร

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ

4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ส าหรับผู้บริหาร
5 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎบีณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการเดินเรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางวิทยาการเดินเรือ

เดิมหลกัสตูร 4 ปี ตอ่มาปรับเป็น
หลกัสตูร 5 ปี

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ

ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี   กรมเจ้าท่า    (สถาบันสมทบ)

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   ชลบุรี    (สถาบันสมทบ)

มบ. 24 



                            มีคณะวชิาทัง้หมด  5  ส านกัวชิา  คอื  คณะครุศาสตร์  คณะพทุธศาสตร์  คณะมนษุยศาสตร์  คณะสงัคมศาสตร์  และบณัฑิตวทิยาลยั

                                         การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  มีดงันี ้

                                         1. ปริญญาตรี  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่และตามระเบียบของ

                                             มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัก าหนด  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  7,940  บาท

                                         2. ปริญญาโท  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  9,700  บาท

11.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มจร. 1



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการบริหารการศกึษา   ทางการศกึษา

2 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบโรงเรียน สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศกึษานอกระบบโรงเรียน
ทางการศกึษา

3 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาไทย สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการสอนภาษาไทย   ทางการศกึษา

4 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาองักฤษ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา  
ทางการสอนภาษาองักฤษ   ทางการศกึษา

5 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต จริยศกึษา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางจริยศกึษา

6 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต สงัคมศกึษา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางสงัคมศกึษา

คณะครุศาสตร์

มจร. 2



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต บาลีพทุธศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา          
ทางบาลีพทุธศาสตร์

2 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต ปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา          
ทางปรัชญา

3 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต พระพทุธศาสนา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา          
ทางพระพทุธศาสนา

4 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต พระอภิธรรม สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา             
ทางพระอภิธรรม

5 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต ศาสนา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา          
ทางการศาสนา

1 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต จิตวิทยา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางจิตวิทยา

2 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางประวตัิศาสตร์

3 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต พทุธจิตวิทยา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา             
ทางพทุธจิตวิทยา

คณะพุทธศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

มจร. 3



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา

ทางภาษาไทย
5 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา

ทางภาษาองักฤษ

1 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางรัฐศาสตร์

2 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางเศรษฐศาสตร์

3 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางสงัคมวิทยา

4 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา

5 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

มจร. 4



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต ธรรมนิเทศ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา             
ทางธรรมนิเทศ

2 ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต บาลี สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางบาลี

3 ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต ปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา               
ทางปรัชญา

4 ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต พระพทุธศาสนา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา               
ทางพระพทุธศาสนา

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พทุธศาสนศกึษา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา               
ทางพทุธศาสนศกึษา

หลกัสตูรนานาชาติ

6 ปริญญาพทุธศาสตรดษุฎีบณัฑิต ปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา               
ทางปรัชญา

7 ปริญญาพทุธศาสตรดษุฎีบณัฑิต พระพทุธศาสนา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา               
ทางพระพทุธศาสนา

บณัฑิตวิทยาลัย

มจร. 5



12.  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
                             มีคณะวชิาทัง้หมด  5  คณะ คอื  คณะมนษุยศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์  คณะศาสนาและปรัชญา คณะศกึษาศาสตร์ และบณัฑิตวทิยาลยั  
                             การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั   มีดงันี ้
                             1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 7,940  บาท
                             2.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 9,700  บาท

มมร. 1



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต บาลีและสนัสกฤต สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา  ทางภาษาโบราณ
ทางบาลีและสนัสกฤต

2 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต ภาษาบาลีและสนัสกฤต สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา   ทางภาษาโบราณ
ทางภาษาบาลีและสนัสกฤต

3 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา   ทางภาษาองักฤษ

4 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา  ทางภาษาไทย

5 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา   ทางภาษาฝร่ังเศส

6 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต ภาษาศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา   ทางภาษาศาสตร์

1 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์การปกครอง สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา   ทางรัฐศาสตร์
ทางการปกครอง   ทางรัฐศาสตร์การปกครอง

คณะมนุษยศาสตร์ (ช่ือเดมิ คณะศลิปศาสตร์)

คณะสังคมศาสตร์

มมร. 2



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา

ทางการศาสนา    
ทางสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา

3 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต จิตวิทยา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา   ทางจิตวิทยา

4 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต โบราณคดี สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา    ทางโบราณคดี

5 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา   ทางประวตัิศาสตร์

6 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา   ทางสงัคมวิทยา

1 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต ปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา   ทางปรัชญา

2 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต พทุธศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา   ทางพทุธศาสตร์

3 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต ศาสนาเปรียบเทียบ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา   ทางศาสนาเปรียบเทียบ

คณะศาสนาและปรัชญา

มมร. 3



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต ศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา

ทางการศาสนา   ทางศาสนาและปรัชญา

1 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา   ทางการศกึษา
ทางการบริหารการศกึษา

2 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต การประถมศกึษา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา   ทางการศกึษา
ทางการประถมศกึษา

3 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา   ทางการศกึษา
ทางการศกึษานอกระบบ

4 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาไทย สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา   ทางการศกึษา
ทางการสอนภาษาไทย

5 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาองักฤษ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา   ทางการศกึษา
ทางการสอนภาษาองักฤษ

คณะศกึษาศาสตร์

มมร. 4



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต การให้ค าปรึกษาและการแนะแนว สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา

ทางการศาสนา   ทางการศกึษา
ทางการให้ค าปรึกษาและการแนะแนว

1 ปริญญาศาสนศาสตรมหาบณัฑิต พทุธศาสน์ศกึษา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา   ทางพทุธศาสน์ศกึษา

2 ปริญญาศาสนศาสตรมหาบณัฑิต พทุธศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา  
ทางพทุธศาสนาและปรัชญา

บณัฑิตวิทยาลัย

มมร. 5



                    การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม  มีดงันี ้

                    2.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  7,940  บาท

13.  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                    มีคณะวชิาทัง้หมด  14  คณะ  คอื  คณะการบญัชีและการจดัการ  คณะเทคโนโลยี  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะเภสชัศาสตร์และวทิยาศาสตร์สขุภาพ
   คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  คณะวทิยาการสารสนเทศ  คณะวทิยาศาสตร์  คณะวศิวกรรมศาสตร์  คณะศลิปกรรมศาสตร์  คณะศกึษาศาสตร์
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผงัเมือง-นฤมิตศลิป์  คณะสาธารณสขุ  วทิยาลยัการเมืองการปกครอง  และบณัฑิตวทิยาลยั

                    1.  ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  5,080  บาท

                    3.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  5  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  8,700  บาท

                    5.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1  ปี ตอ่จากปริญญาตรี  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  8,700  บาท
                    6.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  9,700  บาท
                    7.  ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร์  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากผู้ มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืน ดงันี ้

                    4.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  6  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  9,700  บาท

                         7.1  ผู้ มีพืน้ความรู้ พ.บ.+ใบอนญุาตฯ และ ท.บ.(หลกัสตูรใหม่)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  11,140  บาท
                         7.2  ผู้ มีพืน้ความรู้ พ.บ. และ ท.บ.(หลกัสตูรเดมิ)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,660  บาท
                         7.3  ผู้ มีพืน้ความรู้ ภ.บ.  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,190  บาท
                         7.4  ผู้ มีพืน้ความรู้ วท.บ.  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  9,700  บาท
                    8.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี ตอ่จากปริญญาโท  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  13,110  บาท

มมส. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์   ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2538

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  
ทางการเกษตร  ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตสตัว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสตัว์  
ทางการเกษตร   ทางสตัวบาล
ทางเทคโนโลยีการผลิตสตัว์

เดิมช่ือสาขาเทคโนโลยีการเกษตร 
แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสตัว์

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร   ทางการอาหาร  
ทางเทคโนโลยีการอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

คณะการบัญชีและการจัดการ

คณะเทคโนโลยี

มมส. 2



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร   ทางการอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางชีววิทยา   ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ   
ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   ทางสิ่งแวดล้อม

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีการเกษตร
ทางการเกษตร

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ   ทางชีววิทยา

1 ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางผู้ช่วยพยาบาล

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

มมส. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (เดิมอยู่คณะวิทยาศาสตร์)

1 ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ หลกัสตูร 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

2 ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การแพทย์แผนไทยประยกุต์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยกุต์

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การแพทย์แผนไทยประยกุต์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยกุต์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

5 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต สาธารณสขุศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ (รับหลายพืน้ฐาน * )

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ   ทางการบริหาร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

คณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มมส. 4



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยวและโรงแรม สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ  
ทางการทอ่งเที่ยวและโรงแรม

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชมุชน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
ทางการพฒันาชมุชน

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตรกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม   ทางจิตรกรรม

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2537

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี 
ทางประวตัิศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

11 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

มมส. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

13 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษา-

ตา่งประเทศ
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการสอนภาษาองักฤษในฐานะ-

ภาษาตา่งประเทศ

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2537

14 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ไทยคดีศกึษา สาขาวิชาศิลปะ วฒันธรรม
ทางไทยคดีศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2537

15 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2535

16 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2537

17 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต ไทศกึษา สาขาวิชาศิลปะ วฒันธรรม
ทางไทศกึษา

มมส. 6



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
ทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการสื่อสารมวลชน

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
ทางสารสนเทศศาสตร์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  
ทางคณิตศาสตร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิสิกส์

คณะวิทยาการสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์

มมส. 7



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์ประยกุต์   ทางฟิสิกส์
เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2537

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  
ทางคณิตศาสตร์   ทางสถิติ

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2538

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีศกึษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมีศกึษา   ทางเคมี

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยาศกึษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยาศกึษา   ทางชีววิทยา

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ
ทางวิศวกรรมการผลิต

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมชนบท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมชนบท

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีพลงังาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางเทคโนโลยีพลงังาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มมส. 8



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2538

(เดิมอยู่คณะวิทยาศาสตร์)

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ดริุยางคศิลป์ สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์
ทางดริุยางคศิลป์

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  
ทางทศันศิลป์

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต นาฏยศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางนาฏยศิลป์

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอน การสอนทศันศิลป์และนฤมิตศิลป์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการสอนทศันศิลป์และนฤมิตศิลป์

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอน การสอนภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการสอนภาษาไทย

3 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอน การสอนภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการสอนภาษาองักฤษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

มมส. 9



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอน การสอนเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการสอนเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
5 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอน การสอนสงัคมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการสอนสงัคมศกึษา
6 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอน การสอนสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการสอนสารสนเทศศาสตร์
7 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอน ดริุยางคศิลป์และนาฏศิลป์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางดริุยางคศิลป์และนาฏศิลป์
8 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอน - สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการศกึษา
(หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี)

9 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางฟิสิกส์    ทางวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

10 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางชีววิทยา   ทางวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

11 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-เคมี สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางเคมี   ทางวิทยาศาสตร์-เคมี

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

12 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางภาษาองักฤษ

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

มมส. 10



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางภาษาไทย
เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

14 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ศิลปศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม  ทางศิลปศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

15 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาศกึษาศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

16 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต สงัคมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางสงัคมศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

17 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางประถมศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

18 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์   
ทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

19 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์  
ทางพลศกึษา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

20 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการบริหารการศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

มมส. 11



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
21 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การวิจยัการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการวิจยัการศกึษา
22 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางจิตวิทยา   ทางจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา
23 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต เทคโนโลยีการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางโสตทศันศกึษา   ทางเทคโนโลยีการศกึษา
24 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางภาษาไทย
เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

25 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต วิจยัการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางวิจยัการศกึษา

26 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต สงัคมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางสงัคมศกึษา

27 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางหลกัสตูรและการสอน

28 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางภาษาองักฤษ

เดิมเป็นหลกัสตูรของ
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

29 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การวดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการวดัผลการศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

มมส. 12



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
30 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการประถมศกึษา
เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

31 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การศกึษาผู้ ใหญ่ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการศกึษาผู้ ใหญ่

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2537

32 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การศกึษานอกระบบ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการศกึษานอกระบบ

(เดิมช่ือสาขาการศกึษาผู้ ใหญ่)

33 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต จิตวิทยาการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางจิตวิทยา   ทางจิตวิทยาการศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

34 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางประวตัิศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

35 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางภมิูศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

36 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต เทคโนโลยีทางการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางโสตทศันศกึษา   
ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

37 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางวิทยาศาสตร์ศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

มมส. 13



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
38 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางบรรณารักษศาสตร์
เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

39 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางชีววิทยา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 
มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

40 ปริญญาการศกึษาดษุฎบีณัฑิต พฒันศกึษาศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางพฒันศกึษาศาสตร์

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต นฤมิตศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  
ทางนฤมิตศิลป์

2 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ทางสถาปัตยกรรม

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

3 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรมเมืองและชมุชน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรมเมืองและชมุชน

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

1 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์

คณะสาธารณสุข

มมส. 14



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารท้องถ่ิน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพฒันาชมุชน   ทางพฒันาสงัคม
ทางการบริหารท้องถ่ิน

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต

นโยบายสาธารณะ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร   ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางบริหารรัฐกิจ   ทางนโยบายสาธารณะ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การจดัการและการประเมินโครงการ สาขาวิชาการจดัการ
ทางการจดัการและการประเมินโครงการ

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

บัณฑิตวิทยาลัย

มมส. 15



                             มีคณะวชิาทัง้หมด    29    คณะ     คอื         คณะทนัตแพทยศาสตร์         คณะเทคนิคการแพทย์         คณะพยาบาลศาสตร์   
             คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบด ี /  คณะแพทยศาสตร์ ศริิราชพยาบาล        คณะเภสชัศาสตร์        คณะวทิยาศาสตร์       คณะวศิวกรรมศาสตร์      
             คณะเวชศาสตร์เขตร้อน    คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์   คณะสตัวแพทยศาสตร์   คณะสาธารณสขุศาสตร์    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์      
             โครงการวทิยาการจดัการ  โครงการศกึษานานาชาต ิ  ศนูย์ฝึกอบรมและพฒันาการสาธารณสขุมลูฐานอาเซียน  สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม
             สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเพ่ือพฒันาชนบท     สถาบนัวจิยัโภชนาการ     สถาบนัวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี     วทิยาลยัดริุยางคศลิป์
             วทิยาลยัราชสดุา   วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา   วทิยาลยัศาสนศกึษา    บณัฑิตวทิยาลยั   วทิยาเขตกาญจนบรีุ 
             สถาบนัสมทบสถาบนัพระบรมราชชนก   สถาบนัสมทบวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี    สถาบนัสมทบวทิยาลยัพยาบาลกองทพับก
             สถาบนัสมทบมหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฏุเกล้า 
                           การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัมหดิล  มีดงันี ้
                           1.  ประกาศนียบตัร หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้นหรือเทยีบเทา่  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 5,080  บาท
                           2.  ประกาศนียบตัร หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้นหรือเทยีบเทา่ ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 5,310  บาท
                           3.  ประกาศนียบตัร หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่ ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 5,760  บาท
                           4.  ประกาศนียบตัร หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่ ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 6,470  บาท
                           5.  ประกาศนียบตัรหรืออนปุริญญาหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่ 
                                 ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 7,100  บาท
                           6.  อนปุริญญาพยาบาลและผดงุครรภ์ หลกัสตูร 3 ปี 6 เดอืน ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 7,420 บาท 

14.  มหาวิทยาลัยมหดิล
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                           7.  ประกาศนียบตัรวชิาผดงุครรภ์  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากผู้มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืน ดงันี ้
                                7.1  ผู้มีพืน้ความรู้อนปุริญญาทางการพยาบาล ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 7,420  บาท
                                7.2  ผู้มีพืน้ความรู้ปริญญาตรีทางการพยาบาล ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 8,700  บาท
                           8.  ปริญญาตรี หรือประกาศนียบตัร หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากอนปุริญญาหรือเทยีบเทา่ 
                                 ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 7,940  บาท
                           9.  ปริญญาตรี หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่ ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 8,700  บาท
                           10.  ประกาศนียบตัรวสิญัญีวทิยาพยาบาล หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากผู้มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืน ดงันี ้
                               10.1  ผู้มีพืน้ความรู้ประกาศนียบตัรพยาบาล ผดงุครรภ์ และอนามยั ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 7,100  บาท
                               10.2  ผู้มีพืน้ความรู้อนปุริญญา หรือเทยีบเทา่ ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 7,420  บาท
                               10.3  ผู้มีพืน้ความรู้ปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่ ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 8,700  บาท
                               10.4  ผู้มีพืน้ความรู้ประกาศนียบตัรทางการพยาบาล (หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น) ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 6,470 บาท
                           11.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือประกาศนียบตัรชัน้สงู หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 8,700 บาท 
                           12.  ประกาศนียบตัรชัน้สงูการบริหารงานโรงพยาบาล หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากผู้มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืน ดงันี ้
                                   12.1  ผู้มีพืน้ความรู้วทิยาศาสตรบณัฑิต ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 8,700  บาท
                                   12.2  ผู้มีพืน้ความรู้แพทยศาสตรบณัฑิต ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  สตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และได้รับใบอนญุาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม
                                            ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  10,660  บาท
                           13.  ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสตูรเดมิ) หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 9,700 บาท
                           14.  ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต (ส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษา พ.ศ.2536 เป็นต้นไป) หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 
                                   ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 10,190  บาท
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                           15.  ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสตูรเดมิ) หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 9,700  บาท
                           16.  ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย และได้รับใบอนญุาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
                                   ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 10,190  บาท
                           17.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐาน หรือประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก
                                   หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาแพทยศาตรบณัฑิต หรือทนัตแพทยศาตรบณัฑิต  และได้รับใบอนญุาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมและ
                                   ประสบการณ์ในการประกอบวชิาชีพฯ 1 ปี หรือเทยีบเทา่  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 8,610  บาท
                           18.  ประกาศนียบตัรชัน้สงู สาขาวชิาฟิสกิส์การแพทย์ หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากผู้มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืน ดงันี ้
                                  18.1  ผู้มีพืน้ความรู้วทิยาศาสตรบณัฑิต ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่อนัดบั  ท.4  ขัน้  8,700  บาท
                                  18.2  ผู้มีพืน้ความรู้เภสชัศาสตรบณัฑิต ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่อนัดบั  ท.4  ขัน้  9,470  บาท
                                  18.3  ผู้มีพืน้ความรู้แพทยศาสตรบณัฑิต หรือทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสตูรเดมิ) หรือสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่
                                           10,190  บาท
                                  18.4  ผู้มีพืน้ความรู้แพทยศาสตรบณัฑิต และได้รับใบอนญุาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม หรือทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสตูรทีป่รับปรุงใหม)่ 

                                          ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  10,660  บาท
                           19.  ปริญญาโท หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากผู้มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืน ดงันี ้
                                  19.1  ผู้มีพืน้ความรู้แพทยศาสตรบณัฑิต ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 10,190  บาท
                                  19.2  ผู้มีพืน้ความรู้แพทยศาสตรบณัฑิต และได้รับใบประกอบวชิาชีพเวชกรรม ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 10,660  บาท
                           20.  ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาทนัตสาธารณสขุ หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต ได้รับอตัราเงินเดอืน
                                   ไมส่งูกวา่  10,660  บาท

มม. 3



                           21.  ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาการระบาดทางการแพทย์/ปริญญาการบริหารสาธารณสขุมลูฐานมหาบณัฑิต
                                   หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากผู้มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืน ดงันี ้
                                  21.1  ผู้มีพืน้ความรู้วทิยาศาสตรบณัฑิต ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  9,700  บาท
                                  21.2  ผู้มีพืน้ความรู้แพทยศาสตรบณัฑิต หรือทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสตูรเดมิ) หรือสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่
                                           10,190  บาท
                                   21.3  ผู้มีพืน้ความรู้แพทยศาสตรบณัฑิต และได้รับใบอนญุาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม หรือทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสตูรทีป่รับปรุงใหม)่

                                           ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 10,660  บาท
                           22.  ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาสาธารณสขุทัว่ไป สาขาวชิาการบริหารโรงพยาบาล  สาขาวชิาการวจิยัสาธารณสขุ
                                   สาขาวชิาทนัตสาธารณสขุ หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากผู้มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืน ดงันี ้
                                  22.1  ผู้มีพืน้ความรู้เภสชัศาสตรบณัฑิต ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 9,700 บาท
                                  22.2  ผู้มีพืน้ความรู้แพทยศาสตรบณัฑิต หรือทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสตูรเดมิ) หรือสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่
                                           10,190  บาท
                                   22.3  ผู้มีพืน้ความรู้แพทยศาสตรบณัฑิต และได้รับใบอนญุาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม หรือทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสตูรทีป่รับปรุงใหม)่ 

                                           ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 10,660  บาท
                           23.  ปริญญาโท หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 9,700  บาท
                           24.  ปริญญาโท หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (5 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 10,660  บาท
                           25.  ปริญญาโท หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากทนัตแพทยศาตรบณัฑิต หรือแพทยศาสตรบณัฑิต ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 11,140  บาท
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                           26.  ปริญญาโท หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากผู้มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืน ดงันี ้
                                  26.1  ผู้มีพืน้ความรู้วทิยาศาสตรบณัฑิต ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 9,700  บาท
                                  26.2  ผู้มีพืน้ความรู้เภสชัศาสตรบณัฑิต ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 10,190  บาท
                                  26.3  ผู้มีพืน้ความรู้แพทยศาสตรบณัฑิต หรือทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสตูรเดมิ) หรือสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่
                                           10,660  บาท
                                  26.4  ผู้มีพืน้ความรู้แพทยศาสตรบณัฑิต และได้รับใบอนญุาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม หรือทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสตูรทีป่รับปรุงใหม)่ 

                                           ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 11,140  บาท

                                         ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 11,630  บาท
            27.  ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากทนัตแพทยศาสตรมหาบณัฑิต และได้รับใบอนญุาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม

        28.  ปริญญาเอก หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท  หรือหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 4 ปี ตอ่จากปริญญาตรี ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่
                                         13,110  บาท
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรชา่งทนัตกรรม                              - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางชา่งทนัตกรรม

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

2 ประกาศนียบตัรผู้ชว่ยทนัตแพทย์                              - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางผู้ชว่ยทนัตแพทย์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

3 ประกาศนียบตัรวิชาชา่งทนัตกรรม                              - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางชา่งทนัตกรรม

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

4 ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต                              - สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ หลกัสตูร 6 ปี ตอ่จากมธัยมศีกษาตอนปลาย
5 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค
ศลัยศาสตร์ชอ่งปาก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์ชอ่งปาก
(หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ.+ ใบประกอบฯ)

เดิมช่ือสาขาวิชาทนัตศลัยศาสตร์
6 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค
ทนัตกรรมจดัฟัน สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมจดัฟัน
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ

7 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-
การแพทย์คลีนิค

ทนัตกรรมประดิษฐ์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
ทางทนัตกรรมประดิษฐ์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ

8 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-
การแพทย์คลีนิค

ทนัตกรรมส าหรับเด็ก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
ทางทนัตกรรมส าหรับเด็ก

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ

9 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-
การแพทย์คลีนิค

ทนัตกรรมหตัถการ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
ทางทนัตกรรมหตัถการ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ

คณะทนัตแพทยศาสตร์
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค
ทนัตรังสีวิทยา สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตรังสีวิทยา
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ

11 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-
การแพทย์คลีนิค

ทนัตศลัยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
ทางทนัตศลัยศาสตร์

(หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ)

เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาศลัยศาสตร์ชอ่งปาก

12 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-
การแพทย์คลีนิค

ปริทนัตวิทยา สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
ทางปริทนัตวิทยา

(หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ)

เดิมช่ือสาขาวิชาวิทยาเปริโอดอนต์

13 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-
การแพทย์คลีนิค

เอนโดดอนต์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
ทางเอนโดดอนต์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ

14 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ทนัตกรรมทัว่ไป สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมทัว่ไป
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ.

15 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ทนัตกรรมประดิษฐ์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมประดิษฐ์
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ์ 1 ปี (เดิมช่ือประกาศนียบตัร-
ชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค)

16 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ทนัตกรรมส าหรับเด็ก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมส าหรับเด็ก
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ์ 1 ปี (เดิมช่ือประกาศนียบตัร-
ชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค)

17 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ทนัตกรรมหตัถการ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมหตัถการ
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ์ 1 ปี (เดิมช่ือประกาศนียบตัร-
ชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค)
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ทนัตรังสีวิทยา สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตรังสีวิทยา
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ์ 1 ปี (เดิมช่ือประกาศนียบตัร-
ชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค)

19 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ปริทนัตวิทยา สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางปริทนัตวิทยา
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ์ 1 ปี (เดิมช่ือประกาศนียบตัร-
ชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค)

20 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
วิทยาเอนโดดอนต์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางวิทยาเอนโดดอนต์
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ์ 1 ปี (เดิมช่ือประกาศนียบตัร-
ชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค)

21 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
เวชศาสตร์ชอ่งปาก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์ชอ่งปาก
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ์ 1 ปี

22 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ศลัยศาสตร์ชอ่งปาก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์ชอ่งปาก
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ์ 1 ปี (เดิมช่ือประกาศนียบตัร-
ชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค)

23 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ศลัยศาสตร์ชอ่งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์ชอ่งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ์ 1 ปี

24 ประกาศนียบตัรพนักงานผู้ชว่ยทนัตแพทย์ ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางผู้ชว่ยทนัตแพทย์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

25 ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
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26 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีทนัตกรรม สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางเทคโนโลยีทนัตกรรม    ทางทนัตกรรม
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
โรงเรียนชา่งทนัตกรรม

27 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ปริทนัตวิทยา สาขาวิชาทนัตแพทยศาตร์ 

ทางปริทนัตวิทยา
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ.1 + ใบประกอบฯ

28 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
รังสีวิทยาชอ่งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางรังสีวิทยาชอ่งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
เดิมช่ือสาขาวิชาทนัตรังสีวิทยา

29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยาชอ่งปาก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์  
ทางชีววิทยาชอ่งปาก

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ

30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมจดัฟัน สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 
ทางทนัตกรรมจดัฟัน

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.

31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมเด็ก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 
ทางทนัตกรรมเด็ก

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.

32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมทัว่ไป สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
ทางทนัตกรรมทัว่ไป

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.

33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมประดิษฐ์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 
ทางทนัตกรรมประดิษฐ์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.

34 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมหตัถการ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 
ทางทนัตกรรมหตัถการ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.
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35 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตสาธารณสขุ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

ทางทนัตสาธารณสขุ
หลกัสตูร 2  ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ

36 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ปริทนัตวิทยา สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 
ทางปริทนัตวิทยา

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.

37 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาเอนโดดอนต์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 
ทางวิทยาเอนโดดอนต์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.

38 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เวชศาสตร์ชอ่งปาก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 
ทางเวชศาสตร์ชอ่งปาก

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.

39 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยาชอ่งปาก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 
ทางชีววิทยาชอ่งปาก

40 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยาชอ่งปาก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 
ทางชีววิทยาชอ่งปาก

หลกัสตูรนานาชาติ
หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.

41 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตชีววสัดศุาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 
ทางทนัตชีววสัดศุาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ  
(รับหลายพืน้ฐาน)

42 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางทนัตสาธารณสขุ

43 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู ทนัตกรรมจดัฟัน สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 
ทางทนัตกรรมจดัฟัน

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.ม. + ใบประกอบฯ
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
44 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ชีววิทยาชอ่งปาก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

ทางชีววิทยาชอ่งปาก
45 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ทนัตชีววสัดศุาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

ทางทนัตชีววสัดศุาสตร์
หลกัสตูรนานาชาติ

1 ประกาศนียบตัรผู้ชว่ยรังสีเทคนิค                              - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางผู้ชว่ยรังสีเทคนิค

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

2 ประกาศนียบตัรเจ้าหน้าทีว่ิทยาศาสตร์-

การแพทย์
                             - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
(หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย)

เดิมช่ือประกาศนียบตัรพนักงานวิทยาศาสตร์-
การแพทย์

3 ประกาศนียบตัรเจ้าหน้าทีว่ิทยาศาสตร์-

การแพทย์ (ปีที ่2)

                             - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต รังสีเทคนิค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางเทคนิคการแพทย์  ทางรังสีเทคนิค

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ (เอกซเรย์เทคนิค) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต รังสีเทคนิค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางเทคนิคการแพทย์  ทางรังสีเทคนิค
เดิมช่ือปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(เทคนิคการแพทย์) สาขาวิชารังสีเทคนิค

คณะเทคนิคการแพทย์
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ประกาศนียบตัรบณัฑิต อปุกรณ์เวชศาสตร์ชนัสตูร สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

ทางอปุกรณ์เวชศาสตร์ชนัสตูร
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

9 ประกาศนียบตัรบณัฑิตเทคนิคการแพทย์ เคมีคลินิก สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
ทางเคมี    ทางเคมีคลินิก

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

10 ประกาศนียบตัรบณัฑิตเทคนิคการแพทย์ จลุชีววิทยาคลินิก สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
ทางจลุชีววิทยา   ทางจลุชีววิทยาคลินิก

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

11 ประกาศนียบตัรบณัฑิตเทคนิคการแพทย์ จลุทรรศนศาสตร์คลินิก สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
ทางจลุทรรศนศาสตร์คลินิก

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

12 ประกาศนียบตัรบณัฑิตเทคนิคการแพทย์ ปรสิตวิทยา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
ทางชีววิทยา  ทางปรสิตวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

13 ประกาศนียบตัรบณัฑิตเทคนิคการแพทย์ โลหิตวิทยา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
ทางโลหิตวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

14 ประกาศนียบตัรบณัฑิตเทคนิคการแพทย์ วิทยาภมิูคุ้มกนัคลินิก สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
ทางวิทยาภมิูคุ้มกนัคลินิก

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  

16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลกัสตูรนานาชาติ

17 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  

18 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลกัสตูรนานาชาติ
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรวิชาผู้ชว่ยพยาบาล                              - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางผู้ชว่ยพยาบาล

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

2 ประกาศนียบตัรพยาบาลและผดงุครรภ์                              - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลและผดงุครรภ์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

3 อนปุริญญาพยาบาลและผดงุครรภ์                              - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางพยาบาลและผดงุครรภ์

หลกัสตูร 3 ปี 6 เดือน ตอ่จากมธัยมศกึษา-

ตอนปลาย
4 ประกาศนียบตัรพยาบาลผดงุครรภ์และ-

อนามยัชัน้สงู
                             - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางผดงุครรภ์และอนามยั
หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
(เฉพาะรุ่นเดือนพฤศจิกายน 2521 

และเดือนมีนาคม 2522  เพียง 2 รุ่น)

5 ประกาศนียบตัรวิชาผดงุครรภ์                              - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางผดงุครรภ์

หลกัสตูร 2  ปี ตอ่จากอนปุริญญาหรือ
ตอ่จาก วท.บ.

6 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต                              - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
7 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต                              - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง 1 ปี หรือ 2 ปี หรือ

3 ปี 6 เดือน  ตามพืน้ความรู้
8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

(พยาบาล)

การพยาบาลแม่และเด็ก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางการพยาบาลแม่และเด็ก

 

คณะพยาบาลศาสตร์
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

(พยาบาล)

การพยาบาลอายรุศาสตร์และศลัยศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางการพยาบาลอายรุศาสตร์และศลัยศาสตร์

 

11 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

12 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลจิตเวชและสขุภาพจิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางการพยาบาลจิตเวชและสขุภาพจิต

13 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลเด็ก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
ทางการพยาบาลเด็ก

14 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลผู้ ใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
ทางการพยาบาลผู้ ใหญ่

15 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด

16 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลแม่และเด็ก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางการพยาบาลแม่และเด็ก

17 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลอนามยัชมุชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางการพยาบาลอนามยัชมุชน

18 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สขุภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางสขุภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์

19 ปริญญาพยาบาลศาสตรดษุฎีบณัฑิต                              - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  

20 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต การพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรพยาบาลเวชปฏิบตัิทัว่ไป                              - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการพยาบาลเวชปฏิบตัิทัว่ไป

หลกัสตูรอบรม 6 เดือน
(ไม่ได้ก าหนดอตัราเงินเดือน)

2 ประกาศนียบตัรวิชาผู้ชว่ยพยาบาล                              - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางผู้ชว่ยพยาบาล

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

3 ประกาศนียบตัรผู้ชว่ยพยาบาล ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางผู้ชว่ยพยาบาล

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

4 ประกาศนียบตัรผู้ชว่ยรังสีเทคนิค                              - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางผู้ชว่ยรังสีเทคนิค

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

5 ประกาศนียบตัรเจ้าหน้าทีว่ิทยาศาสตร์-

การแพทย์
                             - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

6 ประกาศนียบตัรพนักงานวิทยาศาสตร์-

การแพทย์รังสีเทคนิค
                             - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์    ทางรังสีเทคนิค
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

7 ประกาศนียบตัรเจ้าหน้าทีว่ิทยาศาสตร์-

การแพทย์
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางความผิดปกติของการสื่อความหมาย

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

8 ประกาศนียบตัรเจ้าหน้าทีว่ิทยาศาสตร์-

การแพทย์ปีที ่2
                             - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบด ี/ คณะแพทยศาสตร์  ศริิราชพยาบาล 
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ประกาศนียบตัรวิชาพนักงาน-

วิทยาศาสตร์การแพทย์
                             - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

10 ประกาศนียบตัรพนักงาน-

วิทยาศาสตร์การแพทย์
                             - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

11 ประกาศนียบตัรวิชาผดงุครรภ์                              - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางผดงุครรภ์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากอนปุริญญา หรือ
ตอ่จาก วท.บ. (อตัราเงินเดือนตามข้อ 6)

12 ประกาศนียบตัรวิสญัญีวิทยาพยาบาล                              - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิสญัญีวิทยาพยาบาล

หลกัสตูร 1 ปี (รับหลายพืน้ฐาน)

(อตัราเงินเดือนตามข้อ 9)

13 อนปุริญญาพยาบาลและผดงุครรภ์                              - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางพยาบาลและผดงุครรภ์

หลกัสตูร 3 ปี 6เ ดือนตอ่จากมธัยมศกึษา
ตอนปลาย

14 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
(โสตสมัผสัวิทยา)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางความผิดปกติของการสื่อความหมาย
(โสตสมัผสัวิทยา)

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
(เดิมช่ือหลกัสตูรเจ้าหน้าทีว่ิทยาศาสตร์-

การแพทย์ สาขาวิชาความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย)

15 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์การแพทย์                              - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า

16 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์การแพทย์ รังสีเทคนิค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางรังสีเทคนิค

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต                              - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
18 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต                              - สาขาวิชาแพทยศาสตร์ หลกัสตูร 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
19 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั
20 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

21 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พยาบาลและผดงุครรภ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางการพยาบาลและผดงุครรภ์

22 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 
ทางพลศกึษา   ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

23 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
24 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เวชนิทศัน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางเวชนิทศัน์
เดิมช่ือประกาศนียบตัรเวชทศัน์ (พ.ศ.2517)

และประกาศนียบตัรทางการแพทย์
(พ.ศ.2509)  เทียบเท่าปริญญาตรี

25 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เวชศาสตร์การธนาคารเลือด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางเวชศาสตร์การธนาคารเลือด

26 ประกาศนียบตัรชัน้สงูการบริหารงาน-

โรงพยาบาล
                             - สาขาวิชาการจดัการ 

ทางการบริหารงานโรงพยาบาล
หลกัสตูร 1 ปี (รับหลายพืน้ฐาน)

อตัราเงินเดือนตามข้อ 12

27 ประกาศนียบตัรชัน้สงู
(ฟิสิกส์การแพทย์)

รังสีวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางฟิสิกส์     ทางรังสีวิทยา

(รับหลายพืน้ฐาน)

อตัราเงินเดือนตามข้อ 18
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
28 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาแพทยศาสตร์

29 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-
การแพทย์คลีนิค

กมุารเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกมุารเวชศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

30 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-
การแพทย์คลีนิค

จกัษุวิทยาและวิทยาโสตนาสิกลาริงซ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจกัษุวิทยาและวิทยาโสตนาสิกลาริงซ์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

31 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-
การแพทย์คลีนิค

จิตเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจิตเวชศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

32 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-
การแพทย์คลีนิค

นิติเวชวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางนิติเวชวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

33 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-
การแพทย์คลีนิค

พยาธิวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

34 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-
การแพทย์คลีนิค

พยาธิวิทยาคลีนิค สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยาคลีนิค

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

35 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-
การแพทย์คลีนิค

รังสีวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางรังสีวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

36 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-
การแพทย์คลีนิค

วิสญัญีวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางวิสญัญีวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

37 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-
การแพทย์คลีนิค

เวชปฏิบตัิทัว่ไป สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชปฏิบตัิทัว่ไป

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
38 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค
เวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

39 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-
การแพทย์คลีนิค

เวชศาสตร์การธนาคารเลือด สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
ทางเวชศาสตร์
ทางเวชศาสตร์การธนาคารเลือด

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

40 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-
การแพทย์คลีนิค

เวชศาสตร์ป้องกนัคลินิก สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ป้องกนัคลินิก

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

41 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-
การแพทย์คลีนิค

เวชศาสตร์ฟืน้ฟู สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
ทางเวชศาสตร์ฟืน้ฟู

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

42 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-
การแพทย์คลีนิค

ศลัยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
ทางศลัยศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

43 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-
การแพทย์คลีนิค

สตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางสตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

44 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-
การแพทย์คลีนิค

อายรุศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายรุศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

45 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-
การแพทย์คลีนิค

อายรุศาสตร์เขตร้อน สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายรุศาสตร์เขตร้อน

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

46 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-
การแพทย์พืน้ฐาน

ชีวเคมี สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางชีวเคมี

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
47 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์พืน้ฐาน
วิทยาภมิูคุ้มกนั สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางวิทยาภมิูคุ้มกนั
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

48 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
กมุารเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางกมุารเวชศาสตร์
เดิมช่ือประกาศนียบตัรชัน้สงูทาง-
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

49 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
จกัษุวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางจกัษุวิทยา
เดิมช่ือประกาศนียบตัรชัน้สงูทาง-
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

50 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
จิตเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางจิตเวชศาสตร์
เดิมช่ือประกาศนียบตัรชัน้สงูทาง-
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

51 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
นิติเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางนิติเวชศาสตร์
เดิมช่ือประกาศนียบตัรชัน้สงูทาง-
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

52 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
พยาธิวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางพยาธิวิทยา
เดิมช่ือประกาศนียบตัรชัน้สงูทาง-
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

53 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
พยาธิวิทยาคลินิก สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางพยาธิวิทยาคลินิก
เดิมช่ือประกาศนียบตัรชัน้สงูทาง-
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

54 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
รังสีวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางรังสีวิทยา
เดิมช่ือประกาศนียบตัรชัน้สงูทาง-
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

55 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
วิสญัญีวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางวิสญัญีวิทยา
เดิมช่ือประกาศนียบตัรชัน้สงูทาง-
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
56 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
เวชปฏิบตัิทัว่ไป สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชปฏิบตัิทัว่ไป
เดิมช่ือประกาศนียบตัรชัน้สงูทาง-
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

57 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
เวชศาสตร์ป้องกนัคลินิก สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์ป้องกนัคลินิก
เดิมช่ือประกาศนียบตัรชัน้สงูทาง-
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

58 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ศลัยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์
เดิมช่ือประกาศนียบตัรชัน้สงูทาง-
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

59 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางสตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา
เดิมช่ือประกาศนียบตัรชัน้สงูทาง-
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

60 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
เดิมช่ือประกาศนียบตัรชัน้สงูทาง-
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

61 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
อายรุศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางอายรุศาสตร์
เดิมช่ือประกาศนียบตัรชัน้สงูทาง-
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

62 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั 
ทางกายภาพบ าบดั

63 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต กายอปุกรณ์ สาขาวิชากายอปุกรณ์ศาสตร์
ทางกายอปุกรณ์

64 ประกาศนียบตัรบณัฑิต กายภาพบ าบดัด้วยการจดั ดดั ดงึ สาขาวิชากายภาพบ าบดั
ทางกายภาพบ าบดัด้วยการจดั ดดั ดงึ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
65 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
พยาธิวิทยาคลีนิค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางพยาธิวิทยาคลีนิค
66 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั 

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
67 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีวเคมี  ทางชีววิทยา
หลกัสตูรนานาชาติ
(รับหลายพืน้ฐาน)

68 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พยาธิชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางชีววิทยา   ทางพยาธิวิทยา  
ทางพยาธิชีววิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ
(รับหลายพืน้ฐาน)

69 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พยาธิวิทยาคลีนิค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ทางชีววิทยา  ทางพยาธิวิทยา  
ทางพยาธิวิทยาคลีนิค

(รับหลายพืน้ฐาน)

70 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางฟิสิกส์  ทางฟิสิกส์การแพทย์

71 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาภมิูคุ้มกนั สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาภมิูคุ้มกนั

(รับหลายพืน้ฐาน)

72 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การเจริญพนัธุ์และวางแผนประชากร สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการเจริญพนัธุ์และวางแผนประชากร
ทางประชากร
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
73 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาคลินิก สาขาวิชา -

ทางจิตวิทยา   ทางจิตวิทยาคลินิก
 

74 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีวเคมี

หลกัสตูร 2 ปี (รับหลายพืน้ฐาน)

อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

75 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต นิติวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางนิติวิทยาศาสตร์

76 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ประสาทวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางประสาทวิทยาศาสตร์

(รับหลายพืน้ฐาน)

อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

77 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พยาธิวิทยาคลีนิค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางพยาธิวิทยาคลีนิค

หลกัสตูร 2 ปี (รับหลายพืน้ฐาน)

อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

78 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
79 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางฟิสิกส์การแพทย์
หลกัสตูร 2 ปี (รับหลายพืน้ฐาน)

80 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต โภชนวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการอาหาร  ทางโภชนวิทยา

81 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต โภชนศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา ทางโภชนศาสตร์

82 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการระบาด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาการระบาด

(รับหลายพืน้ฐาน)

อตัราเงินเดือนตามข้อ 21
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
83 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาภมิูคุ้มกนั สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางวิทยาภมิูคุ้มกนั
หลกัสตูร 2 ปี (รับหลายพืน้ฐาน)

อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

84 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

หลกัสตูร 2 ปี (รับหลายพืน้ฐาน)

อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

85 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เวชนิทศัน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางเวชนิทศัน์

 

86 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
(เภสชัศาสตร์)

ชีวเภสชั สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางชีวเภสชั

87 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
(เภสชัศาสตร์)

เภสชัวินิจฉัยและเภสชัเคมี สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 
ทางเภสชัวินิจฉัยและเภสชัเคมี

88 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
(เภสชัศาสตร์)

เภสชัอตุสาหกรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางเภสชัอตุสาหกรรม

89 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต-

การแพทย์คลินิก
กมุารเวชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางกมุารเวชศาสตร์
(รับหลายพืน้ฐาน)   อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

90 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต-

การแพทย์คลินิก
จกัษุวิทยาและวิทยาโสตนาสิกลาริงซ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางจกัษุวิทยาและวิทยาโสตนาสิกลาริงซ์
(รับหลายพืน้ฐาน)   อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

91 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต-

การแพทย์คลินิก
จิตเวชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางจิตเวชศาสตร์
(รับหลายพืน้ฐาน)   อตัราเงินเดือนตามข้อ 26
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
92 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต-

การแพทย์คลินิก
นิติเวชวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางนิติเวชวิทยา
(รับหลายพืน้ฐาน)   อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

93 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต-

การแพทย์คลินิก
พยาธิวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางพยาธิวิทยา
(รับหลายพืน้ฐาน)   อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

94 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต-

การแพทย์คลินิก
รังสีวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางรังสีวิทยา
(รับหลายพืน้ฐาน)   อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

95 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต-

การแพทย์คลินิก
วิสญัญีวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางวิสญัญีวิทยา
(รับหลายพืน้ฐาน)   อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

96 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต-

การแพทย์คลินิก
เวชปฏิบตัิทัว่ไป สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางเวชปฏิบตัิทัว่ไป
(รับหลายพืน้ฐาน)   อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

97 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต-

การแพทย์คลินิก
เวชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางเวชศาสตร์
(รับหลายพืน้ฐาน)   อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

98 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต-

การแพทย์คลินิก
ศลัยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางศลัยศาสตร์
(รับหลายพืน้ฐาน)   อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

99 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต-

การแพทย์คลินิก
สตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางสตูิศาตร์-นรีเวชวิทยา
(รับหลายพืน้ฐาน)   อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

100 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต-

การแพทย์คลินิก
อายรุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางอายรุศาสตร์
(รับหลายพืน้ฐาน)   อตัราเงินเดือนตามข้อ 26
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
101 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต-

การแพทย์คลินิก
อายรุศาสตร์เขตร้อน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางอายรุศาสตร์เขตร้อน
(รับหลายพืน้ฐาน)   อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

102 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต-

การแพทย์พืน้ฐาน
กายวิภาคศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางกายวิภาคศาสตร์
(รับหลายพืน้ฐาน)   อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

103 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต-

การแพทย์พืน้ฐาน
จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางจลุชีววิทยา   ทางชีววิทยา
(รับหลายพืน้ฐาน)   อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

104 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต-

การแพทย์พืน้ฐาน
ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางชีวเคมี   ทางชีววิทยา
(รับหลายพืน้ฐาน)   อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

105 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต-

การแพทย์พืน้ฐาน
ปรสิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางชีววิทยา   ทางปรสิตวิทยา
(รับหลายพืน้ฐาน)   อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

106 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต-

การแพทย์พืน้ฐาน
เภสชัวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางเภสชัวิทยา
(รับหลายพืน้ฐาน)   อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

107 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต-

การแพทย์พืน้ฐาน
สรีรวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ทางชีววิทยา  ทางสรีรวิทยา
(รับหลายพืน้ฐาน)   อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

108 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ความผิดปกติทางการสื่อความหมาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางความผิดปกติทางการสื่อความหมาย

เดิมช่ือสาขาวิชาความผิดปกติทางการพดู-

และการได้ยิน
109 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีวเคมี
หลกัสตูรนานาชาติ

110 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั หลกัสตูรนานาชาติ
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
111 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต จลุชีววิทยาการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางชีววิทยา    ทางจลุชีววิทยา
ทางจลุชีววิทยาการแพทย์

หลกัสตูรนานาชาติ

112 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต พยาธิวิทยาคลินิก สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
ทางพยาธิวิทยาคลินิก

 

113 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต พยาธิวิทยาคลีนิค สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
ทางพยาธิวิทยาคลีนิค

114 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เภสชัอตุสาหกรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์  
ทางเภสชัอตุสาหกรรม

115 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต โภชนศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการอาหาร  ทางโภชนศาสตร์

 

116 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาภมิูคุ้มกนั สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางวิทยาภมิูคุ้มกนั

 

117 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์คลินิก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางวิทยาศาสตร์คลินิก

มม. 27



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต                              - สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า

2 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางจลุชีววิทยา

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

3 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางชีวเคมี

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

4 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต บริหารเภสชักิจ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางบริหารเภสชักิจ

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

5 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต พิษวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางพิษวิทยา

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

6 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชักรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 
ทางเภสชักรรม

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

7 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชักรรมคลินิก สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางเภสชักรรมคลินิก

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

8 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชักรรมโรงพยาบาล สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางเภสชักรรมโรงพยาบาล

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

9 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัการ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางเภสชัการ

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

คณะเภสัชศาสตร์

มม. 28



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัเคมี สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเภสชัเคมี
(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

11 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัพฤกษศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 
ทางเภสชัพฤกษศาสตร์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

12 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางเภสชัวิทยา

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

13 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัวินิจฉัย สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางเภสชัวินิจฉัย

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

14 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัเวท สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 
ทางเภสชัเวท

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

15 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัสรีรวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 
ทางเภสชัสรีรวิทยา

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

16 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัอตุสาหกรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 
ทางเภสชัอตุสาหกรรม

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

17 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต สรีรวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางสรีรวิทยา

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

18 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต อาหารเคมี สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 
ทางอาหารเคมี

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

มม. 29



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัเคมีและพฤกษเคมี สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเภสชัเคมีและพฤกษเคมี
หลกัสตูรนานาชาติ 
(หลกัสตูร 2 ปีตอ่จาก วท.บ.)

อตัราเงินเดือนตามข้อ 24

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางเภสชัวิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ (รับหลายพืน้ฐาน)

อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ (รับหลายพืน้ฐาน)

อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางเภสชัศาสตร์ชีวภาพ

หลกัสตูรนานาชาติ  
(หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก วท.บ.)

อตัราเงินเดือนตามข้อ 24

23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
(เภสชัศาสตร์)

เภสชักรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางเภสชักรรม

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

24 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 
ทางชีววิทยา  ทางจลุชีววิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ

25 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางชีววิทยา  ทางเคมี  ทางชีวเคมี

หลกัสตูรนานาชาติ

26 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต บริหารเภสชักิจ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางบริหารเภสชักิจ

หลกัสตูรนานาชาติ

มม. 30



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
27 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต พิษวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางพิษวิทยา
หลกัสตูรนานาชาติ

28 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชักรรมคลินิก สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 
ทางเภสชักรรมคลินิก

หลกัสตูรนานาชาติ

29 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชักรรมโรงพยาบาล สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางเภสชักรรมโรงพยาบาล

หลกัสตูรนานาชาติ

30 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัการ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 
ทางเภสชัการ

หลกัสตูรนานาชาติ

31 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัเคมี สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 
ทางเภสชัเคมี

หลกัสตูรนานาชาติ

32 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 
ทางเภสชัวิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ

33 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัวินิจฉัย สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางเภสชัวินิจฉัย

หลกัสตูรนานาชาติ

34 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต สรีรวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 
ทางสรีรวิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ

35 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 
ทางเภสชัวิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ
(รับหลายพืน้ฐาน)

มม. 31



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
36 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เภสชัอตุสาหกรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางเภสชัอตุสาหกรรม
 

37 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต เภสชัเคมีและพฤกษเคมี สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางเภสชัเคมีและพฤกษเคมี

 

38 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 
ทางเภสชัวิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ

39 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เภสชัศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 
ทางเภสชัศาสตร์ชีวภาพ

เปลี่ยนช่ือเป็นวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต

40 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต เภสชัศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 
ทางเภสชัศาสตร์ชีวภาพ

เดิมช่ือปรัชญาดษุฎีบณัฑิต

41 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต บริหารเภสชักิจ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 
ทางบริหารเภสชักิจ

หลกัสตูรนานาชาติ

42 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เภสชัการ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 
ทางเภสชัการ

หลกัสตูรนานาชาติ

43 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เภสชัเคมีและพฤกษเคมี สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 
ทางเภสชัเคมีและพฤกษเคมี

44 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 
ทางเภสชัวิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ

มม. 32



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
45 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เภสชัศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางเภสชัศาสตร์ชีวภาพ
หลกัสตูรนานาชาติ

46 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาการพฤกษเภสชัภณัฑ์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 
ทางวิทยาการพฤกษเภสชัภณัฑ์

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ทางคณิตศาสตร์

 

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ทางคณิตศาสตร์   ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์

สอนด้วยภาษาองักฤษ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี

สอนด้วยภาษาองักฤษ
เดิมช่ือสาขาวิชาอินทรีย์เคมี

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
ทางเคมี   ทางเคมีอตุสาหกรรม

 

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา

สอนด้วยภาษาองักฤษ
เดิมช่ือสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยาเชิงอนรัุกษ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา   ทางชีววิทยาเชิงอนรัุกษ์

คณะวิทยาศาสตร์

มม. 33



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการเพาะขยายพนัธุ์สตัว์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางสตัวศาสตร์    ทางสตัวบาล
ทางเทคโนโลยีการเพาะขยายพนัธุ์สตัว์

 

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหาร

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลกัสตูรนานาชาติ

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พฤกษศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา  ทางพฤกษศาสตร์

 

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ   
ทางฟิสิกส์

สอนด้วยภาษาองักฤษ

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางฟิสิกส์  ทางฟิสิกส์การแพทย์

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

16 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร

มม. 34



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  

18 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา  ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

เดิมช่ือสาขาวิชาชีววิทยา

19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต กายวิภาคศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางกายวิภาคศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ
(รับหลายพืน้ฐาน)

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั  

21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  
ทางคณิตศาสตร์   ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์

22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีเชิงฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี   ทางฟิสิกส์  ทางเคมีเชิงฟิสิกส์

23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีเชิงฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี   ทางฟิสิกส์  ทางเคมีเชิงฟิสิกส์

หลกัสตูรนานาชาติ
เดิมช่ือสาขาฟิสิคลัเคมี

24 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี  
ทางเคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยกุต์

 

25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีอินทรีย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
ทางเคมี   ทางเคมีอินทรีย์

หลกัสตูรนานาชาติ
เดิมช่ือสาขาวิชาอินทรีย์เคมี

26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา  ทางจลุชีววิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ

มม. 35



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

ทางชีววิทยา  ทางจลุชีววิทยา
(รับหลายพืน้ฐาน)

28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา  ทางเคมี  ทางชีวเคมี

หลกัสตูรนานาชาติ
(รับหลายพืน้ฐาน)

29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา  ทางเคมี  ทางชีวเคมี

30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยา(ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา  ทางสิ่งแวดล้อม
ทางชีววิทยาสภาวะแวดล้อม

31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางสิ่งแวดล้อม  ทางชีววิทยา
ทางชีววิทยาสภาวะแวดล้อม

32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางสิ่งแวดล้อม  ทางชีววิทยา
ทางชีววิทยาสภาวะแวดล้อม

หลกัสตูรนานาชาติ

33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลกัสตูรนานาชาติ
34 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ปรสิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา    ทางปรสิตวิทยา

มม. 36



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
35 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ประสาทวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ทางประสาทวิทยาศาสตร์
(รับหลายพืน้ฐาน)

อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

36 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พยาธิชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
ทางชีววิทยา  ทางพยาธิชีววิทยา

37 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พิษวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางพิษวิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ
(รับหลายพืน้ฐาน)

38 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พิษวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางพิษวิทยา

 

39 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางฟิสิกส์

หลกัสตูรนานาชาติ

40 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางฟิสิกส์   ทางฟิสิกส์การแพทย์

41 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์เชิงเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางฟิสิกส์   ทางเคมี   ทางฟิสิกส์เชิงเคมี

42 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์เชิงเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางฟิสิกส์   ทางเคมี   ทางฟิสิกส์เชิงเคมี

หลกัสตูรนานาชาติ

43 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิคลัเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางฟิสิกส์   ทางเคมี   ทางฟิสิคลัเคมี

มม. 37



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
44 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์  

ทางเภสชัวิทยา
45 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต โภชนศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

ทางการอาหาร   ทางโภชนศาสตร์
46 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์
 

47 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการระบาดทางการแพทย์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางวิทยาการระบาดทางการแพทย์

หลกัสตูรนานาชาติ  
หลกัสตูร 1 ปี (รับหลายพืน้ฐาน)

อตัราเงินเดือนตามข้อ 21

48 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

  

49 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์รังสี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางวิทยาศาสตร์รังสี

 

50 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

เดิมช่ือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

51 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สรีรวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางสรีรวิทยา  ทางชีววิทยา

(รับหลายพืน้ฐาน)

มม. 38



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
52 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สรีรวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ทางสรีรวิทยา
หลกัสตูรนานาชาติ
(รับหลายพืน้ฐาน)

53 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สรีรวิทยาของการออกก าลงักาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทางสรีรวิทยาของการออกก าลงักาย

หลกัสตูรนานาชาติ
(รับหลายพืน้ฐาน)

54 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สรีรวิทยาของการออกก าลงักาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทางสรีรวิทยาของการออกก าลงักาย

55 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อินทรีย์เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี   ทางอินทรีย์เคมี

56 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั หลกัสตูรนานาชาติ
57 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต กายวิภาคศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ทางกายวิภาคศาสตร์
58 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต กายวิภาคศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ทางกายวิภาคศาสตร์
หลกัสตูรนานาชาติ

59 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ

60 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เคมีเชิงฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี   ทางฟิสิกส์   ทางเคมีเชิงฟิสิกส์

มม. 39



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
61 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เคมีเชิงฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี   ทางฟิสิกส์   ทางเคมีเชิงฟิสิกส์
หลกัสตูรนานาชาติ

62 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เคมีวิเคราะห์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี   ทางเคมีวิเคราะห์

หลกัสตูรนานาชาติ

63 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เคมีอินทรีย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
ทางเคมี    ทางเคมีอินทรีย์

หลกัสตูรนานาชาติ

64 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
ทางชีววิทยา   ทางจลุชีววิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ

65 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
ทางชีววิทยา   ทางจลุชีววิทยา

66 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา   ทางเคมี   ทางชีวเคมี

หลกัสตูรนานาชาติ

67 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา   ทางเคมี   ทางชีวเคมี

68 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   
ทางชีววิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ

69 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
ทางชีววิทยา

 

70 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลกัสตูรนานาชาติ
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
71 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต พยาธิชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

ทางพยาธิชีววิทยา  ทางชีววิทยา
หลกัสตูรนานาชาติ

72 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต พยาธิชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   
ทางชีววิทยา   ทางพยาธิชีววิทยา

73 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต พิษวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
ทางพิษวิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ

74 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ฟิสิกส์เชิงเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางฟิสิกส์  ทางเคมี   ทางฟิสิกส์เชิงเคมี

75 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ฟิสิกส์เชิงเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางฟิสิกส์  ทางเคมี   ทางฟิสิกส์เชิงเคมี

หลกัสตูรนานาชาติ

76 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์  
ทางเภสชัวิทยา

77 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต โภชนศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการอาหาร  ทางโภชนศาสตร์

78 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรนานาชาติ

79 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

หลกัสตูรนานาชาติ
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
80 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สรีรวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ทางชีววิทยา   ทางสรีรวิทยา
81 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สรีรวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ทางชีววิทยา   ทางสรีรวิทยา
หลกัสตูรนานาชาติ

82 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต อินทรีย์เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
ทางเคมี   ทางอินทรีย์เคมี

83 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต โภชนศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร 
ทางโภชนศาสตร์

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคมี

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางคอมพิวเตอร์  ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการจดัการระบบสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์
ทางเทคโนโลยีการจดัการระบบสารสนเทศ

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ประกาศนียบตัรผู้ชว่ยพยาบาล                              - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางผู้ชว่ยพยาบาล

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

2 ประกาศนียบตัรผู้ชว่ยพยาบาล ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางผู้ชว่ยพยาบาล

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

3 ประกาศนียบตัรบณัฑิต อายรุศาสตร์เขตร้อนและสขุวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายรุศาสตร์เขตร้อนและสขุวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

4 ประกาศนียบตัรอายรุศาสตร์เขตร้อน-

และสขุวิทยา
                             - สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์เขตร้อน
ทางอายรุศาสตร์เขตร้อนและสขุวิทยา

หลกัสตูร 6 เดือน ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
(ไม่ได้ก าหนดอตัราเงินเดือน)

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

มม. 43



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ประกาศนียบตัรบณัฑิตอายรุศาสตร์-

เขตร้อนและสขุวิทยา
                             - สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์เขตร้อน
ทางอายรุศาสตร์เขตร้อนและสขุวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
(เดิมช่ือประกาศนียบตัรอายรุศาสตร์เขตร้อน-

และสขุวิทยา)

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เวชศาสตร์เขตร้อน สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์เขตร้อน

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก พ.บ.

(เดิมช่ือสาขาวิชาอายรุศาสตร์เขตร้อน)

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อายรุศาสตร์เขตร้อน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางอายรุศาสตร์เขตร้อน

หลกัสตูรนานาชาติ

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อายรุศาสตร์เขตร้อน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางอายรุศาสตร์เขตร้อน

หลกัสตูรนานาชาติ
หลกัสตูร 2 ปี (รับหลายพืน้ฐาน)

อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อายรุศาสตร์เขตร้อน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางอายรุศาสตร์เขตร้อน

หลกัสตูร พ.ศ.2534 รับเฉพาะผู้จบ วท.บ.

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อายรุศาสตร์เขตร้อนคลินิก สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายรุศาสตร์เขตร้อนคลินิก

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก พ.บ.

(เดิมช่ือสาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อนคลินิก)

11 ปริญญาอายรุศาสตร์เขตร้อนคลินิก-

มหาบณัฑิต
กมุารเวชศาสตร์เขตร้อน สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางกมุารเวชศาสตร์เขตร้อน
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ +
ปฏิบตัิงานคลินิกอยา่งน้อย 1 ปี

12 ปริญญาอายรุศาสตร์เขตร้อนคลินิก-

มหาบณัฑิต
อายรุศาสตร์เขตร้อนคลินิก สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางอายรุศาสตร์เขตร้อนคลินิก
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ +
ปฏิบตัิงานคลินิกอยา่งน้อย 1 ปี
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต การระบาดคลินิก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางการระบาดคลินิก
 

14 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต อายรุศาสตร์เขตร้อน สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์  
ทางอายรุศาสตร์เขตร้อน

หลกัสตูรนานาชาติ

15 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต อายรุศาสตร์เขตร้อน สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์  
ทางอายรุศาสตร์เขตร้อน

เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน 

16 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต อายรุศาสตร์เขตร้อน สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางอายรุศาสตร์เขตร้อน

 

17 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต อายรุศาสตร์เขตร้อนคลินิก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์  
ทางอายรุศาสตร์เขตร้อนคลินิก

หลกัสตูรนานาชาติ
(เดิมช่ือวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต)

18 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต อายรุศาสตร์เขตร้อนคลินิก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางอายรุศาสตร์เขตร้อนคลินิก

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เวชระเบียน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์
ทางเวชระเบียน

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาปัจจบุนั สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  
ทางภาษาปัจจบุนั

สอนด้วยภาษาองักฤษ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี   
ทางภาษาศาสตร์

สอนด้วยภาษาองักฤษ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เลขานกุารการแพทย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางเลขานกุาร  ทางเลขานกุารการแพทย์
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
(รับรองผู้จบปี 2530 และ 2531 เพียง 2 รุ่น)

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เอเซียอาคเนย์ศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางเอเซียอาคเนย์ศกึษา

สอนด้วยภาษาองักฤษ

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สิทธิมนษุยชน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสิทธิมนษุยชน

หลกัสตูรนานาชาติ

7 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การจดัการอบรม สาขาวิชาการจดัการ  
ทางการจดัการอบรม

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

8 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการสอนวิทยาศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี

9 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการทางการกีฬา สาขาวิชาการจดัการ 
ทางการจดัการทางการกีฬา
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา  ทางพลศกึษา

 

10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จริยศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางจริยศาสตร์ศกึษา

11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางการบริหาร  ทางรัฐประศาสนศาสตร์

12 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ประชากรศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
ทางประชากรศกึษา

เดิมช่ือศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาประชากรศกึษา
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร   ทางบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

เดิมช่ือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

14 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาการศกึษา (ประชากรศกึษา) สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางประชากรศกึษา

เปลี่ยนช่ือเป็นศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาประชากรศกึษา

15 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ศาสนาเปรียบเทียบ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางการศาสนา   ทางศาสนาเปรียบเทียบ

เดิมช่ือปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต

16 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารจดัการด้านการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการบริหารจดัการด้านการศกึษา

หลกัสตูรนานาชาติ

17 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สงัคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางสงัคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสขุ

18 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การศกึษาผู้ ใหญ่และการศกึษาตอ่เน่ือง สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษาผู้ ใหญ่และการศกึษาตอ่เน่ือง

 

19 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สิทธิมนษุยชน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
ทางสิทธิมนษุยชน

หลกัสตูรนานาชาติ

20 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต ประชากรศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางประชากรศาสตร์   ทางประชากรศกึษา

เดิมช่ือศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาพฒันาการศกึษา (ประชากรศกึษา)
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
21 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต อาชญาวิทยาและงานยตุิธรรม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางสงัคมวิทยา  
ทางอาชญาวิทยาและงานยตุิธรรม

22 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สิ่งแวดล้อมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางสิ่งแวดล้อม   ทางสิ่งแวดล้อมศกึษา

 

23 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การศกึษาผู้ ใหญ่และการศกึษาตอ่เน่ือง สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการศกึษาผู้ ใหญ่และการศกึษาตอ่เน่ือง

24 ปริญญาสงัคมศาสตรมหาบณัฑิต การแพทย์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
ทางวิจยัสงัคมศาสตร์
ทางสงัคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสขุ

รับผู้ มีพืน้ปริญญาตรีทัว่ไป ส าหรับผู้ มีคณุวฒิุ
พืน้ฐาน พ.บ., ท.บ.หรือ สพ.บ.อตัราเงินเดือน
เสนอ ก.พ. พิจารณาเป็นราย ๆ ไป
เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาสงัคมศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสขุ

25 ปริญญาสงัคมศาสตรมหาบณัฑิต วิจยัประชากรและสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
ทางสงัคมวิทยา   ทางวิจยัสงัคมศาสตร์
ทางวิจยัประชากรและสงัคม

26 ปริญญาสงัคมศาสตรมหาบณัฑิต สงัคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสขุ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
ทางวิจยัสงัคมศาสตร์
ทางสงัคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสขุ

เดิมช่ือสาขาวิชาการแพทย์
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
27 ปริญญาสงัคมศาสตรมหาบณัฑิต สงัคมศาสตร์สขุภาพ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางสงัคมศาสตร์สขุภาพ
หลกัสตูรนานาชาติ

28 ปริญญาสงัคมศาสตรมหาบณัฑิต สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
ทางสิ่งแวดล้อม   ทางวิจยัสงัคมศาสตร์

29 ปริญญาสงัคมศาสตรมหาบณัฑิต อาชญาวิทยาและงานยตุิธรรม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
ทางสงัคมวิทยา   
ทางอาชญาวิทยาและงานยตุิธรรม

30 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต จริยศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
ทางจริยศาสตร์ศกึษา

 

31 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ศาสนาเปรียบเทียบ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา  
ทางการศาสนา   ทางศาสนาเปรียบเทียบ

32 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ศาสนศกึษา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา  
ทางศาสนศกึษา

หลกัสตูรนานาชาติ

33 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ประชากรศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางประชากรศกึษา

เดิมช่ือศกึษาศาสตรดษุฎีบณัฑิต

34 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สงัคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางสงัคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสขุ
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
35 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต อาชญาวิทยา  การบริหารงานยตุิธรรม-

และสงัคม 
วิชาเอกอาชญาวิทยาและสงัคม

สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
ทางอาชญาวิทยา 
ทางการบริหารงานยตุิธรรมและสงัคม

วิชาเอกจะปรากฏในระเบียบแสดงผลการศกึษา

36 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต อาชญาวิทยา  การบริหารงานยตุิธรรม-

และสงัคม 
วิชาเอกอาชญาวิทยาและการบริหาร-

งานยตุิธรรม

สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
ทางอาชญาวิทยา 
ทางการบริหารงานยตุิธรรมและสงัคม

วิชาเอกจะปรากฏในระเบียบแสดงผลการศกึษา

37 ปริญญาศกึษาศาสตรดษุฎีบณัฑิต ประชากรศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางประชากรศกึษา

38 ปริญญาศกึษาศาสตรดษุฎีบณัฑิต สิ่งแวดล้อมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางสิ่งแวดล้อม   ทางสิ่งแวดล้อมศกึษา

 

39 ปริญญาสงัคมศาสตรดษุฎีบณัฑิต สงัคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสขุ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางวิจยัสงัคมศาสตร์
ทางสงัคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสขุ

 

1 ปริญญาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรพยาบาลเวชปฏิบตัิทัว่ไป                              - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการพยาบาลเวชปฏิบตัิทัว่ไป

หลกัสตูรอบรม 6 เดือน
(ไม่ได้ก าหนดเงินเดือน)

2 อนปุริญญาพยาบาลสาธารณสขุ
(เวชปฏิบตั)ิ

                             - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลสาธารณสขุ

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พยาบาลสาธารณสขุ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางพยาบาลสาธารณสขุ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต โภชนวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร  ทางโภชนวิทยา

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากอนปุริญญา

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสขุศาสตร์ 
วิชาเอกสขุาภิบาล

สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางสขุาภิบาล

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสขุศาสตร์ 
วิชาเอกอาชีวอนามยั

สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางอาชีวอนามยั

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สขุศกึษา สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางสขุศกึษา

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สขุาภิบาล สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางสขุาภิบาล

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยั สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางอาชีวอนามยั

คณะสาธารณสุขศาสตร์
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(พยาบาลสาธารณสขุ)

                             - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
ทางการพยาบาลสาธารณสขุ

 

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(สาธารณสขุศาสตร์)

การบริหารสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางการบริหารสาธารณสขุ

เดิมช่ือสาขาวิชาการให้การบริการทางการแพทย์

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(สาธารณสขุศาสตร์)

โภชนวิทยา สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร  ทางโภชนวิทยา

 

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(สาธารณสขุศาสตร์)

วิทยาศาสตร์สขุาภิบาล สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางวิทยาศาสตร์สขุาภิบาล

เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์-
อนามยัสิ่งแวดล้อม

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(สาธารณสขุศาสตร์)

วิทยาศาสตร์อนามยัสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์  
ทางสิ่งแวดล้อม  
ทางวิทยาศาสตร์อนามยัสิ่งแวดล้อม

เดิมช่ือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุาภิบาล

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(สาธารณสขุศาสตร์)

สขุศกึษา สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางสขุศกึษา

 

16 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(สาธารณสขุศาสตร์)

อนามยัชมุชน สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์  
ทางอนามยัชมุชน

 

17 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(สาธารณสขุศาสตร์)

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางอาชีวอนามยัและความปลอดภยั
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(สาธารณสขุศาสตร์)

อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์  
ทางโภชนวิทยา   ทางอาหารและโภชนาการ
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

 

19 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต                              - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี และหลกัสตูร 4 ปี
(เทียบเข้าศกึษา)

20 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

21 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต                              - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์  

22 ประกาศนียบตัรบณัฑิต พฒันาระบบสารสนเทศสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางพฒันาระบบสารสนเทศสาธารณสขุ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

23 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

สาธารณสขุศาสตร์
การพยาบาลสาธารณสขุเวชปฏิบตัิ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลสาธารณสขุเวชปฏิบตัิ
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

24 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

สาธารณสขุศาสตร์
การพยาบาลอาชีวอนามยั สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลอาชีวอนามยั
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

25 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

สาธารณสขุศาสตร์
โภชนบ าบดั สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางโภชนบ าบดั
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ทางสถิติ   ทางชีวสถิติ
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ  
ทางสิ่งแวดล้อม  ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
สาขาวิชาเฉพาะวิศวกรรมอนามยั-

สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ  
ทางสิ่งแวดล้อม  ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
ทางวิศวกรรมอนามยัสิ่งแวดล้อม

29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการระบาดทางการแพทย์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางวิทยาการระบาดทางการแพทย์

หลกัสตูรนานาชาติ
หลกัสตูร 1 ปี (รับหลายพืน้ฐาน)

อตัราเงินเดือนตามข้อ 21

30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สขุศาสตร์อตุสาหกรรมและความปลอดภยั สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางอาชีวอนามยั
ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ทางสขุศาสตร์อตุสาหกรรมและความปลอดภยั

 

31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สขุาภิบาลสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์  
ทางสิ่งแวดล้อม  ทางสขุาภิบาลสิ่งแวดล้อม

 

32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
(สาธารณสขุศาสตร์)

การบริหารโรงพยาบาล สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการบริหารโรงพยาบาล
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

(สาธารณสขุศาสตร์)

                             - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ เดิมช่ือปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสขุ-

มหาบณัฑิต
34 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

(สาธารณสขุศาสตร์)

การบริหารโรงพยาบาล สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
การบริหารโรงพยาบาล

 

35 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารโรงพยาบาล สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการบริหารโรงพยาบาล

หลกัสตูร 1 ปี (รับหลายพืน้ฐาน)

36 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
(สาธารณสขุศาสตร์)

การบริหารสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
การบริหารสาธารณสขุ

37 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต การวิจยัการสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการวิจยัการสาธารณสขุ

หลกัสตูร 1 ปี (รับหลายพืน้ฐาน)

38 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางทนัตสาธารณสขุ

หลกัสตูร 1 ปี (รับหลายพืน้ฐาน)

39 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
(สาธารณสขุศาสตร์)

บริหารกฎหมายการแพทย์และ-

สาธารณสขุ
สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสขุ

40 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
(สาธารณสขุศาสตร์)

บริหารสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางบริหารสาธารณสขุ

 

41 ปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสขุ-

มหาบณัฑิต
พยาบาลสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางพยาบาลสาธารณสขุ
เปลี่ยนช่ือเป็น วท.ม.(สาธารณสขุศาสตร์)
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
42 ปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสขุ-

มหาบณัฑิต
โภชนวิทยา สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางการอาหาร  ทางโภชนวิทยา
เปลี่ยนช่ือเป็น วท.ม.(สาธารณสขุศาสตร์)

43 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ   (รับหลายพืน้ฐาน)

44 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ (รับหลายพืน้ฐาน)

45 ปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสขุ-

มหาบณัฑิต
โรคติดเชือ้ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางโรคติดเชือ้
เปลี่ยนช่ือเป็น วท.ม.(สาธารณสขุศาสตร์)

46 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
(สาธารณสขุศาสตร์)

โรคติดเชือ้และวิทยาการระบาด สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางโรคติดเชือ้และวิทยาการระบาด

(รับหลายพืน้ฐาน)

47 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต สาธารณสขุทัว่ไป สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางสาธารณสขุทัว่ไป

หลกัสตูร 1 ปี (รับหลายพืน้ฐาน)

48 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต สาธารณสขุมลูฐาน สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางสาธารณสขุมลูฐาน

หลกัสตูรนานาชาติ
(รับหลายพืน้ฐาน)

49 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต สาธารณสขุมลูฐาน สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางสาธารณสขุมลูฐาน

หลกัสตูรนานาชาติ
หลกัสตูร 1 ปี (รับหลายพืน้ฐาน)

50 ปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสขุ-

มหาบณัฑิต
สขุศกึษา สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางสขุศกึษา
เปลี่ยนช่ือเป็น วท.ม.(สาธารณสขุศาสตร์)

51 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
(สาธารณสขุศาสตร์)

สขุศกึษาและพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางสขุศกึษา  
ทางสขุศกึษาและพฤติกรรมศาสตร์

เดิมช่ือ วท.ม.(สาธารณสขุศาสตร์)

สาขาวิชาสขุศกึษา
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
52 ปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสขุ-

มหาบณัฑิต
อนามยัครอบครัว สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางอนามยัครอบครัว
เปลี่ยนช่ือเป็น วท.ม.(สาธารณสขุศาสตร์)

53 ปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสขุ-

มหาบณัฑิต
อนามยัสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางอนามยัสิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนช่ือเป็น วท.ม.(สาธารณสขุศาสตร์)

54 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรดษุฎีบณัฑิต การบริหารสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการบริหารสาธารณสขุ

 

55 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรดษุฎีบณัฑิต การพยาบาลสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการพยาบาลสาธารณสขุ

หลกัสตูรนานาชาติ

56 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรดษุฎีบณัฑิต การพยาบาลสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางการพยาบาลสาธารณสขุ

 

57 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรดษุฎีบณัฑิต บริหารสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางบริหารสาธารณสขุ

หลกัสตูรนานาชาติ

58 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรดษุฎีบณัฑิต ปรสิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางปรสิตวิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ

59 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรดษุฎีบณัฑิต โภชนาการสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางโภชนาการสาธารณสขุ

หลกัสตูรนานาชาติ

มม. 57



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
60 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรดษุฎีบณัฑิต โภชนาการสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางโภชนวิทยา   ทางการอาหาร
ทางโภชนาการสาธารณสขุ

 

61 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิทยาการระบาด สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางวิทยาการระบาด

หลกัสตูรนานาชาติ

62 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิทยาการระบาด สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางวิทยาการระบาด

 

63 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรดษุฎีบณัฑิต สขุศกึษา สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางสขุศกึษา

 

64 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรดษุฎีบณัฑิต สขุศกึษาและพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางสขุศกึษาและพฤติกรรมศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ   
ทางสิ่งแวดล้อม
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

มม. 58



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ  
ทางสิ่งแวดล้อม  
ทางเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดล้อม-

เพ่ือพฒันาชนบท
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ  
ทางสิ่งแวดล้อม
ทางเทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดล้อม-

เพ่ือพฒันาชนบท
4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีทีเ่หมาะสมเพ่ือการพฒันา-

ทรัพยากร
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ  
ทางการจดัการทรัพยากร  ทางสิ่งแวดล้อม
ทางเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมเพ่ือการพฒันา-

ทรัพยากร

 

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ-

สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ  
ทางสิ่งแวดล้อม
ทางการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ-

สิ่งแวดล้อม

หลกัสตูรนานาชาติ
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม-

และทรัพยากร
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
ทางสิ่งแวดล้อม
ทางการจดัการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม-

และทรัพยากร
7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ  
ทางสิ่งแวดล้อม   ทางการจดัการสิ่งแวดล้อม

หลกัสตูรนานาชาติ

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การวางแผนสิ่งแวดล้อมเพ่ือพฒันา-

ชมุชนและชนบท
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ  
ทางสิ่งแวดล้อม
ทางการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพ่ือพฒันา-

ชมุชนและชนบท

เดิมช่ือสาขาวิชาเทคโนโลยีการวางแผน-

สิ่งแวดล้อมเพ่ือพฒันาชนบท

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ  
ทางสิ่งแวดล้อม
ทางเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีทีเ่หมาะสมเพ่ือการ-

พฒันาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ   
ทางสิ่งแวดล้อม
ทางเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมเพ่ือการ-

พฒันาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

11 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ  
ทางสิ่งแวดล้อม  
ทางเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม

หลกัสตูรนานาชาติ

12 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ  
ทางสิ่งแวดล้อม
ทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ
เดิมช่ือวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาการจดัการ
ทางการจดัการ

หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญาการจดัการมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการจดัการ
ทางการจดัการ

หลกัสตูรนานาชาติ
เดิมช่ือศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาวิชาการจดัการ

3 ปริญญาการจดัการมหาบณัฑิต
(Master  of  Management  Program)

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการจดัการ
ทางการจดัการ

หลกัสตูรนานาชาติ

4 ปริญญาการจดัการมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการจดัการ
ทางการจดัการ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทางสิ่งแวดล้อม

หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ศกึษาเป็นภาษาองักฤษ

โครงการวิทยาการจัดการ

โครงการศกึษานานาชาติ
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงพยาบาล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   

ทางการบริหารโรงพยาบาล
หลกัสตูรนานาชาติ

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการบริหารอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาการบริหารสาธารณสขุมลูฐาน-

มหาบณัฑิต
                             - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางการบริหารสาธารณสขุมลูฐาน
หลกัสตูรนานาชาติหลกัสตูร 1 ปี 
(รับหลายพืน้ฐาน)

อตัราเงินเดือนตามข้อ 21

1 ปริญญาสงัคมศาสตรมหาบณัฑิต วิจยัประชากรและการวางแผนครอบครัว สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์
ทางวิจยัประชากรและการวางแผนครอบครัว

หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญาสงัคมศาสตรมหาบณัฑิต วิจยัประชากรอนามยัเจริญพนัธุ์- 
ผู้ติดเชือ้เอชไอวีและโรคเอดส์

สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางวิจยัสงัคมศาสตร์  ทางประชากรศาสตร์
ทางวิจยัประชากรอนามยัเจริญพนัธุ์ผู้ติดเชือ้-

เอชไอวีและโรคเอดส์

หลกัสตูรนานาชาติ
เดิมช่ือสาขาวิชาวิจยัประชากรและ-

การวางแผนครอบครัว

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วิจยัประชากรและสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางวิจยัประชากรและสงัคม

เดิมช่ือสงัคมศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาประชากรและสงัคม

ศนูย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานแห่งอาเซียน (ปัจจุบนัช่ือสถาบนัพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน)

สถาบนัวิจัยประชากรและสังคม
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วิจยัประชากรและอนามยัเจริญพนัธุ์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางวิจยัสงัคมศาสตร์  ทางประชากรศาสตร์
ทางวิจยัประชากรและอนามยัเจริญพนัธุ์

หลกัสตูรนานาชาติ
เดิมช่ือสงัคมศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาวิจยัประชากรอนามยัเจริญพนัธุ์-
ผู้ติดเชือ้เอชไอวีและโรคเอดส์

5 ปริญญาสงัคมศาสตรมหาบณัฑิต ประชากรศาสตร์ 
สาขาวิชาประชากรศาสตร์การแพทย์

สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสงัคมวิทยา  ทางวิจยัสงัคมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์  
ทางประชากรศาสตร์การแพทย์

6 ปริญญาสงัคมศาสตรมหาบณัฑิต ประชากรศาสตร์ 
สาขาวิชาประชากรศาสตร์สงัคม

สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสงัคมวิทยา  ทางวิจยัสงัคมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์  ทางประชากรศาสตร์สงัคม

7 ปริญญาสงัคมศาสตรมหาบณัฑิต ประชากรศาสตร์ 
สาขาวิชาวิจยัประชากรและสงัคม

สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสงัคมวิทยา  ทางวิจยัสงัคมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์ 
ทางวิจยัประชากรและสงัคม

8 ปริญญาสงัคมศาสตรมหาบณัฑิต มานษุยวิทยาประยกุต์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางมานษุยวิทยา   ทางมานษุยวิทยาประยกุต์
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาสงัคมศาสตรมหาบณัฑิต วิจยัประชากรและสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางประชากรศาสตร์   ทางสงัคมวิทยา
ทางวิจยัประชากรและสงัคม
ทางวิจยัสงัคมศาสตร์

 

10 ปริญญาประชากรศาสตรดษุฎีบณัฑิต                     - สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์

 

11 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ประชากรศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์

เดิมช่ือปริญญาประชากรศาสตรดษุฎีบณัฑิต 
ไม่ระบุสาขาวิชา

12 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ประชากรศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ

13 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ประชากรศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์

เดิมช่ือประชากรศาสตรดษุฎีบณัฑิต

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาชนบทศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพฒันาชนบท   ทางพฒันาชนบทศกึษา

 

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมเพ่ือการสื่อสารและ-

การพฒันา
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวฒันธรรมเพ่ือการสื่อสาร-

และการพฒันา

 

สถาบนัวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์  

แขนงวิชาความผิดปกติของการพดูและ-

การได้ยิน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์

 

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ 
แขนงวิชาภาษาศาสตร์ประยกุต์

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์

 

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ 
แขนงวิชาภาษาศาสตร์เอเชียอาคเนย์

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์

 

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์  ทางภาษาศาสตร์ประยกุต์

7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วฒันธรรมศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางวฒันธรรมศกึษา

 

8 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาชนบทศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพฒันาชนบทศกึษา

9 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมเพ่ือการสื่อสาร-

และการพฒันา
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวฒันธรรมเพ่ือการสื่อสาร-

และการพฒันา
10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางอกัษรศาสตร์  ทางภาษาศาสตร์

มม. 66



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ประยกุต์

(การสอนภาษาองักฤษ
เพ่ือจดุมุง่หมายเฉพาะ)

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางอกัษรศาสตร์  ทางภาษาศาสตร์
ทางภาษาศาสตร์ประยกุต์

หลกัสตูรนานาชาติ

12 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วฒันธรรมศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
ทางวฒันธรรมศกึษา

13 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฏีบณัฑิต ภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางอกัษรศาสตร์   ทางภาษาศาสตร์

 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต โภชนวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร   ทางโภชนวิทยา

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

ศกึษาเป็นภาษาองักฤษ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ

 

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต โภชนวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร   ทางโภชนวิทยา

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต โภชนศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร   ทางโภชนศาสตร์

สถาบนัวิจัยโภชนาการ

มม. 67



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อาหารและโภชนาการเพ่ือการพฒันา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการอาหาร   ทางโภชนวิทยา
ทางอาหารและโภชนาการเพ่ือการพฒันา

หลกัสตูรนานาชาติ

7 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต โภชนศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร   ทางโภชนศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ

8 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต โภชนศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโภชนศาสตร์

เดิมช่ือวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งอปุกรณ์การแพทย์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางชา่งอปุกรณ์การแพทย์

(หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวิชาชีพ)

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ประสาทวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางประสาทวิทยาศาสตร์

(รับหลายพืน้ฐาน)

อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อณพูนัธุศาสตร์-พนัธุวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา
ทางอณพูนัธุศาสตร์-พนัธุวิศวกรรมศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อปุกรณ์ชีวการแพทย์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางอปุกรณ์ชีวการแพทย์

 

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ประสาทวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางประสาทวิทยาศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ

สถาบนัวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อณพูนัธุศาสตร์และพนัธุวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา
ทางอณพูนัธุศาสตร์และพนัธุวิศวกรรมศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ

7 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ประสาทวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางประสาทวิทยาศาสตร์

 

8 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ประสาทวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางประสาทวิทยาศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ

9 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต อณพูนัธุศาสตร์และพนัธุวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา
ทางอณพูนัธุศาสตร์และพนัธุวิศวกรรมศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ 
ทางดริุยางคศิลป์   ทางดนตรี

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ดนตรี สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ 
ทางดริุยางคศิลป์   ทางดนตรี

วิทยาลัยดุริยางคศลิป์
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรการสอนภาษามือไทย ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการสอนภาษามือไทย

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

2 ประกาศนียบตัร ลา่ม(ภาษามือไทย) สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางลา่มภาษามือไทย

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต หหูนวกศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางหหูนวกศกึษา

4 ประกาศนียบตัรบณัฑิต บริการสนับสนนุทางวิชาการส าหรับ-

คนตาบอดหรือคนสายตาเลือนลาง
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางบริการสนับสนนุทางวิชาการส าหรับ-

คนตาบอดหรือคนสายตาเลือนลาง
5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต งานบริการฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพิการ สาขาวิชากายภาพบ าบดั 

ทางงานบริการฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพิการ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 
ทางพลศกึษา  ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศาสนศกึษา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางศาสนศกึษา

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

วิทยาลัยศาสนศกึษา

วิทยาลัยราชสุดา

มม. 70



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต นิติวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางนิติวิทยาศาสตร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาการมนษุย์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
ทางพฒันาการมนษุย์

1 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบญัชี

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาแพทยศาสตร์

3 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

4 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

5 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลราชบุรี

บณัฑิตวิทยาลัย

วิทยาเขตกาญจนบุรี

สถาบนัสมทบ สถาบนัพระบรมราชชนก
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง
วิทยาลยัพยาบาลฯราชบุรี
วิทยาลยัพยาบาลฯจกัรีรัช
วิทยาลยัพยาบาลฯศรีธัญญา

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง 
วิทยาลยัพยาบาลฯสพุรรณบุรี

4 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง 
วิทยาลยัพยาบาลฯเพชรบุรี

5 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลฯจกัรีรัช
6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต งานบริการฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพิการ สาขาวิชากายภาพบ าบดั

ทางงานบริการฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพิการ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากอนปุริญญา-

ทางการพยาบาล

สถาบนัสมทบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

สถาบนัสมทบ วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก

มม. 72



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต                              - สาขาวิชาแพทยศาสตร์ หลกัสตูรสมทบกรมแพทย์ทหารบก
วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฏุเกล้า

2 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-
การแพทย์คลีนิค

กมุารเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกมุารเวชศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

3 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-
การแพทย์คลีนิค

จิตเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจิตเวชศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

4 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-
การแพทย์คลีนิค

พยาธิวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

5 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-
การแพทย์คลีนิค

รังสีวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางรังสีวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

6 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-
การแพทย์คลีนิค

ศลัยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศลัยศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

7 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-
การแพทย์คลีนิค

สตูิศาสตร์และนรีเวชวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางสตูิศาสตร์และนรีเวชวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

8 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-
การแพทย์คลีนิค

โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

9 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-
การแพทย์คลีนิค

อายรุศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายรุศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

สถาบนัสมทบมหาวิทยาลัยมหดิล  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
เวชศาสตร์ฟืน้ฟู สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์ฟืน้ฟู
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

11 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
จกัษุวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางจกัษุวิทยา
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

12 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
วิสญัญีวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางวิสญัญีวิทยา
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

13 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
เวชปฏิบตัิทัว่ไป สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชปฏิบตัิทัว่ไป
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
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                                                             15. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มีคณะวชิาทัง้หมด  5  คณะ   คอื    คณะธุรกิจการเกษตร     คณะผลติกรรมการเกษตร     คณะวทิยาศาสตร์     อตุสาหกรรมเกษตร

การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่งๆ ของมหาวทิยาลบัแม่โจ้ มีดงันี ้

3. ประกาศนียบตัรบณัฑิต/ประกาศนียบตัรชัน้สงู หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืน

คณะวศิวกรรมและอตุสาหกรรมเกษตร  และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1. ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 7,940 บาท

2. ปริญญาภมิูสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต หรือ ปริญญาตรี หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

    ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 8,700 บาท

    ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 8,700 บาท
4. ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 9,700 บาท
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต สง่เสริมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสง่เสริมการเกษตร

 

2 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต เทคโนโลยีและอตุสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร   ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหาร
ทางเทคโนโลยีและอตุสาหกรรมอาหาร

ปรับปรุงเป็นวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมอาหาร

3 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ทางเทคโนโลยีการเกษตร

ปรับปรุงเป็นวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ์

4 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต บริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางบริหารธุรกิจเกษตร
ทางเทคโนโลยีและอตุสาหกรรมอาหาร

5 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
ทางเทคโนโลยีและอตุสาหกรรมอาหาร

ปรับปรุงเป็นวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

คณะธุรกิจการเกษตร
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต เทคโนโลยีอตุสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการอาหาร   ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหาร
ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรมอาหาร

7 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต สง่เสริมการเกษตร มีสาขาวิชาย่อย 
7 สาขา ดงันี ้

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  - หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู
 - สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศกึษา

สาขาพืชไร่ ทางเทคโนโลยีการเกษตร  ทางพืชไร่
ทางสง่เสริมการเกษตร

สาขาพืชสวนประดบั ทางเทคโนโลยีการเกษตร 
ทางสง่เสริมการเกษตร ทางพืชสวนประดบั

สาขาพืชผกั ทางเทคโนโลยีการเกษตร 
ทางสง่เสริมการเกษตร  ทางพืชผกั

สาขาสตัว์ปีก ทางเทคโนโลยีการเกษตร 
ทางสง่เสริมการเกษตร  ทางสตัว์ปีก

สาขาโคนม ทางเทคโนโลยีการเกษตร 
ทางสง่เสริมการเกษตร  ทางโคนม

สาขาบริหารธุรกิจเกษตร ทางบริหารธุรกิจเกษตร
สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจการเกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจการเกษตร
 

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

 

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทัว่ไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจดัการทัว่ไป

 

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

12 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
13 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอตุสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร  ทางการอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหาร 
ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรมอาหาร

ปรับปรุงจากปริญญาเทคโนโลยีการเกษตร
บณัฑิต  สาขาเทคโนโลยีและอตุสาหกรรม-

อาหาร

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สง่เสริมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางสง่เสริมการเกษตร

(หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี) เดิมช่ือเทคโนโลย-ี

การเกษตรบณัฑิต สาขาสง่เสริมการเกษตร
15 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
ปรับปรุงจากปริญญาเทคโนโลยีการเกษตร-

บณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ปรับปรุงจากปริญญาเทคโนโลยีการเกษตร-

บณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
17 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การประมง(การเพาะเลีย้งสตัว์น า้) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการประมง ทางการเพาะเลีย้งสตัว์น า้
18 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร  ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เดิมช่ือสาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมอาหาร

19 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต พฒันาการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ 
ทางพฒันาการทอ่งเที่ยว ทางการทอ่งเที่ยว
ทางบริหารธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

21 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
22 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
23 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การจดัการและการประเมินผลโครงการ สาขาวิชาการจดัการ

ทางการจดัการและการประเมินผลโครงการ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
24 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์   
ทางเทคโนโลยีการเกษตร

25 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรมหาบณัฑิต สง่เสริมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีการเกษตร   
ทางสง่เสริมการเกษตร

26 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สง่เสริมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางสง่เสริมการเกษตร
ปรับปรุงจากปริญญาเทคโนโลยีการเกษตร-

มหาบณัฑิต  สาขาสง่เสริมการเกษตร
29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ปรับปรุงจากปริญญาเทคโนโลยีการเกษตร-

มหาบณัฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต บริหารการเกษตรและป่าไม้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร   ทางบริหารการเกษตรและป่าไม้
31 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการพฒันา สาขาวิชาการจดัการ

ทางการบริหาร  ทางการบริหารการพฒันา
32 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
33 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฏบีณัฑิต การวางแผนและพฒันาชนบท สาขาวิชาการจดัการ 

ทางการวางแผนและพฒันาชนบท

1 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต โคนมและโคเนือ้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสตัว์
ทางสตัวบาล   ทางสตัวศาสตร์   
ทางโคนมและโคเนือ้ ทางการเกษตร
ทางเทคโนโลยีการเกษตร

เปลี่ยนเป็น ทล.บ. (สตัวศาสตร์)

2 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต โคเนือ้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสตัว์
ทางการเกษตร   ทางสตัวบาล   
ทางสตัวศาสตร์   ทางโคเนือ้
ทางเทคโนโลยีการเกษตร

เปลี่ยนเป็น ทล.บ. (สตัวศาสตร์)

3 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตสกุร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสตัว์ 
ทางการเกษตร   ทางสตัวบาล
ทางสตัวศาสตร์   ทางเทคโนโลยีการผลิตสกุร

4 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต ประมงน า้จืด สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง   ทางประมงน า้จืด
ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัร-

วิชาชีพชัน้สงู (เกษตรกรรม) หรือ
ประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยมเกษตรกรรม

คณะผลิตกรรมการเกษตร

มจ. 7



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต พืชผกั สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการเกษตร   ทางพืชผกั
ทางเทคโนโลยีการเกษตร

เปลี่ยนเป็น ทล.บ. (พืชศาสตร์)

6 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต พืชสวนประดบั สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ทางการเกษตร   ทางพืชสวนประดบั
ทางเทคโนโลยีการเกษตร

เปลี่ยนเป็น ทล.บ. (พืชศาสตร์)

7 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต เทคโนโลยีภมิูทศัน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ทางเทคโนโลยีภมิูทศัน์
ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี ตอ่จาก
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (เกษตรกรรม) 

หรือประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยม
8 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต สตัว์ปีก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการเกษตร   ทางสตัวศาสตร์
ทางสตัวบาล   ทางสตัว์ปีก
ทางเทคโนโลยีการเกษตร

9 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต ไม้ผล สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์   ทางไม้ผล   
ทางเทคโนโลยีการเกษตร
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต พืชไร่นา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางพืชศาสตร์    ทางพืชไร่นา   
ทางเทคโนโลยีการเกษตร

11 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต สตัวศาสตร์(สกุร) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสตัวศาสตร์    ทางสตัวบาล   
ทางสกุร    ทางเทคโนโลยีการเกษตร

ปรับปรุงเป็นวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาสตัวศาสตร์ (การผลิตสกุร)

12 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต สตัวศาสตร์(สตัว์ปีก) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสตัวศาสตร์   ทางสตัวบาล   
ทางสตัว์ปีก   ทางเทคโนโลยีการเกษตร

ปรับปรุงเป็นวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาสตัวศาสตร์ (สตัว์ปีก)

13 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต พืชศาสตร์(พืชไร่) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์   ทางพืชไร่
ทางเทคโนโลยีการเกษตร

ปรับปรุงเป็นวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาพืชศาสตร์ (พืชไร่)

14 ปริญญาภมิูสถาปัตยกรรมศาสตร-

บณัฑิต
ภมิูสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทางภมิูสถาปัตยกรรม
หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สตัวศาสตร์(อาหารสตัว์) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการเกษตร   ทางสตัวศาสตร์
ทางสตัวบาล   ทางอาหารสตัว์

มจ. 9



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การประมง(ชีววิทยาการประมง) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการประมง   ทางชีววิทยา 
ทางชีววิทยาการประมง

17 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อารักขาพืช(โรคพืชวิทยา) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการเกษตร   ทางอารักขาพืช
ทางโรคพืชวิทยา

 

18 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การประมง(การจดัการประมง) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการประมง   ทางการจดัการประมง

 

19 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พืชศาสตร์(พืชสวนประดบั) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางพืชศาสตร์  ทางพืชสวนประดบั

 

20 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พืชศาสตร์(พืชผกั) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางพืชศาสตร์   ทางพืชผกั

 

21 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สตัวศาสตร์(การผลิตสกุร) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางสตัวศาสตร์    ทางสตัวบาล   
ทางการผลิตสกุร

22 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การประมง(การเพาะเลีย้งสตัว์น า้) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการประมง    ทางชีววิทยา   
ทางการเพาะเลีย้งสตัว์น า้
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
23 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อารักขาพืช(กีฏวิทยา) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางอารักขาพืช   ทางกีฏวิทยา
24 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สตัวศาสตร์(โคนมและโคเนือ้) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางสตัวศาสตร์   ทางสตัวบาล    
ทางโคนมและโคเนือ้

25 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พืชศาสตร์(พืชไร่) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางพืชศาสตร์    ทางพืชไร่

26 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สตัวศาสตร์(สตัว์ปีก) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการเกษตร   ทางสตัวศาสตร์
ทางสตัวบาล   ทางสตัว์ปีก

27 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พืชศาสตร์(ไม้ผล) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางพืชศาสตร์    ทางไม้ผล

28 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางชีววิทยา

29 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

กีฏวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางกีฏวิทยา

30 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

ปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์

มจ. 11



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
31 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

โรคพืชวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางโรคพืชวิทยา  ทางโรคพืช

เดิมช่ือปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
สาขาวิชาอารักขาพืช(โรคพืชวิทยา)

32 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรมหาบณัฑิต พืชไร่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์   ทางพืชไร่

33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พืชไร่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางพืชศาสตร์   ทางพืชไร่

34 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางพืชศาสตร์   ทางพืชสวน

35 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การผลิตสตัว์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางสตัวบาล   ทางสตัวศาสตร์ 
ทางการผลิตสตัว์

36 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการทรัพยากรการเกษตร-

และสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทางการจดัการทรัพยากรการเกษตรและ-

สิ่งแวดล้อม     ทางสิ่งแวดล้อม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
37 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การใช้ที่ดินและการจดัการ-

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยืน
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทางการใช้ที่ดินและการจดัการ-
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยืน ทางการเกษตร

38 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีทางอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร  
เทคโนโลยีทางอาหาร  ทางการอาหาร

39 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีเมล็ดพนัธุ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
ทางการเกษตร  ทางเทคโนโลยีเมล็ดพนัธุ์

40 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางปฐพีวิทยา  ทางปฐพีศาสตร์

41 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พืชไร่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
ทางพืชไร่  ทางพืชศาสตร์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ทางสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  ทางคอมพิวเตอร์
 

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

 

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางอตุสาหกรรมเกษตร    
ทางเทคโนโลยีการเกษตร 
ทางเทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว

 

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเกษตร

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมอาหาร  ทางการอาหาร

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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                                        1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 7,940  บาท

16. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
                                        มีส านกัวชิาทัง้หมด  5  ส านกัวชิา  คอื   ส านกัวชิาการจดัการ (เดมิช่ือส านกัวชิาวทิยาการจดัการ)   ส านกัวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                   ส านกัวชิาวทิยาศาสตร์   ส านกัวชิาศลิปศาสตร์    และส านกัวชิาอตุสาหกรรมเกษตร (เดมิช่ือส านกัวชิาเทคโนโลยีการเกษตร)

                                        การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง   มีดงันี ้

                                        2.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 9,700  บาท

มฟล. 1



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการการท่องเทีย่ว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการการท่องเทีย่ว

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี
4 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
5 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

ส านักวิชาการจัดการ  (เดมิช่ือส านักวิชาวิทยาการจัดการ)

ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มฟล. 2



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอตุสาหกรรมเซรามิก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเซรามิก

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชานิติศาสตร์
2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโภชนวิทยา  ทางเทคโนโลยีการอาหาร
ทางการอาหาร

ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  (เดมิช่ือส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

ส านักวิชาศลิปศาสตร์

มฟล. 3



17.  มหาวิทยาลัยรามค าแหง
                                มีคณะวชิาทัง้หมด  9  คณะ และ 1 สถาบนั คอื   คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน  คณะนิตศิาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ  คณะมนษุยศาสตร์  
          คณะรัฐศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์  คณะวศิวกรรมศาสตร์  คณะศกึษาศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์  และสถาบนัการศกึษานานาชาติ

                                ก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัรามค าแหง  มีดงันี ้

                                2.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  7,940  บาท

                                3.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 8,700  บาท

                                4.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 9,700 บาท

                                1.  อนปุริญญา หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  7,100  บาท

                                5.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากปริญญาโท  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 13,110 บาท

มร.  1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 
ทางสื่อสารมวลชน
ทางเทคโนโลยีการพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน
ทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาพยนตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน  ทางภาพยนตร์

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน
ทางวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วิทยแุละโทรทศัน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน   ทางวิทยแุละโทรทศัน์

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน  ทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน   ทางสื่อสารมวลชน

คณะเทคโนโลยกีารส่ือสารมวลชน

มร.  2



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนปุริญญานิติศาสตร์ - สาขาวิชานิติศาสตร์
2 ประกาศนียบตัรบณัฑิต กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา-

ธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศ-

และอนญุาโตตลุาการ

สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา-

ธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศ-

และอนญุาโตตลุาการ
3 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชานิติศาสตร์
4 ประกาศนียบตัรบณัฑิต กฎหมายมหาชน สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ทางกฏหมายมหาชน
5 ประกาศนียบตัรบณัฑิต กฎหมายธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ทางกฏหมายธุรกิจ
6 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชานิติศาสตร์
7 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต บริหารงานยตุิธรรม สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ทางบริหารงานยตุิธรรม
8 ปริญญานิติศาสตรดษุฎบีณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

มร.  3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์

2 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร

3 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการตลาด

4 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารทัว่ไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบริหารทัว่ไป

5 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบญัชี 

6 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ อตุสาหกรรมการบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางอตุสาหกรรมการบริการ

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการทอ่งเที่ยว

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ

คณะบริหารธุรกิจ

มร.  4



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การโฆษณา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางสื่อสารมวลชน   ทางการโฆษณา
10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการเงินและการธนาคาร
11 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการตลาด
12 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการบริหาร   ทางการบริหารทรัพยากรมนษุย์
13 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารทัว่ไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการบริหาร   ทางการบริหารทัว่ไป
14 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการบญัชี
15 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การประกันภยั สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการประกันภยั
16 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางนิเทศศาสตร์    ทางการประชาสมัพนัธ์
17 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาอตุสาหกรรมการบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางอตุสาหกรรมการบริการ

มร.  5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
19 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรภาษาองักฤษ
20 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางบรรณารักษศาสตร์

2 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี 
ทางประวตัิศาสตร์

3 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาไทย

4 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาฝร่ังเศส

5 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ภาษาเยอรมนั สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาเยอรมนั

6 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาองักฤษ

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จีนศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
ทางจีนศกึษา

คณะมนุษยศาสตร์

มร.  6



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษารัสเซีย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษารัสเซีย
9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาสเปน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาสเปน
10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร
11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศกึษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

ทางสารนิเทศศาสตร์    ทางสารสนเทศศกึษา
12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษ์ศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางบรรณารักษ์ศาสตร์
13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี 

ทางประวตัิศาสตร์
14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ปรัชญา สาขาวิชาปรัญา ศาสนา เทววิทยา 

ทางปรัชญา
15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาไทย
16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  

ทางภาษาฝร่ังเศส

มร.  7



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเยอรมนั สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  

ทางภาษาเยอรมนั
18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  

ทางภาษาองักฤษ
19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์  

ทางสงัคมวิทยา    
ทางสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน

21 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี 
ทางประวตัิศาสตร์

22 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาเยอรมนัในฐานะภาษา-

ตา่งประเทศ
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาเยอรมนั
ทางภาษาเยอรมนัในฐานะภาษาตา่งประเทศ

23 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การแปล สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  
ทางการแปล

24 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ไทยศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์  
ทางไทยศกึษา

มร.  8



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
25 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางบรรณารักษศาสตร์   ทางสารนิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

26 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาองักฤษ 
ทางภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร

27 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต สงัคมวิทยา สาขาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสงัคมวิทยา

1 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร์) บริหารการพฒันาชมุชน สาขาวิชารัฐศาสตร์

ทางการบริหารการพฒันาชมุชน 
(หลกัสตูรตอ่เน่ือง)

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ (เน้นการปกครอง) สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

ทางการปกครอง
5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ (เน้นบริหารงานบคุคล) สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

ทางการบริหาร   ทางบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

มร.  9



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
8 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการงานสาธารณะ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

ทางการจดัการงานสาธารณะ
9 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

10 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
11 ปริญญารัฐประศาสนศาสตร-

ดษุฎบีณัฑิต
- สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร    ทางบริหารรัฐกิจ

1 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ทางคณิตศาสตร์

2 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี

3 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา

4 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์

มร.  10



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ สถิติศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางสถิติศาสตร์
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การวิจยัด าเนินงาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์    ทางการวิจยัด าเนินงาน
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ทางด้านวิธีจดัหมู่และ-

การหาคา่เหมาะที่สดุ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ทางคณิตศาสตร์ 
ทางคณิตศาสตร์ทางด้านวิธีจดัหมู-่
และการหาคา่เหมาะที่สดุ

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ    ทางชีววิทยา

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีวสัดุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเทคโนโลยีวสัดุ

มร.  11



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร 
ทางการอาหาร   ทางเทคโนโลยีอาหาร

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางฟิสิกส์

16 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

17 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทางสิ่งแวดล้อม    ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

18 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
 ทางคอมพิวเตอร์   ทางศาสตร์คอมพิวเตอร์

19 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ทางสถิติ

20 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
วิชาเอกการวิจยัด าเนินงาน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการวิจยัด าเนินงาน    ทางเทคโนโลยีการเกษตร

มร.  12



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
21 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

วิชาเอกเทคโนโลยีการจดัการศตัรูพืช
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร   ทางเทคโนโลยีการเกษตร 
ทางการจดัการศตัรูพืช
ทางเทคโนโลยีการจดัการศตัรูพืช

วิชาเอกจะปรากฏในระเบยีนผลการศกึษา

22 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสตัว์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร    ทางเทคโนโลยีการเกษตร 
ทางสตัวบาล    ทางเทคโนโลยีการผลิตสตัว์

วิชาเอกจะปรากฏในระเบยีนผลการศกึษา

23 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
วิชาเอกเทคโนโลยีเกษตรทัว่ไป

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร    ทางเทคโนโลยีการเกษตร 
ทางการเกษตรทัว่ไป   ทางเทคโนโลยีเกษตรทัว่ไป

วิชาเอกจะปรากฏในระเบยีนผลการศกึษา

24 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
วิชาเอกเทคโนโลยีพืชไร่

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร  ทางเทคโนโลยีการเกษตร  
ทางพืชไร่  ทางเทคโนโลยีพืชไร่

วิชาเอกจะปรากฏในระเบยีนผลการศกึษา

25 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
วิชาเอกเทคโนโลยีพืชสวน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร   ทางเทคโนโลยีการเกษตร 
ทางพืชสวน    ทางเทคโนโลยีพืชสวน

วิชาเอกจะปรากฏในระเบยีนผลการศกึษา

26 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี

มร.  13



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
27 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต รังสีเทคนิค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางรังสีเทคนิค
หลกัสตูรตอ่เน่ือง

28 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ทางสถิติ    ทางสถิติศาสตร์

29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ทางคณิตศาสตร์

30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ภายภาพ 
ทางเคมี   ทางเคมีประยกุต์

31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา

32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี   ทางเคมีประยกุต์

33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางฟิสิกส์

34 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ระบบสนบัสนนุการตดัสินใจ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ทางระบบสนบัสนนุการตดัสินใจ

35 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สารสนเทศทางสขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางสารสนเทศทางสขุภาพ

มร.  14



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
36 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เคมีประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี    ทางเคมีประยกุต์

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมการจดัการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการจดัการ

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์    ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มร.  15



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ (จิตวิทยา) จิตวิทยาการให้บริการปรึกษาและ-

แนะแนว
สาขาวิชา -
ทางจิตวิทยา 
ทางจิตวิทยาการให้บริการปรึกษาและแนะแนว

2 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ (จิตวิทยา) จิตวิทยาสงัคม สาขาวิชา -
ทางจิตวิทยา    ทางจิตวิทยาสงัคม

3 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ (ภมิูศาสตร์) ภมิูศาสตร์แผนที่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางภมิูศาสตร์    ทางภมิูศาสตร์แผนที่

4 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ (ภมิูศาสตร์) ภมิูศาสตร์เศรษฐกิจสงัคม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางภมิูศาสตร์    ทางภมิูศาสตร์เศรษฐกิจสงัคม

5 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาสงัคม
วิชาเอกจิตวิทยาสงัคม

สาขาวิชา -
ทางจิตวิทยา    ทางจิตวิทยาสงัคม

6 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาสงัคม
วิชาเอกจิตวิทยาให้ค าปรึกษาและแนะแนว

สาขาวิชา -
ทางจิตวิทยา 
ทางจิตวิทยาให้ค าปรึกษาและแนะแนว

7 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภมิูศาสตร์
วิชาเอกภมิูศาสตร์แผนที่

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางภมิูศาสตร์    ทางภมิูศาสตร์แผนที่

คณะศึกษาศาสตร์

มร.  16



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภมิูศาสตร์

วิชาเอกภมิูศาสตร์เศรษฐกิจสงัคม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางภมิูศาสตร์    ทางภมิูศาสตร์เศรษฐกิจสงัคม

9 อนปุริญญาศกึษาศาสตร์ คณิต-วิทย์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางคณิต-วิทย์

10 อนปุริญญาศกึษาศาสตร์ คณิต-วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางคณิต-วิทยาศาสตร์

11 อนปุริญญาศกึษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางคณิตศาสตร์

12 อนปุริญญาศกึษาศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางประวตัิศาสตร์

13 อนปุริญญาศกึษาศาสตร์ พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางพลศกึษา

มีวิชาโท

14 อนปุริญญาศกึษาศาสตร์ พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางพลศกึษา

สายเดียว

15 อนปุริญญาศกึษาศาสตร์ พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางพลศกึษา

16 อนปุริญญาศกึษาศาสตร์ พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางพลศกึษา

ไมมี่วิชาโท

มร.  17



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 อนปุริญญาศกึษาศาสตร์ ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภาษาไทย
18 อนปุริญญาศกึษาศาสตร์ ภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภาษาองักฤษ
19 อนปุริญญาศกึษาศาสตร์ ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภมิูศาสตร์
20 อนปุริญญาศกึษาศาสตร์ วดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางวดัผลการศกึษา
21 อนปุริญญาศกึษาศาสตร์ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางสงัคมศาสตร์
22 อนปุริญญาศกึษาศาสตร์ สงัคมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางสงัคมศกึษา
23 อนปุริญญาศกึษาศาสตร์ สขุศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางสขุศกึษา
24 อนปุริญญาศกึษาศาสตร์ โสตทศันศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางโสตทศันศกึษา

มร.  18



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
25 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนว สาขาวิชา -

ทางจิตวิทยา 
ทางจิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนว

26 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (จิตวิทยา) จิตวิทยาการให้บริการแนะแนว สาขาวิชา -
ทางจิตวิทยา 
ทางจิตวิทยาการให้บริการแนะแนว

27 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาคลินิคและชมุชน สาขาวิชา -
ทางจิตวิทยา    ทางจิตวิทยาคลินิก
ทางจิตวิทยาคลินิกและชมุชน

28 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาพฒันาการ สาขาวิชา -
ทางจิตวิทยา   ทางจิตวิทยาพฒันาการ

29 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาสงัคม สาขาวิชา - 
ทางจิตวิทยา    ทางจิตวิทยาสงัคม

30 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (จิตวิทยา) จิตวิทยาสงัคม สาขาวิชา -
ทางจิตวิทยา   ทางจิตวิทยาสงัคม

31 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางภมิูศาสตร์

มร.  19



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
32 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (ภมิูศาสตร์) ภมิูศาสตร์แผนที่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางภมิูศาสตร์    ทางภมิูศาสตร์แผนที่
33 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (ภมิูศาสตร์) ภมิูศาสตร์เศรษฐกิจสงัคม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางภมิูศาสตร์    ทางภมิูศาสตร์เศรษฐกิจสงัคม
34 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต 

(ศกึษาศาสตร์)

วดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางวดัผลการศกึษา

35 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ศกึษาศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
36 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต

(ศกึษาศาสตร์)

การสอนพลานามยั 
(สายเดียวหรือวิชาโทสาขาวิชาอ่ืน)

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางพลศกึษา   ทางการสอนพลานามยั

เปลี่ยนช่ือเป็นปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต 
(พลศกึษา)

37 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 
(ศกึษาศาสตร์)

การสอนภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางภาษาไทย   ทางการสอนภาษาไทย

38 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต
(ศกึษาศาสตร์)

การสอนภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางภาษาองักฤษ   ทางการสอนภาษาองักฤษ

39 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
40 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต คณิต-วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคณิต-วิทยาศาสตร์
41 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคณิตศาสตร์

มร.  20



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
42 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ธุรกิจศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางบริหารธุรกิจ    ทางธุรกิจศกึษา
43 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางประวตัิศาสตร์
44 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภาษาไทย
45 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภาษาฝร่ังเศส
46 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภาษาองักฤษ
47 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภมิูศาสตร์
48 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต วดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางวดัผลการศกึษา
49 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
50 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต สงัคมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางสงัคมศกึษา

มร.  21



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
51 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต สขุศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางสขุศกึษา
52 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต โสตทศันศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางโสตทศันศกึษา
53 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ สาขาวิชา -

ทางจิตวิทยา   
ทางจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ

54 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางภมิูศาสตร์

55 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สขุศกึษา สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางสขุศกึษา

56 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต การศกึษาเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษาเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนษุย์

เดิมช่ือสาขาวิชาการศกึษาตอ่เน่ือง

57 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางโสตทศันศกึษา   ทางเทคโนโลยีการศกึษา

58 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ประถมศกึษา (เทคโนโลยีการศกึษา) สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางประถมศกึษา    ทางโสตทศันศกึษา  
ทางเทคโนโลยีการศกึษา

มร.  22



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
59 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางวิชาชีพครู
60 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา สาขาวิชา -

ทางจิตวิทยา    ทางจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา
61 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาพฒันาการ สาขาวิชา -

ทางจิตวิทยา    ทางจิตวิทยาพฒันาการ
62 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาองค์การและอตุสาหกรรม สาขาวิชา -

ทางจิตวิทยา   
ทางจิตวิทยาองค์การและอตุสาหกรรม

63 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางภมิูศาสตร์

64 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การวดัและประเมินผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการวดัและประเมินผลการศกึษา

65 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางโสตทศันศกึษา   ทางเทคโนโลยีการศกึษา

66 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางหลกัสตูรและการสอน

มร.  23



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
67 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการบริหารการศกึษา
68 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การอดุมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการอดุมศกึษา
69 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การศกึษานอกโรงเรียน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษานอกโรงเรียน
70 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางพลศกึษา
71 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การศกึษาตอ่เน่ือง สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษาตอ่เน่ือง
72 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา สาขาวิชา -

ทางจิตวิทยา    ทางจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา
73 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาคลินิคและชมุชน สาขาวิชา -

ทางจิตวิทยา    ทางจิตวิทยาคลินิก
ทางจิตวิทยาคลินิกและชมุชน

74 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ สาขาวิชา -
ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ

มร.  24



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
75 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางภมิูศาสตร์
76 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต คหกรรมศาสตร์เพ่ือพฒันาชมุชน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์เพ่ือพฒันาชมุชน

77 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการบริหารการศกึษา

78 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การวิจยัการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการวิจยัการศกึษา

79 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การศกึษาตอ่เน่ือง สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษาตอ่เน่ือง

80 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางพลศกึษา

81 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต พืน้ฐานการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางพืน้ฐานการศกึษา

82 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางหลกัสตูรและการสอน

มร.  25



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
83 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ สาขาวิชา -

ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ

84 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีทางการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา

85 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิจยัการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางวิจยัการศกึษา

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางทฤษฎเีศรษฐศาสตร์
3 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์เศรษฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางประวตัิศาสตร์เศรษฐกิจ
4 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์การคลงั สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์การคลงั
5 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์การเงิน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน

คณะเศรษฐศาสตร์

มร.  26



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์การพฒันา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์การพฒันา
7 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
8 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
9 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนษุย์
10 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ
11 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์อตุสาหกรรม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์อตุสาหกรรม
12 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
13 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มร.  27



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 
ทางสื่อสารมวลชน
ทางเทคโนโลยีการพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน  ทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาพยนตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน    ทางภาพยนตร์

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน 
ทางวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วิทยแุละโทรทศัน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน    ทางวิทยแุละโทรทศัน์

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

6 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรภาษาองักฤษ

สถาบันการศึกษานานาชาติ

มร.  28



18.  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
                                  มีคณะวชิาทัง้หมด  9  ส านกัวชิา  คอื   ส านกัวชิาการจดัการ   ส านกัวชิาเทคโนโลยีการเกษตร   ส านกัวชิาพยาบาลศาสตร์ 

           ส านกัวชิาวทิยาศาสตร์   ส านกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์และทรัพยากร   ส านกัวชิาศลิปศาสตร์   ส านกัวชิาสหเวชศาสตร์และสาธารณสขุศาสตร์  
           ส านกัวชิาสารสนเทศศาสตร์   และโครงการประกาศนียบตัรบณัฑิต 

                                  การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  มีดงันี ้

                                  1. ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 7,940  บาท
                                  2. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 8,700  บาท
                                  3. ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 9,700  บาท
                                  4. ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากปริญญาโท  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 13,110  บาท

มวล. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการการทอ่งเที่ยว

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี

4 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

5 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การจดัการการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการจดัการการทอ่งเที่ยว

6 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การจดัการทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาการจดัการ
ทางการจดัการทรัพยากรมนษุย์

7 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

8 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบญัชีและการภาษีอากร สาขาวิชาการบญัชี
ทางการบญัชีและการภาษีอากร

9 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ส านักวิชาการจัดการ

มวล. 2



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ทางพืชศาสตร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตสตัว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสตัว์
ทางการเกษตร   ทางสตัวศาสตร์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตสตัว์น า้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสตัว์
ทางการเกษตร   ทางการประมง
ทางเทคโนโลยีการผลิตสตัว์น า้

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ทางชีววิทยา

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางเทคโนโลยีอาหาร   ทางการอาหาร

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ   ทางชีววิทยา

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร   ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร

ส านักวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร

มวล. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
9 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการเกษตร   ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิสิกส์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์   ทางวิทยาศาสตร์เชิงค านวณ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ศกึษา(ฟิสิกส์) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ศกึษา   ทางฟิสิกส์

5 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

มวล. 4



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสิกส์
7 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์  ทางวิทยาศาสตร์เชิงค านวณ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการจดัการทรัพยากร-

ทะเลและชายฝ่ัง
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางเทคโนโลยีการจดัการทรัพยากรทะเล-

และชายฝ่ัง
2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวสัดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวสัดุ
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมกระบวนการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมกระบวนการ
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร  (ช่ือเดิม ส านักวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและทรัพยากร)

มวล. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า - การวดัคมุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า - การวดัคมุ

เดิมช่ือปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า - โทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า - โทรคมนาคม

เดิมช่ือปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้าก าลงั

เดิมช่ือปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์

เดิมช่ือปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

12 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวสัดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวสัดุ

มวล. 6



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วฒันธรรมศกึษา สาขาวิชาศิลปะ วฒันธรรม
ทางวฒันธรรมศกึษา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อนามยัสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางอนามยัสิ่งแวดล้อม
ทางสิ่งแวดล้อม

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางอาชีวอนามยัและความปลอดภยั

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

2 ปริญญาสารสนเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางนิเทศศาสตร์

ส านักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ส านักวิชาศิลปศาสตร์

มวล. 7



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาสารสนเทศศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ
4 ปริญญาสารสนเทศศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศกึษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารนิเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศศกึษา

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การจดัการและการประเมินโครงการ สาขาวิชาการจดัการ
ทางการจดัการและการประเมินโครงการ

โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิต

มวล. 8



   สถาบนัพฒันาการทอ่งเทีย่วเพ่ืออนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม สถาบนัวจิยัพฤตกิรรมศาสตร์ สถาบนัทกัษิณคดศีกึษา และสถาบนัสมทบ วทิยาลยัพยาบาลกรุงเทพ

                             5.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  9,700  บาท  
                             6.  ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  6  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืน ไม่สงูกวา่ 9,700  บาท
                             7.  ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  6  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  9,700  บาท  

                                  8.1. ผู้ทีมี่พืน้ความรู้ระดบัแพทยศาสตรบณัฑิต ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต และสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต 
                                          และได้รับใบอนญุาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมแล้ว  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  11,140  บาท  

                             3.  ประกาศนียบตัรชัน้สงู  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1  ปี ตอ่จากปริญญาตรี  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  7,940  บาท
                             4.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1  ปี ตอ่จากปริญญาตรี  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  8,700  บาท

                             8.  ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต   หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากผู้ มีพืน้ความรู้ตา่งกนั  ได้รับอตัราเงินเดอืน ดงันี ้

19.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                             มีคณะวชิาทัง้หมด  16  คณะ คอื   คณะทนัตแพทยศาสตร์   คณะพยาบาลศาสตร์  คณะเทคโนโลยี  คณะพลศกึษา   คณะแพทยศาสตร์   

   คณะเภสชัศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์   คณะวศิวกรรมศาสตร์  คณะศลิปกรรมศาสตร์  คณะศกึษาศาสตร์  คณะสงัคมศาสตร์     

                             การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ   มีดงันี ้
                             1.  ประกาศนียบตัรผู้ช่วยทนัตแพทย์  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืน  ไม่สงูกวา่  5,760  บาท
                             2.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  7,940  บาท

มศว. 1



                                  8.2. ผู้ทีมี่พืน้ความรู้ระดบัแพทยศาสตรบณัฑิต  ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต และสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต 

                             9.  ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาตจวทิยา  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2  ปี ตอ่จากแพทยศาสตรบณัฑิต
                                   และผา่นการฝึกอบรมทกัษะมาแล้ว 1 ปี  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  11,140  บาท
                           10.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี ตอ่จากปริญญาโท ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 13,110  บาท

                                           ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,660  บาท 
                                  8.3. ผู้ทีมี่พืน้ความรู้ระดบัเภสชัศาสตรบณัฑิต  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,190  บาท  
                                  8.4. ผู้ทีมี่พืน้ความรู้ระดบัปริญญาตรีหลกัสตูร 4 ปีทัว่ไป ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 9,700  บาท  

มศว. 2



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรผู้ช่วยทนัตแพทย์ - สาขาวิชาทนัตแพทย์ศาสตร์ 
ทางผู้ช่วยทนัตแพทย์

2 ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

3 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางคอมพิวเตอร์    ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

4 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า    
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

คณะทนัตแพทยศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

มศว. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 
ทางพลศกึษา

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 
ทางพลศกึษา

(หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี)

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สขุศกึษา สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางสขุศกึษา

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สขุศกึษา สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางสขุศกึษา

(หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี)

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สนัทนาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 
ทางสนัทนาการ

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 
ทางพลศกึษา   ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต นนัทนาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 
ทางนนัทนาการ   ทางสนัทนาการ

เดิมช่ือสาขาวิชาสนัทนาการ

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 
ทางพลศกึษา   ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะพลศึกษา

มศว. 4



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการนนัทนาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 

ทางการจดัการนนัทนาการ   ทางนนัทนาการ
ทางสนัทนาการ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์
ทางพลศกึษา    ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา : การเป็นผู้ ฝึกกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์
ทางพลศกึษา   ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สขุศกึษา สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางสขุศกึษา

13 ปริญญาการศกึษาดษุฎบีณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 
ทางพลศกึษา

1 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาแพทยศาสตร์
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั
3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ตจวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 

ทางตจวิทยา
หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก พ.บ.

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อณชีูววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา   ทางอณชีูววิทยา

(รับหลายพืน้ฐาน * )

คณะแพทยศาสตร์

มศว. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

  1 * ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

1 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ศิลปศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษา   ทางศิลปกรรม  
ทางศิลปศกึษา

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ดริุยางคศาสตร์ สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์
ทางดริุยศิลป์   ทางดริุยางคศาสตร์

เดิมช่ือศิลปศาสตรบณัฑิต
ปัจจบุนัอยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ออกแบบทศันศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางศิลปกรรม   ทางศิลปประยกุต์
ทางออกแบบทศันศิลป์

เดิมช่ือศิลปศาสตรบณัฑิต
ปัจจบุนัอยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์

4 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางศิลปกรรม    ทางทศันศิลป์

เดิมช่ือศิลปศาสตรบณัฑิต
ปัจจบุนัอยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์

5 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ศิลปะการแสดง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางศิลปการละคร    ทางศิลปะการแสดง

เดิมช่ือศิลปศาสตรบณัฑิต
ปัจจบุนัอยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และ-

สารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

มศว. 6



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดริุยางคศาสตร์ สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ 

ทางดริุยศิลป์   ทางดริุยางคศาสตร์
8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปกรรม   ทางทศันศิลป์
9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี 

ทางประวตัิศาสตร์
10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 

ทางปรัชญา   ทางปรัชญาและศาสนา
11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาจีน
12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาญ่ีปุ่ น
13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาไทย
14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาไทย
เดิมช่ือวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  
ทางภาษาฝร่ังเศส

เดิมช่ือวิชาเอกภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส

มศว. 7



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเพ่ืออาชีพ สาขาวิชาภาษา วรรรคดี 

ทางภาษาไทย   ทางภาษาองักฤษ  
ทางภาษาเพ่ืออาชีพ

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษามลายู สาขาวิชาภาษา วรรรคดี  
ทางภาษามลายู

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเยอรมนั สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  
ทางภาษาเยอรมนั

เดิมช่ือวิชาเอกภาษาและวรรณคดีเยอรมนั

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวรรณคดีไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาและวรรณคดี
ทางภาษาและวรรณคดีไทย

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาและวรรณคดี
ทางภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวรรณคดีองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวรรณคดี
ทางภาษาและวรรณคดีองักฤษ

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาองักฤษ

มศว. 8



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
23 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาองักฤษ
เดิมช่ือวิชาเอกภาษาและวรรณคดีองักฤษ

24 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วรรณกรรมส าหรับเด็ก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางวรรณกรรมส าหรับเด็ก

25 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปะ สาขาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางศิลปกรรม   ทางศิลปะ

26 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ออกแบบทศันศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางศิลปกรรม    ทางศิลปประยกุต์
ทางออกแบบทศันศิลป์

27 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การจดัการการทอ่งเที่ยวเพ่ืออนรัุกษ์-

สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ 
ทางการจดัการการทอ่งเที่ยวเพ่ืออนรัุกษ์-

สิ่งแวดล้อม

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ปริญญาตรี

28 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การสอนภาษาไทยในฐานะ-

ภาษาตา่งประเทศ
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการสอนภาษาไทยในฐานะ-ภาษาตา่งประเทศ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ปริญญาตรี

29 ประกาศนียบตัรบณัฑิต อเมริกันศกึษา(วรรณคดีอเมริกัน) สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางอเมริกันศกึษา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ปริญญาตรี

มศว. 9



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
30 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การสอนภาษาองักฤษในฐานะ-

ภาษาตา่งประเทศ
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการสอนภาษาองักฤษในฐานะ-

ภาษาตา่งประเทศ
31 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วาทวิทยา สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางวาทวิทยา
การแก้ไขความบกพร่องทางการพดู      
(หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี)

32 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ศิลปศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางศิลปศาสตร์    ทางศิลปศกึษา

33 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์การศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางภาษาศาสตร์   
ทางภาษาศาสตร์การศกึษา

34 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางศิลปกรรม    ทางทศันศิลป์

เดิมช่ือศิลปศาตรมหาบณัฑิต

35 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต มานษุยดริุยางควิทยา สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์
ทางดริุยางคศิลป์   ทางมานษุยดริุยางควิทยา

เดิมช่ือศิลปศาสตรมหาบณัฑิต

36 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาองักฤษในฐานะ-

ภาษาตา่งประเทศ
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการสอน   
ทางภาษาองักฤษในฐานะภาษาตา่งประเทศ

มศว. 10



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
37 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ 

ทางศิลปกรรม    ทางทศันศิลป์
38 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ไทยคดีศกึษา   เน้นมนษุยศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทาง

ไทยคดีศกึษา
39 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ไทยคดีศกึษา   เน้นสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางสงัคมศาสตร์   ทางไทยคดีศกึษา
40 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
41 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  

ทางภาษาไทย
42 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  

ทางภาษาฝร่ังเศส
43 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  

ทางภาษาองักฤษ
44 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มานษุยดริุยางควิทยา สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ 

ทางดริุยางคศิลป์   ทางมานษุยดริุยางควิทยา
45 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฏบีณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาองักฤษ

มศว. 11



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางคณิตศาสตร์

2 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางคณิตศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ทางคณิตศาสตร์

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี   ทางเคมีอตุสาหกรรม
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

ทางจลุชีววิทยา    ทางชีววิทยา
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์

มศว. 12



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์
10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์ประยกุต์    ทางฟิสิกส์
11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วสัดศุาสตร์(อญัมณีและเคร่ืองประดบั) สาขาวิชาวิทยาศาตร์กายภาพ 

ทางวสัดศุาสตร์   
ทางอญัมณีและเคร่ืองประดบั

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วาริชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางวาริชศาสตร์   ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางโภชนวิทยา   ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ทางคณิตศาสตร์   ทางสถิติ

มศว. 13



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางฟิสิกส์
17 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางชีววิทยา
18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี
19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมีชีวภาพ   ทางเคมี 
20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา
21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์
22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   ทางสิ่งแวดล้อม

23 ปริญญาการศกึษาดษุฎบีณัฑิต คณิตศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางคณิตศาสตร์ศกึษา

มศว. 14



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคมี

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

6 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

7 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคมี    ทางเคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มศว. 15



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปะการแสดง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางศิลปะการแสดง   ทางศิลปการละคร

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางศิลปกรรม   ทางทศันศิลป์

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ศิลปศกึษา สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางศิลปศกึษา

1 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต การแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการแนะแนว

2 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต การวดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการวดัผลการศกึษา

3 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต การศกึษาผู้ ใหญ่ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการศกึษาผู้ ใหญ่

4 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางคณิตศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

มศว. 16



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางคหกรรมศาสตร์
6 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต เคมี สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางเคมี
7 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางชีววิทยา
8 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ดริุยางคศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางดริุยางคศิลป์
ทางดริุยางคศาสตร์

9 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต เทคโนโลยีการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางโสตทศันศกึษา   ทางเทคโนโลยีการศกึษา

10 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ธุรกิจศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางธุรกิจศกึษา   ทางบริหารธุรกิจ

11 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต บรรณารักษ์ศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางบรรณารักษศาสตร์

12 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางประถมศกึษา

มศว. 17



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต พยาบาลศกึษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการพยาบาล
ทางพยาบาลศกึษา

14 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางพลศกึษา

15 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางฟิสิกส์

16 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางภาษาไทย

17 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางภาษาฝร่ังเศส

18 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ภาษาเยอรมนั สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางภาษาเยอรมนั

19 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์   
ทางภาษาองักฤษ

20 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางวิทยาศาสตร์ทัว่ไป

มศว. 18



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
21 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางวิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ
เดิมช่ือวิชาเอกวิทยาศาสตร์

22 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-เกษตร สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเกษตร
ทางวิทยาศาสตร์-เกษตร

23 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางคณิตศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

24 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-เคมี สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางเคมี    ทางวิทยาศาสตร์-เคมี

25 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางชีววิทยา   ทางวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา

26 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางฟิสิกส์   ทางวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์

27 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ศิลปศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางศิลปศกึษา   ทางศิลปกรรม

28 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต สงัคมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางสงัคมศกึษา

มศว. 19



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
29 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต สขุศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางสขุศกึษา
30 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต อตุสาหกรรมศิลปศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางอตุสาหกรรมศิลป์
ทางอตุสาหกรรมศิลปศกึษา

31 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต เทคโนโลยีสื่อสารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางเทคโนโลยีสื่อสารการศกึษา   
ทางโสตทศันศกึษา

32 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางภาษาไทย

33 ประกาศนียบตัรชัน้สงูวิชาเฉพาะ การศกึษาพิเศษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการศกึษาพิเศษ

34 ประกาศนียบตัรชัน้สงูวิชาเฉพาะ การศกึษาพิเศษ (การสอนเด็กที่มี-

ความบกพร่องทางการได้ยิน)

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์   
ทางการศกึษาพิเศษ

35 ประกาศนียบตัรชัน้สงูวิชาเฉพาะ คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางคณิตศาสตร์

36 ประกาศนียบตัรชัน้สงูวิชาเฉพาะ ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางชีววิทยา

มศว. 20



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
37 ประกาศนียบตัรชัน้สงูวิชาเฉพาะ แนะแนวการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางแนะแนวการศกึษา
38 ประกาศนียบตัรชัน้สงูวิชาเฉพาะ บรรณารักษ์ศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางบรรณารักษศาสตร์
39 ประกาศนียบตัรชัน้สงูวิชาเฉพาะ ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางภาษาไทย
40 ประกาศนียบตัรชัน้สงูวิชาเฉพาะ ภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางภาษาองักฤษ
41 ประกาศนียบตัรชัน้สงูวิชาเฉพาะ ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางภมิูศาสตร์
42 ประกาศนียบตัรชัน้สงูวิชาเฉพาะ วดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางวดัผลการศกึษา
43 ประกาศนียบตัรชัน้สงูวิชาเฉพาะ โสตทศันศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางโสตทศันศกึษา   
ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา

44 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

มศว. 21



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
45 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการบริหารการศกึษา
46 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การมธัยมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการมธัยมศกึษา
47 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การวดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการวดัผลการศกึษา
48 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การวิจยัและสถิติทางการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการวิจยัและสถิติทางการศกึษา
49 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การศกึษาปฐมวยั สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการศกึษาปฐมวยั
50 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การศกึษาผู้ ใหญ่ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการศกึษาผู้ ใหญ่
51 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การศกึษาพิเศษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการศกึษาพิเศษ
52 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การอดุมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการอดุมศกึษา
53 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางคณิตศาสตร์

มศว. 22



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
54 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต เคมี สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางเคมี
55 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต จิตวิทยาการทดลอง สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางจิตวิทยาการทดลอง
56 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต จิตวิทยาการแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางจิตวิทยา    ทางจิตวิทยาการแนะแนว
57 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต จิตวิทยาการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางจิตวิทยา    ทางจิตวิทยาการศกึษา
58 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต จิตวิทยาพฒันาการ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางจิตวิทยา   ทางจิตวิทยาพฒันาการ
59 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต จิตวิทยาสงัคม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางจิตวิทยาสงัคม
60 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางชีววิทยา
61 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต เทคโนโลยีการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางเทคโนโลยีการศกึษา   ทางโสตทศันศกึษา
เดิมช่ือสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศกึษา

มศว. 23



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
62 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต เทคโนโลยีทางการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา   
ทางโสตทศันศกึษา

63 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต แนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางแนะแนว

64 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต บรรณารักษ์ศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางบรรณารักษศาสตร์

65 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางประถมศกึษา

66 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางประวตัิศาสตร์

67 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางพลศกึษา

68 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางฟิสิกส์

69 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์   
ทางภาษาไทย

มศว. 24



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
70 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์การศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางภาษาศาสตร์   ทางภาษาศาสตร์การศกึษา
71 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางภาษาองักฤษ
72 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางภมิูศาสตร์
73 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางวิทยาศาสตร์ศกึษา

74 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ศิลปศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางศิลปศกึษา

75 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต สขุศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางสขุศกึษา

76 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต อตุสาหกรรมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางอตุสาหกรรมศกึษา

77 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ไทยคดีศกึษา เน้นมนษุยศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางไทยคดีศกึษา    ทางมนษุยศาสตร์

78 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ไทยคดีศกึษา เน้นสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางไทยคดีศกึษา    ทางสงัคมศาสตร์

มศว. 25



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
79 ปริญญาการศกึษาดษุฎบีณัฑิต การทดสอบและวดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการวดัผลการศกึษา
ทางการทดสอบและวดัผลการศกึษา

80 ปริญญาการศกึษาดษุฎบีณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการบริหารการศกึษา

81 ปริญญาการศกึษาดษุฎบีณัฑิต การวิจยัและพฒันาหลกัสตูร สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางวิจยัสงัคมศาสตร์   
ทางการวิจยัและพฒันาหลกัสตูร

เดิมช่ือสาขาการพฒันาหลกัสตูร

82 ปริญญาการศกึษาดษุฎบีณัฑิต การศกึษาปฐมวยั สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการศกึษาปฐมวยั

83 ปริญญาการศกึษาดษุฎบีณัฑิต การศกึษาผู้ ใหญ่ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการศกึษาผู้ ใหญ่

84 ปริญญาการศกึษาดษุฎบีณัฑิต การศกึษาพิเศษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการศกึษาพิเศษ

85 ปริญญาการศกึษาดษุฎบีณัฑิต การอดุมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการอดุมศกึษา

86 ปริญญาการศกึษาดษุฎบีณัฑิต จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางจิตวิทยา   ทางจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา

มศว. 26



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
87 ปริญญาการศกึษาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางเทคโนโลยีการศกึษา

88 ปริญญาการศกึษาดษุฎบีณัฑิต พฒันศกึษาศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางพฒันศกึษาศาสตร์

89 ปริญญาการศกึษาดษุฎบีณัฑิต วิทยาศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางวิทยาศาสตร์ศกึษา

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการตลาด

เดิมช่ือศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาบริหารธุรกิจ 
วิชาเอกบริหารธุรกิจ-การตลาด

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการตลาด

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบญัชี

คณะสังคมศาสตร์

มศว. 27



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต บญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการบญัชี
เดิมช่ือศิลปศาสตรบณัฑิต  
สาขาบริหารธุรกิจ 
วิชาเอกบริหารธุรกิจ-การบญัชี

7 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชารัฐศาสตร์ เดิมช่ือปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางภมิูศาสตร์

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยวเชิงอนรัุกษ์และการจดัการ-

ภาคบริการ
สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ 
ทางการทอ่งเที่ยวเชิงอนรัุกษ์และการจดัการ-

ภาคบริการ
10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชมุชน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางการพฒันาชมุชน   ทางสงัคมวิทยา
11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชมุชนเมือง สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางการพฒันาชมุชน 
ทางการพฒันาชมุชนเมือง

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บริหารธุรกิจ 
วิชาเอกบริหารธุรกิจ-การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการตลาด   ทางบริหารธุรกิจ-การตลาด

เปลี่ยนช่ือเป็นบริหารธุรกิจบณัฑิต
วิชาเอกการตลาด

มศว. 28



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บริหารธุรกิจ 

วิชาเอกบริหารธุรกิจ-การบญัชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการบญัชี

เปลี่ยนช่ือเป็นบริหารธุรกิจบณัฑิต
วิชาเอกการบญัชี

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์  โบราณคดี 
ทางประวตัิศาสตร์

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางภมิูศาสตร์

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์

เปลี่ยนช่ือเป็นเศรษฐศาสตรบณัฑิต

18 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์

เดิมช่ือศิลปศาสตรบณัฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

19 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์

20 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์

21 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ธุรกิจศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางธุรกิจศกึษา

มศว. 29



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
22 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการบริหาร   ทางการจดัการ
23 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการตลาด
24 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 

ทางการบริหาร     ทางบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางภมิูศาสตร์

26 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาไทย

27 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี 
ทางประวตัิศาสตร์

28 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสาร

29 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์การศกึษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ทางเศรษฐศาสตร์การศกึษา

เปลี่ยนช่ือเป็นปริญญาเศรษฐศาสตรมหา-

บณัฑิต ไมร่ะบสุาขา

มศว. 30



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
30 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์
เดิมช่ือปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การศกึษา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การวางแผนและการจดัการการ-

ทอ่งเที่ยวเพ่ืออนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ 
ทางการวางแผนและการจดัการการ-

ทอ่งเที่ยวเพ่ืออนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
(พฤติกรรมศาสตร์)

การวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
ทางการวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์
ทางวิจยัสงัคมศาสตร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
ทางการวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์
ทางวิจยัสงัคมศาสตร์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต
(พฤติกรรมศาสตร์)

การวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
ทางการวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์
ทางวิจยัสงัคมศาสตร์

สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

มศว. 31



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต การวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางการวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์
ทางวิจยัสงัคมศาสตร์

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ไทยคดีศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
ทางไทยคดีศกึษา

1 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต พยาบาลศกึษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เดิมช่ีอสาขาวิชาครูพยาบาล
สถาบันสมทบ วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ

สถาบันทกัษิณคดีศึกษา

มศว. 32



                และโครงการจดัตัง้คณะดริุยางคศาสตร์  เทคโนโลยีอตุสาหกรรม  คณะศกึษาศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะอกัษรศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั และวทิยาเขตสารสนเทศเพชรบรีุ

                    4.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 8,700  บาท

                                   6.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 9,700  บาท  

                                   7.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (5 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,660  บาท  

                                   2.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 7,940  บาท

                                   3.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  5  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 8,700  บาท

20.  มหาวิทยาลัยศิลปากร
                                    มีคณะวชิาทัง้หมด  13  คณะ และ  1  วทิยาเขต  คอื  คณะจิตรกรรม ประตมิากรรม และภาพพิมพ์  คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  

                คณะดริุยางคศาสตร์ คณะโบราณคด ีคณะเภสชัศาสตร์ คณะมณัฑนศลิป์ คณะวทิยาการจดัการ คณะวทิยาศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

                                   5.  ประกาศนียบตัรชัน้สงู  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (5 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 9,470  บาท

                                   8.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี ตอ่จากปริญญาโท ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 13,110  บาท

                                   การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัศลิปากร   มีดงันี ้

                                   1.  อนปุริญญา  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 7,100  บาท

มศก. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1* ปริญญาศิลปบณัฑิต ศิลปไทย สาขาวิชาวิจิตศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม   ทางศิลปไทย

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

2 ปริญญาศิลปบณัฑิต สถาปัตยกรรมไทย สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรมไทย

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

3* ปริญญาศิลปบณัฑิต จิตรกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม  ทางจิตรกรรม

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

4* ปริญญาศิลปบณัฑิต ภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม   ทางภาพพิมพ์

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

5* ปริญญาศิลปบณัฑิต ประติมากรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม   ทางประติมากรรม

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

6* ปริญญาศิลปบณัฑิต ทฤษฎศีิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม   ทางทฤษฎศีิลป์

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

7* ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต จิตรกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม   ทางจิตรกรรม

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 5 ปี

8* ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต ประติมากรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม   ทางประติมากรรม

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 5 ปี

คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์

มศก. 2



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9* ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต ภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม   ทางภาพพิมพ์
หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 5 ปี

10* ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต ศิลปไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม   ทางศิลปไทย

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 5 ปี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร 
ทางเทคโนโลยีอาหาร   ทางการอาหาร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีวสัดุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเทคโนโลยีวสัดุ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ปิโตรเคมีและวสัดพุอลิเมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี   ทางเคมีเทคนิค
ทางปิโตรเคมีและวสัดพุอลิเมอร์

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

มศก. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาดริุยางคศาสตรบณัฑิต ดนตรีแจ๊ส สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์
ทางดริุยางคศิลป์  ทางการดนตรี 
ทางดนตรีแจ๊ส

2 ปริญญาดริุยางคศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์
ทางดริุยางคศิลป์   ทางการดนตรี

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มานษุยวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางมานษุยวิทยา

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาตะวนัออก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาตะวนัออก  ทางมนษุยศาสตร์

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาตะวนัตก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาตะวนัตก   ทางมนษุยศาสตร์

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต โบราณคดี สาขาวิชาประวตัิศาสตร์  โบราณคดี
ทางโบราณคดี

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย   ทางมนษุยศาสตร์

คณะโบราณคดี

คณะดุริยางคศาสตร์

มศก. 4



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ศิลปะ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์  โบราณคดี

ทางประวตัิศาสตร์ศิลปะ
7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาฝร่ังเศส   ทางมนษุยศาสตร์
8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ   ทางมนษุยศาสตร์

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต มานษุยวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางมานษุยวิทยา
ทางสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา

10 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ศิลปะ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวตัิศาสตร์ศิลปะ

11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จารึก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาโบราณ    ทางจารึก

(แบง่ 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกจารึกภาษาไทย
วิชาเอกจารึกภาษาตะวนัออก)

วิชาเอกจะปรากฎในระเบยีนผลการศกึษา
12 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จารึกภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาโบราณ   ทางจารึกภาษาไทย
ช่ือเดิมศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาจารึก

มศก. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จารึกภาษาตะวนัออก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาโบราณ   ทางจารึกภาษาตะวนัออก
ช่ือเดิมศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาจารึก

14 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต โบราณคดีสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์  โบราณคดี
ทางโบราณคดี
ทางโบราณคดีสมยัก่อนประวตัิศาสตร์

15 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต โบราณคดีสมยัประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์  โบราณคดี
ทางโบราณคดี
ทางโบราณคดีสมยัประวตัิศาสตร์

16 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ศิลปะ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์  โบราณคดี
ทางประวตัิศาสตร์ศิลปะ

17 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาโบราณตะวนัออกและการอ่าน สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี
ทางภาษาโบราณ
ภาษาโบราณตะวนัออกและการอ่าน

18 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มานษุยวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางมานษุยวิทยา
ทางสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา

มศก. 6



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
19 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาสนัสกฤต สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาโบราณ   
ทางภาษาสนัสกฤต

20 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการจดหมายเหตแุละเอกสาร สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี
ทางการจดัการจดหมายเหตแุละเอกสาร

 

21 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต เขมรศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางเขมรศกึษา

22 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฏบีณัฑิต ภาษาเขมร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเขมร

23 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฏบีณัฑิต ภาษาสนัสกฤต สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาโบราณ    ทางภาษาสนัสกฤต

1 ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
2 ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
3 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสขุ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสขุ
หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 5 ปี

คณะเภสัชศาสตร์

มศก. 7



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชักรรมคลินิก สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเภสชักรรมคลินิก
5 ปริญญาเภสชัศาสตรดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีเภสชักรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเทคโนโลยีเภสชักรรม
6 ปริญญาเภสชัศาสตรดษุฎบีณัฑิต เภสชัเคมีและผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเภสชัเคมีและผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ
7 ปริญญาเภสชัศาสตรดษุฎบีณัฑิต เภสชัศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทาง เภสชัศาสตร์ชีวภาพ
8 ปริญญาเภสชัศาสตรดษุฎบีณัฑิต เภสชัศาสตร์สงัคมและการบริหาร สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเภสชัศาสตร์สงัคมและการบริหาร

1 ปริญญาศิลปบณัฑิต ประยกุตศิลปศกึษา สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางมณัฑนศิลป์   ทางประยกุตศิลปศกึษา
ทางศิลปกรรม   ทางศิลปประยกุต์

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
คณะมัณฑนศิลป์

มศก. 8



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม   ทางศิลปประยกุต์
ทางมณัฑนศิลป์  ทางการออกแบบ
ทางการออกแบบผลิตภณัฑ์

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

3 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม   ทางศิลปประยกุต์
ทางมณัฑนศิลป์   ทางการออกแบบ
ทางการออกแบบนิเทศศิลป์

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

4 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม   ทางศิลปประยกุต์
ทางมณัฑนศิลป์   ทางการออกแบบ
ทางการออกแบบภายใน

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

5 ปริญญาศิลปบณัฑิต เคร่ืองเคลือบดินเผา สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม   ทางเคร่ืองเคลือบดินเผา

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

6 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบเคร่ืองประดบั สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางมณัฑนศิลป์   ทางการออกแบบ
ทางศิลปประยกุต์   
ทางการออกแบบเคร่ืองประดบั

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

มศก. 9



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาศิลปบณัฑิต

(ประยกุต์ศิลป์ศกึษา)

ศิลปประเพณี สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม   ทางศิลปประเพณี

8 ปริญญาศิลปบณัฑิต
(ประยกุต์ศิลป์ศกึษา)

ศิลปตกแตง่ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม   ทางศิลปตกแตง่

9 ปริญญาศิลปบณัฑิต
(ประยกุต์ศิลป์ศกึษา)

ศิลปวิจารณ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม   ทางศิลปวิจารณ์

10 ปริญญาศิลปบณัฑิต
(ประยกุต์ศิลป์ศกึษา)

ออกแบบภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม   ทางการออกแบบภาพพิมพ์

11 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต การออกแบบนิเทศน์ศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม   ทางการออกแบบ
ทางศิลปประยกุต์   ทางมณัฑนศิลป์
ทางการออกแบบนิเทศน์ศิลป์

12 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต การออกแบบภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม   ทางมณัฑนศิลป์ 
ทางการออกแบบ   ทางศิลปประยกุต์ 
ทางการออกแบบภายใน

13 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต เคร่ืองเคลือบดินเผา สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม   ทางเคร่ืองเคลือบดินเผา

มศก. 10



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการธุรกิจทัว่ไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจดัการธุรกิจทัว่ไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิสิกส์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี   ทางเคมีชีววิทยา

.

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวฟิสิกส์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางชีวฟิสิกส์   ทางวิทยาศาสตร์ชีวฟิสิกส์
ทางสถิติ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางชีวสถิติ   ทางวิทยาศาสตร์ชีวสถิติ
ทางสถิติ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์

มศก. 11



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ   ทางสิ่งแวดล้อม
ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีววิทยา

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กาพภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ทัว่ไป

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา   ทางจลุชีววิทยา

13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ   ทางสถิติประยกุต์

มศก. 12



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา
15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีศกึษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี   ทางเคมีศกึษา
16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีอินทรีย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี   ทางเคมีอินทรีย์

18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิสิกส์

19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  ทางคอมพิวเตอร์

มศก. 13



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางชีววิทยา   ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางการอาหาร   ทางเทคโนโลยีอาหาร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางชีววิทยา   ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางการอาหาร   ทางเทคโนโลยีอาหาร

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต ปิโตรเคมีและวสัดพุอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี    
ทางปิโตรเคมีและวสัดพุอลิเมอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

มศก. 14



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ
8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์

1 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางภาษาองักฤษ

2 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางภมิูศาสตร์

3 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต สงัคมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางสงัคมศกึษา

4 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว

5 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาการแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาการแนะแนว

คณะศึกษาศาสตร์

มศก. 15



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการศกึษา   ทางโสตทศันศกึษา
7 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

8 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางประวตัิศาสตร์

9 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางประถมศกึษา

10 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต การประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการประถมศกึษา

11 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์

12 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

13 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาไทย

มศก. 16



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาองักฤษในฐานะ-

ภาษาตา่งประเทศ
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางภาษาองักฤษ 
ทางการสอนภาษาองักฤษในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศ

15 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรและการนิเทศ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางหลกัสตูรและการนิเทศ

16 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การศกึษาผู้ ใหญ่และการศกึษา-

ตอ่เน่ือง
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการศกึษาผู้ ใหญ่และการศกึษาตอ่เน่ือง

17 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางโสตทศันศกึษา  ทางเทคโนโลยีการศกึษา

18 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต พฒันศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางพฒันศกึษา

1* อนปุริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมไทย สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ทางสถาปัตยกรรม   ทางสถาปัตยกรรมไทย

2* ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรมไทย สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรมไทย

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มศก. 17



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3* ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

4* ประกาศนียบตัรชัน้สงู สถาปัตยกรรมไทย สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรมไทย

หลกัสตูร 1 ปี  ตอ่จาก สถ.บ.

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการงานก่อสร้าง สาขาวิชาการจดัการ
ทางการจดัการงานก่อสร้าง

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรม

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

7 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหา-

บณัฑิต
ออกแบบชมุชน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทางออกแบบชมุชน
เปลี่ยนช่ือสาขาวิชาเป็นสาขาวิชา
การออกแบบชมุชนเมือง 
(หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 5 ปี)

8* ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การออกแบบชมุชนเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางการออกแบบชมุชนเมือง

เดิมช่ือสาขาวิชาออกแบบชมุชน
(หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 5 ปี)

9 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการมรดกทางสถาปัตยกรรม-

กับการทอ่งเที่ยว
สาขาวิชาศิลปะ วฒันธรรม
ทางการจดัการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการ
ทอ่งเที่ยว

หลกัสตูรนานาชาติ

10 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร-

มหาบณัฑิต
สถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสตูร 2 ปีตอ่จากปริญญาตรี 5 ปี
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สถาปัตยกรรมไทย สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทางสถาปัตยกรรมไทย
หลกัสตูร 2 ปีตอ่จากปริญญาตรี 5 ปี

12 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การจดัการมรดกทางสถาปัตยกรรม-

กับการทอ่งเที่ยว
สาขาวิชาศิลปะ วฒันธรรม
ทางการจดัการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการ
ทอ่งเที่ยว

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต ปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญา

2 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ

3 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝร่ังเศส

4 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต ภาษาเยอรมนั สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมนั

5 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี 
ทางภาษาไทย

คณะอักษรศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี

ทางภาษาเกาหลี
7 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี

ทางภาษาญ่ีปุ่ น
8 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์
9 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

10 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต สงัคมศาสตร์การพฒันา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
ทางสงัคมวิทยา  ทางสงัคมศาสตร์การพฒันา

11 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต นาฏศาสตร์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางนาฎศาสตร์

12 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี 
ทางประวตัิศาสตร์

13 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางภมิูศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

15 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต สงัคีตศิลป์ไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางดริุยางคศิลป์   ทางสงัคีตศิลป์ไทย

16 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

17 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญ่ีปุ่ น

18 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภมิูศาสตร์อตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางภมิูศาสตร์   ทางภมิูศาสตร์อตุสาหกรรม

19 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ฝร่ังเศสศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางฝร่ังเศสศกึษา

20 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย

21 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวตัิศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
22 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ประวตัิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี

ทางประวตัิศาสตร์
ทางประวตัิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารจดัการโครงการ สาขาวิชาการจดัการ
ทางการบริหาร   ทางการบริหารจดัการโครงการ

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู   ทางการศกึษา

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาชมุชน ทางการจดัการ   ทางจิตวิทยาชมุชน

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการจดัการการทอ่งเที่ยว   ทางการจดัการ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการชมุชน สาขาวิชาการจดัการ
ทางการจดัการชมุชน

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการชมุชน สาขาวิชาการจดัการ
ทางการจดัการชมุชน

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
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คณะเทคโนโลยีและการจดัการ คณะนิตศิาสตร์ คณะการจดัการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว และบณัฑิตวทิยาลยั

                          1.  ประกาศนียบตัรพนกังานวทิยาศาสตร์การแพทย์ หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลายได้รับอตัราเงินเดอืน
                              ไม่สงูกวา่ 5,760 บาท

                          6.  ประกาศนียบตัรวชิาการเหมืองแร่ หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 6,470 บาท

                          2.  ประกาศนียบตัรพนกังานวทิยาศาสตร์การแพทย์ หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืน
                               ไม่สงูกวา่ 6,470  บาท
                          3.  ประกาศนียบตัรวชิารังสเีทคนิค หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 6,470 บาท
                          4.  ประกาศนียบตัรเทคโนโลยีการจบัสตัว์น า้ หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 6,470  บาท
                          5.  ประกาศนียบตัรการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืน
                                ไม่สงูกวา่ 6,470 บาท

21.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                           มีคณะวชิาทัง้หมด 21  คณะ คอื คณะการจดัการสิ่งแวดล้อม คณะทรัพยากรธรรมชาต ิคณะทนัตแพทยศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ 
              คณะแพทยศาสตร์  คณะเภสชัศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  คณะวทิยาการจดัการ  คณะวทิยาศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
              คณะวศิวกรรมศาสตร์ คณะศลิปศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์  คณะอตุสาหกรรมเกษตร  คณะอตุสาหกรรมบริการ วทิยาลยัชมุชนภเูก็ต  วทิยาลยัอิสลามศกึษา  

                          การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  มีดงันี ้
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                         12.  ประกาศนียบตัรเทคโนโลยีการยาง  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 6,470  บาท

                      ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 8,700 บาท

                         16.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 7,940  บาท
                         17.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 8,700  บาท
                         18. ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการและการประเมินโครงการ หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 

                         19.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 9,700  บาท
                         20.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (5 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,660  บาท

                         13.  อนปุริญญา  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 7,100  บาท
                         14.  ประกาศนียบตัรผดงุครรภ์ หลกัสตูร 6 เดอืน (ได้รับวฒิุเพ่ิมขึน้) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 7,420 บาท
                         15.  ประกาศนียบตัรวสิญัญีวทิยาพยาบาล หรือประกาศนียบตัรวสิญัญีพยาบาล หลกัสตูรตอ่จากผู้ มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืน ดงันี ้
                               15.1  ผู้ มีพืน้ความรู้ประกาศนียบตัรวชิาพยาบาลผดงุครรภ์และอนามยั ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 7,100  บาท
                               15.2  ผู้ มีพืน้ความรู้อนปุริญญาวชิาพยาบาล ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 7,420  บาท
                               15.3  ผู้ มีพืน้ความรู้ปริญญาตรีทางการพยาบาล ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 8,700  บาท

                          7.  ประกาศนียบตัรวชิาการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลายสายวทิยาศาสตร์หรือเทียบเทา่ 
                                ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 6,470  บาท
                          8.  ประกาศนียบตัรศลิปประยกุต์  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 6,470  บาท
                          9.  ประกาศนียบตัรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 6,470 บาท
                         10.  ประกาศนียบตัรการรักษาความปลอดภยั  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 6,470  บาท
                         11.  ประกาศนียบตัรวชิาเทคนิคการเกษตร หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 6,470 บาท
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                          ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,190  บาท 

                                24.2  ผู้ มีพืน้ความรู้  ภ.บ. (หลกัสตูร 5 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,190  บาท
                                24.3  ผู้ มีพืน้ความรู้  ท.บ./พ.บ.(หลกัสตูรเดมิ) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,660  บาท
                                24.4  ผู้ มีพืน้ความรู้  พ.บ. + ใบอนญุาตฯ/ท.บ.(หลกัสตูรปรับปรุงใหม่) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 11,140  บาท
                         25.  ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาทนัตกรรมประดษิฐ์ หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จาก ท.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืน
                                ไม่สงูกวา่ 11,140 บาท
                         26.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 13,110  บาท

                         22.  ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  (ส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษาปีการศกึษา 2535 เป็นต้นไป) หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 6 ปี 

                         23.  ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,190 บาท
                         24.  ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากผู้ มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืน   ดงันี ้
                                24.1  ผู้ มีพืน้ความรู้  วท.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 9,700  บาท

                         21.  ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 9,700 บาท

มอ. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อนามยัสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ   ทางสิ่งแวดล้อม
ทางอนามยัสิ่งแวดล้อม

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สิ่งแวดล้อมศกึษา สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ   ทางสิ่งแวดล้อม
ทางสิ่งแวดล้อมศกึษา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วาริชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวาริชศาสตร์   ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร   ทางเศรษฐศาสตร์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

การจดัการศตัรูพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการจดัการศตัรูพืช

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

ปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางปฐพีศาสตร์

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

พฒันาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพฒันาการเกษตร

คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

มอ. 4



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

พืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสตัวศาสตร์

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(วาริชศาสตร์)

วาริชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวาริชศาสตร์   ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(อตุสาหกรรมเกษตร)

                           - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร   
ทางอตุสาหกรรมเกษตร

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(อตุสาหกรรมเกษตร)

อตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร   
ทางอตุสาหกรรมเกษตร

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

กีฏวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางการเกษตร   ทางกีฏวิทยา

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการทรัพยากรดิน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางปฐพีวิทยา   ทางการเกษตร   
ทางการจดัการทรัพยากรดิน

มอ. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ   ทางสิ่งแวดล้อม
ทางการจดัการสิ่งแวดล้อม

14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต กีฏวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางกีฏวิทยา

15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีอาหาร

17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพฒันาการเกษตร

18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์

19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต โรคพืชวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโรคพืช   ทางโรคพืชวิทยา

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วาริชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล   ทางวาริชศาสตร์

มอ. 6



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางสตัวศาสตร์
22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

โรคพืชวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโรคพืช   ทางโรคพืชวิทยา

23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ธุรกิจเกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจเกษตร

เปลี่ยนช่ือเป็นศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาวิชาการจดัการธุรกิจเกษตร

24 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร   ทางเทคโนโลยีอาหาร

25 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต พืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์

1 ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต                       - สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมประดิษฐ์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
ทางทนัตกรรมประดิษฐ์

หลกัสตูร2ปีตอ่จาก ท.บ.+ประสบการณ์1ปี

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การวิจยัทางทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
ทางการวิจยัทางทนัตแพทยศาสตร์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ทบ.

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมประดิษฐ์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
ทางทนัตกรรมประดิษฐ์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ทบ.+ประสบการณ์ 1 ปี

คณะทนัตแพทยศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์สขุภาพช่องปาก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์สขุภาพช่องปาก
หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ทบ.+ประสบการณ์ 1-2 ปี

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
ทางศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ทบ.+ประสบการณ์ 1 ปี

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหาร   ทางวิทยาการจดัการ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรม
ทางเทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ผลิตกรรมชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา   ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางผลิตกรรมชีวภาพ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์

คณะเทคโนโลยแีละการจัดการ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรผดงุครรภ์                       - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางผดงุครรภ์

ผู้ ได้รับประกาศนียบตัรผดงุครรภ์ (ลส.6 เดือน) 

เพ่ิมขึน้ ได้รับอตัราเงินเดือนไมส่งูกวา่ 
7,420 บาท/เดิมอยู่ในคณะแพทยศาสตร์

2 อนปุริญญาพยาบาล                       - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูร3ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
3 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต                       - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูร2ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรพยาบาล

ผดงุครรภ์ระดบัต้นและมีประสบประสบการณ์
การท างานในสายงานวิทยาศาสตร์สขุภาพ
มาแล้วไมน้่อยกวา่2ปี

4 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต                       - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง1ปี
5 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต                       - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง2ปี
6 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต                       - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(พยาบาลและผดงุครรภ์)

                      - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลและผดงุครรภ์

8 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลบดิามารดาและเด็ก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลบดิามารดาและเด็ก

9 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลผู้ ใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลผู้ ใหญ่

คณะพยาบาลศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลอนามยัชมุชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลอนามยัชมุชน
11 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
12 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ
13 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ

1 ประกาศนียบตัรผดงุครรภ์                       - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางผดงุครรภ์

ผู้ ได้รับประกาศนียบตัรผดงุครรภ์ (ลส.6 เดือน) 

เพ่ิมขึน้ ได้รับอตัราเงินเดือนไมส่งูกวา่ 
7,420 บาท/ปัจจบุนัอยู่คณะพยาบาลศาสตร์

2 ประกาศนียบตัรพนกังานวิทยาศาสตร์
การแพทย์

                      - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลกัสตูร1 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

3 ประกาศนียบตัรพนกังานวิทยาศาสตร์-

การแพทย์
                      - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลกัสตูร 2ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

4 ประกาศนียบตัรวิชารังสีเทคนิค                       - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางรังสีเทคนิค

5 ประกาศนียบตัรวิสญัญีพยาบาล                       - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางวิสญัญีพยาบาล

หลกัสตูร1ปี/ รับหลายพืน้ความรู้

คณะแพทยศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ประกาศนียบตัรวิสญัญีวิทยาพยาบาล                       - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางวิสญัญีวิทยาพยาบาล
รับหลายพืน้ความรู้

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต(พยาบาล)                       - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

9 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต                       - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
10 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต                       - สาขาวิชาแพทยศาสตร์ หลกัสตูร 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ระบาดวิทยา สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางระบาดวิทยา
หลกัสตูร2ปี/รับหลายพืน้ความรู้

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การวิจยัและพฒันาระบบสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการวิจยัและพฒันาระบบสาธารณสขุ

13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางชีวเวชศาสตร์

14 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต อาชีวอนามยั สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางอาชีวอนามยั

15 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ระบาดวิทยา สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางระบาดวิทยา

16 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต ชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางชีวเวชศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต                       - สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
2 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชักรรมคลินิก สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเภสชักรรมคลินิก
3 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
4 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัศาสตร์สงัคมและการบริหาร สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเภสชัศาสตร์สงัคมและการบริหาร
5 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การบริบาลทางเภสชักรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางการบริบาลทางเภสชักรรม
6 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวตัิศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา

ทางปรัชญา
5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต พฒันาสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสงัคมวิทยา   ทางพฒันาสงัคม
6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี

ทางภาษาจีน
วิทยาเขตปัตตานี

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี
ทางภาษาญ่ีปุ่ น

วิทยาเขตปัตตานี

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝร่ังเศส

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษามลายู สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี
ทางภาษามลายู

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเยอรมนั สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมนั

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี
ทางภาษาเกาหลี

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวรรณคดีไทย สาขาวิชาภาษา วรรรณคดี
ทางภาษาไทย   ทางภาษาและวรรณคดีไทย
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาฝร่ังเศส   
ทางภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวรรณคดีองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ   ทางภาษาและวรรณคดี
องักฤษ15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอาหรับ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอาหรับ

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางภมิูศาสตร์   ทางภมิูศาสตร์กายภาพ

เปลี่ยนช่ือเป็นวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาภมิูศาสตร์

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต มลายศูกึษา สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางมลายศูกึษา

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์(การปกครอง) สาขาวิชารัฐศาสตร์

ทางการปกครอง
21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศาสนา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา

ทางศาสนา
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปะการแสดง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปะการแสดง   ทางศิลปการละคร
หลกัสตูรตอ่เน่ือง2ปี

23 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปะประยกุต์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม   ทางศิลปะประยกุต์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง2ปี

24 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสงัคมวิทยา   ทางสงัคมวิทยาและ
มานษุยวิทยา25 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อิสลามศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางอิสลามศกึษา

26 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางการจดัการสารสนเทศ

เดิมช่ือสาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์

27 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต(ภมิูศาสตร์)                       - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางภมิูศาสตร์

28 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

29 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญา
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
30 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย
31 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา และวรรณคดี

ทางภาษาไทย   ทางภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
32 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ
33 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สงัคมวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสงัคมวิทยา
34 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสงัคมวิทยา   ทางพฒันาสงัคม

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงิน

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการคลงั สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการคลงั

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโรงแรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการโรงแรม

คณะวิทยาการจัดการ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารงานบคุคล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหาร   ทางการบริหารงานบคุคล
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบญัชี
หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

หลกัสตูรตอ่เน่ือง2ปี 

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต พาณิชยนาวี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางพาณิชยนาวี

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหาร   ทางการจดัการ

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหาร   ทางการบริหารทรัพยากรมนษุย์

เดิมช่ือสาขาวิชาการบริหารงานบคุคล

12 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต                       - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
13 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

มอ. 17



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การบริหารงานคลงั สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร   ทางการบริหารงานคลงั
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

15 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การบริหารงานบคุคล สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร   ทางการบริหารงานบคุคล

หลกัสตูร4ปีและหลกัสตูรตอ่เน่ือง2ปี

16 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การบริหารงานพฒันาชมุชน สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร  ทางการบริหารงานพฒันาชมุชน

17 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การบริหารงานสหกรณ์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร   ทางการบริหารงานสหกรณ์

หลกัสตูร4ปีและหลกัสตูรตอ่เน่ือง2ปี

18 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การบริหารทัว่ไป สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร   ทางการบริหารทัว่ไป

19 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร   ทางการบริหารรัฐกิจ

20 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การบริหารและการปกครองท้องถ่ิน สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร   ทางการปกครอง
ทางการบริหารและการปกครองท้องถ่ิน

เดิมช่ือสาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
21 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองท้องถ่ิน สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร   ทางการปกครอง
ทางการปกครองท้องถ่ิน

เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาการบริหาร
และการปกครองท้องถ่ิน

22 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต นโยบายสาธารณะ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร   ทางนโยบายสาธารณะ

23 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต                       - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี

วิทยาเขตหาดใหญ่

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา   ทางจลุชีววิทยา

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา   ทางจลุชีววิทยา

วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะวิทยาศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยาทัว่ไป สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา   ทางชีววิทยาทัว่ไป
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา แขนงวิชาชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา แขนงวิชาชีววิทยาทางน า้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา   ทางชีววิทยาทางน า้
10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา แขนงวิชาพฤกษศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา   ทางพฤกษศาสตร์
11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา แขนงวิชาสตัววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา   ทางสตัววิทยา
12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
13 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลยัชมุชนภเูก็ต

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วสัดศุาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวสัดศุาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสิกส์
16 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์
17 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
18 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์ทัว่ไป
19 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
20 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ
21 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต(ชีววิทยา) ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา
22 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต(ชีววิทยา) พฤกษศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา   ทางพฤกษศาสตร์
23 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต(ชีววิทยา) สตัววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา   ทางสตัววิทยา
24 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีเชิงฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี   ทางฟิสิกส์   ทางเคมีเชิงฟิสิกส์
มอ. 21



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีวิเคราะห์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางคมี   ทางเคมีวิเคราะห์
26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีศกึษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี   ทางเคมีศกึษา
27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีอนินทรีย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี   ทางเคมีอนินทรีย์
28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีอินทรีย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี   ทางเคมีอินทรีย์
29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา   ทางจลุชีววิทยา
30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีวเคมี
31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต นิเวศวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา   ทางนิเวศวิทยา
32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสิกส์
33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางเภสชัวิทยา
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
34 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์
35 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางกายวิภาคศาสตร์

36 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
สาขาวิชาจลุชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา   ทางจลุชีววิทยา

37 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาวิชาชีวเคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา  ทางชีวเคมี

38 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

39 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาวิชาเภสชัวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางเภสชัวิทยา

40 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาวิชาสรีรวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางสรีรวิทยา

41 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สตัววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา   ทางสตัววิทยา

42 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา   ทางจลุชีววิทยา

ในช่ือปริญญาไมร่ะบสุาขาวิชา
แตจ่ะปรากฎในระเบยีนผลการศกึษา
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
43 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา   ทางชีวเคมี

ในช่ือปริญญาไมร่ะบสุาขาวิชา
แตจ่ะปรากฎในระเบยีนผลการศกึษา

44 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

นิเวศน์วิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา   ทางนิเวศน์วิทยา

ในช่ือปริญญาไมร่ะบสุาขาวิชา
แตจ่ะปรากฎในระเบยีนผลการศกึษา

45 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

พฤกษศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา   ทางพฤกษศาสตร์

ในช่ือปริญญาไมร่ะบสุาขาวิชา
แตจ่ะปรากฎในระเบยีนผลการศกึษา

46 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

เภสชัวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางเภสชัวิทยา

ในช่ือปริญญาไมร่ะบสุาขาวิชา
แตจ่ะปรากฎในระเบยีนผลการศกึษา

47 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
(เคมีศกึษา)

เคมีศกึษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี   ทางเคมีศกึษา

48 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
(เคมีอินทรีย์)

เคมีอินทรีย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี   ทางเคมีอินทรีย์

49 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ธรณีฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิสิกส์   ทางธรณีวิทยา   ทางธรณีฟิสิกส์

50 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

51 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สรีรวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางสรีรวิทยา

มอ. 24



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
52 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา   ทางชีวเคมี
53 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี
54 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เคมีอินทรีย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี   ทางเคมีอินทรีย์
55 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา
56 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสิกส์

1 ประกาศนียบตัรเทคโนโลยีการจบัสตัว์น า้                                 - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง   ทางเทคโนโลยีการจบัสตัว์น า้

วิทยาเขตปัตตานี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์   ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การจดัการเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางอตุสาหกรรมเกษตร
ทางการจดัการเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มอ. 25



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี   ทางเคมีอตุสาหกรรม
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี-ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี   ทางเคมีชีววิทยา
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการประมง   ทางเทคโนโลยีการประมง
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการยาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยียาง      ทางเทคโนโลยีการยาง
10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยียาง ทางเทคโนโลยียาง
11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร   ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเทคโนโลยียาง   ทางเทคโนโลยีพอลิเมอร์

มอ. 26



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิธีวิทยาการวิจยั สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางวิธีวิทยาการวิจยั

14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์พอลิเมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิสิกส์   ทางฟิสิกส์พอลิเมอร์

15 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเทคโนโลยียาง   ทางเทคโนโลยีพอลิเมอร์

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มอ. 27



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางสิ่งแวดล้อม   ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเหมืองแร่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเหมืองแร่
8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเหมืองแร่
ทางวิศวกรรมธรณีเหมืองแร่
ทางวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการผลิต

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล   
ทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมวสัดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวสัดศุาสตร์   ทางวิศวกรรมวสัดุ

มอ. 28



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคมี
14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล
15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา
16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเหมืองแร่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเหมืองแร่
17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต

(วิศวกรรมไฟฟ้า)

แขนงวิชาคอมพิวเตอร์และระบบควบคมุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์และระบบควบคมุ

ในช่ือปริญญาไมร่ะบสุาขาวิชา
แตจ่ะปรากฎในระเบยีนผลการศกึษา

18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

แขนงวิชาไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางไฟฟ้าก าลงั

ในช่ือปริญญาไมร่ะบสุาขาวิชา
แตจ่ะปรากฎในระเบยีนผลการศกึษา

19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

แขนงวิชาไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็คทรอนิคส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ทางวิศวกรรมอิเล็คทรอนิคส์
ทางไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็คทรอนิคส์

ในช่ือปริญญาไมร่ะบสุาขาวิชา
แตจ่ะปรากฎในระเบยีนผลการศกึษา

มอ. 29



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
20 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์
21 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคมี
22 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมวสัดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมวสัด ุ  ทางวสัดศุาสตร์
23 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ
24 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคมี

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์   ทางภาษาศาสตร์ประยกุต์

2 ปริญญาศิลปบณัฑิต ศิลปะการแสดง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม   ทางศิลปะการแสดง

วิทยาเขตปัตตานี

3 ปริญญาศิลปบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม   ทางทศันศิลป์

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

คณะศิลปศาสตร์

มอ. 30



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต 
(ศกึษาศาสตร์)

ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางชีววิทยา

เดิมช่ือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต 
(ศกึษาศาสตร์)

คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต 
(ศกึษาศาสตร์)

เคมี สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางเคมี

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต 
(ศกึษาศาสตร์)

ฟิสิกส์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางฟิสิกส์

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต 
(ศกึษาศาสตร์)

วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทัว่ไป

6 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต
(ศกึษาศาสตร์พลศกึษา)

- สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางพลศกึษา

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต
(ศกึษาศาสตร์)

การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางบริหารการศกึษา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต
(ศกึษาศาสตร์)

การศกึษาชนบท สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการศกึษาชนบท

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

คณะศึกษาศาสตร์

มอ. 31



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต

(ศกึษาศาสตร์)

จิตวิทยาและการแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางจิตวิทยา   ทางจิตวิทยาและการแนะแนว

หลกัสตูร4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต
(ศกึษาศาสตร์)

ประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางประถมศกึษา

หลกัสตูร4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต
(ศกึษาศาสตร์)

ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางภาษาไทย

หลกัสตูร4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต
(ศกึษาศาสตร์)

ภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางภาษาองักฤษ

หลกัสตูร4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต
(ศกึษาศาสตร์)

สงัคมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางสงัคมศกึษา

หลกัสตูร4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

14 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต การวดัและประเมินผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการวดัและประเมินผลการศกึษา

วิทยาเขตปัตตานี

15 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

16 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการวดัและประเมินผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการวดัและประเมินผลการศกึษา

เดิมช่ือสาขาวิชาการวดัและประเมินผล
การศกึษา

17 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางพลศกึษา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการศกึษา
19 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ศิลปศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางศิลปกรรม   ทางศิลปศกึษา
หลกัสตูรตอ่เน่ือง2ปี/วิทยาเขตปัตตานี

20 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต สขุศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางสขุศกึษา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง2ปี

21 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต(สขุศกึษา) สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางสขุศกึษา

22 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

หลกัสตูร1ปีตอ่จากปริญญาตรี

23 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

24 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การปฐมวยัศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการปฐมวยัศกึษา

25 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการประถมศกึษา

26 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การวดัผลและวิจยัการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการวิจยัการศกึษา   
ทางการวดัผลและวิจยัการศกึษา
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
27 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางจิตวิทยาการศกึษา   ทางจิตวิทยา
28 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา   
ทางโสตทศันศกึษา
ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา

29 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางพลศกึษา

30 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ศกึษา

31 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต ศกึษาศาสตร์เพ่ือพฒันาชมุชน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการศกึษาเพ่ือพฒันาชมุชน

32 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต
(จิตวิทยาการศกึษา)

จิตวิทยาการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางจิตวิทยา   ทางจิตวิทยาการศกึษา

33 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สร้างเสริมสขุภาพ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางสขุศกึษา   ทางสร้างเสริมสขุภาพ

34 ปริญญาศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีวสัดภุณัฑ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวสัดศุาสตร์   ทางเทคโนโลยีวสัดภุณัฑ์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร   
ทางอตุสาหกรรมเกษตร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีผลิตภณัฑ์ประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางผลิตภณัฑ์สตัว์น า้   
ทางเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์ประมง

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร   ทางเทคโนโลยีอาหาร

6 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางอตุสาหกรรมเกษตร

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วิเทศธุรกิจ(จีน) สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางวิเทศธุรกิจ

1 ประกาศนียบตัรการรักษาความปลอดภยั                            - สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการรักษาความปลอดภยั

หลกัสตูร2ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

2 ประกาศนียบตัรการโรงแรมและ-

การทอ่งเที่ยว
                           - สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ

ทางการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว
หลกัสตูร2ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

3 ประกาศนียบตัรการเหมืองแร่                            - สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการเหมืองแร่

หลกัสตูร2ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 
สายวิทยาศาสตร์หรือเทยีบเทา่

4 ประกาศนียบตัรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร2ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

5 ประกาศนียบตัรเทคโนโลยีการยาง                            - ทางเทคโนโลยีการยาง หลกัสตูร2ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
6 ประกาศนียบตัรวิชาการเพาะเลีย้งสตัว์น า้                            - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการประมง   ทางการเพาะเลีย้งสตัว์น า้
หลกัสตูร2ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

คณะอุตสาหกรรมบริการ

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ประกาศนียบตัรวิชาเทคนิคการเกษตร                            - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเทคนิคการเกษตร
หลกัสตูร2ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

8 ประกาศนียบตัรศิลปประยกุต์                            - สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปประยกุต์

หลกัสตูร2ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

9 อนปุริญญาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว                            - สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

หลกัสตูร3ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

10 อนปุริญญาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                            - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร3ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย/ 

เดิมช่ือประกาศนียบตัรวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 เดิมช่ือประกาศนียบตัรวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

11 อนปุริญญาเทคโนโลยีการเพาะเลีย้ง
สตัว์น า้

                           - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง   
ทางเทคโนโลยีการเพาะเลีย้งสตัว์น า้

หลกัสตูร3ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

12 อนปุริญญาเทคโนโลยีการเกษตร                            - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร   ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลกัสตูร3ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย/เดิม
ช่ือประกาศนียบตัรวิชาเทคนิคการเกษตร

13 อนปุริญญาเทคโนโลยียาง                            - ทางเทคโนโลยียาง หลกัสตูร3ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย/

เดิมช่ือประกาศนียบตัรวิชาเทคโนโลยียาง
14 อนปุริญญาศิลปะประยกุต์                            - สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป

ทางศิลปะประยกุต์
หลกัสตูร3ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย/

เดิมช่ือประกาศนียบตัรวิชาศิลปะประยกุต์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโรงแรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการโรงแรม

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อิสลามศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางอิสลามศกึษา

2 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ครุศาสตร์อิสลาม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางครุศาสตร์อิสลาม

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต กฎหมายอิสลาม สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฎหมายอิสลาม

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์และการจดัการในอิสลาม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์และการจดัการในอิสลาม

วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต อิสลามศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางอิสลามศกึษา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อนามยัสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้อม   ทางอนามยัสิ่งแวดล้อม

คณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การจดัการและการประเมินโครงการ สาขาวิชาการจดัการ
ทางการจดัการและการประเมินโครงการ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี
บัณฑิตวิทยาลัย
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มีสาขาวชิาทัง้หมด  10  สาขาวชิา  คอื  สาขาวชิาวทิยาการจดัการ  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  สาขาวชิานิตศิาสตร์ 
สาขาวชิานิเทศศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ  สาขาวชิาศลิปศาสตร์  สาขาวชิาศกึษาศาสตร์  และสาขาวชิาสง่เสริมการเกษตรและสหกรณ์

การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  มีดงันี ้
 1. ประกาศนียบตัรวชิาการบริหารการปกครอง ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 5,760 บาท
 2. ประกาศนียบตัรวชิาชีพนิเทศศาสตร์   6 วชิาเอก  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 5,760 บาท
 3. ประกาศนียบตัรวชิาการบริหารงานสื่อสารมวลชน   6 วชิาเอก  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 5,760   บาท
 4. ประกาศนียบตัรวชิาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา่ ได้รับ  อตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่
     5,760  บาท
 5. ประกาศนียบตัรวชิาภาษาองักฤษเฉพาะอาชีพ  (การทอ่งเทีย่ว   การโรงแรม   งานส านกังาน   คอมพิวเตอร์   ช่าง   การสาธารณสขุ   การเกษตร   ครู   ธุรกิจ  
     กฎหมาย)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 5,760  บาท
 6. ประกาศนียบตัรวชิา  หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือ มธัยมศกึษาตอนต้น  และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกวา่  5  ปี  ได้รับอตัราเงินเดอืน
     ไม่สงูกวา่ 5,760  บาท

 8. ประกาศนียบตัรกฎหมายการทีด่นิและทรัพย์สนิ  หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 6,470  บาท     

22. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

7. ประกาศนียบตัรภาษาจีนพืน้ฐานเพ่ือการสื่อสาร วชิาชีพภาษาองักฤษเฉพาะอาชีพ (10 วชิาชีพ) วชิาไทยคดศีกึษา วชิางานสารสนเทศ หรือประกาศนียบตัร
    อ่ืน ๆ ซึ่งมีหลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา่ หรือมธัยมศกึษาตอนต้น ซึ่งมีประสบการณ์ไม่น้อยกวา่ 5 ปี ได้รับอตัราเงินเดอืน
     ไม่สงูกวา่ 5,760 บาท
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9. ประกาศนียบตัรกฎหมายการทีด่นิและทรัพย์สนิ  หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 6,470  บาท     
10. อนปุริญญา  หลกัสตูร  3  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 7,100 บาท
11. ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 7,940   บาท
12.ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 7,940 บาท
13.ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 9,700   บาท
14.ประกาศนียบตัรวชิาชีพครู  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากผู้ มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับเงินเดอืนดงันี ้
     14.1 ผู้ มีพืน้ความรู้ประโยคมธัยมศกึษาตอนต้น (ม.ศ.3) หรือเทียบเทา่  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 5,080   บาท
     14.2 ผู้ มีพืน้ความรู้ประโยคมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.ศ.5) หรือเทียบเทา่  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 5,760  บาท
     14.3 ผู้ มีพืน้ความรู้สงูกวา่ประโยคมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.ศ.5)  ได้รับอตัราเงินเดอืนสงูขึน้อีก 1 ขัน้  ตามคณุวฒิุเดมิหรือคณุวฒิุพืน้ฐานทีใ่ช้เป็นคณุสมบตัิ
             ทีจ่ะเข้าศกึษาในหลกัสตูรดงักลา่ว  ทัง้นีต้้องให้ ก.พ. พิจารณาอนมุตัเิป็นราย  ๆ  ไป
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต แขนงวิชาบริหารธุรกิจ  วิชาเอกการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบญัชี

4 ประกาศนียบตัรวิชาการบริหาร-

การปกครอง
- สาขาวิชารัฐศาสตร์

ทางการบริหารการปกครอง
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโรงแรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการจดัการโรงแรม

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ       
ทางการเงินและการธนาคาร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการงานก่อสร้าง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจดัการงานก่อสร้าง

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต แขนงวิชาการจดัการงานก่อสร้าง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการงานก่อสร้าง

 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต แขนงวิชาการจดัการทัว่ไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการทัว่ไป
หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต                
(การจดัการทัว่ไป)

- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการทัว่ไป

เดิมช่ือปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต 
แขนงวิชาการจดัการทัว่ไป

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการประกันภยัทัว่ไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการประกันภยัทัว่ไป

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

12 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ 
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี         
กลุม่วิชาเฉพาะการบริหารราชทณัฑ์

13 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางวิทยาการจดัการ

14 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 3 ปีและ 
ตอ่เน่ือง 2 ปี

15 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
3 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
4 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

1 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาคหกรรมศาสตร์ธุรกิจ     
วิชาเอกการโรงแรมและภตัตาคาร

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางการโรงแรมและภตัตาคาร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาคหกรรมศาสตร์ธุรกิจ    
วิชาเอกธุรกิจอาหาร

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางธุรกิจอาหาร  ทางการอาหาร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

3 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต วิชาเอกโภชนาการชมุชน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางโภชนวิทยา ทางโภชนาการชมุชน

หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี 
วิชาเอกจะปรากฏในระเบยีนผลการศกึษา

4 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต วิชาเอกการพฒันาการเด็กและครอบครัว สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาการเด็กและครอบครัว

หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี
วิชาเอกจะปรากฏในระเบยีนผลการศกึษา

5 ปริญญาคหกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาครอบครัวและสงัคม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาครอบครัวและสงัคม

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรกฎหมายการที่ดิน-

และทรัพย์สิน
- สาขาวิชานิติศาสตร์

ทางกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน
หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษา-

ตอนปลาย  
เป็นโครงการความร่วมมือ
ระหวา่ง มสธ.กับกรมที่ดิน

2 อนปุริญญานิติศาสตร์ - สาขาวิชานิติศาสตร์ หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษา-

ตอนปลาย
3 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชานิติศาสตร์

4 ประกาศนียบตัรบณัฑิตกฎหมายธุรกิจ - สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฎหมายธุรกิจ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณา สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการโฆษณา

2 ประกาศนียบตัรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ วิชาเอกการวิทยโุทรทศัน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการวิทยโุทรทศัน์

สาขาวิชานิติศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ประกาศนียบตัรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางการประชาสมัพนัธ์
4 ประกาศนียบตัรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ วิชาเอกการภาพยนตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางการภาพยนตร์
5 ประกาศนียบตัรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ วิชาเอกการวิทยกุระจายเสียง สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางการวิทยกุระจายเสียง

6 ประกาศนียบตัรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ วิชาเอกการหนงัสือพิมพ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการหนงัสือพิมพ์

7 ประกาศนียบตัรวิชาการบริหาร-

งานสื่อสารมวลชน
วิชาเอกการบริหารงานภาพยนตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางการบริหารงานสื่อสารมวลชน
ทางการบริหารงานภาพยนตร์

8 ประกาศนียบตัรวิชาการบริหาร-

งานสื่อสารมวลชน
วิชาเอกการบริหารงานประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางการบริหารงานสื่อสารมวลชน
ทางการบริหารงานประชาสมัพนัธ์

9 ประกาศนียบตัรวิชาการบริหาร-

งานสื่อสารมวลชน
วิชาเอกการบริหารงานโฆษณา สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางการบริหารงานสื่อสารมวลชน
ทางการบริหารงานโฆษณา
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ประกาศนียบตัรวิชาการบริหาร-

งานสื่อสารมวลชน
วิชาเอกการบริหารงานหนงัสือพิมพ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางการบริหารงานสื่อสารมวลชน
ทางการบริหารงานหนงัสือพิมพ์

11 ประกาศนียบตัรวิชาการบริหาร-

งานสื่อสารมวลชน
วิชาเอกการบริหารงานวิทยโุทรทศัน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางการบริหารงานสื่อสารมวลชน
ทางการบริหารงานวิทยโุทรทศัน์

12 ประกาศนียบตัรวิชาการบริหาร-

งานสื่อสารมวลชน
วิชาเอกการบริหารงานวิทยกุระจายเสียง สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางการบริหารงานสื่อสารมวลชน
ทางการบริหารงานวิทยกุระจายเสียง

13 อนปุริญญานิเทศศาสตร์ ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์
14 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีพณิชยกรรม      

วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

15 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 3 ปี

16 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  
วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  
ทางเทคโนโลยีการพิมพ์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

17 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรรัฐศาสตร์ - สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลกัสตูร 1 ปี ไมก่ าหนดพืน้ความรู้
เป็นหลกัสตูรที่ไมก่ าหนดอตัราเงินเดือน

2 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ
และการเมืองการปกครองเปรียบเทยีบ

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ
และการเมืองการปกครองเปรียบเทยีบ

หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 3 ปี  
แขนงวิชาจะปรากฏในระเบยีนผลการศกึษา

3 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาทฤษฎแีละเทคนิคทางรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการปกครอง
ทางทฤษฎแีละเทคนิคทางรัฐศาสตร์

หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 3 ปี
แขนงวิชาจะปรากฏในระเบยีนผลการศกึษา

4 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต การเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
ทางการเมืองการปกครอง

5 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต การเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการเมืองการปกครอง

1 ประกาศนียบตัรวิชาอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั

- สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางอาชีวอนามยัและความปลอดภยั

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย/

เทยีบเทา่

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

สาขาวิชารัฐศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาสาธารณสขุศาสตร์            

วิชาเอกอาชีวอนามยัและความปลอดภยั
สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางอาชีวอนามยัและความปลอดภยั

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาสาธารณสขุศาสตร์         
วิชาเอกการคุ้มครองผู้บริโภคทาง-

สาธารณสขุ

สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสขุ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

5 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสขุ

6 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาสาธารณสขุศาสตร์         
วิชาเอกชนัสตูรสาธารณสขุ

สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางชนัสตูรสาธารณสขุ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

7 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต ชนัสตูรสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางชนัสตูรสาธารณสขุ

8 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี
9 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต สาธารณสขุศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

10 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาสาธารณสขุศาสตร์            
วิชาเอกทนัตสาธารณสขุชมุชน

สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางทนัตสาธารณสขุชมุชน

11 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต บริหารสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางบริหารสาธารณสขุ

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต

(บริหารสาธารณสขุ)

แขนงวิชาการบริหารสาธารณสขุทัว่ไป สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการบริหารสาธารณสขุทัว่ไป

13 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต
(บริหารสาธารณสขุ)

แขนงวิชาการบริหารโรงพยาบาล สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการบริหารโรงพยาบาล

14 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต บริหารโรงพยาบาล สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางบริหารโรงพยาบาล

15 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการสิ่งแวดล้อมอตุสาหกรรม สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการจดัการสิ่งแวดล้อมอตุสาหกรรม

16 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต บริหารสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางบริหารสาธารณสขุ

1 ประกาศนียบตัรภาษาจีนพืน้ฐาน
เพ่ือการสื่อสาร

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีนพืน้ฐานเพ่ือการสื่อสาร

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
หรือมธัยมศกึษาตอนต้น + ประสบการณ์ 5 ปี

2 ประกาศนียบตัรวิชาภาษาองักฤษเฉพาะ
อาชีพ(การทอ่งเที่ยว)

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ  
ทางการทอ่งเที่ยว

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
หรือมธัยมศกึษาตอนต้น + ประสบการณ์ 5 ปี

3 ประกาศนียบตัรวิชาภาษาองักฤษ-

เฉพาะอาชีพ(การโรงแรม)

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาองักฤษ   ทางการโรงแรม

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
หรือมธัยมศกึษาตอนต้น + ประสบการณ์ 5 ปี

สาขาวิชาศิลปศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ประกาศนียบตัรวิชาภาษาองักฤษ-

เฉพาะอาชีพ(งานส านกังาน)

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาองักฤษ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
หรือมธัยมศกึษาตอนต้น + ประสบการณ์ 5 ปี

5 ประกาศนียบตัรวิชาภาษาองักฤษ-

เฉพาะอาชีพ(คอมพิวเตอร์)

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาองักฤษ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
หรือมธัยมศกึษาตอนต้น + ประสบการณ์ 5 ปี

6 ประกาศนียบตัรวิชาภาษาองักฤษ-

เฉพาะอาชีพ(ช่าง)

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาองักฤษ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
หรือมธัยมศกึษาตอนต้น + ประสบการณ์ 5 ปี

7 ประกาศนียบตัรวิชาภาษาองักฤษ-

เฉพาะอาชีพ(การสาธารณสขุ)

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาองักฤษ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
หรือมธัยมศกึษาตอนต้น + ประสบการณ์ 5 ปี

8 ประกาศนียบตัรวิชาภาษาองักฤษ-

เฉพาะอาชีพ(การเกษตร)

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาองักฤษ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
หรือมธัยมศกึษาตอนต้น + ประสบการณ์ 5 ปี

9 ประกาศนียบตัรวิชาภาษาองักฤษ-

เฉพาะอาชีพ(ครู)

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาองักฤษ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
หรือมธัยมศกึษาตอนต้น + ประสบการณ์ 5 ปี

10 ประกาศนียบตัรวิชาภาษาองักฤษ-

เฉพาะอาชีพ(ธุรกิจ)

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาองักฤษ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
หรือมธัยมศกึษาตอนต้น + ประสบการณ์ 5 ปี

11 ประกาศนียบตัรวิชาภาษาองักฤษ-

เฉพาะอาชีพ(กฎหมาย)

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาองักฤษ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
หรือมธัยมศกึษาตอนต้น + ประสบการณ์ 5 ปี

12 ประกาศนียบตัรวิชาไทยคดีศกึษา - สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางไทยคดีศกึษา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
หรือมธัยมศกึษาตอนต้น + ประสบการณ์ 5 ปี
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ประกาศนียบตัรวิชางานสารนิเทศ - สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารนิเทศ
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
/มธัยมศกึษาตอนต้น + ประสบการณ์ 5 ปี

14 ประกาศนียบตัรวิชางานสารสนเทศ งานสารสนเทศทัว่ไป สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศ  
ทางงานสารสนเทศทัว่ไป

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
หรือมธัยมศกึษาตอนต้น + ประสบการณ์ 5 ปี
เดิมช่ือประกาศนียบตัรวิชางานสารนิเทศ 
กลุม่งานสารนิเทศศาสตร์ทัว่ไป

15 ประกาศนียบตัรวิชางานสารสนเทศ งานสารสนเทศส านกังาน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศ  
ทางงานสารสนเทศส านกังาน

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
หรือมธัยมศกึษาตอนต้น + ประสบการณ์ 5 ปี
เดิมช่ือประกาศนียบตัรวิชางานสารนิเทศ 
กลุม่งานสารนิเทศส านกังาน

16 ประกาศนียบตัรวิชาประวตัิศาสตร์ - สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวตัิศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
หรือมธัยมศกึษาตอนต้น + ประสบการณ์ 5 ปี

17 ประกาศนียบตัรวิชาวฒันธรรมศกึษา - สาขาวิชาศิลปะ วฒันธรรม
ทางวฒันธรรมศกึษา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
หรือมธัยมศกึษาตอนต้น + ประสบการณ์ 5 ปี

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาไทยคดีศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางไทยคดีศกึษา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

มสธ.  13 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี

ทางประวตัิศาสตร์
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางสารนิเทศศาสตร์

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศาสตร์
วิชาเอกสารสนเทศทัว่ไป

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศทัว่ไป

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี
เดิมช่ือแขนงวิชาสารนิเทศศาสตร์
วิชาเอกสารนิเทศทัว่ไป

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศาสตร์
วิชาเอกสารสนเทศส านกังาน

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศส านกังาน

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี
เดิมช่ือแขนงวิชาสารนิเทศศาสตร์
วิชาเอกสารนิเทศส านกังาน

23 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางสารนิเทศศาสตร์

24 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพครู - สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการศกึษา

หลกัสตูร 1 ปี (รับหลายพืน้ฐาน * )

2 ประกาศนียบตัรวิชาศกึษาทัว่ไป ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

มสธ.  14 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต การวดัและประเมินผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการวดัและประเมินผลการศกึษา
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต การวดัและประเมินผลการศกึษา
วิชาเอกการประเมินการศกึษา

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการวดัและประเมินผลการศกึษา
ทางการประเมินการศกึษา

5 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต แขนงวิชามธัยมศกึษา                     
วิชาเอกภาษาไทย

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางภาษาไทย

6 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต แขนงวิชามธัยมศกึษา                     
วิชาเอกมธัยมศกึษาทัว่ไป

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางมธัยมศกึษาทัว่ไป

7 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต แขนงวิชามธัยมศกึษา                     
วิชาเอกวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

8 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต แขนงวิชามธัยมศกึษา                     
วิชาเอกคณิตศาสตร์

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

9 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต บริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางบริหารการศกึษา

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

10 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาประถมศกึษา                   
วิชาเอกประถมศกึษา

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางประถมศกึษา
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาประถมศกึษา                   

วิชาเอกปฐมวยัศกึษา
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางปฐมวยัศกึษา

12 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต แขนงวิชามธัยมศกึษา                     
วิชาเอกภาษาองักฤษ

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ภาษาองักฤษ

13 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต แขนงวิชามธัยมศกึษา                     
วิชาเอกสงัคมศกึษา

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางสงัคมศกึษา

14 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน
วิชาเอกคณิตศาสตร์

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางหลกัสตูรและการสอน   ทางคณิตศาสตร์

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

15 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน
วิชาเอกปฐมวยัศกึษา

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางหลกัสตูรและการสอน   ทางปฐมวยัศกึษา

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

16 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน
วิชาเอกประถมศกึษา

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางหลกัสตูรและการสอน   ทางประถมศกึษา

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

17 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน
วิชาเอกภาษาไทย

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางหลกัสตูรและการสอน   ทางภาษาไทย

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

18 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน
วิชาเอกวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางหลกัสตูรและการสอน   ทางวิทยาศาสตร์

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

19 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน
วิชาเอกสงัคมศกึษา

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางหลกัสตูรและการสอน   ทางสงัคมศกึษา

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

มสธ.  16 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
20 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการศกึษานอกระบบ
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

21 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต การแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการแนะแนว

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

22 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา
ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา   
ทางโสตทศันศกึษา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

23 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการบริหาร-

การศกึษา
ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการบริหารการศกึษา
24 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาหลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางหลกัสตูรและการสอน
25 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการแนะแนว
26 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การศกึษานอกระบบ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการศกึษานอกระบบ
27 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการบริหารการศกึษา

มสธ.  17 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
28 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา  
ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา   
ทางโสตทศันศกึษา

1 ประกาศนียบตัรสง่เสริมการเกษตร-     

และสหกรณ์
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการสง่เสริมการเกษตรและสหกรณ์
เดิมอยู่ส านกัวิชาการ (หลกัสตูร 1 ปี)  

เป็นหลกัสตูรที่ไมก่ าหนดอตัราเงินเดือน

2 ปริญญาเกษตรศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการเกษตร     
วิชาเอกการจดัการผลิตสตัว์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการเกษตร
ทางการจดัการผลิตสตัว์   ทางสตัวบาล

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

3 ปริญญาเกษตรศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร 
วิชาเอกการจดัการการผลิตพืช

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการเกษตร
ทางการจดัการการผลิตพืช   ทางพืชศาสตร์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาเกษตรศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาธุรกิจการเกษตร             
วิชาเอกธุรกิจการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางธุรกิจการเกษตร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

5 ปริญญาสง่เสริมการเกษตรและ-   

สหกรณ์บณัฑิต
แขนงวิชาสหกรณ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางสง่เสริมการเกษตร  ทางการสหกรณ์

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาสง่เสริมการเกษตรและ-   

สหกรณ์บณัฑิต
แขนงวิชาสง่เสริมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางสง่เสริมการเกษตร
7 ปริญญาเกษตรศาสตรบณัฑิต สง่เสริมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางสง่เสริมการเกษตร
หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี
เดิมช่ือปริญญาสง่เสริมการเกษตรและ-

สหกรณ์บณัฑิต

8 ปริญญาสง่เสริมการเกษตรและ-   

สหกรณ์บณัฑิต
แขนงวิชาสง่เสริมการเกษตร          
วิชาเอกสง่เสริมการป่าไม้

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสง่เสริมการเกษตร   ทางสง่เสริมการป่าไม้

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

9 ปริญญาเกษตรศาสตรบณัฑิต สง่เสริมการเกษตร 
วิชาเอกสง่เสริมการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสง่เสริมการเกษตร

เดิมช่ือปริญญาสง่เสริมการเกษตรและ-

สหกรณ์บณัฑิต
วิชาเอกสง่เสริมการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

10 ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบณัฑิต สง่เสริมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสง่เสริมการเกษตร

มสธ.  19 



                                        4.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จาก ภ.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,660 บาท

                                            5.1  ผู้ มีพืน้ความรู้ พ.บ.+ใบอนญุาตฯและ ท.บ.(หลกัสตูรใหม่)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 11,140 บาท

                                            5.3  ผู้ มีพืน้ความรู้ ภ.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,190 บาท 
                                            5.4  ผู้ มีพืน้ความรู้ วท.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 9,700 บาท 
                                        6. ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากปริญญาโท หรือไม่น้อยกวา่ 5 ปี ตอ่จากปริญญาตรี ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 
                                            13,110  บาท

                                        มีคณะวชิาทัง้หมด  6  คณะ  คอื    คณะเกษตรศาสตร์    คณะบริหารศาสตร์     คณะเภสชัศาสตร์    คณะวทิยาศาสตร์   

                                        5. ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากผู้ มีพืน้ความรู้ตา่งกนั  ได้รับอตัราเงินเดอืนดงันี ้

                                        การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัอบุลราชธานี  มีดงันี ้

                                            5.2  ผู้ มีพืน้ความรู้ พ.บ./ ท.บ.(หลกัสตูรเดมิ)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,660 บาท

23. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                คณะวศิวกรรมศาสตร์  และคณะศลิปศาสตร์ 

                                        2. ปริญญาตรี หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงุกวา่ 8,700 บาท
                                        1. ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย   ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 7,940  บาท

                                        3. ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 9,700 บาท

มอบ.  1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชสวน

เดิมช่ือ วท.บ.(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน 
ของ ว.อบุลราชธานี  ม.ขอนแก่น

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสตัวศาสตร์

เดิมช่ือ วท.บ.(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสตัวศาสตร์
ของ ว.อบุลราชธานี ม.ขอนแก่น

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

พืชไร่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชไร่

เดิมช่ือ วท.บ.(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่ 
ของ ว.อบุลราชธานี  ม.ขอนแก่น

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
ทางประมง

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เกษตรผสมผสาน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางเกษตรผสมผสาน

คณะเกษตรศาสตร์

มอบ.  2



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการการตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการการตลาด

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทัว่ไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจดัการทัว่ไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการธุรกิจบริการ

  1 * ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ (หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย)

2 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชักรรมคลินิกและการบริหาร สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางเภสชักรรมคลินิกและการบริหาร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารบริการสขุภาพ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางการบริหารบริการสขุภาพ

(รับหลายพืน้ฐาน * )

คณะเภสัชศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์

มอบ.  3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
ทางเคมี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางฟิสิกส์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจลุชีววิทยา  ทางชีววิทยา

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสขุศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์

มอบ.  4



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

เดิมช่ือ วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
ของ ว.อบุลราชธานี ม.ขอนแก่น

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเกษตร

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
ทางเคมี7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มอบ.  5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางการออกแบบผลิตภณัฑ์

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต การออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางการออกแบบผลิตภณัฑ์

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษและการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษและการสื่อสาร

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการทอ่งเที่ยว

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาองักฤษเป็นภาษา-

ตา่งประเทศ
สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี
ทางการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ

คณะศิลปศาสตร์

มอบ.  6



                    

                                        1. ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  5,760  บาท                    
                                        2. ปริญญาตรี  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 7,940  บาท                    
                                        3. ปริญญาโท  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 9,000  บาท                    
                                        4. ปริญญาเอก  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  3  ปี ตอ่จากปริญญาโท  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 13,110  บาท                    

24.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
                                        มีคณะวชิาทัง้หมด  7  คณะ  คอื  คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีและการจดัการอตุสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
                 คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต์  คณะวศิวกรรมศาสตร์  คณะศลิปศาสตร์ประยกุต์  และวทิยาลยัเทคโนโลยีอตุสาหกรรม
                                        การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   มีดงันี ้

สจพ. 1



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  
ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

3 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต ธุรกิจอตุสาหกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางธุรกิจอตุสาหกรรม

5 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

6 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

7 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

8 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม-

มหาบณัฑิต
บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษา
การบริหารอาชีวศกึษาและเทคนิคศกึษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สจพ. 2



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม-

มหาบณัฑิต
โยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา ทางโยธา
10 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม

มหาบณัฑิต
เคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล ทางเคร่ืองกล
11 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม

มหาบณัฑิต
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางคอมพิวเตอร์   ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
12 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม

มหาบณัฑิต
ไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า  ทางไฟฟ้า
13 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ สาขาวิชา -

ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ

14 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม-

ดษุฎีบณัฑิต
บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางบริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา
15 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต คอมพิวเตอร์ศกึษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ทางคอมพิวเตอร์ศกึษา   ทางคอมพิวเตอร์

16 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม-

ดษุฎีบณัฑิต
วิจยัและพฒันาหลกัสตูร สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางวิจยัและพฒันาหลกัสตูร

สจพ. 3



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาการจดัการ
ทางการจดัการอตุสาหกรรม

หลกัสตูร 4 ปี

3 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาการจดัการ
ทางการจดัการอตุสาหกรรม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเคร่ืองจกัรกลเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล
ทางเทคโนโลยีเคร่ืองจกัรกลเกษตร

5 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต การบริหารงานก่อสร้าง สาขาวิชาการจดัการ 
ทางการบริหารงานก่อสร้าง

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
 ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

สจพ. 4



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ทางคณิตศาสตร์   ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี  ทางเคมีอตุสาหกรรม

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการเกษตร
ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเกษตร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์อตุสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย์ สาขาวิชากายอปุกรณ์ศาสตร์
ทางฟิสิกส์
ทางฟิสิกส์อตุสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย์

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์
ทางคอมพิวเตอร์

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ทางสถิติประยกุต์  ทางสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

สจพ. 5



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง) สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางสถิติประยกุต์  ทางสถิติ
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี  ทางเคมีอตุสาหกรรม

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ทางคณิตศาสตร์  ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี  ทางเคมีอตุสาหกรรม

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วสัดศุาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางวสัดศุาสตร์

13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ทางสถิติ  ทางสถิติประยกุต์

หลกัสตูรภาษาองักฤษและภาษาไทย

14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อปุกรณ์การแพทย์ สาขาวิชากายอปุกรณ์ศาสตร์
ทางอปุกรณ์การแพทย์

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมการบินและอวกาศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศ

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมการผลิต    ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สจพ. 6



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมขนถ่ายวสัดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมขนถ่ายวสัดุ
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคมี  ทางเคมี
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล
มี  2  กลุ่ม  คือ  กลุ่มพลงังานเคร่ืองต้นก าลงั
และกลุ่มการผลิต

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมระบบเคร่ืองมือวดั สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมระบบเคร่ืองมือวดั9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมวสัดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมวสัดุ

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

11 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ   ทางเทคโนโลยีการผลิต

หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี 
รับจากผู้ทีจ่บ ปวส. สาขาวิชาทีเ่ก่ียวข้อง

สจพ. 7



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีขนถ่ายวสัดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ
ทางเทคโนโลยีขนถ่ายวสัดุ

หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี 

13 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเคร่ืองต้นก าลงั สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า  ทางเทคโนโลยีเคร่ืองต้นก าลงั

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

14 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีโครงสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา   ทางเทคโนโลยีโครงสร้าง

15 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 ทางวิศวกรรมไฟฟ้า  
ทางเทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม

หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

16 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า  
ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีและการจดัการ-

อตุสาหกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางเทคโนโลยีและการจดัการ -

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมการจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิศกวรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมการจดัการอตุสาหกรรม

19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมการจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมการจดัการอตุสาหกรรม

สจพ. 8



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
20 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมการผลิต
21 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ
ทางวิศวกรรมการผลิต22 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคมี  ทางเคมี

23 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

24 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

25 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

26 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา

27 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมวสัดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมวสัดุ

28 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
29 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจและอตุสาหกรรม สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาองักฤษ
ทางภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจและอตุสาหกรรม

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ เคร่ืองกล สาขาวิชาเคร่ืองกล

2 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชา่งกลโรงงาน สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางชา่งกลโรงงาน

3 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชา่งก่อสร้าง สาขาวิชาก่อสร้าง 
ทางชา่งก่อสร้าง    ทางก่อสร้าง

4 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชา่งเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซอ่มบ ารุง
ทางชา่งเขียนแบบเคร่ืองกล 
ทางเขียนแบบเคร่ืองกล

5 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชา่งเคร่ืองจกัรกลงานไม้ สาขาวิชาก่อสร้าง 
ทางชา่งเคร่ืองจกัรกลงานไม้

เดิมช่ือสาขาวิชาชา่งไม้อตุสาหกรรม

คณะศลิปศาสตร์ประยุกต์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สจพ. 10



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชา่งท่อและประสาน สาขาวิชาโลหะการ 

ทางชา่งท่อและประสาน
7 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชา่งไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางชา่งไฟฟ้าก าลงั
8 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชา่งยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางยานยนต์  ทางชา่งยนต์
9 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชา่งอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางชา่งอิเล็กทรอนิกส์
10 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

11 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ โยธา สาขาวิชาก่อสร้าง 
ทางโยธา

12 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งกลโรงงาน สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางชา่งกลโรงงาน

13 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งกลโรงงาน (แม่พิมพ์) สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางชา่งกลโรงงาน

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวิชาชีพ

14 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งกลโรงงาน (สร้างเคร่ืองกล) สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางชา่งกลโรงงาน

หลกัสตูร 2 ปี  ตอ่จากประกาศนียบตัรวิชาชีพ

15 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งก่อสร้าง สาขาวิชาการก่อสร้าง 
ทางชา่งก่อสร้าง
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล 

ทางชา่งเขียนแบบเคร่ืองกล
หลกัสตูร 2 ปี  ตอ่จากประกาศนียบตัรวิชาชีพ

17 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งเคร่ืองจกัรกลงานไม้ สาขาวิชาการก่อสร้าง 
ทางชา่งไม้อตุสาหกรรม    
ทางชา่งเคร่ืองจกัรกลงานไม้

หลกัสตูร 2 ปี  ตอ่จากประกาศนียบตัรวิชาชีพ

18 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งเคร่ืองท าความเย็นและปรับอากาศ สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั 
ทางชา่งไฟฟ้า   
ทางชา่งเคร่ืองท าความเย็นและปรับอากาศ

หลกัสตูร 2 ปี  ตอ่จากประกาศนียบตัรวิชาชีพ

19 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งเคร่ืองเรือนและตกแตง่ สาขาวิชาอตุสาหกรรมเคร่ืองเรือนและ-

ตกแตง่ภายใน 
ทางชา่งเคร่ืองเรือนและตกแตง่

หลกัสตูร 2 ปี  ตอ่จากประกาศนียบตัรวิชาชีพ

20 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งท่อและประสาน สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  
ทางชา่งเช่ือม   ทางชา่งโลหะ  
ทางชา่งท่อและประสาน

หลกัสตูร 2 ปี  ตอ่จากประกาศนียบตัรวิชาชีพ

21 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งเทคโนโลยีโยธา สาขาวิชาโยธา 
ทางชา่งก่อสร้าง   ทางชา่งโยธา  
ทางเทคโนโลยีโยธา
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
22 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งฝึกหดัเคร่ืองเรือนอตุสาหกรรม สาขาวิชาอตุสาหกรรมเคร่ืองเรือนและ-

ตกแตง่ภายใน
ทางชา่งฝึกหดัเคร่ืองเรือนอตุสาหกรรม

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

23 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งฝึกหดัเทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
ทางชา่งฝึกหดัเทคโนโลยีการผลิต

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

24 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งฝึกหดัเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั
ทางชา่งฝึกหดัเทคโนโลยีไฟฟ้า

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

25 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั  
ทางชา่งไฟฟ้า

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวิชาชีพ

26 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งไฟฟ้าอตุสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั 
ทางชา่งไฟฟ้าอตุสาหกรรม

เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาชา่งไฟฟ้าก าลงั 

27 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งไม้อตุสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั 
ทางชา่งไม้อตุสาหกรรม

เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาชา่งเคร่ืองจกัรกล
งานไม้

28 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางชา่งยนต์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวิชาชีพ

29 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งโลหะอตุสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  
ทางชา่งโลหะอตุสาหกรรม

เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาเคร่ืองกลอตุสาหกรรม

30 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางชา่งอิเล็กทรอนิกส์
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
31 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งอิเล็กทรอนิกส์ 

(เคร่ืองมือวดัและควบคมุ)

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางชา่งอิเล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม
ทางเคร่ืองมือวดัและควบคมุ

32 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคโนโลยีเซรามิก สาขาวิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา 
ทางเทคโนโลยีเซรามิก

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวิชาชีพ

33 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม

34 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมการท า-

ความเย็นและการปรับอากาศ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการท า-

ความเย็นและการปรับอากาศ
35 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบ-

และผลิตเคร่ืองจกัรกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบ-

และผลิตเคร่ืองจกัรกล
36 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองมือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองมือ
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
37 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมไม้ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไม้

38 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมยานยนต์
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์

39 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา   เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

40 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

41 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั

42 ปริญญาศิลปบณัฑิต ออกแบบภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางมณัฑนศิลป์  ทางออกแบบภายใน

หลกัสตูร 4 ปี

43 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต การบริหารงานก่อสร้าง สาขาวิชาการจดัการ 
ทางการบริหารงานก่อสร้าง
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
44 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการเช่ือม สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

ทางเทคโนโลยีการเช่ือม
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

45 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล   ทางเทคโนโลยีเคร่ืองกล

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี  รับจากผู้ มีพืน้ ปวส. 

สาขาวิชาทีเ่ก่ียวข้อง
46 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา   ทางเทคโนโลยีโยธา
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี  รับจากผู้ มีพืน้ ปวส. 

สาขาวิชาทีเ่ก่ียวข้อง
47 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีศิลปอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางเทคโนโลยีศิลปอตุสาหกรรม
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

48 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี  รับจากผู้ มีพืน้ ปวส. 

สาขาวิชาทีเ่ก่ียวข้อง

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรม ทางเคมี
2 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เคร่ืองกล สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางชา่งอตุสาหกรรม  ทางเคร่ืองกล
3 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต เคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล
เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

4 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์

สจพ. 16



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางการศกึษา   ทางวิศวกรรมโยธา
หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชัน้สงู

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี   ทางเคมีอตุสาหกรรม

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัร-
วิชาชีพชัน้สงู  (เคมีอตุสาหกรรม) 

หรือเทียบเท่า
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางสถิติประยกุต์
9 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม-

มหาบณัฑิต
เคร่ืองกล สาขาวิชาวิศกวรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล
เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

10 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม-

มหาบณัฑิต
เทคโนโลยีเทคนิคศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางโสตทศันศกึษา   ทางเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา
11 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม-

มหาบณัฑิต
บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการบริหารอาชีวะและเทคนิคการศกึษา
12 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม-

มหาบณัฑิต
ไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

สจพ. 17



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาการจดัการ 
ทางการจดัการอตุสาหกรรม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออตุสาหกรรม สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออตุสาหกรรม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

คณะอุตสาหกรรมศาสตร์

สจพ. 18



                              1.  ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  3  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 5,760  บาท

                              2.  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพ  หรือหลกัสตูรไมน้่อยกวา่  3  ปี ตอ่จาก  

                                   มธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  7,100  บาท

                               7.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  3  ปี ตอ่จากปริญญาโท  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  13,110  บาท

25.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

                               มีคณะวชิาทัง้หมด   7   คณะ   คอื   คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม   คณะเทคโนโลยีการเกษตร   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
     คณะวทิยาศาสตร์   คณะวศิวกรรมศาสตร์   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   และคณะอตุสาหกรรมเกษตร
                               การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั  มีดงันี ้

                               3.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู/

                               4.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  5  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  8,700  บาท

                               5.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  9,700  บาท

                                    อนปุริญญา หรือเทยีบเทา่  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  7,940  บาท

                               6.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (5 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  10,660  บาท

สจล. 1



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต ครุศาสตร์วิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม

2 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตพืช สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษา   ทางการเกษตร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

3 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสตัว์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษา   ทางการเกษตร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตรสาขาเทคโนโลยี
การผลิตพืช

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษา   ทางการเกษตร

พ.ศ.2523 (หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู สาขาวิชา
เกษตรกรรม) ช่ือปริญญาไม่ระบุช่ือสาขาวิชา

5 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตรสาขาเทคโนโลยี
การผลิตสตัว์

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษา   ทางการเกษตร

พ.ศ.2523 (หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู สาขาวิชา
เกษตรกรรม) ช่ือปริญญาไม่ระบุช่ือสาขาวิชา

6 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต เทคโนโลยีการวดัคมุทางอตุสาหกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษา
ทางเทคโนโลยีการวดัคมุทางอตุสาหกรรม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สจล. 2



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า  
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี 
รับจากผู้ ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สาขาวิชาทีเ่ก่ียวข้อง

8 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต ศิลปอตุสาหกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษา   ทางการออกแบบผลิตภณัฑ์
ทางอตุสาหกรรมศิลป์ ทางศิลปอตุสาหกรรม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

9 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต ศิลปอตุสาหกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษา  ทางการออกแบบผลิตภณัฑ์
ทางครุศาสตร์สาขาศิลปการชา่ง
ทางอตุสาหกรรมศิลป์ ทางศิลปอตุสาหกรรม

10 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ทางการศกึษา   ทางสถาปัตยกรรม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

11 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ทางการศกึษา   ทางสถาปัตยกรรม

12 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ทางการศกึษา    ทางมณัฑนศิลป์ 
ทางสถาปัตยกรรมภายใน

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

สจล. 3



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ทางการศกึษา   ทางมณัฑนศิลป์ 
ทางสถาปัตยกรรมภายใน

14 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า  
ทางอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี 
รับจากผู้ ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สาขาวิชาทีเ่ก่ียวข้อง

15 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต อตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษา    ทางอตุสาหกรรมเกษตร

16 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ทางคณิตศาสตร์  ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์

17 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี   ทางเคมีอตุสาหกรรม

พ.ศ.2525

18 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

19 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางฟิสิกส์  ทางฟิสิกส์ประยกุต์

พ.ศ.2525

20 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ทางสถิติ    ทางสถิติประยกุต์

พ.ศ.2525

สจล. 4



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  

ทางภาษาญ่ีปุ่ น
 

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาองักฤษ   ทางภาษาองักฤษเฉพาะกิจ

23 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม
มหาบณัฑิต

การศกึษาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษา   ทางการศกึษาวิทยาศาสตร์

24 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม
มหาบณัฑิต

สถาปัตยกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษา   ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

25 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม
มหาบณัฑิต

เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษา    ทางการเกษตร 
ทางเทคโนโลยีการเกษตร

26 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม
มหาบณัฑิต

การบริหารอาชีวศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษา   ทางการบริหารสาขาวิชาศกึษา

27 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม
มหาบณัฑิต

เทคโนโลยีการศกึษาทางการอาชีวะและ-

เทคนิคศกึษา
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษา
ทางเทคโนโลยีการศกึษาทางการอาชีวะและ-

เทคนิคศกึษา

สจล. 5



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
28 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม-

มหาบณัฑิต
เทคโนโลยีผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

ทางผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม
ทางเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

29 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม-

มหาบณัฑิต
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า  ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
30 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม-

มหาบณัฑิต
หลกัสตูรและการสอนอาชีวศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษา   
ทางหลกัสตูรและการสอนอาชีวศกึษา

31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การศกึษาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษา   ทางการศกึษาวิทยาศาสตร์

32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ครุศาสตร์เกษตร สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษา   ทางการเกษตร   
ทางครุศาสตร์เกษตร

33 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ประยกุต์-ภาษาองักฤษ
เพ่ือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาศาสตร์   ทางภาษาองักฤษ
ทางภาษาศาสตร์ประยกุต์-ภาษาองักฤษ-

เพ่ือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สจล. 6



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
34 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาการจดัการ 

ทางการจดัการอตุสาหกรรม
ทางวิทยาการจดัการอตุสาหกรรม

35 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม-

ดษุฎีบณัฑิต
การบริหารอาชีวศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษา   ทางการบริหารการศกึษา
การบริหารอาชีวศกึษา

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชา่งเกษตร สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางชา่งกลการเกษตร   ทางชา่งเกษตร

พ.ศ.2523

2 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการเกษตร

พ.ศ.2523

3 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งเกษตร สาขาวิชาชา่งกลการเกษตร 
ทางชา่งกลการเกษตร

พ.ศ.2523

4 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ไม้ดอกไม้ประดบั สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการเกษตร   ทางไม้ดอกไม้ประดบั

พ.ศ.2523

5 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการเกษตร

พ.ศ.2523

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางเทคโนโลยีการจดัการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สจล. 7



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการจดัการศตัรูพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร    ทางเทคโนโลยีการจดัการศตัรูพืช
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

ทางการเกษตร   ทางพืชศาสตร์  
ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช

พ.ศ.2524 (หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู สาขาวิชา
เกษตรกรรม)

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตสตัว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสตัว์
ทางการเกษตร   ทางสตัวบาล ทางสตัวศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการผลิตสตัว์

พ.ศ.2524 (หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู สาขาวิชา
เกษตรกรรม)

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการหมกั สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
ทางเทคโนโลยีการหมกั  ทางชีววิทยา

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต บริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางบริหารธุรกิจเกษตร

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ปฐพีวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการเกษตร  ทางปฐพีวิทยา

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พฒันาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการเกษตร   ทางพฒันาการเกษตร

หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พืชไร่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการเกษตร   ทางพืชไร่

เดิมช่ือปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต 
(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่

สจล. 8



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร   ทางพืชสวน
เดิมช่ือปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต 
(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน

16 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการเกษตร   ทางการประมง 
ทางวิทยาศาสตร์การประมง

17 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล   ทางวิศวกรรมเกษตร

พ.ศ.2524

18 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมแปรรูปอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร  ทางการอาหาร
ทางวิศวกรรมแปรรูปอาหาร

19 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการเกษตร   ทางสตัวศาสตร์   ทางสตัวบาล

เดิมช่ือปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต 
(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสตัวศาสตร์

20 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางอตุสาหกรรมเกษตร   
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

21 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

การจดัการสิ่งแวดล้อมพืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการเกษตร  ทางการจดัการสิ่งแวดล้อมพืชสวน

สจล. 9



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
22 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

เทคโนโลยีการจดัการศตัรูพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการเกษตร   ทางโรคพืช 
ทางเทคโนโลยีการจดัการศตัรูพืช

23 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

ปฐพีวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการเกษตร   ทางปฐพีวิทยา

24 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

พืชไร่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการเกษตร   ทางพืชไร่

25 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการเกษตร   ทางพืชสวน

26 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(เกษตรศาสตร์)

สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการเกษตร   ทางสตัวบาล   ทางสตัวศาสตร์

27 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การจดัการธุรกิจเกษตรและอตุสาหกรรม-

อาหาร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจดัการธุรกิจเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร

28 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต กีฏวิทยาและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางโรคพืช ทางกีฏวิทยาและสิ่งแวดล้อม 
ทางกีฎวิทยา

30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการจดัการศตัรูพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการเกษตร   ทางเทคโนโลยีการจดัการศตัรูพืช

สจล. 10



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ปฐพีวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร   ทางปฐพีวิทยา
32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร   ทางพฒันาการเกษตร
33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พืชไร่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร   ทางพืชไร่
34 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร   ทางพืชสวน
35 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการอาหาร   ทางโภชนวิทยา 
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

36 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการเกษตร   ทางสตัวศาสตร์

37 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการเกษตร   ทางโรคพืช 
ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สจล. 11



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ทางคณิตศาสตร์  ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี   ทางสิ่งแวดล้อม 
ทางเคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี    ทางเคมีอตุสาหกรรม

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีอตุสาหกรรมเคร่ืองมือวิเคราะห์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี   ทางเคมีอตุสาหกรรมเคร่ืองมือวิเคราะห์

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จลุชีววิทยาอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางจลุชีววิทยา ทางจลุชีววิทยาอตุสาหกรรม

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ปิโตรเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี   ทางปิโตรเคมี

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ปิโตรเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี   ทางปิโตรเคมี

หลกัสตูรนานาชาติ

คณะวิทยาศาสตร์

สจล. 12



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์  ทางฟิสิกส์ประยกุต์
10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ประยกุต์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์-

และอตุสาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางฟิสิกส์ประยกุต์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์-
และอตุสาหกรรม    ทางฟิสิกส์

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  ทางคอมพิวเตอร์

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

หลกัสตูรนานาชาติ

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ทางคณิตศาสตร์ ทางสถิติ ทางสถิติประยกุต์

15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาตสร์และสถิติ 
ทางคณิตศาสตร์  ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์

16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี

17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี   ทางเคมีประยกุต์

สจล. 13



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี   ทางสิ่งแวดล้อม 
ทางเคมีสิ่งแวดล้อม

19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
ทางชีววิทยา 

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเทคโนโลยีพอลิเมอร์

21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ปิโตรเคมีและเคมีของไฮโดรคาร์บอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี   ทางปิโตรเคมีและเคมีของไฮโดรคาร์บอน

22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต มาตรวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางมาตรวิทยา

23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

24 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี-สารสนเทศ

25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ทางสถิติ   ทางสถิติประยกุต์

สจล. 14



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์ประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์    ทางฟิสิกส์ประยกุต์

27 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ฟิสิกส์ประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางฟิสิกส์  ทางฟิสิกส์ประยกุต์

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางชา่งกลโรงงาน   ทางชา่งเคร่ืองกล

2 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับผู้จบมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

3 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการวดัคมุทางอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
ทางเทคนิคอตุสาหกรรม 
ทางเทคโนโลยีการวดัคมุทางอตุสาหกรรม

เดิมช่ือสาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองมือวดั-

อตุสาหกรรม  พ.ศ.2520

4 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อตุสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางคอมพิวเตอร์   
ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อตุสาหกรรม

5 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม

(หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี)

รับจากผู้ ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สาขาวิชาทีเ่ก่ียวข้อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สจล. 15



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีโทรทศัน์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางเทคโนโลยีโทรทศัน์

7 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

8 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต โทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
ทางโทรคมนาคม

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมการก่อสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา   ทางวิศวกรรมก่อสร้าง

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมการวดัคมุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางวิศวกรรมการวดัคมุ

หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเกษตร

สจล. 16



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเกษตร  

แขนงวิชาเคร่ืองจกัรกลเกษตร
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเกษตรเคร่ืองจกัรกลเกษตร

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเกษตร
แขนงวิชาวิศวกรรมอาหาร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเกษตร   ทางวิศวกรรมอาหาร

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอตัโนมตัิ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ทางคอมพิวเตอร์

17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคมี ทางเคมี

18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม

20 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

สจล. 17



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
21 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา
22 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมระบบควบคมุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางวิศวกรรมระบบควบคมุ
23 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมสารสนเทศ
24 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางการอาหาร  ทางวิศวกรรมอาหาร
25 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
26 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เชิงกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เชิงกล

27 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

28 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิกส์
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สจล. 18



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
29 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมการวดัคมุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมการวดัคมุ
30 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเกษตร
31 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
32 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคมี ทางเคมี
33 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล
34 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร   ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม

35 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมปิโตรเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมปิโตรเคมี   ทางเคมี

36 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

สจล. 19



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
37 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ทางวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์

38 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมระบบควบคมุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางวิศวกรรมระบบควบคมุ

39 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมสารสนเทศ

40 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

41 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

42 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

พ.ศ.2525 ในช่ือปริญญาไม่ระบุช่ือสาขา
แตส่าขาจะปรากฏในระเบียนผลการศกึษา

43 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมระบบควบคมุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางวิศวกรรมระบบควบคมุ

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ศิลปอตุสาหกรรม สาขาวิชาศิลปหตักรรม 
ทางศิลปอตุสาหกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สจล. 20



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู สถาปัตยกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 

ทางสถาปัตยกรรม
3 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู สถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 

ทางมณัฑนศิลป์  ทางสถาปัตยกรรมภายใน
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การบริหารและเทคโนโลยีการก่อสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางการบริหารและเทคโนโลยีการก่อสร้าง
พ.ศ.2524

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการก่อสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา   ทางเทคโนโลยีการก่อสร้าง

พ.ศ.2523 เฉพาะผู้ก าลงัศกึษาในปี 2523  

รวม 3 รุ่น
6 ปริญญาศิลปกรรมบณัฑิต นิเทศศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปกรรม ทางศิลปประยกุต์   ทางนิเทศศิลป์
พ.ศ.2526

7 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต การถ่ายภาพ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางศิลปกรรม   ทางการถ่ายภาพ

8 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต จิตรกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางศิลปกรรม  ทางจิตรกรรม

9 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ประติมากรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางศิลปกรรม ทางประติมากรรม

10 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางศิลปกรรม ทางภาพพิมพ์

สจล. 21



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ภาพยนตร์และวีดีโอ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปกรรม ทางภาพยนตร์และวีดีโอ
12 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
13 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ทางมณัฑนศิลป์ ทางสถาปัตยกรรมภายใน
หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

14 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ศิลปอตุสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ทางอตุสาหกรรมศิลป์ ทางออกแบบผลิตภณัฑ์
ทางศิลปอตุสาหกรรม 

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

15 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ศิลปอตุสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางอตุสาหกรรมศิลป์ ทางออกแบบผลิตภณัฑ์
ทางศิลปอตุสาหกรรม

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

16 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ออกแบบเคร่ืองเรือน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ทางออกแบบเคร่ืองเรือน

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

17 ปริญญาการวางแผนภาคและเมือง
มหาบณัฑิต

การวางแผนชมุชนเมืองและสภาพแวดล้อม สาขาวิชาผงัเมือง 
ทางการวางแผนชมุชนเมืองและสภาพแวดล้อม

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

18 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร
มหาบณัฑิต

สถาปัตยกรรมเขตร้อน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ทางสถาปัตยกรรมเขตร้อน

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 5 ปี

19 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร
มหาบณัฑิต

สถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ทางสถาปัตยกรรมภายใน  ทางมณัฑนศิลป์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 5 ปี

สจล. 22



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
20 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ศิลปอตุสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ทางอตุสาหกรรมศิลป์   ทางศิลปอตุสาหกรรม
ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

21 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สถาปัตยกรรมเขตร้อน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ทางสถาปัตยกรรมเขตร้อน

22 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ทางสถาปัตยกรรมภายใน  ทางมณัฑนศิลป์

23 ปริญญาการวางแผนภาคและเมือง-

ดษุฎีบณัฑิต
การวางแผนชมุชนเมืองและสภาพแวดล้อม สาขาวิชาผงัเมือง 

ทางการวางแผนชมุชนเมืองและสภาพแวดล้อม
หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการอาหาร  ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร 
ทางโภชนวิทยา

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการอาหาร   ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร 
ทางโภชนวิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สขุาภิบาลอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการอาหาร 
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร 
ทางสขุาภิบาลอาหาร  ทางโภชนวิทยา

                                          

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สจล. 23



     มีคณะวชิาทัง้หมด  14  คณะ  คอื คณะบริหารธุรกิจ  คณะพฒันาการเศรษฐกิจ  คณะสถิตปิระยกุต์   โครงการบณัฑิตศกึษาการพฒันาทรัพยากรมนษุย์
     คณะภาษาและการสื่อสาร  ส านกัภาษา  ส านกัวจิยั  คณะพฒันาสงัคม  โครงการบณัฑิตศกึษาการจดัการสิ่งแวดล้อม  คณะรัฐประศาสนศาสตร์   
     ส านกัการศกึษาระบบสารสนเทศ  ส านกัฝึกอบรม  ส านกัพฒันาบณัฑิตศกึษา  และโครงการประกาศนียบตัรชัน้สงูทางภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงธุรกิจ

     การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่งๆ ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  มีดงันี ้
     1.   ประกาศนียบตัรวชิาการสถิต ิ หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 7,100 บาท
     2.   ประกาศนียบตัรวชิาการสถิต ิ หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 7,940  บาท
     3.   ประกาศนียบตัรชัน้สงู/ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืน

     ไม่สงูกวา่ 8,700  บาท
     4.   ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 9,700  บาท
     5.   ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี ตอ่จากปริญญาโท  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 13,110  บาท

26. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สพบ.  1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรชัน้สงู บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการตลาด
เปลี่ยนเป็นบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

3 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต บริหารธุรกิจ 
สาขาการจดัการงานบคุคล

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการงานบคุคล

เปลี่ยนเป็นบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

4 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต บริหารธุรกิจ 
สาขาการบญัชีเพ่ือการบริหาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชีเพ่ือการบริหาร

เปลี่ยนเป็นบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

5 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารการเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารการเงิน

เปลี่ยนเป็นบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

6 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต บริหารธุรกิจ 
สาขาการบริหารการปฏบิตัิการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารการปฏบิตัิการ

เปลี่ยนเป็นบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

7 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต
ทางบริหารธุรกิจ

- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เปลี่ยนเป็นบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

8 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต
ทางบริหารธุรกิจ

- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรนานาชาติ 
(Master of Global Business Administration )

9 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรนานาชาติ

คณะบริหารธุรกิจ

สพบ.  2



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรภาษาองักฤษ
11 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎบีณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

12 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎบีณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นหลกัสตูรร่วมระหวา่งจฬุาลงกรณ์-

มหาวิทยลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

1 ประกาศนียบตัรชัน้สงู พฒันาการเศรษฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางพฒันาการเศรษฐกิจ

2 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางการวางแผน-

และประเมินผลโครงการ
- สาขาวิชาการจดัการ

ทางการบริหาร
ทางการวางแผนและประเมินผลโครงการ

3 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต
ทางพฒันาการเศรษฐกิจ

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางพฒันาการเศรษฐกิจ

เปลี่ยนเป็นเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 
(พฒันาการเศรษฐกิจ)

4 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาการเศรษฐกิจ 
สาขาการวางแผนภาคและเมือง

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางพฒันาการเศรษฐกิจ

เปลี่ยนเป็นเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 
(พฒันาการเศรษฐกิจ)

5 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาการเศรษฐกิจ 
สาขาเศรษฐศาสตร์การคลงั

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางพฒันาการเศรษฐกิจ

เปลี่ยนเป็นเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 
(พฒันาการเศรษฐกิจ)

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

สพบ.  3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาการเศรษฐกิจ 

สาขาเศรษฐศาสตร์อตุสาหกรรม-

และแรงงาน

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางพฒันาการเศรษฐกิจ

เปลี่ยนเป็นเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 
(พฒันาการเศรษฐกิจ)

7 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาการเศรษฐกิจ 
สาขาการวิเคราะห์และประเมินโครงการ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางพฒันาการเศรษฐกิจ

เปลี่ยนเป็นเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 
(พฒันาการเศรษฐกิจ)

8 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาการเศรษฐกิจ 
สาขาเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางพฒันาการเศรษฐกิจ

เปลี่ยนเป็นเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 
(พฒันาการเศรษฐกิจ)

9 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาการเศรษฐกิจ 
สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางพฒันาการเศรษฐกิจ

เปลี่ยนเป็นเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 
(พฒันาการเศรษฐกิจ)

10 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาการเศรษฐกิจ 
สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางพฒันาการเศรษฐกิจ

เปลี่ยนเป็นเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 
(พฒันาการเศรษฐกิจ)

11 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาการเศรษฐกิจ 
สาขาเศรษฐศาสตร์ประชากรและ-

มนษุย์ทรัพยากร

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางพฒันาการเศรษฐกิจ

เปลี่ยนเป็นเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 
(พฒันาการเศรษฐกิจ)

12 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาการเศรษฐกิจ 
สาขาการวางแผนเศรษฐกิจ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางพฒันาการเศรษฐกิจ

เปลี่ยนเป็นเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 
(พฒันาการเศรษฐกิจ)

สพบ.  4



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาการเศรษฐกิจ 

สาขาเศรษฐมิติ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางพฒันาการเศรษฐกิจ

เปลี่ยนเป็นเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 
(พฒันาการเศรษฐกิจ)

14 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต 
(พฒันาการเศรษฐกิจ)

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางพฒันาการเศรษฐกิจ

เปลี่ยนเป็นเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 
(พฒันาการเศรษฐกิจ)

15 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

เปลี่ยนเป็นเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

16 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

1 ประกาศนียบตัรวิชาการสถิติ - สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ

- หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
- หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

2 ประกาศนียบตัรชัน้สงู สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ   ทางสถิติประยกุต์

3 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต สถิติประยกุต์ 
สาขาคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ   ทางสถิติประยกุต์

เปลี่ยนเป็นพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

4 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต สถิติประยกุต์ 
สาขาการวิจยัด าเนินงาน

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ   ทางสถิติประยกุต์

เปลี่ยนเป็นวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
(สถิติประยกุต์)

คณะสถิติประยุกต์

สพบ.  5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต สถิติประยกุต์ สาขาประชากรศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ   ทางสถิติประยกุต์
เปลี่ยนเป็นพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต
ทางประชากรและการพฒันา

6 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต สถิติประยกุต์ สาขาสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ   ทางสถิติประยกุต์

เปลี่ยนเป็นวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
(สถิติประยกุต์)

7 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต
ทางประชากรและการพฒันา

- สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์    ทางประชากรและการพฒันา

เปลี่ยนเป็นศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาประชากรและการพฒันา

8 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

เปลี่ยนเป็นวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

9 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต
ทางสถิติประยกุต์

สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติประยกุต์   ทางสถิติ

เปลี่ยนเป็นวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
(สถิติประยกุต์)

10 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต
ทางสถิติประยกุต์

คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติประยกุต์   ทางคอมพิวเตอร์

เปลี่ยนเป็นพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

11 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต
ทางสถิติประยกุต์

วิจยัด าเนินงาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติประยกุต์   ทางวิจยัด าเนินงาน

เปลี่ยนเป็นวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
(สถิติประยกุต์)

12 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต
ทางสถิติประยกุต์

ประชากรศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติประยกุต์   ทางประชากรศาสตร์

เปลี่ยนเป็นพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต
ทางประชากรและการพฒันา

13 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต
ทางสถิติประยกุต์

ระบบและการจดัการสารสนเทศ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติประยกุต์   ทางสารสนเทศศาสตร์

เปลี่ยนเป็นพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต
ทางสถิติประยกุต์ สาขาวิชาการจดัการ

สพบ.  6



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต

ทางสถิติประยกุต์
วิทยาการประกันภยั สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติประยกุต์   ทางการประกันภยั
ทางคณิตศาสตร์ประกันภยั
ทางวิทยาการประกันภยั

เปลี่ยนเป็นวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
(สถิติประยกุต์)

15 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต
ทางสถิติประยกุต์

การจดัการสารสนเทศและระบบ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติประยกุต์   
ทางการจดัการสารสนเทศและระบบ

เปลี่ยนเป็นวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
(สถิติประยกุต์)

16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ระบบสารสนเทศประยกุต์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางระบบสารสนเทศ   ทางระบบสารสนเทศประยกุต์

17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
(สถิติประยกุต์)

การจดัการระบบสารสนเทศ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติประยกุต์
ทางการจดัการระบบสารสนเทศ

เดิมช่ือสาขาวิชาระบบและการจดัการสารสนเทศ

19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
(สถิติประยกุต์)

วิทยาการประกันภยั สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติประยกุต์   ทางวิทยาการประกันภยั

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
(สถิติประยกุต์)

สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ   ทางสถิติประยกุต์

เดิมช่ือปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต
ทางสถิติประยกุต์  สาขาวิชาสถิติ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
21 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรดษุฎบีณัฑิต

ทางประชากรและการพฒันา
ประชากรและการศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางประชากรศาสตร์
ระบช่ืุอสาขาในระเบยีนผลการศกึษา
เปลี่ยนเป็นปรัชญาดษุฎบีณัฑิต 

22 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรดษุฎบีณัฑิต
ทางประชากรและการพฒันา

ประชากรและสขุภาพ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์
ทางประชากรและการพฒันา
ทางประชากรและสขุภาพ

ระบช่ืุอสาขาในระเบยีนผลการศกึษา
เปลี่ยนเป็นปรัชญาดษุฎบีณัฑิต 
(ประชากรและการพฒันา)

23 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรดษุฎบีณัฑิต
ทางประชากรและการพฒันา

ประชากรและการเกษตร สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์  
ทางประชากรและการพฒันา
ทางประชากรและการเกษตร

ระบช่ืุอสาขาในระเบยีนผลการศกึษา 
เปลี่ยนเป็นปรัชญาดษุฎบีณัฑิต 
(ประชากรและการพฒันา)

24 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรดษุฎบีณัฑิต
ทางประชากรและการพฒันา

ประชากรและทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์
ทางประชากรและการพฒันา
ทางประชากรและทรัพยกรมนษุย์

ระบช่ืุอสาขาในระเบยีนผลการศกึษา
เปลี่ยนเป็นปรัชญาดษุฎบีณัฑิต 
(ประชากรและการพฒันา)
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
25 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรดษุฎบีณัฑิต

ทางประชากรและการพฒันา
ประชากรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางประชากรศาสตร์
ทางประชากรและการพฒันา   ทางประชากร
ทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ทางประชากรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ระบช่ืุอสาขาในระเบยีนผลการศกึษา
เปลี่ยนเป็นปรัชญาดษุฎบีณัฑิต 
(ประชากรและการพฒันา)

26 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรดษุฎบีณัฑิต
ทางสถิติ

- สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ

เปลี่ยนเป็นปรัชญาดษุฎบีณัฑิต 
สาขาวิชาสถิติ

27 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรนานาชาติ

28 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต(สถิต)ิ - สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ

1 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาการจดัการ
ทางการพฒันาทรัพยากรมนษุย์

เปลี่ยนเป็นวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาวิชาการพฒันาทรัพยากรมนษุย์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และองค์การ สาขาวิชาการจดัการ
ทางการบริหาร  
ทางการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และองค์การ

เดิมช่ือสาขาวิชาการพฒันาทรัพยากรมนษุย์

โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ
เดิมช่ือประกาศนียบตัรชัน้สงูทาง-

ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงธุรกิจ
2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต

(ภาษาและการสื่อสาร)

- สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและการสื่อสาร

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

ภาษาญ่ีปุ่ นธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญ่ีปุ่ น   ทางภาษาญ่ีปุ่ นธุรกิจ

2 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหา-

บณัฑิตทางภาษาและการสื่อสาร
การสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาและการสื่อสาร   ทางการสื่อสาร
เปลี่ยนเป็นศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร

3 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหา-

บณัฑิตทางภาษาและการสื่อสาร
ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจและเทคโนโลยี สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาและการสื่อสาร
ทางภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจและเทคโนโลยี

เปลี่ยนเป็นศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร

1 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต
(พฒันาสงัคม)

นโยบายและการวางแผนทางสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสงัคมวิทยา   ทางพฒันาสงัคม
ทางนโยบายและการวางแผนทางสงัคม

จะปรากฎช่ือแขนงวิชาเอกในระเบยีนผล
การศกึษา

ส านักภาษา

คณะภาษาและการส่ือสาร

ส านักวิจัย
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต

(พฒันาสงัคม)

การปฏบิตัิการทางสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสงัคมวิทยา   ทางการปฏบิตัิการทางสงัคม
ทางพฒันาสงัคม

จะปรากฎช่ือแขนงวิชาเอกในระเบยีนผล
การศกึษา

3 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต
(พฒันาสงัคม)

การวิเคราะห์ทางสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสงัคมวิทยา   ทางการวิเคราะห์ทางสงัคม
ทางพฒันาสงัคม

จะปรากฎช่ือแขนงวิชาเอกในระเบยีนผล
การศกึษา

1 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต
ทางพฒันาสงัคม

การจดัการการพฒันาสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสงัคมวิทยา   ทางการจดัการทางพฒันาสงัคม
ทางพฒันาสงัคม

เปลี่ยนเป็นศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
(พฒันาสงัคม)

2 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต-

ทางพฒันาสงัคม
การวิเคราะห์และวางแผนทางสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสงัคมวิทยา   ทางพฒันาสงัคม
ทางการวิเคราะห์และวางแผนทางสงัคม

เปลี่ยนเป็นศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
(พฒันาสงัคม)

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสงัคมวิทยา   ทางพฒันาชมุชน
ทางพฒันาสงัคม

คณะพัฒนาสังคม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหา-

บณัฑิตทางการจดัการสิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ   
ทางสิ่งแวดล้อม   ทางการจดัการสิ่งแวดล้อม

เปลี่ยนเป็นวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการสิ่งแวดล้อม 
ปัจจบุนัเปลี่ยนเป็นส านกัพฒันาบณัฑิตศกึษา

1 ประกาศนียบตัรชัน้สงู รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร

2 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหา-

บณัฑิตทางการจดัการภาครัฐและเอกชน
- สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร   
ทางการจดัการภาครัฐและเอกชน

เปลี่ยนเป็นการจดัการภาครัฐและ
ภาคเอกชนมหาบณัฑิต

3 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหา-

บณัฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์
- สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร
เปลี่ยนเป็นรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต

4 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 
สาขาการบริหารองค์การและการจดัการ

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหารองค์การและการจดัการ

เปลี่ยนเป็นรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต

5 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 
สาขาการบริหารงานบคุคล

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหารงานบคุคล

เปลี่ยนเป็นรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต

โครงการบัณฑิตศึกษาการจัดการส่ิงแวดล้อม

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 

สาขาการบริหารงานคลงั
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหารงานคลงั

เปลี่ยนเป็นรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต

7 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 
สาขานโยบายสาธารณะและการบริหาร-

โครงการ

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางนโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ

เปลี่ยนเป็นรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต

8 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 
สาขาการพฒันาและบริหารชมุชนเมือง

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการพฒันาและบริหารชมุชนเมือง

เปลี่ยนเป็นรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต

9 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 
สาขาการบริหารงานต ารวจ

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหารงานต ารวจ

เปลี่ยนเป็นรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต

10 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 
สาขาการพฒันาและบริหารชมุชนชนบท

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการพฒันาและบริหารชมุชนชนบท

เปลี่ยนเป็นรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต

11 ปริญญาการจดัการภาครัฐและ-

ภาคเอกชนมหาบณัฑิต
- สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน
12 ปริญญาการจดัการภาครัฐและ-

ภาคเอกชนมหาบณัฑิต
- สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน
หลกัสตูรนานาชาติ

13 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

สพบ.  13



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรดษุฎ-ี

บณัฑิตทางการบริหารการพฒันา
- สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหารการพฒันา
(หลกัสตูรนานาชาต)ิ  มี 4 กลุม่วิชา 
เปลี่ยนเป็นปรัชญาดษุฎบีณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการพฒันา

15 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรดษุฎบีณัฑิต การบริหารการพฒันาชนบท สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหารการพฒันาชนบท

16 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรดษุฎบีณัฑิต การพฒันาระบบการบริหาร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการพฒันาระบบการบริหาร

17 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรดษุฎบีณัฑิต การบริหารการพฒันาเมือง สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหารการพฒันาเมือง

18 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรดษุฎบีณัฑิต นโยบายสาธารณะ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางนโยบายสาธารณะ

19 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การบริหารการพฒันา สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหารการพฒันา

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การพฒันาระบบสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางระบบสารสนเทศ
ทางการพฒันาระบบสารสนเทศ

ส านักการศึกษาระบบสารสนเทศ

สพบ.  14



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางระบบสารสนเทศ   
ทางบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต
ทางเทคโนโลยีการบริหาร

- สาขาวิชาการจดัการ 
ทางการบริหาร   ทางเทคโนโลยีการบริหาร

เปลี่ยนช่ือเป็นปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร
บณัฑิตทางเทคโนโลยีการบริหาร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ 
ทางการบริหาร   ทางเทคโนโลยีการบริหาร

เดิมช่ือปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต
ทางเทคโนโลยีการบริหาร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ   
ทางสิ่งแวดล้อม   ทางการจดัการสิ่งแวดล้อม

1 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางภาษาองักฤษ-

เพ่ือการสื่อสารเชิงธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ
ทางภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงธุรกิจ

โครงการประกาศนียบัตรชัน้สูงทางภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ

ส านักฝึกอบรม

ส านักพัฒนาบัณฑิตศึกษา

สพบ.  15



27. ทนัตแพทยสภา
                            มีสาขาทัง้หมด  10  สาขา   คอื    สาขาศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล    สาขาทนัตกรรมจดัฟัน   สาขาทนัตกรรมทัว่ไป

                           การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของทนัตแพทยสภา  มีดงันี ้
                           1. วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม (หลกัสตูรทัว่ไป)  หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต

                            2. วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรมดงัตอ่ไปนี ้ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  13,690  บาท
                                2.1  วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม(หลกัสตูรตอ่ยอด) หลกัสตูร 1 - 2  ปี ตอ่จากทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต

     สาขาวทิยาเอ็นโดดอนต์    สาขาวทิยาวนิิจฉยัโรคช่องปาก    สาขาทนัตสาธารณสขุ    สาขาปริทนัตวทิยา    สาขาทนัตกรรมประดษิฐ์    สาขาทนัตกรรมหตัถการ
     และสาขาทนัตกรรมส าหรับเดก็

                               +  ใบอนญุาตให้เป็นผู้ประกอบวชิาชีพทนัตกรรม  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  13,110  บาท

                                       + วฒิุบตัรหลกัสตูรทัว่ไป
                                2.2  วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม หลกัสตูร 4 - 5 ปี ตอ่จากทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต
                                       + ใบอนญุาตให้เป็นผู้ประกอบวชิาชีพทนัตกรรม

ทส. 1



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการพิจารณา หมายเหตุ
1 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม
ศลัยศาสตร์ชอ่งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์ชอ่งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
หลกัสตูรทัว่ไป (3 ปี)

2 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม

ทนัตกรรมจดัฟัน สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
ทางทนัตกรรมจดัฟัน

หลกัสตูรทัว่ไป (3 ปี)

3 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม

ทนัตกรรมทัว่ไป สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
ทนัตกรรมทัว่ไป

หลกัสตูรทัว่ไป (3 ปี)

4 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม

วิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
ทางวิทยาเอ็นโดดอนต์

หลกัสตูรทัว่ไป (3 ปี)

5 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม

วิทยาวินิจฉัยโรคชอ่งปาก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
ทางวิทยาวินิจฉัยโรคชอ่งปาก

หลกัสตูรทัว่ไป (3 ปี)

6 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม

ทนัตสาธารณสขุ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
ทางทนัตสาธารณสขุ

หลกัสตูรทัว่ไป (3 ปี)

7 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม

ปริทนัตวิทยา สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
ทางปริทนัตวิทยา

หลกัสตูรทัว่ไป (3 ปี)

8 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม

ทนัตกรรมประดิษฐ์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
ทางทนัตกรรมประดิษฐ์

หลกัสตูรทัว่ไป (3 ปี)

9 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม

ทนัตกรรมหตัถการ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
ทางทนัตกรรมหตัถการ

หลกัสตูรทัว่ไป (3 ปี)

ทส. 2



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการพิจารณา หมายเหตุ
10 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม
ทนัตกรรมส าหรับเด็ก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมส าหรับเด็ก
หลกัสตูรทัว่ไป (3 ปี)

ทส. 3



                                                                                                                                      28. แพทยสภา

           มีสาขาวชิาทัง้หมด    47    สาขาวชิา   คอื     กมุารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ    ประสาทวทิยา   ตจวทิยา   จิตเวชศาสตร์เดก็และวยัรุ่น    
  อายรุศาสตร์โรคเลอืด   ศลัยศาสตร์ทวารหนกั  กมุารเวชศาสตร์โรคไต  กมุารเวชศาสตร์โรคหวัใจ  อายรุศาสตร์โรคระบบการหายใจ  กมุารเวชศาสตร์โรคเลอืด    
  อายรุศาสตร์โรคหวัใจ    อายรุศาสตร์โรคไต    กมุารศลัยศาสตร์    ศลัยศาสตร์ตกแตง่   ศลัยศาสตร์ทรวงอก   ศลัยศาสตร์ยโูรวทิยา   รังสวีทิยาวนิิจฉยั 
  พยาธิวทิยาคลนิีค     เวชศาสตร์ป้องกนั  (แขนงระบาดวทิยา    แขนงเวชศาสตร์ป้องกนัคลนิิค    แขนงสาธารณสขุศาสตร์    แขนงเวชศาสตร์การบิน) 

  เวชศาสตร์นิวเคลยีร์     รังสรัีกษา    รังสวีทิยาทัว่ไป    จิตเวชศาสตร์    นิตเิวชศาสตร์    วสิญัญีวทิยา    ประสาทศลัยศาสตร์    พยาธิวทิยากายวภิาค   
  พยาธิวทิยาทัว่ไป   ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดกิส์   ศลัยศาสตร์   กมุารเวชศาสตร์    อายรุศาสตร์   สตูศิาสตร์-นรีเวชวทิยา   เวชปฏิบตัทิัว่ไป   เวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู   
  จกัษุวทิยา    โสต  นาสกิ  ลาริงซ์วทิยา    รังสวีทิยารักษาและเวชศาสตร์นิวเคลยีร์    โลหิตวทิยา    อายรุศาสตร์ทัว่ไป    ศลัยศาสตร์ทัว่ไป
เวชบ าบดัวกิฤต  เวชศาสตร์ครอบครัว ศลัยศาสตร์  ศลัยศาสตร์ล าไส้ใหญ่   ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดกิส์   รังสรัีกษาและมะเร็งวทิยา

           การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ  ของแพทยสภา   มีดงันี ้
        1. วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม (หลกัสตูรทัว่ไป) หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากแพทยศาสตรบณัฑิต
             + ใบอนญุาตให้เป็นผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรม  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  13,110   บาท                          

        2. วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมดงัตอ่ไปนี ้ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่   13,690   บาท 
             2.1  วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม  (หลกัสตูรตอ่ยอด)  หลกัสตูร  1 - 2  ปี ตอ่จากแพทยศาสตรบณัฑิต
                     + วฒิุบตัรหลกัสตูรทัว่ไป/หนงัสอือนมุตัแิสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขาเดยีวกบัวฒิุบตัรหลกัสตูรทัว่ไป

พส. 1



             2.2  วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม หลกัสตูร  4 - 5  ปี  ตอ่จากแพทยศาสตรบณัฑิต + ใบอนญุาตให้เป็น
                     ผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรม                                                                                           
         3. หนงัสอือนมุตัแิสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขาเดยีวกบัวฒิุบตัรในข้อ 1  หรือ  ข้อ 2  ได้รับอตัราเงินเดอืนเทา่กบั                                                                               
             วฒิุบตัรสาขานัน้ ๆ       

หมายเหตุ  *    วฒิุบตัร/หนงัสอือนมุตัฯิ   ในสาขาวชิาทีไ่ด้มีการเปลี่ยนหลกัสตูรจากหลกัสตูร  4 - 5  ปี  เป็นหลกัสตูร  3 ปี  หรือ   เปลี่ยนจากหลกัสตูร 3 ปี
                        เป็นหลกัสตูร  4 - 5  ปี     สว่นราชการทีจ่ะบรรจผุู้ มีคณุวฒิุดงักลา่วควรตรวจสอบหลกัฐานของแพทยสภาหรือสอบถามแพทยสภา                                                                                                  
                        โดยตรงวา่เป็นหลกัสตูรทัว่ไปหรือหลกัสตูรตอ่ยอด            

พส. 2



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการพิจารณา หมายเหตุ
1 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
พยาธิวิทยากายวิภาค
(พยาธิวิทยา)

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยากายวิภาค

อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

2 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

พยาธิวิทยาคลีนิค สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยาคลีนิค

อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

3 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

พยาธิวิทยาทัว่ไป สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยาทัว่ไป

อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

4 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อายรุศาสตร์ทัว่ไป สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายรุศาสตร์ทัว่ไป

อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

5 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

จิตเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจิตเวชศาสตร์

อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

6 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ประสาทศลัยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางประสาทศลัยศาสตร์

อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

7 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางสตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา

อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

8 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์

อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

9 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

จกัษุวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจกัษุวิทยา

อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

พส. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการพิจารณา หมายเหตุ
10 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

11 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

12 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รังสีวิทยาวินิจฉัย สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางรังสีวิทยาวินิจฉัย

อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

13 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รังสีวิทยาทัว่ไป สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางรังสีวิทยาทัว่ไป

อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

14 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รังสีวิทยารักษาและเวชศาสตร์-

นิวเคลียร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางรังสีวิทยารักษาและเวชศาสตร์-นิวเคลียร์

อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

15 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นิติเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางนิติเวชศาสตร์

อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

16 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

วิสญัญีวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางวิสญัญีวิทยา

อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

17 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เวชปฏบิตัิทัว่ไป สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชปฏบิตัิทัว่ไป

อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

18 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศลัยศาสตร์ทัว่ไป สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศลัยศาสตร์ทัว่ไป

อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

พส. 4



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการพิจารณา หมายเหตุ
19 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เวชศาสตร์ฟืน้ฟู สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์ฟืน้ฟู
อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

20 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

โลหติวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางโลหติวิทยา

อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

21 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เวชศาสตร์ป้องกัน สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ป้องกัน

อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

22 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

อตัราเงินเดือนตามข้อ 2

  23 * วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ประสาทวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางประสาทวิทยา

โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

 24 * วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ตจวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางตจวิทยา

โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

 25 * วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

จิตเวชศาสตร์เด็กและวยัรุ่น สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจิตเวชศาสตร์เด็กและวยัรุ่น

โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

 26 * วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อายรุศาสตร์โรคเลือด สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายรุศาสตร์โรคเลือด

โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

27 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศลัยศาสตร์ทวารหนกั สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศลัยศาสตร์ทวารหนกั

อตัราเงินเดือนตามข้อ 2

พส. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการพิจารณา หมายเหตุ
28 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กุมารเวชศาสตร์โรคไต สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางกุมารเวชศาสตร์โรคไต
อตัราเงินเดือนตามข้อ 2

29 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ

อตัราเงินเดือนตามข้อ 2

30 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อายรุศาสตร์โรคระบบการหายใจ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายรุศาสตร์โรคระบบการหายใจ

อตัราเงินเดือนตามข้อ 2

  31 * วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์โรคเลือด

โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

32 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อายรุศาสตร์โรคหวัใจ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายรุศาสตร์โรคหวัใจ

อตัราเงินเดือนตามข้อ 2

33 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อายรุศาสตร์โรคไต สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายรุศาสตร์โรคไต

อตัราเงินเดือนตามข้อ 2

  34 * วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารศลัยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารศลัยศาสตร์

โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

35 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศลัยศาสตร์ตกแตง่ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศลัยศาสตร์ตกแตง่

อตัราเงินเดือนตามข้อ 2

  36 * วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศลัยศาสตร์ทรวงอก สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศลัยศาสตร์ทรวงอก

โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

พส. 6



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการพิจารณา หมายเหตุ
  37 * วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ศลัยศาสตร์ยโูรวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์ยโูรวิทยา
โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

38 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รังสีวิทยาวินิจฉัย สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางรังสีวิทยาวินิจฉัย

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

39 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

พยาธิวิทยาคลีนิค สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยาคลีนิค

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

40 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เวชศาสตร์ป้องกันแขนงระบาดวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ป้องกันแขนงระบาดวิทยา

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

41 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์-

ป้องกันคลินิค
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิค

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

42 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เวชศาสตร์นิวเคลียร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

43 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รังสีรักษา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางรังสีรักษา

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

44 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รังสีวิทยาทัว่ไป สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางรังสีวิทยาทัว่ไป

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

45 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

จิตเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจิตเวชศาสตร์

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

พส. 7



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการพิจารณา หมายเหตุ
46 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
นิติเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางนิติเวชศาสตร์
อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

47 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสขุ-

ศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสขุศาสตร์

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

48 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

วิสญัญีวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางวิสญัญีวิทยา

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

49 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ประสาทศลัยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางประสาทศลัยศาสตร์

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

50 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

พยาธิวิทยากายวิภาค สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยากายวิภาค

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

51 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

พยาธิวิทยาทัว่ไป สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยาทัว่ไป

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

52 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

53 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศลัยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศลัยศาสตร์

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

54 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

พส. 8



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการพิจารณา หมายเหตุ
55 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อายรุศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางอายรุศาสตร์
อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

56 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางสตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

57 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เวชปฏบิตัิทัว่ไป สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชปฏบิตัิทัว่ไป

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3
เปลี่ยนเป็นเวชศาสตร์ครอบครัว

58 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เวชศาสตร์ฟืน้ฟู สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ฟืน้ฟู

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

59 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

จกัษุวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจกัษุวิทยา

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

60 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

โสต  นาสิก  ลาริงซ์วิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางโสต  นาสิก  ลาริงซ์วิทยา

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

61 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์การบนิ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์การบนิ

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

  62 * หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศลัยศาสตร์ยโูรวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศลัยศาสตร์ยโูรวิทยา

โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

  63 * หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารศลัยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารศลัยศาสตร์

โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

พส. 9



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการพิจารณา หมายเหตุ
  64 * หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ประสาทวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางประสาทวิทยา
โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

  65 * หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

จิตเวชศาสตร์เด็กและวยัรุ่น สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจิตเวชศาสตร์เด็กและวยัรุ่น

โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

  66 * หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อายรุศาสตร์โรคเลือด สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายรุศาสตร์โรคเลือด

โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

  67 * หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์โรคเลือด

โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

68 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศลัยศาสตร์ทรวงอก สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศลัยศาสตร์ทรวงอก

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

69 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศลัยศาสตร์ตกแตง่ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศลัยศาสตร์ตกแตง่

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

70 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศลัยศาสตร์ทวารหนกั สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศลัยศาสตร์ทวารหนกั

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

  71 * หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ตจวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางตจวิทยา

โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

72 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อายรุศาสตร์โรคหวัใจ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายรุศาสตร์โรคหวัใจ

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

พส. 10



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการพิจารณา หมายเหตุ
73 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อายรุศาสตร์โรคไต สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางอายรุศาสตร์โรคไต
อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

74 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อายรุศาสตร์โรคระบบการหายใจ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายรุศาสตร์โรคระบบการหายใจ

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

75 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

76 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารเวชศาสตร์โรคไต สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์โรคไต

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

77 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

78 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เวชบ าบดัวิกฤต สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชบ าบดัวิกฤต

หลกัสตูรตอ่ยอด(4 - 5 ปี)

เร่ิมปีการศกึษา 2542 เป็นต้นไป
79 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์ครอบครัว
หลกัสตูรทัว่ไป
เดิมช่ือสาขาเวชปฏบิตัิทัว่ไป
เร่ิมปีการศกึษา 2542

80 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศลัยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศลัยศาสตร์

หลกัสตูรตอ่ยอด (4 ปี)

พส. 11



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการพิจารณา หมายเหตุ
81 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ศลัยศาสตร์ล าใส้ใหญ่และทวารหนกั สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์ล าใส้ใหญ่และทวารหนกั
หลกัสตูรตอ่ยอด (4 ปี)

ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป
82 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
หลกัสตูรตอ่ยอด (4 ปี)

83 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

เดิมช่ือสาขาวิชารังสีรักษา

พส. 12



29. กระทรวงศึกษาธิการ
                       ประกอบด้วยหลกัสตูรของสถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ  ดงันี ้
                       1. กระทรวงศกึษาธิการ
                       2. กรมการศกึษานอกโรงเรียน
                       3. กรมพลศกึษา
                       4. กรมสามญัศกึษา            
                       5. วทิยาลยัชมุชน            
                       6. กรมอาชีวศกึษา  / ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา
                       7. วทิยาลยัช่างกลปทมุวนั / สถาบนัเทคโนโลยีปทมุวนั
                       8. สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล  มีหลกัสตูรกลางทีไ่ม่ระบคุณะและทีร่ะบคุณะวชิาทัง้หมด14  คณะ คอื คณะเกษตรศาสตร์  คณะคหกรรมศาสตร์  
                           คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน  คณะนาฏศลิป์และดริุยางค์  คณะบริหารธุรกิจ  คณะวทิยาศาสตร์ 
                           คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  คณะวศิวกรรมเทคโนโลยีการเกษตร  คณะวศิวกรรมศาสตร์  คณะศลิปกรรม  คณะศลิปศาสตร์  
                           คณะศกึษาศาสตร์  และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     
                       9. ส านกังานสภาสถาบนัราชภฏั  มีหลกัสตูรกลางทีไ่ม่ระบคุณะ และทีร่ะบคุณะวชิาอีก 2 คณะ คอืคณะวทิยาการจดัการ  และบณัฑิตวทิยาลยั
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                       การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ  ของกระทรวงศกึษาธิการ  มีดงันี ้
                       1. ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้นหรือเทียบเทา่  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 5,760 บาท
                       2. ประกาศนียบตัรวชิาการศกึษาชัน้สงู  หรืออนปุริญญา  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา่  
                           ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  6,470  บาท
                       3. ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู  หรือประกาศนียบตัรศลิปศกึษาชัน้สงู  หรือประกาศนียบตัรอยา่งอ่ืน  ทีมี่หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี
                           ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพ หรือไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา่  หรือไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จาก
                           มธัยมศกึษาปีที ่4 (สายวทิย์-คณิต)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  7,100  บาท
                       4. ปริญญาตรี  หรือหลกัสตูรประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู  หรือหลกัสตูรประกาศนียบตัรวศิกรรมศาสตร์ หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี 
                           ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จาก ปวส. ปวท. อนปุริญญา หรือเทียบเทา่ ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 7,940 บาท
                       5. ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  5  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จาก ปวส. หรืออนปุริญญาทีมี่หลกัสตูร
                            ไม่น้อยกวา่  3  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา่  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  8,700  บาท
                       6. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หรือประกาศนียบตัรชัน้สงู  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  หรือเทียบเทา่  ได้รับอตัราเงินเดอืน
                            ไม่สงูกวา่ 8,700  บาท
                       7. ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  หรือเทียบเทา่ ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  9,700 บาท
                       8. ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากปริญญาโทหรือเทียบเทา่  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  13,110  บาท
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
1 ประกาศนียบตัรมธัยมศกึษาตอนต้น ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก มธัยมศกึษาตอนต้น

2 ประกาศนียบตัรมธัยมศกึษาตอนปลาย ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก มธัยมศกึษาตอนปลาย

3 ประกาศนียบตัรมธัยมศกึษาตอนปลาย
(วิชาอาชีพ 1)

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก มธัยมศกึษาตอนปลาย(วิชาอาชีพ1)

4 ประกาศนียบตัรมธัยมศกึษาตอนปลาย
(วิชาอาชีพ 2)

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก มธัยมศกึษาตอนปลาย(วิชาอาชีพ2)

5 ประกาศนียบตัรนาฏศิลป์ชัน้ต้น ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชา -
ทางนาฏศิลป์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

6 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทางช่างไฟฟ้า    ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์

เดิมช่ือสาขาวิชาช่างอิเล็กโทรนิคส์

7 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร
มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางเกษตรทัว่ไป   ทางเกษตรกรรม

8 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร
มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

ครุภณัฑ์ สาขาวิชาก่อสร้าง
ทางครุภณัฑ์

9 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร
มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ
เคมีสิ่งทอ สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ 

ทางเคมีสิ่งทอ
11 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ
ช่างกลการเกษตร สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างกลการเกษตร   ช่างเคร่ืองกลเกษตร
12 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ
ช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างกลโรงงาน   ทางช่างกล
13 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ
ช่างกลโลหะ สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างกลโลหะ   ทางช่างโลหะ
14 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ
ช่างก่อสร้าง สาขาวิชาก่อสร้าง 

ทางช่างก่อสร้าง   ทางช่างโยธา
15 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ
ช่างเขียนแบบเคร่ืองมือกล สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 

ทางช่างเขียนแบบเคร่ืองมือกล  
ทางช่างเขียนแบบเคร่ืองกล

16 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร
มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

ช่างเคร่ืองกลงานไม้ สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางช่างเคร่ืองกลงานไม้

17 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร
มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

ช่างเคร่ืองยนต์และดีเซล สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางช่างยนต์   ทางยานยนต์
ทางช่างเคร่ืองยนต์และดีเซล   ช่างยานยนต์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ
ช่างเคลือบดินเผา สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางช่างเคลือบดินเผา   ทางเคร่ืองเคลือบดินเผา
19 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ
ช่างจ๊ิกและการท าเคร่ืองมือ สาขาวิชาเคร่ืองกล

ทางช่างจ๊ิกและการท าเคร่ืองมือ 
ทางช่างกลโรงงาน  ทางช่างกลโลหะ

20 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร
มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

ช่างเช่ือมและโลหะแผ่น สาขาวิชาโลหะการ
ทางช่างโลหะ   ทางเช่ือมโลหะ
ทางช่างโลหะการเช่ือมและโลหะแผ่น 
ทางช่างเช่ือม   ทางเช่ือมประสาน

21 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร
มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

ช่างตอ่เรือ สาขาวิชาการตอ่เรือ 
ทางช่างตอ่เรือ

22 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร
มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

ช่างตดัเสือ้ สาขาวิชาผ้าและเคร่ืองแตง่กาย 
ทางช่างตดัเสือ้   ทางตดัเย็บเสือ้ผ้า

23 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร
มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

ช่างทอผ้า สาขาวิชาผ้าและเคร่ืองแตง่กาย 
ทางช่างทอผ้า

24 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร
มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

ช่างทอ่และประสาน สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางช่างทอ่และประสาน   ทางช่างเช่ือม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
25 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ
ช่างพิมพ์ สาขาวิชาการพิมพ์ 

ทางช่างพิมพ์
26 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ
ช่างไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางช่างไฟฟ้าก าลงั   ทางช่างไฟฟ้า
27 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ
ช่างภาพ สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางช่างภาพ
28 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ
ช่างไม้อตุสาหกรรม สาขาวิชาก่อสร้าง

ทางช่างไม้  ทางช่างไม้อตุสาหกรรม
29 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ
ช่างยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างยนต์   ทางยานยนต์  ทางช่างยานยนต์
30 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ
ช่างเย็บหนงั สาขาวิชาศิลปกรรม

ทางช่างเย็บหนงั
31 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ
ช่างโลหะรูปพรรณ สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางช่างโลหะรูปพรรณ    ทางหตัถกรรม 
ทางศิลปหตัถกรรม

32 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร
มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

ช่างวิทยแุละโทรคมนาคม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางช่างวิทยแุละโทรคมนาคม   ทางช่างวิทยุ
ทางโทรคมนาคม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
33 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ
ช่างส ารวจ สาขาวิชาก่อสร้าง 

ทางช่างส ารวจ   ทางช่างโยธา
34 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ
ช่างอิเล็กโทรนิคส์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางช่างอิเล็กโทรนิกส์   ทางช่างไฟฟ้า
35 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ
เทคนิคเคมี สาขาวิชา -

ทางเทคนิคเคมี
36 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ
โทรคมนาคม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางโทรคมนาคม    ทางช่างโทรคมนาคม
37 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ
พณิชยการ สาขาวิชาพณิชยการ

38 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร
มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

ภาษาตา่งประเทศ สาขาวิชาพณิชยการ 
ทางภาษาตา่งประเทศ

39 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร
มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

เลขานกุาร สาขาวิชาพณิชยการ 
ทางเลขานกุาร   ทางการเลขานกุาร

40 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร
มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

วิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรม 
ทางวิจิตรศิลป์    ทางศิลปกรรม 
ทางวิจิตรศิลปกรรม   ทางศิลปหตัถกรรม

41 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร
มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ

วิศวกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 
ทางวิศวกรรมสิ่งทอ

ศธ.  7



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
42 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ
ศิลปประยกุต์ สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางศิลปประยกุต์
43 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ
ศิลปหตัถกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางศิลปหตัถกรรม
44 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ
ออกแบบอตุสาหกรรม(สาขาสิ่งทอ) สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 

ทางออกแบบอตุสาหกรรม(สิ่งทอ)

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาคหกรรม

การดแูลเด็กและผู้สงูอายุ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
ทางการดแูลเด็กและผู้สงูอายุ

2 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาคหกรรม

ธุรกิจอาหาร สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ทางธุรกิจอาหาร

3 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างเช่ือมอตุสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ 
ทางช่างอตุสาหกรรม   
ทางช่างเช่ือมอตุสาหกรรม

4 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างยนต์
ทางยานยนต์   ทางช่างยานยนต์

กรมการศึกษานอกโรงเรียน

ศธ.  8



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม
ช่างอิเล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างไฟฟ้า
ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์
ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม

6 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างอตุสาหกรรมเซรามิก สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางช่างอตุสาหกรรม  
ทางช่างอตุสาหกรรมเซรามิก

7 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

การจดัการ สาขาวิชาพณิชยการ 
ทางการจดัการ

8 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

การโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว
ทางการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

9 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาพณิชยการ 
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

10 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ธุรกิจและบริการอตุสาหกรรม สาขาวิชาพณิชยการ  
ทางธุรกิจและบริการอตุสาหกรรม

11 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาพณิชยการ 
ทางบริหารธุรกิจ    ทางภาษาองักฤษธุรกิจ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรเปรียญธรรมประโยค 6 ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางการศาสนา

สอบเทยีบความรู้

2 ประกาศนียบตัรเปรียญธรรมประโยค 7 ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางการศาสนา

สอบเทยีบความรู้

3 ประกาศนียบตัรเปรียญธรรมประโยค 8 ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางการศาสนา

สอบเทยีบความรู้

4 ประกาศนียบตัรเปรียญธรรมประโยค 9 ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางการศาสนา

เทยีบเทา่ปริญญาตรี

5 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต ครุศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางการศาสนา ทางการศกึษา

มหาจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลยัฯ

6 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต มานษุยสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางการศาสนา  ทางมานษุยสงเคราะห์ศาสตร์

มหาจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลยัฯ

7 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต ศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางการศาสนา ทางศาสนาและปรัชญา

มหาจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลยัฯ

8 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต จิตวิทยา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางจิตวิทยา

มหามกุฎราชวิทยาลยัฯ

กรมการศาสนา
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต บาลีและสนัสกฤต สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา

ทางการศาสนา ทางบาลีและสนัสกฤต 
ทางภาษาโบราณ

มหามกุฎราชวิทยาลยัฯ

10 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต โบราณคดี สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางโบราณคดี

มหามกุฎราชวิทยาลยัฯ

11 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางประวตัิศาสตร์

มหามกุฎราชวิทยาลยัฯ

12 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต ปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางปรัชญา

มหามกุฎราชวิทยาลยัฯ

13 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต พทุธศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางพทุธศาสตร์

มหามกุฎราชวิทยาลยัฯ

14 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางภาษาไทย

มหามกุฎราชวิทยาลยัฯ

15 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางภาษาฝร่ังเศส

มหามกุฎราชวิทยาลยัฯ

16 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต ภาษาศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางภาษาศาสตร์

มหามกุฎราชวิทยาลยัฯ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา

ทางการศาสนา ทางภาษาองักฤษ
มหามกุฎราชวิทยาลยัฯ

18 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต ศาสนาเปรียบเทยีบ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางศาสนาเปรียบเทยีบ

มหามกุฎราชวิทยาลยัฯ

19 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางสงัคมวิทยา

มหามกุฎราชวิทยาลยัฯ

1 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู นนัทนาการ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางนนัทนาการ  ทางสนัทนาการ

2 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางพลศกึษา

3 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู รักษาความปลอดภยัและพลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางพลศกึษา
ทางรักษาความปลอดภยัและพลศกึษา

4 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู สขุศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางสขุศกึษา

กรมพลศึกษา
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ การก่อสร้าง สาขาวิชาก่อสร้าง 
ทางช่างก่อสร้าง  ทางการก่อสร้าง ทางช่างโยธา

2 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ การดนตรี สาขาวิชาศิลปกรรม 
ทางการดนตรี

3 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ การถ่ายภาพ สาขาวิชาศิลปกรรม 
ทางการถ่ายภาพ   ทางศิลปประยกุต์

4 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ การประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชาพณิชยการ 
ทางการประชาสมัพนัธ์

5 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางเกษตรกรรม   ทางการเกษตร

6 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ คหกรรม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
7 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างกลโลหะ สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างกลโลหะ   ทางช่างโลหะ 
ทางช่างกลโรงงาน

8 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างตอ่เรือไม้-เหล็ก สาขาวิชาการตอ่เรือ 
ทางช่างตอ่เรือไม้-เหล็ก   ทางช่างตอ่เรือ

กรมสามัญศึกษา
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง

ทางช่างเทคนิคการผลิต
10 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างพิมพ์ สาขาวิชาการพิมพ์ 

ทางช่างพิมพ์
11 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์   ทางช่างไฟฟ้า
ทางอิเล็กทรอนิกส์

12 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางช่างยนต์   ทางยานยนต์

13 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ เทคนิคแวน่ตาและเลนซ์ สาขาวิชาแวน่ตาและเลนส์ 
ทางเทคนิคแวน่ตาและเลนส์

14 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ธุรกิจหนงัสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ สาขาวิชาการพิมพ์ 
ทางธุรกิจหนงัสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์

15 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พณิชยการ สาขาวิชาพณิชยการ
16 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ศิลปหตัถกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางศิลปหตัถกรรม
17 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ อตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 

ทางอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว   ทางการทอ่งเที่ยว
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ อตุสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 

ทางอตุสาหกรรมสิ่งทอ

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ การกีฬาและสขุภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์
ทางการกีฬาและสขุภาพ

2 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ขบัร้องสากล สาขาวิชาศิลปกรรม 
ทางขบัร้องสากล    ทางคีตศิลป์สากล

3 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ แจสดานซ์ สาขาวิชาศิลปกรรม 
ทางแจสดานซ์    ทางนาฏศิลป์สากล

4 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางช่างกลโรงงาน

5 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างก่อสร้างทัว่ไป สาขาวิชาการก่อสร้าง 
ทางช่างก่อสร้าง   ทางช่างโยธา 
ทางช่างก่อสร้างทัว่ไป

6 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางช่างไฟฟ้า

7 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางช่างยนต์

วิทยาลัยชุมชน

ศธ.  15



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ดนตรีสากล สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางดนตรีสากล    ทางดริุยางค์สากล
9 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ เทคนิคการพิมพ์ สาขาวิชาการพิมพ์ 

ทางเทคนิคการพิมพ์
10 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พณิชยการ สาขาวิชาพณิชยการ
11 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การจดัการธุรกิจเทนนิส สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการธุรกิจเทนนิส
12 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การจดัการธุรกิจรักษาความปลอดภยั สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการธุรกิจรักษาความปลอดภยั
13 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การจดัการธุรกิจวา่ยน า้ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการธุรกิจวา่ยน า้
14 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการอตุสาหกรรม
15 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การตลาด สาขาวิชาการตลาด

16 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การบริหารงานนนัทนาการ-

ในสถานประกอบการ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารงานนนัทนาการ-

ในสถานประกอบการ

ศธ.  16



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การบริหารทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์

ทางการบริหารทรัพยากรมนษุย์
18 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การบริหารศนูย์สขุภาพ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล

ทางการบริหารศนูย์สขุภาพ
19 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี

20 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ขบัร้องสากล สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์
ทางขบัร้องสากล

21 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

22 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

23 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เคมีปฏบิตัิการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมีปฏบิตัิการ

24 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู แจสดานซ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
สาขาวิชาแจสดานซ์

25 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างก่อสร้างเพ่ือการบรูณะโบราณสถาน สาขาวิชาการก่อสร้าง
ทางช่างโยธา   ทางช่างก่อสร้าง   
ทางช่างก่อสร้างเพ่ือการบรูณะโบราณสถาน

ศธ.  17



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
26 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างโยธาเพ่ือการบรูณะโบราณสถาน สาขาวิชาโยธา

ทางช่างโยธา
ทางช่างโยธาเพ่ือการบรูณะโบราณสถาน

27 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างศิลปกรรมเพ่ือการบรูณะโบราณสถาน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางช่างศิลปกรรมเพ่ือการบรูณะโบราณสถาน

28 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างส ารวจเพ่ือการบรูณะโบราณสถาน สาขาวิชาส ารวจ
ทางช่างโยธา   ทางช่างส ารวจ 
ทางช่างส ารวจเพ่ือการบรูณะโบราณสถาน

29 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างส ารวจ สาขาวิชาส ารวจ
ทางช่างโยธา   ทางช่างส ารวจ

30 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ดนตรีสากล สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์
ทางการดนตรี   ทางดริุยางคศิลป์
ทางดนตรีสากล

31 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคนิคภาพพิมพ์ สาขาวิชาการพิมพ์
ทางศิลปประยกุต์   ทางศิลปหตัถกรรม
ทางเทคนิคภาพพิมพ์

32 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคโนโลยีการยาง สาขาวิชาเกษตรอตุสาหกรรม
ทางเทคโนโลยีการยาง

ศธ.  18



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
33 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคโนโลยีภมิูทศัน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภมิูทศัน์

34 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ทางสิ่งแวดล้อม

35 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ธุรกิจทอ่งเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทอ่งเที่ยว
ทางธุรกิจทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

36 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

37 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศธุรกิจ
ทางภาษาองักฤษธุรกิจ

38 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู วารสารและการประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์
ทางวารสารและการประชาสมัพนัธ์

39 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู วิทยาศาสตร์ความปลอดภยั สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์
ทางวิทยาศาสตร์ความปลอดภยั

40 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู อตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาอตุสาหกรรมเกษตร

41 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู อตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทอ่งเที่ยว
ทางอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว

ศธ.  19



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรประโยคมธัยมศกึษา
ตอนปลายสายอาชีพ

ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาเคร่ีองมือกลและซ่อมบ ารุง
ทางช่างเขียนแบบเคร่ืองกล   ทางช่างเขียนแบบ

2 ประกาศนียบตัรประโยคมธัยมศกึษา
ตอนปลายสายอาชีพ

ช่างอิเล็กโทรนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางช่างอิเล็กโทรนิกส์   ทางช่างไฟฟ้า

3 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ การก่อสร้าง สาขาวิชาก่อสร้าง 
ทางช่างก่อสร้าง   ทางช่างโยธา

4 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ การจดัการธุรกิจประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางเกษตรกรรม   ทางการประมง 
ทางการจดัการธุรกิจประมง

5 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ การดนตรี สาขาวิชาศิลปกรรม  
ทางการดนตรี

6 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ การถ่ายภาพ สาขาวิชาศิลปกรรม 
ทางการถ่ายภาพ   ทางศิลปประยกุต์

7 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ การประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชาพณิชยการ 
ทางการประชาสมัพนัธ์

กรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา / ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ศธ.  20



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ การแปรรูปสตัว์น า้ สาขาวิชาแปรรูปสตัว์น า้

ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม  
ทางการประมง   ทางการแปรรูปสตัว์น า้

9 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ การพิมพ์ สาขาวิชาการพิมพ์ 
ทางช่างพิมพ์

10 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ การโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 
ทางการโรงแรม

11 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ การออกแบบ สาขาวิชาศิลปกรรม 
ทางการออกแบบ   ทางศิลปประยกุต์ 
ทางศิลปหตัถกรรม

12 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางเกษตรกรรม   ทางการเกษตร

13 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ เกษตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการเกษตร   ทางเกษตรและเทคโนโลยี

14 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการเกษตร

15 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ คหกรรม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
ทางคหกรรม

ศธ.  21



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ เคมีสิ่งทอ สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ 

ทางเคมีสิ่งทอ
17 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ เคร่ืองเคลือบดินเผา สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางเคร่ืองเคลือบดินเผา   ทางหตัถกรรม  
ทางศิลปหตัถกรรม

18 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ เคร่ืองประดบัอญัมณี สาขาวิชาศิลปกรรม 
ทางเคร่ืองประดบัอญัมณี ทางหตัถกรรม 
ทางศิลปหตัถกรรม

19 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางช่างกลโรงงาน

20 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างกลโลหะ สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางช่างกลโลหะ   ทางช่างโลหะ

21 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างเคร่ืองจกัรกลงานไม้ สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางช่างเคร่ืองจกัรกลงานไม้

22 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างเคหภณัฑ์ สาขาวิชาอตุสาหกรรมเคร่ืองเรือนและ-

ตกแตง่ภายใน 
ทางช่างเคหภณัฑ์

ศธ.  22



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
23 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างเช่ือมโลหะ สาขาวิชาโลหะการ 

ทางช่างเช่ือมโลหะ  ทางช่างเช่ือม ทางช่างโลหะ
24 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างซ่อมบ ารุง สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง

ทางช่างซ่อมบ ารุง
25 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างตอ่เรือ สาขาวิชาการตอ่เรือ 

ทางช่างตอ่เรือ
26 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างตอ่เรือไม้-เหล็ก สาขาวิชาการตอ่เรือ 

ทางช่างตอ่เรือไม้-เหล็ก   ทางช่างตอ่เรือ
27 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างทองหลวง สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางช่างทองหลวง   ทางหตัถกรรม 
ทางศิลปหตัถกรรม

28 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเคร่ืองกลและซ่อมบ ารุง
ทางช่างเทคนิคการผลิต

29 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาก่อสร้าง 
ทางสถาปัตยกรรม   
ทางช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

ศธ.  23



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
30 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร    ทางเกษตรกรรม 
ทางการประมง   ทางช่างประมง

31 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างพิมพ์ สาขาวิชาการพิมพ์ 
ทางช่างพิมพ์

32 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางช่างไฟฟ้าก าลงั   ทางช่างไฟฟ้า

33 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางช่างไฟฟ้า   ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์
ทางช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

34 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางช่างยนต์

35 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างส ารวจ สาขาวิชาก่อสร้าง 
ทางช่างส ารวจ    ทางช่างโยธา

36 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ เทคนิคแวน่ตาและเลนส์ สาขาวิชาแวน่ตาและเลนส์
ทางเทคนิคแวน่ตาและเลนส์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
37 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทศัน์ สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางการถ่ายภาพ
ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทศัน์

38 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ เทคโนโลยีโทรคมนาคม  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอสิกส์ 
ทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม    ทางช่างไฟฟ้า
ทางช่างโทรคมนาคม

39 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ เทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 
ทางเทคโนโลยีสิ่งทอ

40 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ธุรกิจหนงัสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ สาขาวิชาพณิชยการ 
ทางธุรกิจหนงัสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์

41 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประมงทะเล สาขาวิชาประมงทะเล
ทางเกษตรกรรม   ทางการประมง

42 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พณิชยการ สาขาวิชาพณิชยการ

43 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ เพาะเลีย้งสตัว์น า้ สาขาวิชาเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 
ทางการเกษตร  ทางเกษตรกรรม 
ทางการประมง   ทางเพาะเลีย้งสตัว์น า้
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
44 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ วิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางวิจิตรศิลป   ทางศิลปกรรม 
ทางศิลปหตัถกรรม

45 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ วิทยาการการเจียระไนอญัมณี สาขาวิชาศิลปกรรม 
ทางวิทยาการการเจียระไนอญัมณี
ทางเคร่ืองประดบัอญัมณี
ทางหตัถกรรม ทางศิลปหตัถกรรม

46 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ศิลปหตัถกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม 
ทางศิลปหตัถกรรม

47 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ อตุสาหกรรมเคร่ืองหนงั สาขาวิชาศิลปกรรม 
ทางศิลปหตัถกรรม   ทางอตุสาหกรรมเคร่ืองหนงั
ทางหตัถกรรม

48 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ อตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 
ทางอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว

49 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ อตุสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 
ทางอตุสาหกรรมสิ่งทอ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
50 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ อตุสาหกรรมเสือ้ผ้าส าเร็จรูป สาขาวิชาอตุสาหกรรมเสือ้ผ้าส าเร็จรูป 

ทางช่างตดัเสือ้
ทางช่างตดัเย็บเสือ้ผ้าและเคร่ืองแตง่กาย

51 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

52 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ช่างเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางช่างเกษตร   ทางการเกษตร 
ทางเกษตรกรรม

53 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ธุรกิจเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางธุรกิจเกษตร   ทางการเกษตร 
ทางเกษตรกรรม

54 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

พืชกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางพืชกรรม   ทางการเกษตร    ทางเกษตรกรรม

55 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการเกษตร   ทางเกษตรกรรม

56 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

สตัวบาล สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางสตัวบาล    ทางการเกษตร   ทางเกษตรกรรม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
57 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
อตุสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

ทางการเกษตร   ทางอตุสาหกรรมการเกษตร 
ทางเกษตรกรรม

58 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาคหกรรม

คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

59 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาคหกรรม

คหกรรมศาสตร์ทัว่ไป สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
ทางคหกรรมศาสตร์ทัว่ไป

60 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาคหกรรม

ผ้าและเคร่ืองแตง่กาย สาขาวิชาผ้าและเคร่ืองแตง่กาย

61 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาคหกรรม

อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

62 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างกลเรือ สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางช่างกลเรือ

63 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางอตุสาหกรรม   ทางช่างกลโรงงาน 
ทางช่างกลโลหะ   ทางช่างโลหะ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
64 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม
ช่างก่อสร้าง สาขาวิชาก่อสร้าง 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างโยธา 
ทางช่างก่อสร้าง

65 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 
ทางช่างอตุสาหกรรม ทางช่างเขียนแบบ
ทางช่างเขียนแบบเคร่ืองกล

66 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างครุภณัฑ์ สาขาวิชาก่อสร้าง
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างครุภณัฑ์ 
ทางช่างไม้

67 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างเคหภณัฑ์ สาขาวิชาก่อสร้าง
ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางช่างเคหภณัฑ์

68 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างจ๊ิกและการท าเคร่ืองมือ สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างกลโลหะ 
ทางช่างกลโรงงาน   
ทางช่างจ๊ิกและการท าเคร่ืองมือ

69 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างเช่ือมและโลหะแผ่น สาขาวิชาโลหะการ 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างเช่ือม 
ทางช่างโลหะ   ทางช่างเช่ือมและโลหะแผ่น
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
70 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม
ช่างตอ่เรือ สาขาวิชาการตอ่เรือ 

ทางช่างอตุสาหกรรม ทางช่างตอ่เรือ
71 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม
ช่างตอ่เรือ สาขาช่างตอ่เรือไม้ สาขาวิชาการตอ่เรือ 

ทางช่างอตุสาหกรรม  ทางช่างตอ่เรือ
72 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม
ช่างตอ่เรือ สาขาช่างตอ่เรือเหล็ก สาขาวิชาการตอ่เรือ 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างตอ่เรือ
73 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม
ช่างตดัเสือ้ สาขาวิชาผ้าและเคร่ืองแตง่กาย

ทางช่างตดัเสือ้   ทางช่างอตุสาหกรรม
74 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม
ช่างทอผ้า สาขาวิชาผ้าและเคร่ืองแตง่กาย

ทางช่างทอผ้า   ทางช่างอตุสาหกรรม
75 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม
ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาก่อสร้าง 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางสถาปัตยกรรม 
ทางช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

76 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างพิมพ์ สาขาวิชาการพิมพ์ 
ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางช่างพิมพ์

77 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างไฟฟ้า
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
78 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม
ช่างไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างไฟฟ้า 
ทางช่างไฟฟ้าก าลงั

79 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างภาพ สาขาวิชาศิลปกรรม 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างภาพ

80 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างยนต์

81 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างเย็บหนงั สาขาวิชาศิลปกรรม
ทางช่างเย็บหนงั   ทางหตัถกรรม  
ทางศิลปหตัถกรรม

82 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างวิทยแุละโทรคมนาคม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางช่างวิทยแุละโทรคมนาคม   ทางช่างวิทยุ
ทางช่างโทรคมนาคม   ทางช่างอตุสาหกรรม

83 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างส ารวจ สาขาวิชาก่อสร้าง 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างโยธา 
ทางช่างส ารวจ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
84 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม
ช่างอิเล็กโทรนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างไฟฟ้า 
ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์

85 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิคการเคมี สาขาวิชา -
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางเทคนิคการเคมี   
ทางเคมี

86 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

อตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 
ทางอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว

87 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาประมง

แปรรูปสตัว์น า้ สาขาวิชาแปรรูปสตัว์น า้ 
ทางการเกษตร   ทางการประมง   
ทางแปรรูปสตัว์น า้

88 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาประมง

เพาะเลีย้งสตัว์น า้ สาขาวิชาเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 
ทางการเกษตร   ทางการประมง
ทางเพาะเลีย้งสตัว์น า้

89 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาพาณิชยการ

90 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

การขาย สาขาวิชาพณิชยการ 
ทางการขาย
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
91 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
การบญัชี สาขาวิชาพณิชยการ 

ทางการบญัชี
92 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
การเลขานกุาร สาขาวิชาพณิชยการ 

ทางการเลขานกุาร
93 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
บญัชี สาขาวิชาพณิชยการ

ทางการบญัชี
94 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ภาษาตา่งประเทศ สาขาวิชาพณิชยการ 

ทางภาษาตา่งประเทศ

95 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

เลขานกุาร สาขาวิชาพณิชยการ 
ทางเลขานกุาร

96 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

พณิชยการ สาขาวิชาพณิชยการ

97 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาศิลปกรรม

ศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม

98 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

งานดิน สาขาวิชาศิลปกรรม 
ทางงานดิน   ทางหตัถกรรม  ทางศิลปหตัถกรรม

99 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

งานทอ สาขาวิชาศิลปกรรม 
ทางงานทอ   ทางหตัถกรรม  ทางศิลปหตัถกรรม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
100 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาหตัถกรรม
งานทอ+ย้อม สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางงานทอ+ย้อม   ทางหตัถกรรม 
ทางศิลปหตัถกรรม

101 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

งานไม้ สาขาวิชาศิลปกรรม 
ทางงานไม้  ทางหตัถกรรม   ทางศิลปหตัถกรรม

102 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาหตัถกรรม

งานไม้ สาขาวิชาศิลปกรรม 
ทางงานไม้   ทางหตัถกรรม   ทางศิลปหตัถกรรม

103 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาหตัถกรรม

งานไม้ไผ+่หวาย สาขาวิชาศิลปกรรม 
ทางงานไม้ไผ+่หวาย   ทางหตัถกรรม 
ทางศิลปหตัถกรรม

104 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาหตัถกรรม

งานรัก สาขาวิชาศิลปกรรม 
ทางงานรัก   ทางหตัถกรรม   ทางศิลปหตัถกรรม

105 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาหตัถกรรม

งานโลหะ สาขาวิชาศิลปกรรม 
ทางงานโลหะ   ทางหตัถกรรม 
ทางศิลปหตัถกรรม

106 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

งานโลหะรูปพรรณ สาขาวิชาศิลปกรรม 
ทางงานโลหะรูปพรรณ   ทางหตัถกรรม 
ทางศิลปหตัถกรรม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
107 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม
งานหนงั สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางงานหนงั   ทางหตัถกรรม  ทางศิลปหตัถกรรม
108 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาหตัถกรรม
งานหนงั สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางงานหนงั   ทางหตัถกรรม  ทางศิลปหตัถกรรม
109 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาหตัถกรรม
งานหลอ่ สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางงานหลอ่   ทางหตัถกรรม ทางศิลปหตัถกรรม
110 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม
ช่างโลหะรูปพรรณ สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางช่างโลหะรูปพรรณ    ทางหตัถกรรม 
ทางศิลปหตัถกรรม

111 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนงั สาขาวิชาศิลปกรรม 
ทางผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนงั ทางหตัถกรรม 
ทางศิลปหตัถกรรม

112 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

วิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรม 
ทางวิจิตรศิลป์   ทางศิลปกรรม 
ทางศิลปหตัถกรรม

113 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ศิลปประยกุต์ สาขาวิชาศิลปกรรม 
ทางศิลปประยกุต์   ทางศิลปหตัถกรรม

ศธ.  35



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
114 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม
ศิลปหตัถกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางศิลปหตัถกรรม
115 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม
สิ่งทอ สาขาวิชาผ้าและเคร่ืองแตง่กาย 

ทางสิ่งทอ   ทางหตัถกรรม ทางศิลปหตัถกรรม
116 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว
การทอ่งเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 

ทางการทอ่งเที่ยว   ทางอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว
117 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว
การโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 

ทางการโรงแรม   ทางอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว
118 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว
การโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 

ทางการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว
ทางอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว

119 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว

ภาษาตา่งประเทศธุรกิจบริการ สาขาวิชาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว
ทางภาษาตา่งประเทศธุรกิจบริการ
ทางอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว

120 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอตุสาหกรรมสิ่งทอ

เคมีสิ่งทอ สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ 
ทางเคมี    ทางอตุสาหกรรมสิ่งทอ

121 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอตุสาหกรรมสิ่งทอ

เทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 
ทางสิ่งทอ    ทางอตุสาหกรรมสิ่งทอ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
122 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาอตุสาหกรรมสิ่งทอ
อตุสาหกรรมเสือ้ผ้าส าเร็จรูป สาขาวิชาอตุสาหกรรมเสือ้ผ้าส าเร็จรูป 

ทางอตุสาหกรรมสิ่งทอ
123 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ

(ช่างช านาญงาน)

ช่างซ่อมบ ารุงโรงงานอตุสาหกรรม สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 
ทางช่างซ่อมบ ารุงโรงงานอตุสาหกรรม
ทางช่างกลโลหะ

124 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอตุสาหกรรม

การก่อสร้าง สาขาวิชาก่อสร้าง 
ทางช่างโยธา   ทางช่างอตุสาหกรรม 
ทางช่างก่อสร้าง

125 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอตุสาหกรรม

การตอ่เรือ สาขาวิชาการตอ่เรือ 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางการตอ่เรือ

126 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอตุสาหกรรม

การพิมพ์ สาขาวิชาการพิมพ์ 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางการพิมพ์

127 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอตุสาหกรรม

เคร่ืองกล สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางเคร่ืองกล

128 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอตุสาหกรรม

เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง  
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างเคร่ืองกล
ทางเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง

129 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอตุสาหกรรม

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างไฟฟ้า
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
130 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ประเภทวิชาอตุสาหกรรม
โลหะการ สาขาวิชาโลหะการ 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างโลหะ 
ทางช่างกลโลหะ   ทางโลหะการ

131 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอตุสาหกรรม

แวน่ตาและเลนส์ สาขาวิชาแวน่ตาและเลนส์ 
ทางช่างอตุสาหกรรม

132 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การขาย สาขาวิชาการตลาด 
ทางพณิชยการ   ทางการขาย

133 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
ทางพณิชยการ   ทางการเงินและการธนาคาร

134 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การจดัการ สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป 
ทางบริหารธุรกิจ   ทางการจดัการ

135 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การตลาด สาขาวิชาการตลาด 
ทางพณิชยการ   ทางการตลาด

136 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี 
ทางพณิชยการ   ทางการบญัชี

137 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรกรรม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
138 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู คหกรรมศาสตร์ทัว่ไป สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์ทัว่ไป
139 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ทางบริหารธุรกิจ   ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
140 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู จิตรกรรมไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

ทางจิตรกรรมไทย   ทางศิลปหตัถกรรม 
ทางศิลปกรรม   ทางวิจิตรศิลป์ 
ทางวิจิตรศิลปกรรม

141 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู จิตรกรรมสากล สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
ทางจิตรกรรมสากล    ทางศิลปหตัถกรรม  
ทางศิลปกรรม   ทางวิจิตรศิลป์ 
ทางวิจิตรศิลปกรรม

142 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างกลโลหะ สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางช่างกลโลหะ   ทางช่างโลหะ 
ทางช่างกลโรงงาน

143 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างก่อสร้าง สาขาวิชาการก่อสร้าง 
ทางช่างก่อสร้าง    ทางช่างโยธา

ศธ.  39



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
144 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างเคร่ืองกลอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างอตุสาหกรรม   
ทางช่างเคร่ืองกลอิเล็กทรอนิกส์

145 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างเคร่ืองมือวดัและควบคมุใน-

อตุสาหกรรม
สาขาวิชาเคร่ืองมือวดัและควบคมุ 
ทางช่างเคร่ืองมือวดัและควบคมุใน-อตุสาหกรรม
ทางช่างไฟฟ้า   ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์

146 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างเคหภณัฑ์ สาขาวิชาอตุสาหกรรมเคร่ืองเรือนและ-

ตกแตง่ภายใน
ทางช่างเคหภณัฑ์

147 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างซ่อมบ ารุงโรงงานอตุสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั 
ทางช่างอตุสาหกรรม   
ทางช่างซ่อมบ ารุงโรงงานอตุสาหกรรม

148 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างเทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างเทคนิคการผลิต
ทางช่างเทคโนโลยีการผลิต

149 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างพิมพ์ สาขาวิชาการพิมพ์ 
ทางช่างพิมพ์

ศธ.  40



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
150 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั 

ทางช่างไฟฟ้าก าลงั   ทางช่างไฟฟ้า
151 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทศัน์ 

ทางช่างภาพ
152 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างยนต์
153 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างโยธา สาขาวิชาโยธา 

ทางช่างโยธา    ทางช่างก่อสร้าง
154 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างโลหะรูปพรรณ สาขาวิชาศิลปหตัถกรรม 

ทางช่างโลหะรูปพรรณ    ทางหตัถกรรม
155 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างส ารวจ สาขาวิชาส ารวจ 

ทางช่างส ารวจ    ทางช่างโยธา
156 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างอตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาอตุสาหกรรมเกษตร 

ทางช่างอตุสาหกรรมเกษตร
157 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างอตุสาหกรรมหนงั สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม-

เคร่ืองหนงั 
ทางช่างอตุสาหกรรมหนงั   ทางหตัถกรรม 
ทางศิลปหตัถกรรม

ศธ.  41



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
158 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคนิคการเคมี สาขาวิชา -

ทางเทคนิคการเคมี    ทางเคมี
159 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคนิคอตุสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอตุสาหกรรม

ทางเทคนิคอตุสาหกรรม
160 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคโนโลยีการบริการรถยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างยนต์
ทางเทคโนโลยีการบริการรถยนต์

161 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคโนโลยีตวัถังและสีรถยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางช่างยนต์ 
ทางเทคโนโลยีตวัถังและสีรถยนต์

162 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคโนโลยีรถยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างยนต์ 
ทางเทคโนโลยีรถยนต์

163 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศ สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศ
ทางธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศ

164 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู บญัชี สาขาวิชาการบญัชี
ทางพณิชยการ   ทางบญัชี

ศธ.  42



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
165 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ประติมากรรมไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

ทางประติมากรรมไทย
166 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ประติมากรรมสากล สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

ทางประติมากรรมสากล
167 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ผลิตภณัฑ์หนงัหรือผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนงั สาขาวิชาศิลปหตัถกรรม

ทางหตัถกรรม   
ทางผลิตภณัฑ์หนงัหรือผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนงั

168 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ผ้าและเคร่ืองแตง่กาย สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเคร่ืองแตง่กาย
ทางผ้าและเคร่ืองแตง่กาย
ทางคหกรรมศาสตร์

169 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู แพทย์แผนโบราณแบบประยกุต์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยกุต์
ทางการแพทย์แผนไทยประยกุต์
ทางแพทย์แผนโบราณแบบประยกุต์

170 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ภาพพิมพ์หรือศิลปภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางภาพพิมพ์หรือศิลปภาพพิมพ์
ทางภาพพิมพ์   ทางศิลปภาพพิมพ์

171 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เลขานกุาร สาขาวิชาการเลขานกุาร
ทางเลขานกุาร

ศธ.  43



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
172 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู สถาปัตยกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

ทางสถาปัตยกรรม

173 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู สหกรณ์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์
ทางสหกรณ์

รับรองเฉพาะผู้จบปี 2526 และ 2527

174 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู หตัถกรรม สาขาวิชาศิลปหตัถกรรม
ทางหตัถกรรม   ทางศิลปหตัถกรรม

175 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู หตัถศิลป์ สาขาวิชาศิลปหตัถกรรม
ทางหตัถศิลป์   ทางหตัถกรรม
ทางศิลปหตัถกรรม

176 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ออกแบบตกแตง่ สาขาวิชาการออกแบบ
ทางออกแบบตกแตง่

177 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาวิชาการออกแบบ
ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

178 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ออกแบบพาณิชยศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ
ทางออกแบบพาณิชยศิลป์

179 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ทางคหกรรมศาสตร์

ศธ.  44



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
180 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู อิเล็กโทรนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ทางช่างไฟฟ้า   ทางอิเล็กทรอนิกส์
181 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู อตุสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ

ทางอตุสาหกรรมสิ่งทอ
182 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู

 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
การประมง สาขาวิชาเพาะเลีย้งสตัว์น า้

ทางการประมง   ทางการเกษตร
183 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรกรรม   ทางการเกษตร

184 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการเกษตร

185 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ช่างกลเกษตร สาขาวิชาช่างกลการเกษตร 
ทางการเกษตร   ทางช่างเคร่ืองกล
ทางเคร่ืองกลเกษตร

186 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีการปลกูหมอ่นเลีย้งไหม สาขาวิชาเทคโนโลยีการปลกูหมอ่นเลีย้งไหม
ทางการเกษตร

187 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีภมิูทศัน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภมิูทศัน์ 
ทางการเกษตร

ศธ.  45



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
188 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

ทางการเกษตร ทางสิ่งแวดล้อม
189 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู

 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
เทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว สาขาวิชาการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว

ทางการเกษตร   ทางเทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว
190 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ธุรกิจเกษตร สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ 

ทางธุรกิจเกษตร   ทางการเกษตร
191 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
พืชศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์  

ทางการเกษตร
192 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สหกรณ์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์

ทางการสหกรณ์
193 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สตัวรักษ์ สาขาวิชาสตัวรักษ์ 

ทางการเกษตร   ทางสตัวศาสตร์   
ทางสตัวบาล   ทางสตัวรักษ์

194 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

สตัวศาสตร์ สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 
ทางการเกษตร   ทางสตัวบาล   ทางสตัวศาสตร์

195 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

อตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอตุสาหกรรม
ทางการเกษตร   ทางอตุสาหกรรมเกษตร

ศธ.  46



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
196 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาคหกรรม
การโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

ทางการโรงแรม   ทางอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว
197 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาคหกรรม
คหกรรมธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 

ทางคหกรรมธุรกิจ
198 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาคหกรรม
คหกรรมศาสตร์ทัว่ไป สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์ทัว่ไป   ทางคหกรรมศาสตร์
199 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาคหกรรม
ผ้าและเคร่ืองแตง่กาย สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเคร่ืองแตง่กาย 

ทางคหกรรมศาสตร์    ทางผ้าและเคร่ืองแตง่กาย
200 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาคหกรรม
อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ทางคหกรรมศาสตร์   ทางอาหารและโภชนาการ

201 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาคหกรรม

อตุสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาอตุสาหกรรมอาหาร 
ทางคหกรรมศาสตร์    ทางการอาหาร
ทางอตุสาหกรรมอาหาร

202 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

การทอผ้าไหมและผ้าพืน้เมือง สาขาวิชาเทคโนโลยีการทอผ้าไหมและ-

ผ้าพืน้เมือง 
ทางการทอผ้าไหมและผ้าพืน้เมือง 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางอตุสาหกรรมสิ่งทอ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
203 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม
การพิมพ์ สาขาวิชาการพิมพ์ 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางการพิมพ์
204 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม
เคมีปฏบิตัิการ สาขาวิชา -

ทางเคมี    ทางเคมีปฏบิตัิการ   
ทางช่างอตุสาหกรรม

205 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เคมีสิ่งทอ สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางเคมี   ทางเคมีสิ่งทอ

206 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างก่อสร้าง สาขาวิชาการก่อสร้าง 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างโยธา   
ทางช่างก่อสร้าง

207 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างเขียนแบบ
ทางช่างเขียนแบบเคร่ืองกล

208 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างเคร่ืองมือวดัและควบคมุ-

ในอตุสาหกรรม
สาขาวิชาเคร่ืองมือวดัและควบคมุ 
ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทางช่างไฟฟ้า

209 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู
 ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างเคหภณัฑ์ สาขาวิชาอตุสาหกรรมเคร่ืองเรือน
และตกแตง่ภายใน   
ทางช่างอตุสาหกรรม     ทางช่างเคหภณัฑ์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
210 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม
ช่างตอ่เรือ สาขาวิชาอตุสาหกรรมการตอ่เรือ 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างตอ่เรือ
211 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม
ช่างเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

ทางช่างอตุสาหกรรม ทางช่างกลโรงงาน
ทางช่างเทคนิคการผลิต

212 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างเทคนิคการหลอ่ สาขาวิชาเทคนิคการหลอ่ 
ทางช่างโลหะ   ทางช่างอตุสาหกรรม  
ทางช่างเทคนิคการหลอ่

213 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างเทคนิคไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั 
ทางช่างอตุสาหกรรม ทางช่างไฟฟ้า 
ทางช่างเทคนิคไฟฟ้าก าลงั

214 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
ทางช่างเทคนิคโลหะ ทางช่างอตุสาหกรรม 
ทางช่างโลหะ

215 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างเทคนิควิศวกรรมอากาศยาน สาขาวิชาเคร่ืองกล
ทางเทคนิควิศวกรรมอากาศยาน 
ทางชางอตุสาหกรรม   ทางช่างยนต์
ทางช่างเทคนิควิศวกรรมอากาศยาน

ศธ.  49



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
216 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม
ช่างเทคนิคแวน่ตาและเลนส์ สาขาวิชาเทคนิคแวน่ตาและเลนส์ 

ทางช่างอตุสาหกรรม 
ทางช่างเทคนิคแวน่ตาและเลนส์

217 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางสถาปัตยกรรม
ทางช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

218 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างเทคนิคอตุสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอตุสาหกรรม 
ทางช่างอตุสาหกรรม 
ทางช่างเทคนิคอตุสาหกรรม

219 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั 
ทางช่างอตุสาหกรรม ทางช่างไฟฟ้า 
ทางช่างไฟฟ้าก าลงั

220 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางช่างยนต์

221 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างโยธา สาขาวิชาโยธา 
ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางช่างโยธา 
ทางช่างก่อสร้าง
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
222 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม
ช่างส ารวจ สาขาวิชาส ารวจ 

ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางช่างโยธา 
ทางช่างส ารวจ

223 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางช่างไฟฟ้า 
ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์

224 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ทางสิ่งแวดล้อม

225 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่  
ทางช่างอตุสาหกรรม  ทางช่างเหมืองแร่

226 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิคอตุสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอตุสาหกรรม
ทางช่างอตุสาหกรรม  
ทางช่างเทคนิคอตุสาหกรรม

227 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคโนโลยีการทอผ้าไหมและผ้าพืน้เมือง สาขาวิชาเทคโนโลยีการทอผ้าไหม-

และผ้าพืน้เมือง 
ทางช่างอตุสาหกรรม

เดิมช่ือสาขาการทอผ้าไหมและผ้าพืน้เมือง

228 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ทางช่างอตุสาหกรรม ทางคอมพิวเตอร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
229 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม
เทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างไฟฟ้า 
ทางช่างโทรคมนาคม

230 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคโนโลยีปิโตรเลียม สาขาวิชาปิโตรเคมี 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม

231 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคโนโลยียาง สาขาวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์ 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางเทคโนโลยียาง

232 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ  
ทางสิ่งทอ   ทางช่างอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสิ่งทอ

233 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ปิโตรเคมี สาขาวิชาปิโตรเคมี 
ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางเคมี

234 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ 
ทางช่างไฟฟ้า   ทางช่างอตุสาหกรรม 
ทางช่างกลโรงงาน

235 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

ออกแบบผลิตภณัฑ์สิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
ทางช่างอตุสาหกรรม   
ทางออกแบบผลิตภณัฑ์สิ่งทอ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
236 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม
อตุสาหกรรมเสือ้ผ้าส าเร็จรูป สาขาวิชาอตุสาหกรรมเสือ้ผ้าส าเร็จรูป

ทางช่างอตุสาหกรรม
ทางอตุสาหกรรมเสือ้ผ้าส าเร็จรูป

237 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  
ทางบริหารธุรกิจ   ทางพณิชยการ
ทางการเงินการธนาคาร

238 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การจดัการงานบคุคล สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนษุย์ 
ทางบริหารธุรกิจ ทางการจดัการงานบคุคล

239 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การจดัการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจดัการธุรกิจค้าปลีก 
ทางบริหารธุรกิจ    ทางพณิชยการ

240 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การตลาด สาขาวิชาการตลาด 
ทางบริหารธุรกิจ   ทางพณิชยการ

241 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี   
ทางบริหารธุรกิจ  ทางพณิชยการ   ทางการบญัชี

242 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ 
ทางบริหารธุรกิจ   ทางการประชาสมัพนัธ์

243 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การเลขานกุาร สาขาวิชาการเลขานกุาร 
ทางบริหารธุรกิจ   ทางการเลขานกุาร
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
244 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ทางบริหารธุรกิจ   ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
245 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศ สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศ 

ทางบริหารธุรกิจ  
ทางธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศ

246 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู
 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ธุรกิจการโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
ทางธุรกิจการโรงแรม    ทางบริหารธุรกิจ

247 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ธุรกิจบริการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจค้าปลีก
ทางบริหารธุรกิจ   ทางธุรกิจบริการ

248 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ธุรกิจประกันภยั สาขาวิชาธุรกิจประกันภยั 
ทางบริหารธุรกิจ    ทางธุรกิจประกันภยั

249 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ธุรกิจโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
ทางธุรกิจโรงแรม   ทางบริหารธุรกิจ

250 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ธุรกิจสถานพยาบาล สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 
ทางบริหารธุรกิจ   ทางธุรกิจสถานพยาบาล

ศธ.  54



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
251 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ธุรกิจหนงัสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์

ทางธุรกิจหนงัสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 
ทางบริหารธุรกิจ    ทางนิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน

252 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

อตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทอ่งเที่ยว
ทางอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว  ทางบริหารธุรกิจ

253 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

อตุสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
ทางบริหารธุรกิจ   ทางอตุสาหกรรมสิ่งทอ

254 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาประมง

การจดัการธุรกิจประมง สาขาวิชาเพาะเลีย้งสตัว์น า้
ทางการเกษตร   ทางการประมง
ทางการจดัการธุรกิจประมง

255 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาประมง

การเดินเรือ สาขาวิชาการควบคมุเรือประมง
ทางการเดินเรือ   ทางการเกษตร  ทางการประมง

256 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาประมง

เคร่ืองมือประมง สาขาวิชาอตุสาหกรรมสตัว์น า้
ทางการเกษตร    การประมง
เคร่ืองมือประมง
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
257 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาประมง
ช่างประมง สาขาวิชาอตุสาหกรรมสตัว์น า้

ทางช่างประมง   ทางการเกษตร 
ทางการประมง

258 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาประมง

เทคโนโลยีอตุสาหกรรมประมง สาขาวิชาอตุสาหกรรมสตัว์น า้
ทางการเกษตร   ทางการประมง,

ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรมประมง
259 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาประมง
เพาะเลีย้งสตัว์น า้ สาขาวิชาเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

ทางการเกษตร   ทางการประมง
ทางเพาะเลีย้งสตัว์น า้

260 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาศิลปกรรม

การวิเคราะห์และควบคมุคณุภาพ-

อญัมณีและเคร่ืองประดบั
สาขาวิชาการวิเคราะห์และควบคมุคณุภาพ-

อญัมณีและเคร่ืองประดบั 
ทางศิลปกรรม    ทางศิลปประยกุต์
ทางวิเคราะห์และควบคมุคณุภาพอญัมณี-

และเคร่ืองประดบั
261 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาศิลปกรรม
การออกแบบเคร่ืองประดบัอญัมณี สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดบัอญัมณี 

ทางศิลปกรรม   ทางศิลปประยกุต์
ทางการออกแบบเคร่ืองประดบัอญัมณี
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
262 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาศิลปกรรม
การออกแบบตกแตง่ สาขาวิชาการออกแบบ 

ทางศิลปกรรม   ทางศิลปประยกุต์ 
ทางการออกแบบตกแตง่

263 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาศิลปกรรม

การออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาวิชาการออกแบบ 
ทางศิลปกรรม   ทางศิลปประยกุต์ 
ทางการออกแบบผลิตภณัฑ์

264 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาศิลปกรรม

การออกแบบพาณิชยศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ 
ทางศิลปกรรม   ทางศิลปประยกุต์
ทางการออกแบบพาณิชยศิลป์

265 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาศิลปกรรม

เคร่ืองเคลือบดินเผา สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองเคลือบดินเผา
ทางศิลปกรรม   ทางเคร่ืองเคลือบดินเผา

266 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาศิลปกรรม

เคร่ืองประดบัอญัมณี สาขาวิชาเคร่ืองประดบัอญัมณี 
ทางศิลปกรรม   ทางเคร่ืองประดบัอญัมณี

267 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาศิลปกรรม

จิตรกรรมไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
ทางศิลปกรรม   ทางจิตรกรรม  
ทางจิตรกรรมไทย
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
268 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาศิลปกรรม
จิตรกรรมสากล สาขาวิชาวิจิตรศิลป์  

ทางศิลปกรรม   ทางจิตรกรรม 
ทางจิตรกรรมสากล

269 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาศิลปกรรม

ช่างทองหลวง สาขาวิชาช่างทองหลวง 
ทางศิลปกรรม   ทางช่างทองหลวง

270 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาศิลปกรรม

เทคนิคการท าต้นแบบและ-

การหลอ่เคร่ืองประดบัอญัมณี
สาขาวิชาเทคนิคการท าต้นแบบและ-

การหลอ่เคร่ืองประดบัอญัมณี 
ทางศิลปกรรม ทางศิลปประยกุต์
ทางเทคนิคการท าต้นแบบและการหลอ่-

เคร่ืองประดบัอญัมณี
271 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาศิลปกรรม
เทคนิคเคร่ืองจกัรกลและเคร่ืองประดบั-

อญัมณี
สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองจกัรกล- 

เคร่ืองประดบัอญัมณี   
ทางศิลปกรรม   ทางศิลปประยกุต์

272 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาศิลปกรรม

เทคโนโลยีการถ่ายภาพและ
วีดีทศัน์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทศัน์
ทางศิลปกรรม   ทางศิลปประยกุต์   ทางช่างภาพ
ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทศัน์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
273 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาศิลปกรรม
ประติมากรรมไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

ทางประติมากรรมไทย   ทางศิลปกรรม 
ทางประติมากรรม

274 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาศิลปกรรม

ประติมากรรมสากล สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
ทางประติมากรรมสากล   ทางศิลปกรรม 
ทางประติมากรรม

275 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาศิลปกรรม

พิมพ์สกรีน สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม 
ทางศิลปกรรม   ทางพิมพ์สกรีน

276 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาศิลปกรรม

ภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
ทางศิลปกรรม   ทางภาพพิมพ์

277 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาศิลปกรรม

โลหะรูปพรรณและเคร่ืองประดบั สาขาวิชาศิลปะหตัถกรรมโลหะรูปพรรณและ-

เคร่ืองประดบั 
ทางศิลปกรรม   ทางศิลปประยกุต์
ทางโลหะรูปพรรณและเคร่ืองประดบั

278 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาศิลปกรรม

ศิลปหตัถกรรม สาขาวิชาศิลปหตัถกรรม 
ทางศิลปกรรม   ทางศิลปหตัถกรรม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
279 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาศิลปกรรม
อตุสาหกรรมเคร่ืองหนงั สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม-

เคร่ืองหนงั 
ทางอตุสาหกรรมเคร่ืองหนงั   ทางศิลปกรรม 
ทางอตุสาหกรรมเคร่ืองหนงั

280 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ช่างโลหะรูปพรรณ สาขาวิชาศิลปะหตัถกรรมโลหะรูปพรรณ-

และเคร่ืองประดบั
ทางหตัถกรรม   ทางช่างโลหะรูปพรรณ

281 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนงั สาขาวิชาศิลปหตัถกรรม
ทางหตัถกรรม   ทางผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนงั

282 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

วิจิตรศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางศิลปกรรม   ทางวิจิตรศิลป์

283 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ศิลปประยกุต์ สาขาวิชาศิลปหตัถกรรม
ทางศิลปประยกุต์

284 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

หตัถกรรม สาขาวิชาศิลปหตัถกรรม
ทางหตัถกรรม

285 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

อตุสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 
ทางอตุสาหกรรมสิ่งทอ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
286 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

ประเภทวิชาอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว
การจดัการธุรกิจทอ่งเที่ยว สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทอ่งเที่ยว 

ทางอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว
ทางการจดัการธุรกิจทอ่งเที่ยว

287 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู
 ประเภทวิชาอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว

การโรงแรมและบริการ สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 
ทางอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว
ทางการโรงแรมและบริการ

288 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว

ภาษาตา่งประเทศธุรกิจบริการ สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศธุรกิจ 
ทางอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว
ทางภาษาตา่งประเทศธุรกิจบริการ

289 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค การธนาคารและธุรกิจการเงิน สาขาวิชาการธนาคารและธุรกิจการเงิน
ทางการธนาคารและธุรกิจการเงิน 
ทางการเงิน    ทางพณิชยการ

290 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี 
ทางพณิชยการ   ทางการบญัชี

291 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค เทคนิคการตลาด สาขาวิชาเทคนิคการตลาด 
ทางการตลาด   ทางพณิชยการ

292 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค ธุรกิจการเกษตร สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
ทางการเกษตร   ทางเกษตรกรรม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
293 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค เลขานกุาร สาขาวิชาเลขานกุาร

294 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

โคนม สาขาวิชาโคนม 
ทางสตัวบาล    ทางการเกษตร    
ทางเกษตรกรรม

295 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

โคเนือ้และกระบอื สาขาวิชาโคเนือ้และกระบอื 
ทางสตัวบาล   ทางเกษตรกรรม 
ทางการเกษตร

296 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ชลประทาน สาขาวิชาชลประทาน 
ทางเกษตรกรรม   ทางการเกษตร

297 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ช่างกลเกษตร สาขาวิชาช่างกลเกษตร 
ทางช่างกลโรงงาน

298 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีพืชผกั สาขาวิชาเทคโนโลยีพืชผกั   
ทางการเกษตร

299 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีพืชไร่-นา สาขาวิชาเทคโนโลยีพืชไร่-นา 
ทางเกษตรกรรม    ทางการเกษตร

300 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ธุรกิจเกษตร สาขาวิชาธุรกิจเกษตร 
ทางเกษตรกรรม    ทางการเกษตร
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
301 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประมง สาขาวิชาประมง 

ทางเกษตรกรรม   ทางการเกษตร
302 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
พืชผกั สาขาวิชาพืชผกั 

ทางการเกษตร   ทางเกษตรกรรม
303 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
พืชไร่นา สาขาวิชาพืชไร่นา 

ทางการเกษตร   ทางเกษตรกรรม
304 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
พืชสวนประดบั สาขาวิชาพืชสวนประดบั 

ทางการเกษตร   ทางเกษตรกรรม
305 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ไม้ผล-ไม้ยืนต้น สาขาวิชาไม้ผล-ไม้ยืนต้น 

ทางการเกษตร   ทางเกษตรกรรม
306 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สตัว์ปีก สาขาวิชาสตัว์ปีก 

ทางสตัวบาล   ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม
307 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สตัว์เล็ก สาขาวิชาสตัว์เล็ก 

ทางสตัวบาล   ทางเกษตรกรรม ทางการเกษตร
308 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
อตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาอตุสาหกรรมเกษตร 

ทางเกษตรกรรม ทางการเกษตร

309 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาคหกรรม

คหกรรมธุรกิจ สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
310 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาคหกรรม
คหกรรมศาสตร์ทัว่ไป สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทัว่ไป

311 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาคหกรรม

เทคนิคการอาหาร สาขาวิชาเทคนิคการอาหาร

312 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาคหกรรม

ผ้าและการออกแบบ สาขาวิชาผ้าและการออกแบบ

313 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาคหกรรม

อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

314 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาเทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเคร่ืองกล 
ทางช่างอตุสาหกรรม

315 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิคเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างไฟฟ้า
ทางช่างเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ

316 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมการผลิต 
สาขางานผลิต

สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมการผลิต
ทางงานผลิต   ทางช่างอตุสาหกรรม   
ทางช่างกลโรงงาน
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
317 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม
เทคนิควิศวกรรมการผลิต 
สาขางานเคร่ืองมือกล

สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมการผลิต
ทางเคร่ืองมือกล   ทางช่างอตุสาหกรรม    
ทางช่างกลโรงงาน

318 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมการผลิต 
สาขางานออกแบบอปุกรณ์การผลิต

สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมการผลิต
ทางออกแบบอปุกรณ์การผลิต
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างกลโรงงาน

319 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างไฟฟ้าก าลงั 
ทางช่างไฟฟ้า

320 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างโยธา

321 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมส ารวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมส ารวจ
ทางช่างอตุสาหกรรม

322 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่ 
ทางช่างอตุสาหกรรม

323 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมอิเล็กโทรนิกส์ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กโทรนิกส์ 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์
ทางช่างไฟฟ้า
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
324 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม
เทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางสถาปัตยกรรม

325 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิคอตุสาหกรรมเปโตรเคมี สาขาวิชาเทคนิคอตุสาหกรรมเปโตรเคมี 
ทางช่างอตุสาหกรรม

326 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
ทางบริหารธุรกิจ   ทางพณิชยการ

327 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การตลาด สาขาวิชาการตลาด 
ทางบริหารธุรกิจ   ทางพณิชยการ

328 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี 
ทางบริหารธุรกิจ   ทางพณิชยการ

329 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชาการประชาสมัพนัธ์ 
ทางบริหารธุรกิจ

330 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรม 
ทางบริหารธุรกิจ   ทางพณิชยการ

331 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การเลขานกุาร สาขาวิชาการเลขานกุาร 
ทางบริหารธุรกิจ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
332 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ทางบริหารธุรกิจ

333 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ธุรกิจบริการ สาขาวิชาธุรกิจบริการ 
ทางบริหารธุรกิจ

334 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ธุรกิจหนงัสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ สาขาวิชาธุรกิจหนงัสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 
ทางบริหารธุรกิจ

335 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

บริหารงานธุรการสถานพยาบาล สาขาวิชาบริหารงานธุรการสถานพยาบาล 
ทางบริหารธุรกิจ

336 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

อตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว 
ทางบริหารธุรกิจ

337 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ทศันศิลป์ สาขางานจิตรกรรม สาขาวิชาทศันศิลป์ 
ทางจิตรกรรม   ทางวิจิตรศิลป์    
ทางศิลปหตัถกรรม

338 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ทศันศิลป์ สาขางานประติมากรรม สาขาวิชาทศันศิลป์
ทางประติมากรรม   ทางวิจิตรศิลป์    
ทางศิลปหตัถกรรม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
339 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม
ทศันศิลป์ สาขางานศิลปภาพพิมพ์ สาขาวิชาทศันศิลป์ 

ทางศิลปภาพพิมพ์   ทางวิจิตรศิลป์   
ทางศิลปหตัถกรรม

340 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

เทคโนโลยีผลิตภณัฑ์เคร่ืองถมและ-

เคร่ืองประดบั
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์เคร่ืองถม- 

และเคร่ืองประดบั   
ทางศิลปหตัถกรรม

341 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

เทคโนโลยีผลิตภณัฑ์รองเท้า สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์รองเท้า 
ทางศิลปหตัถกรรม

342 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

พาณิชยศิลป์ สาขาวิชาพาณิชยศิลป์ 
ทางศิลปหตัถกรรม   ทางศิลปประยกุต์

343 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ศิลปอตุสาหกรรม 
สาขางานเคร่ืองแกะสลกั

สาขาวิชาศิลปอตุสาหกรรม 
ทางเคร่ืองแกะสลกั   ทางหตัถกรรม  
ทางศิลปหตัถกรรม

344 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ศิลปอตุสาหกรรม 
สาขางานเคร่ืองเคลือบดินเผา

สาขาวิชาศิลปอตุสาหกรรม
ทางเคร่ืองเคลือบดินเผา   ทางศิลปหตัถกรรม    
ทางหตัถกรรม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
345 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม
ศิลปอตุสาหกรรม 
สาขางานเทคนิคการท าเคร่ืองหนงั

สาขาวิชาศิลปอตุสาหกรรม
ทางเทคนิคการท าเคร่ืองหนงั 
ทางศิลปอตุสาหกรรม ทางหตัถกรรม

346 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ศิลปอตุสาหกรรม 
สาขางานเทคนิคสิ่งทอ

สาขาวิชาศิลปอตุสาหกรรม
ทางเทคนิคสิ่งทอ   ทางศิลปหตัถกรรม  
ทางเทคนิคสิ่งทอ

347 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ศิลปอตุสาหกรรม 
สาขางานผลิตภณัฑ์เคร่ืองถม

สาขาวิชาศิลปอตุสาหกรรม
ทางผลิตภณัฑ์เคร่ืองถม   ทางศิลปหตัถกรรม

348 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ศิลปอตุสาหกรรม 
สาขางานผลิตภณัฑ์เคร่ืองไม้

สาขาวิชาศิลปอตุสาหกรรม 
ทางผลิตภณัฑ์เคร่ืองไม้ 
ทางศิลปหตัถกรรม ทางหตัถกรรม

349 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ศิลปอตุสาหกรรม 
สาขางานผลิตภณัฑ์เคร่ืองไม้ไผ่หวาย

สาขาวิชาศิลปอตุสาหกรรม
ทางผลิตภณัฑ์เคร่ืองไม้ไผ่หวาย 
ทางศิลปหตัถกรรม ทางหตัถกรรม

350 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ศิลปอตุสาหกรรม 
สาขางานผลิตภณัฑ์เคร่ืองรัก

สาขาวิชาศิลปอตุสาหกรรม
ทางผลิตภณัฑ์เคร่ืองรัก 
ทางศิลปหตัถกรรม ทางหตัถกรรม

ศธ.  69



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
351 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม
ศิลปอตุสาหกรรม 
สาขางานผลิตภณัฑ์เคร่ืองโลหะรูปพรรณ

สาขาวิชาศิลปอตุสาหกรรม
ทางผลิตภณัฑ์เคร่ืองโลหะรูปพรรณ 
ทางศิลปหตัถกรรม

352 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ศิลปอตุสาหกรรม 
สาขางานเคมีสิ่งทอ

สาขาวิชาศิลปอตุสาหกรรม
ทางเคมีสิ่งทอ  ทางศิลปหตัถกรรม

353 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ออกแบบ  
สาขางานออกแบบพาณิชยศิลป์

สาขาวิชาออกแบบ
ทางออกแบบพาณิชยศิลป์ 
ทางศิลปหตัถกรรม ทางศิลปประยกุต์
ทางออกแบบศิลปประยกุต์

354 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ออกแบบ 
สาขางานออกแบบผลิตภณัฑ์

สาขาวิชาออกแบบ
ทางออกแบบผลิตภณัฑ์ 
ทางศิลปหตัถกรรม ทางศิลปประยกุต์
ทางออกแบบศิลปประยกุต์

355 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

ออกแบบ 
สาขางานออกแบบตกแตง่

สาขาวิชาออกแบบ 
ทางออกแบบตกแตง่   ทางศิลปหตัถกรรม 
ทางศิลปประยกุต์   ทางออกแบบศิลปประยกุต์
ทางออกแบบตกแตง่
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
356 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม
ออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์ 

ทางศิลปหตัถกรรม ทางศิลปประยกุต์
ทางออกแบบศิลปประยกุต์

357 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีโคนม สาขาวิชาเทคโนโลยีโคนม 
ทางเกษตรกรรม   ทางการเกษตร

358 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีโคเนือ้และกระบอื สาขาวิชาเทคโนโลยีโคเนือ้และกระบอื 
ทางเกษตรกรรม ทางการเกษตร

359 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีประมง สาขาวิชาเทคโนโลยีประมง 
ทางเกษตรกรรม   ทางการประมง 
ทางการเกษตร

360 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีพืชสวนประดบั สาขาวิชาเทคโนโลยีพืชสวนประดบั 
ทางเกษตรกรรม    ทางการเกษตร

361 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีไม้ผลไม้ยืนต้น สาขาวิชาเทคโนโลยีไม้ผลไม้ยืนต้น 
ทางเกษตรกรรม    ทางการเกษตร

362 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีสตัว์ปีก สาขาวิชาเทคโนโลยีสตัว์ปีก 
ทางเกษตรกรรม    ทางการเกษตร

363 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีสตัว์เล็ก สาขาวิชาเทคโนโลยีสตัว์เล็ก 
ทางเกษตรกรรม   ทางการเกษตร
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
364 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาคหกรรม
เทคนิคเสือ้ผ้า สาขาวิชาเทคนิคเสือ้ผ้า 

ทางคหกรรมศาสตร์
365 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม
เทคนิคการจดัการงานก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิคการจดัการงานก่อสร้าง 

ทางช่างอตุสาหกรรม
366 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม
เทคนิคเคมีสิ่งทอ สาขาวิชาเทคนิคเคมีสิ่งทอ 

ทางช่างอตุสาหกรรม
367 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม
เทคนิคเคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเคมีอตุสาหกรรม 

ทางช่างอตุสาหกรรม
368 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม
เทคนิควิศวกรรมการบริการอาคาร สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมการบริการอาคาร 

ทางช่างอตุสาหกรรม
369 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม
เทคนิควิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมการผลิต 

ทางช่างอตุสาหกรรม
370 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม
เทคนิควิศวกรรมการวดัและ-

ควบคมุในอตุสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมการวดั-

และควบคมุในอตุสาหกรรม 
ทางช่างอตุสาหกรรม

371 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ทางช่างอตุสาหกรรม ทางคอมพิวเตอร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
372 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม
เทคนิควิศวกรรมเคร่ืองใช้ส านกังาน สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมเคร่ืองใช้ส านกังาน 

ทางช่างอตุสาหกรรม
373 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม
เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า 

ทางช่างอตุสาหกรรม
374 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม
เทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา

ทางช่างอตุสาหกรรม
375 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม
เทคนิควิศวกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสิ่งทอ

ทางช่างอตุสาหกรรม
376 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม
เทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ทางช่างอตุสาหกรรม
377 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม
เทคนิคแวน่ตาและเลนส์ สาขาวิชาเทคนิคแวน่ตาและเลนส์

ทางช่างอตุสาหกรรม
378 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ธุรกิจโรงแรม สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม 

ทางบริหารธุรกิจ
379 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม
เทคโนโลยีผลิตภณัฑ์กระเป๋า สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์กระเป๋า

ทางศิลปหตัถกรรม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
380 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม
เทคโนโลยีผลิตภณัฑ์เคร่ืองเคลือบดินเผา สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์-

เคร่ืองเคลือบดินเผา   
ทางศิลปหตัถกรรม     ทางหตัถกรรม

381 ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาศิลปหตัถกรรม

เทคโนโลยีผลิตภณัฑ์อญัมณี สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์อญัมณี
ทางศิลปหตัถกรรม

382 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู การจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการจดัการอตุสาหกรรม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี/เทยีบเทา่ปริญญาตรี

383 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู การบญัชี สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบญัชี

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี ตอ่จาก ปวส./

เทยีบเทา่ปริญญาตรี
384 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู การประมง สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการประมง   ทางการเกษตร
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี/เทยีบเทา่ปริญญาตรี

385 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู คหกรรมธุรกิจ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางคหกรรมธุรกิจ   ทางคหกรรมศาสตร์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี/เทยีบเทา่ปริญญาตรี

386 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี/เทยีบเทา่ปริญญาตรี

387 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู เคร่ืองกล วิชาเอกเทคนิคช่างยนต์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางเคร่ืองกล   
ทางช่างยนต์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี/เทยีบเทา่ปริญญาตรี

ศธ.  74



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
388 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู เทคนิคการผลิต วิชาเอกเคร่ืองมือกล สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางเทคนิคการผลิต 
ทางเคร่ืองมือกล

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี/เทยีบเทา่ปริญญาตรี

389 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู เทคนิคการผลิต วิชาเอกเช่ือมและประสาน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางช่างอตุสาหกรรม  ทางเทคนิคการผลิต 
ทางช่างเช่ือมและประสาน

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี/เทยีบเทา่ปริญญาตรี

390 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู ธุรกิจเกษตร สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางธุรกิจเกษตร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี/เทยีบเทา่ปริญญาตรี

391 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู พืชศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางพืชศาสตร์   ทางการเกษตร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี/เทยีบเทา่ปริญญาตรี

392 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู ไฟฟ้า วิชาเอกเทคนิคไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางไฟฟ้า   
ทางไฟฟ้าก าลงั

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี/เทยีบเทา่ปริญญาตรี

393 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู ไฟฟ้า วิชาเอกเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางไฟฟ้า   
ทางไฟฟ้าสื่อสาร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี/เทยีบเทา่ปริญญาตรี

394 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู โยธา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางโยธา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี/เทยีบเทา่ปริญญาตรี

ศธ.  75



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
395 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู โยธา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางโยธา   ทางวิศวกรรมโยธา
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี ตอ่จาก ปวส.

396 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู สถาปัตยกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์   ทางสถาปัตยกรรม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี ตอ่จาก ปวส.

397 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู สตัวศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางสตัวศาสตร์   ทางการเกษตร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง  2  ปี/เทยีบเทา่ปริญญาตรี

398 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู อตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางอตุสาหกรรมเกษตร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง  2  ปี/เทยีบเทา่ปริญญาตรี

399 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู เคร่ืองกล วิชาเอกเทคนิคช่างยนต์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางเคร่ืองกล  ทางเทคนิคช่างยนต์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง  2  ปี/เทยีบเทา่ปริญญาตรี

400 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู เทคนิคการผลิต วิชาเอกเคร่ืองมือกล สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางเทคนิคการผลิต   ทางเคร่ืองมือกล

หลกัสตูรตอ่เน่ือง  2  ปี/เทยีบเทา่ปริญญาตรี

401 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู เทคนิคการผลิต วิชาเอกเช่ือมและประสาน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางเทคนิคการผลิต  ทางเช่ือมและประสาน

หลกัสตูรตอ่เน่ือง  2  ปี/เทยีบเทา่ปริญญาตรี

402 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู ไฟฟ้า วิชาเอกครูเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางไฟฟ้า   ทางครูเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง  2  ปี/เทยีบเทา่ปริญญาตรี

403 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู ไฟฟ้า วิชาเอกครูเทคนิคไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางไฟฟ้า   ทางครูเทคนิคไฟฟ้าก าลงั

หลกัสตูรตอ่เน่ือง  2  ปี/เทยีบเทา่ปริญญาตรี

ศธ.  76



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
404 ประกาศนียบตัรวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล
ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
เงินเดือนเทา่ปริญญาตรี

1 ประกาศนียบตัรวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล  
ทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
เงินเดือนเทา่ปริญญาตรี

2 ปริญญาครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางการศกึษา   ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

3 ปริญญาครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางการศกึษา  ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ-

โทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการศกึษา   ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

5 ปริญญาครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางการศกึษา   ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี   ทางเคมีอตุสาหกรรม

วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน / สถาบันเทคโนโลยปีทุมวัน

ศธ.  77



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ช่างทองหลวง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปกรรม ทางช่างทองหลวง
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมการวดัคมุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมการวดัคมุ

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

ศธ.  78



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ การขาย สาขาวิชาพณิชยการ 
ทางการขาย

2 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ การถ่ายภาพและภาพยนตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม  
ทางการถ่ายภาพ 
ทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์

เดิมช่ือแผนกวิชาช่างภาพ

3 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ การโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 
ทางการโรงแรม

4 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ การเลขานกุาร สาขาวิชาพณิชยการ 
ทางการเลขานกุาร   ทางบริหารธุรกิจ

5 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างกลเกษตร สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางช่างกลเกษตร   ทางช่างกลโรงงาน 
ทางช่างกลโลหะ

6 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางช่างกลโรงงาน   ทางช่างเคร่ืองกล 
ทางช่างกล

วิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา / สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล
หลักสูตรที่ไม่ระบุคณะ

ศธ.  79



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างก่อสร้าง สาขาวิชาก่อสร้าง 

ทางช่างโยธา   ทางช่างก่อสร้าง
8 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 

ทางช่างเขียนแบบเคร่ืองกล  ทางช่างเขียนแบบ
9 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างเคหภณัฑ์ สาขาวิชาก่อสร้าง

ทางช่างเคหภณัฑ์
10 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างครุภณัฑ์ สาขาวิชาก่อสร้าง 

ทางช่างครุภณัฑ์
11 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างเช่ือมและโลหะแผ่น สาขาวิชาโลหะการ 

ทางช่างเช่ือม   ทางช่างเช่ือมและโลหะแผ่น 
ทางช่างโลหะ

12 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างตอ่เรือ สาขาวิชาการตอ่เรือ 
ทางช่างตอ่เรือ

13 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างตดัเสือ้ สาขาวิชาผ้าและเคร่ืองแตง่กาย 
ทางช่างตดัเสือ้

14 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างทอผ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 
ทางช่างทอผ้า

ศธ.  80



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างทอ่และประสาน สาขาวิชาโลหะการ 

ทางช่างเช่ือม   ทางช่างกลโลหะ 
ทางช่างทอ่และประสาน

16 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างพิมพ์ สาขาวิชาการพิมพ์ 
ทางช่างพิมพ์

17 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางช่างไฟฟ้า

18 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางช่างไฟฟ้าก าลงั

19 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างภาพ สาขาวิชาศิลปกรรม 
ทางช่างภาพ

เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาการถ่ายภาพ-

และภาพยนตร์
20 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างยนต์
21 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างเย็บหนงั สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางช่างเย็บหนงั   ทางหตัถกรรม 
ทางศิลปหตัถกรรม

ศธ.  81



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
22 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างวิทยแุละโทรคมนาคม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

ทางช่างวิทยแุละโทรคมนาคม ทางช่างวิทยุ
ทางช่างโทรคมนาคม

23 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างส ารวจ สาขาวิชาก่อสร้าง 
ทางช่างส ารวจ   ทางช่างโยธา

24 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช่างอิเล็กโทรนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
ทางช่างอิเล็กโทรนิกส์ ทางช่างไฟฟ้า

25 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ตดัเสือ้ชาย สาขาวิชาผ้าและเคร่ืองแตง่กาย 
ทางตดัเสือ้ชาย

26 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ เทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาก่อสร้าง 
ทางเทคนิคสถาปัตยกรรม   ทางสถาปัตยกรรม

27 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ บญัชี สาขาวิชาพณิชยการ 
ทางการบญัชี

28 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ภาษาตา่งประเทศ สาขาวิชาพณิชยการ 
ทางบริหารธุรกิจ   ทางภาษาตา่งประเทศ

29 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ วิศวกรรมส ารวจ สาขาวิชาก่อสร้าง 
ทางวิศวกรรมส ารวจ

ศธ.  82



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
30 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางศิลปหตัถกรรม   ทางศิลปกรรม
31 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาวิชาศิลปกรรม 

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์ ทางช่างออกแบบ 
ทางศิลปหตัถกรรม   ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

32 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ออกแบบสิ่งทอ สาขาวิชาศิลปกรรม 
ทางช่างออกแบบ   ทางออกแบบสิ่งทอ 
ทางศิลปหตัถกรรม  
ทางช่างออกแบบอตุสาหกรรม

เดิมช่ือแผนกวิชาออกแบบอตุสาหกรรม (สิ่งทอ)

33 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
ทางคหกรรมศาสตร์   ทางอาหารและโภชนาการ

34 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ อตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 
ทางอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว

35 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ อตุสาหกรรมเคร่ืองปัน้ดินเผา สาขาวิชาศิลปกรรม 
ทางอตุสาหกรรมเคร่ืองปัน้ดินเผา
ทางหตัถกรรม ทางศิลปหตัถกรรม

36 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาคหกรรม

คหกรรมศาสตร์ทัว่ไป สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
ทางคหกรรมศาสตร์ทัว่ไป

ศธ.  83



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
37 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาคหกรรม
ผ้าและเคร่ืองแตง่กาย สาขาวิชาผ้าและเคร่ืองแตง่กาย 

ทางคหกรรมศาสตร์   ทางผ้าและเคร่ืองแตง่กาย
38 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาคหกรรม
อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

ทางคหกรรมศาสตร์   ทางอาหารและโภชนาการ
39 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
การขาย สาขาวิชาพณิชยการ 

ทางการขาย
40 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
บญัชี สาขาวิชาพณิชยการ 

ทางบญัชี
41 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
เลขานกุาร สาขาวิชาพณิชยการ 

ทางเลขานกุาร
42 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาธุรกิจ
การบญัชี สาขาวิชาพณิชยการ 

ทางการบญัชี   ทางบริหารธุกิจ
43 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาธุรกิจ
การเลขานกุาร สาขาวิชาพณิชยการ 

ทางการเลขานกุาร   ทางบริหารธุรกิจ
44 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาธุรกิจ
ภาษาตา่งประเทศ สาขาวิชาพณิชยการ 

ทางภาษาตา่งประเทศ   ทางบริหารธุรกิจ
45 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู Tool  and  Die  Making สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

ทางช่างกลโรงงาน    ทางTool and Die Making

เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาการผลิตเคร่ืองมือและ-

แมพิ่มพ์

ศธ.  84



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
46 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การขาย สาขาวิชาการตลาด 

ทางการขาย   ทางพณิชยการ
47 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การโฆษณา สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

ทางการโฆษณา
48 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

ทางพณิชยการ   ทางการเงินและการธนาคาร
49 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การจดัการ สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป 

ทางการจดัการ    ทางบริหารธุรกิจ
50 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การจดัการธุรกิจเกษตร สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์  

ทางธุรกิจการเกษตร   ทางบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการธุรกิจเกษตร

51 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การตลาด สาขาวิชาการตลาด 
ทางพณิชยการ   ทางการตลาด

52 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การถ่ายภาพและภาพยนตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทศัน์ 
ทางการถ่ายภาพ  
ทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์

เดิมช่ือสาขาวิชาช่างภาพ

53 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การทอ่งเที่ยว สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทอ่งเที่ยว
ทางการทอ่งเที่ยว

ศธ.  85



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
54 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การบริหารงานก่อสร้าง สาขาวิชาการก่อสร้าง 

ทางการบริหารงานก่อสร้าง
55 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี 

ทางพณิชยการ
56 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การประมง สาขาวิชาเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

ทางการประมง
57 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การประเมินราคาที่ดินและทรัพย์สิน สาขาวิชา -

ทางการประเมินราคาที่ดินและทรัพย์สิน
58 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การพิมพ์ สาขาวิชาการพิมพ์

ทางการพิมพ์
59 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 

ทางการโรงแรม
60 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การเลขานกุาร สาขาวิชาการเลขานกุาร
61 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การเหมืองแร่ สาขาวิชาเทคนิควิศกรรมเหมืองแร่

ทางช่างอตุสาหกรรม ทางการเหมืองแร่
62 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางเกษตรกรรม   ทางการเกษตร

ศธ.  86



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
63 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู คหกรรมศาสตร์ทัว่ไป สาขาวิชาบริหารงานคหกรรมศาสตร์ทัว่ไป 

ทางคหกรรมศาสตร์ทัว่ไป
64 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ทางบริหารธุรกิจ   ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
65 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เคมีปฏบิตัิการ สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรม 

ทางเคมีปฏบิตัิการ
66 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เคมีสิ่งทอ สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ 

ทางเคมี
67 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เคมีอตุสาหการ สาขาวิชา -

ทางเคมี   ทางเคมีอตุสาหการ
68 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เคร่ืองกล สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างเคร่ืองกล   ทางช่างกลโรงงาน 
ทางช่างกลโลหะ

69 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เคร่ืองกลเรือ สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางเคร่ืองกลเรือ

ศธ.  87



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
70 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู จิตรกรรมไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

ทางจิตรกรรมไทย   ทางวิจิตรศิลป์ 
ทางศิลปกรรม   ทางวิจิตรศิลปกรรม 
ทางศิลปหตัถกรรม

71 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู จิตรกรรมสากล สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
ทางจิตรกรรมสากล   ทางวิจิตรศิลป์ 
ทางศิลปกรรม   ทางวิจิตรศิลปกรรม 
ทางศิลปหตัถกรรม

72 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างกลเกษตร สาขาวิชาช่างกลการเกษตร 
ทางช่างกลเกษตร   ทางช่างกลโรงงาน  
ทางช่างกลโลหะ

73 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางช่างกลโรงงาน   ทางช่างเคร่ืองกล 
ทางช่างกล

74 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างกลโลหะ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
ทางช่างกลโลหะ  ทางช่างกลโรงงาน 
ทางช่างโลหะ

75 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างก่อสร้าง สาขาวิชาการก่อสร้าง 
ทางช่างโยธา   ทางช่างก่อสร้าง
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
76 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างเขียนแบบโยธา สาขาวิชาโยธา

ทางช่างเขียนแบบ
77 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างเคร่ืองกล สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างเคร่ืองกล
78 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างเคหภณัฑ์ สาขาวิชาอตุสาหกรรมเคร่ืองเรือนและ-

ตกแตง่ภายใน 
ทางช่างเคหภณัฑ์

79 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างจกัรกลหนกั สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางช่างกลหนกั   ทางช่างจกัรกลหนกั

80 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างเช่ือมและโลหะแผ่น สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
ทางช่างโลหะ   ทางช่างเช่ือมและโลหะแผ่น 
ทางช่างเช่ือม

81 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างตดัเสือ้ สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเคร่ืองแตง่กาย 
ทางช่างตดัเสือ้

82 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างทอ่และประสาน สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
ทางช่างเช่ือม   ทางช่างกลโลหะ 
ทางช่างทอ่และประสาน

ศธ.  89



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
83 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 

ทางช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม 
ทางสถาปัตยกรรม

84 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างพิมพ์ สาขาวิชาการพิมพ์ 
ทางช่างพิมพ์

เปลี่ยนช่ือเป็นการพิมพ์

85 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั 
ทางช่างไฟฟ้า

86 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั 
ทางช่างไฟฟ้าก าลงั   ทางช่างไฟฟ้า

87 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทศัน์ 
ทางช่างภาพ

เปลี่ยนเป็นสาขาวิชาการถ่ายภาพและภาพยนตร์

88 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างแมพิ่มพ์อญัมณี สาขาวิชาเทคนิคการท าต้นแบบและการหลอ่-

เคร่ืองประดบัอญัมณี 
ทางช่างอตุสาหกรรม ทางช่างแมพิ่มพ์อญัมณี

89 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางช่างยนต์

90 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างโยธา สาขาวิชาโยธา 
ทางช่างโยธา

ศธ.  90



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
91 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างโยธา(ก่อสร้าง) สาขาวิชาโยธา 

ทางช่างโยธา   ทางช่างก่อสร้าง
92 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างโลหะ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

ทางช่างโลหะ
93 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างวิทยแุละโทรคมนาคม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางช่างโทรคมนาคม
ทางช่างวิทยแุละโทรคมนาคม ทางช่างวิทยุ

94 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างส ารวจ สาขาวิชาส ารวจ 
ทางช่างส ารวจ   ทางช่างโยธา

95 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กนิกส์ 
ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์   ทางช่างไฟฟ้า

96 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างอตุสาหกรรมเคร่ืองประดบั สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองจกัรกล-

เคร่ืองประดบัอญัมณี
ทางช่างอตุสาหกรรม   
ทางช่างอตุสาหกรรมเคร่ืองประดบั

97 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคนิคก่อสร้าง สาขาวิชาการก่อสร้าง 
ทางเทคนิคก่อสร้าง    ทางช่างก่อสร้าง
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
98 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ทางเทคนิคคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์
99 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคนิคช่างโลหะ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

ทางเทคนิคช่างโลหะ   ทางช่างโลหะ
100 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคนิคอตุสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอตุสาหกรรม

ทางเทคนิคอตุสาหกรรม
101 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคโนโลยีการยาง สาขาวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์ 

ทางเทคโนโลยีการยาง
102 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาอตุสาหกรรมอาหาร

ทางเทคโนโลยีการอาหาร
เดิมช่ือสาขาวิชาแปรรูปผลิตผลเกษตร

103 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคโนโลยีขนสง่ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ 
ทางเทคโนโลยีขนสง่

104 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคโนโลยีเคร่ืองจกัรกลเกษตร สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
ทางช่างกลเกษตร 
ทางเทคโนโลยีเคร่ืองจกัรกลเกษตร
ทางช่างกลโรงงาน

105 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคโนโลยีภมิูทศัน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภมิูทศัน์

ศธ.  92



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
106 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคโนโลยีเสือ้ผ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเคร่ืองแตง่กาย 

ทางเทคโนโลยีเสือ้ผ้า
107 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู บริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการเลขานกุาร
สาขาวิชาการเลขานกุาร 
ทางบริหารธุรกิจ

108 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบญัชี สาขาวิชาการบญัชี 
ทางบริหารธุรกิจ

109 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู บญัชี สาขาวิชาการบญัชี 
ทางพณิชยการ   ทางการบญัชี

110 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ประติมากรรมไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
ทางประติมากรรมไทย   ทางวิจิตรศิลป์   
ทางศิลปกรรม   ทางวิจิตรศิลปกรรม    
ทางศิลปหตัถกรรม

111 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ประติมากรรมสากล สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
ทางประติมากรรมสากล   ทางวิจิตรศิลป์ 
ทางศิลปกรรม  ทางวิจิตรศิลปกรรม 
ทางศิลปหตัถกรรม

112 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ประเมินราคาทรัพย์สิน สาขาวิชา -
ทางประเมินราคาทรัพย์สิน

เดิมช่ือแผนกวิชาประเมินราคาที่ดินและ
ทรัพย์สิน
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
113 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู แปรรูปผลิตผลเกษตร สาขาวิชาอตุสาหกรรมอาหาร

ทางแปรรูปผลิตผลเกษตร
114 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ผ้าและเคร่ืองแตง่กาย สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเคร่ืองแตง่กาย 

ทางผ้าและเคร่ืองแตง่กาย   ทางคหกรรมศาสตร์
115 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

ทางภาพพิมพ์   ทางวิจิตรศิลป์ 
ทางศิลปกรรม   ทางวิจิตรศิลปกรรม 
ทางศิลปหตัถกรรม

116 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ภาษาธุรกิจ สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศธุรกิจ 
ทางภาษาธุรกิจ    ทางบริหารธุรกิจ

117 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เลขานกุาร สาขาวิชาการเลขานกุาร
ทางเลขานกุาร

118 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู โลหะวิทยา สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
ทางโลหะวิทยา

119 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู วิศวกรรมเขียนแบบและออกแบบ-

การผลิต
สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล 
ทางช่างอตุสาหกรรม
ทางวิศวกรรมเขียนแบบและออกแบบการผลิต
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
120 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู วิศวกรรมส ารวจ สาขาวิชาส ารวจ 

ทางวิศวกรรมส ารวจ
121 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู วิศวกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 

ทางวิศวกรรมสิ่งทอ
เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ

122 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปหตัถกรรม 
ทางศิลปกรรม

123 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศ สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศธุรกิจ
ทางภาษาตา่งประเทศ

124 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู สถาปัตยกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
ทางสถาปัตยกรรม

125 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู สตัวรักษ์ สาขาวิชาสตัวรักษ์ 
ทางการเกษตร   ทางเกษตรกรรม  ทางสตัวรักษ์

126 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู สขุาภบิาลสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ทางสขุาภบิาลสิ่งแวดล้อม

127 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู หตัถกรรม สาขาวิชาศิลปหตัถกรรม 
ทางหตัถกรรม   ทางศิลปหตัถกรรม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
128 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู หตัถศิลป์ สาขาวิชาศิลปหตัถกรรม 

ทางหตัถศิลป์   ทางหตัถกรรม  
ทางศิลปหตัถกรรม

129 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ออกแบบเคร่ืองแตง่กายสตรี สาขาวิชาการออกแบบ  
ทางช่างออกแบบ  
ทางออกแบบเคร่ืองแตง่กายสตรี

130 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ออกแบบตกแตง่ สาขาวิชาการออกแบบ 
ทางออกแบบตกแตง่   ทางช่างออกแบบ 
ทางหตัถกรรม    ทางศิลปหตัถกรรม

131 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาวิชาการออกแบบ 
ทางออกแบบผลิตภณัฑ์ ทางช่างออกแบบ

132 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ออกแบบพาณิชยศิลป์ สาขาวิชาออกแบบ 
ทางออกแบบพาณิชยศิลป์   ทางช่างศิลป์ 
ทางศิลปกรรม   ทางศิลปประยกุต์ 
ทางออกแบบศิลปประยกุต์

133 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ออกแบบสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
ทางออกแบบสถาปัตยกรรม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
134 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ออกแบบสิ่งทอ สาขาวิชาออกแบบ

ทางช่างออกแบบ  ทางออกแบบสิ่งทอ
ทางช่างออกแบบอตุสาหกรรม   ทางศิลปประยกุต์
ทางออกแบบศิลปประยกุต์

135 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
ทางคหกรรมศาสตร์   ทางอาหารและโภชนาการ

136 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู อตุสาหกรรมเคร่ืองปัน้ดินเผา สาขาวิชาเทคนิคอตุสาหกรรม
ทางอตุสาหกรรมเคร่ืองปัน้ดินเผา
ทางช่างอตุสาหกรรม

137 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู อตุสาหกรรมศิลปประดิษฐ์ สาขาวิชาเทคนิคอตุสาหกรรม
ทางอตุสาหกรรมศิลปประดิษฐ์

138 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู
สายวิชาคหกรรมศาสตร์

การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 
ทางคหกรรมศาสตร์
ทางการบริหารงานคหกรรมศาสตร์

139 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู
สายวิชาคหกรรมศาสตร์

อตุสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาอตุสาหกรรมอาหาร 
ทางคหกรรมศาสตร์   ทางอตุสาหกรรมอาหาร

140 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู
สายวิชาคหกรรมศาสตร์

คหกรรมศาสตร์สนเทศ สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 
ทางคหกรรมศาสตร์  ทางคหกรรมศาสตร์สนเทศ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
141 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู

สายวิชาคหกรรมศาสตร์
ครอบครัวศกึษา สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 

ทางคหกรรมศาสตร์     ทางครอบครัวศกึษา
142 ประกาศนียบตัรประโยคครูพิเศษ-

มธัยมการช่าง
ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางศิลปกรรม  ทางศิลปหตัถกรรม
143 ประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยม ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางประโยคครูมธัยม
144 ประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยม-

การช่าง
ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางประโยคครูมธัยมการช่าง
145 ประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยม-

เกษตรกรรม
ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางประโยคครูมธัยมเกษตรกรรม
146 ประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยม-

คหกรรมศาสตร์
ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางประโยคครูมธัยมคหกรรมศาสตร์
147 ประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยมธุรกิจ ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางประโยคครูมธัยมธุรกิจ
148 ประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยม-

วิชาชีพชัน้สงู
ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางประโยคครูมธัยมวิชาชีพชัน้สงู
149 ประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยม-

ศิลปหตัถกรรม
ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางประโยคครูมธัยมศิลปหตัถกรรม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
150 ประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยม-

อาชีวศกึษา
ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางประโยคครูมธัยมอาชีวศกึษา
151 ประกาศนียบตัรครูมธัยมภาคค ่า ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางครูมธัยมภาคค ่า
152 ประกาศนียบตัรประโยคครูพิเศษ-

ประถมการช่าง
ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางศิลปกรรม
153 ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ เทยีบเทา่ปริญญาตรี

154 ประกาศนียบตัรเทคนิคชัน้สงู (ปทส.) เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการเกษตร   ทางเกษตรศาสตร์

155 ประกาศนียบตัรเทคนิคชัน้สงู (ปทส.) ครุศาสตร์เกษตร สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางครุศาสตร์เกษตร   ทางการเกษตร

156 ประกาศนียบตัรเทคนิคชัน้สงู (ปทส.) ครุศาสตร์เกษตร วิชาเอกเกษตรทัว่ไป สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางครุศาสตร์เกษตร   ทางการเกษตร 
ทางเกษตรศาสตร์

157 ปริญญาครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต เคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์   
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล   ทางเคร่ืองกล

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

158 ปริญญาครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต ไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางไฟฟ้าก าลงั

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
159 ปริญญาครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต ไฟฟ้าสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์   

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางไฟฟ้าสื่อสาร
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

160 ปริญญาครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต โยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์   
ทางวิศวกรรมโยธา   ทางโยธา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

161 ปริญญาครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต อตุสาหการ-เคร่ืองมือกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์   
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ
ทางอตุสาหการ-เคร่ืองมือกล

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

162 ปริญญาครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต อตุสาหการ-เช่ือมประสาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์    
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ
ทางอตุสาหการ-เช่ือมประสาน

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

163 ปริญญาครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต
(อตุสาหการ)

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์   
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

164 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
ทางคหกรรมศาสตร์ศกึษา

165 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต ผ้าและเคร่ืองแตง่กาย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
ทางผ้าและเคร่ืองแตง่กาย

166 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต พฒันาการครอบครัวและเด็ก สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางพฒันาการครอบครัวและเด็ก
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
167 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

ทางอาหารและโภชนาการ
168 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต อาหารและโภชนาการพฒันาผลิตภณัฑ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ทางอาหารและโภชนาการพฒันาผลิตภณัฑ์
169 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจดัการ
170 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการตลาด
171 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการบญัชี
172 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจศกึษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางธุรกิจศกึษา
173 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ระบบสารสนเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางระบบสารสนเทศ
174 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เกษตรกลวิธาน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางเกษตรกลวิธาน
175 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร   ทางเทคโนโลยีการเกษตร
เปลี่ยนเป็น วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

มี 3 วิชาเอก
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
176 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีภมิูทศัน์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีภมิูทศัน์
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

177 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เคมีสิ่งทอ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางเคมีสิ่งทอ   ทางเคมี

178 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล    ทางเคร่ืองกล

179 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีพลาสติก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีพลาสติก

180 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเสือ้ผ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีเสือ้ผ้า

181 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต ไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางไฟฟ้าก าลงั

182 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต โยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา ทางโยธา

183 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมสิ่งทอ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
184 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิกส์
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

185 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต อตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางอตุสาหการ   ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

186 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต คีตศิลปไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางดริุยศิลป์ ทางคีตศิลปไทย

187 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต คีตศิลปสากล สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางดริุยศิลป์ ทางคีตศิลปสากล

188 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ดริุยางค์ไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางดริุยศิลป์ ทางดริุยางค์ไทย

189 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ดริุยางค์สากล สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางดริุยศิลป์ ทางดริุยางค์สากล

190 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต นาฎศิลปไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางศิลปการละคร   ทางนาฏศิลปไทย

191 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต นาฎศิลปสากล สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางศิลปการละคร   ทางนาฏศิลปสากล
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
192 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต

(ศิลปกรรม)

การออกแบบศิลปประยกุต์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางศิลปกรรม   ทางออกแบบศิลปประยกุต์

เดิมช่ือศิลปกรรมบณัฑิต
(ศิลปกรรมศกึษา)

193 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต
(ศิลปกรรม)

ศิลปกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางศิลปกรรม

เดิมช่ือศิลปกรรมบณัฑิต
(ศิลปกรรมศกึษา)

194 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต
(ศิลปกรรม)

หตัถกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางหตัถกรรม

 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการบริหารธุรกิจเกษตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการเกษตร   ทางสตัวศาสตร์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศกึษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการเกษตร   ทางเกษตรศกึษา

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการเกษตร   ทางประมง

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พืชศาสตร์-พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางพืชศาสตร์-พืชสวน

คณะเกษตร
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์สขุภาพสตัว์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   

ทางสตัวบาล ทางวิทยาศาสตร์สขุภาพสตัว์
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พืชศาสตร์-พืชไร่นา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

ทางพืชศาสตร์ ทางพืชไร่นา
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เกษตรกลวิธาน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

ทางเกษตรกลวิธาน
10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การบริหารธุรกิจการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการบริหารธุรกิจการเกษตร
11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

1 ปริญญาครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต ออกแบบสิ่งทอ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางออกแบบสิ่งทอ  ทางการออกแบบ

2 ปริญญาครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

3 ปริญญาครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมหลงัการเก็บเก่ียวและแปรสภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเกษตร
ทางวิศวกรรมหลงัการเก็บเก่ียวและแปรสภาพ

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองจกัรกลเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเกษตร
ทางวิศวกรรมเคร่ืองจกัรกลเกษตร

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมสิ่งทอ

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเสือ้ผ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเสือ้ผ้า
เดิมช่ือวิชาเอกเทคโนโลยีเสือ้ผ้า

1 ปริญญาศิลปกรรมบณัฑิต ออกแบบพาณิชยศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม   ทางออกแบบพาณิชยศิลป์

หลกัสตูร4ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาศิลปกรรมบณัฑิต จิตรกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม   ทางจิตรกรรม

หลกัสตูร4ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การโรงแรม สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ 
ทางการโรงแรม

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ 
ทางการทอ่งเที่ยว

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการประมง 
วิชาเอกอตุสาหกรรมประมง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางอตุสาหกรรมประมง   ทางการประมง

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการประมง 
วิชาเอกการจดัการประมง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการจดัการประมง   ทางการประมง
ทางเทคโนโลยีการประมง

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการประมง 
วิชาเอกเพาะเลีย้งสตัว์น า้

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
ทางเพาะเลีย้งสตัว์น า้   ทางการประมง
ทางเทคโนโลยีการประมง

1 อนปุริญญาศิลปบณัฑิต ดริุยางค์สากล สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์  
ทางดริุยางคศิลป์ ทางดริุยางค์สากล   ทางดนตรี

2 ปริญญาศิลปบณัฑิต ดนตรีสากล สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์
ทางดนตรี ทางดริุยางคศิลป์   ทางดนตรีสากล

หลกัสตูร 4 ปี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง

คณะนาฏศิลป์และดุริยางค์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปกรรมบณัฑิต ออกแบบพาณิชย์ศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม   ทางออกแบบพาณิชย์ศิลป์

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต เคร่ืองหนงั สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม   ทางเคร่ืองหนงั

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ศิลปะภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม   ทางศิลปภาพพิมพ์

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
ทางช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

2 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายวิชาช่างอตุสาหกรรม

ช่างก่อสร้าง สาขาวิชาการก่อสร้าง 
ทางช่างก่อสร้าง   ทางช่างโยธา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางเทคโนโลยีออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม
ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีพฒันาการผลิต สาขาวิชา -
ทางเทคโนโลยีเคร่ืองกล  ทางเทคโนโลยีการผลิต

คณะศิลปกรรม

วิทยาเขตอุเทนถวาย

คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยกีารเกษตร
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเคร่ืองเรือนและการออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางการออกแบบผลิตภณัฑ์
ทางเทคโนโลยีเคร่ืองเรือนและการออกแบบ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการพิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 
ทางการพิมพ์

หลกัสตูร4ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี   ทางเคมีอตุสาหกรรม

หลกัสตูร4ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีวิเคราะห์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
ทางเคมี    ทางเคมีวิเคราะห์

หลกัสตูร4ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางการถ่ายภาพ   
ทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์
ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

9 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์สขุภาพสตัว์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางสตัวบาล   ทางวิทยาศาสตร์สขุภาพสตัว์
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

3 ประกาศนียบตัรชัน้สงู พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   
ทางพืชสวน

4 ประกาศนียบตัรชัน้สงู พืชไร่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางพืชไร่

5 ประกาศนียบตัรชัน้สงู สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางสตัวศาสตร์

6 ประกาศนียบตัรชัน้สงู เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเสือ้ผ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีเสือ้ผ้า

เกษตรศาสตร์บางพระ

คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมสิ่งทอ
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ
8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีพลาสติก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีพลาสติก

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู อตุสาหกรรมเสือ้ผ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเคร่ืองนุ่งหม่ 
ทางอตุสาหกรรมเสือ้ผ้า

2 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เคมีอตุสาหการ-ปิโตรเคมี สาขาวิชา -
ทางเคมีอตุสาหกรรม-ปิโตรเคมี

วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ศธ.  112



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เคมีอตุสาหการ สาขาวิชา -

ทางเคมี   ทางเคมีอตุสาหการ
4 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เคมีปฏบิตัิการ-ปิโตรเคมี สาขาวิชาปิโตรเคมี 

ทางเคมี   ทางเคมีปฏบิตัิการ-ปิโตรเคมี
5 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เคมีปฏบิตัิการ สาขาวิชา -

ทางเคมีปฏบิตัิการ   ทางเคมี
6 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู นิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ 

ทางนิเทศศิลป์    ทางศิลปประยกุต์
7 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การถ่ายภาพและภาพยนตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทศัน์ 

ทางช่างภาพ   ทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์
หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

8 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การทอ่งเที่ยว สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทอ่งเทยีว 
ทางบริหารธุรกิจ  ทางการทอ่งเที่ยว

9 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 
ทางคหกรรมศาสตร์

10 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การพิมพ์ สาขาวิชาการพิมพ์ 
ทางช่างพิมพ์

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

11 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู คหกรรมศาสตร์สนเทศ สาขาวิชาบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 
ทางคหกรรมศาสตร์สนเทศ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เคมีปฏบิตัิการ สาขาวิชา -

ทางเคมี   ทางเคมีปฏบิตัิการ
หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

13 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เคมีสิ่งทอ สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ 
ทางเคมี

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

14 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เคมีอตุสาหการ สาขาวิชา -
ทางเคมี   ทางเคมีอตุสาหการ

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

15 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างเคร่ืองจกัรกลอตัโนมตัิ สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างเคร่ืองกล 
ทางช่างกลโรงงาน   
ทางช่างเคร่ืองจกัรกลอตัโนมตัิ

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

16 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางช่างกลโรงงาน

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
หรือ หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาปีที่ 4
(สายวิทย์-คณิต)

17 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างก่อสร้าง สาขาวิชาการก่อสร้าง 
ทางช่างอตุสาหกรรม ทางช่างโยธา 
ทางช่างก่อสร้าง

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
หรือ หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาปีที่ 4
(สายวิทย์-คณิต)

18 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างไฟฟ้า

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาปีที่ 4
(สายวิทย์-คณิต)

ศธ.  114



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
19 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างยนต์
หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
หรือ หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาปีที่ 4
(สายวิทย์-คณิต)

20 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างโยธา สาขาวิชาโยธา 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างโยธา

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

21 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างโลหะ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางช่างโลหะ

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

22 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างโลหะวิทยา สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางช่างโลหะ 
ทางช่างโลหะวิทยา

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

23 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างส ารวจ สาขาวิชาส ารวจ 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างโยธา 
ทางช่างส ารวจ

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

24 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ทางคอมพิวเตอร์    ทางเทคนิคคอมพิวเตอร์

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
หรือ หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาปีที่ 4
(สายวิทย์-คณิต)

25 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
ทางเทคนิคสถาปัตยกรรม

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

ศธ.  115



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
26 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 

ทางช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาปีที่ 4
(สายวิทย์-คณิต)

27 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคโนโลยีการยาง สาขาวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์
ทางเทคโนโลยีการยาง

28 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 
ทางสิ่งทอ

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

29 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคโนโลยีเสือ้ผ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเคร่ืองแตง่กาย
ทางเทคโนโลยีเสือ้ผ้า ทางคหกรรมศาสตร์

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

30 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคโนโลยีอตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาอตุสาหกรรมเกษตร 
ทางการเกษตร    ทางอตุสาหกรรมเกษตร
ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเกษตร

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาปีที่ 4
(สายวิทย์-คณิต)

31 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคโนโลยีอตุสาหการ สาขาวิชาเทคนิคอตุสาหกรรม 
ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางช่างกลโรงงาน 
ทางเทคโนโลยีอตุสาหการ

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาปีที่ 4
(สายวิทย์-คณิต)

32 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ผลิตภณัฑ์เสือ้ผ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเคร่ืองแตง่กาย 
ทางผลิตภณัฑ์เสือ้ผ้า   ทางคหกรรมศาสตร์

33 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ผ้าและเคร่ืองแตง่กาย สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเคร่ืองแตง่กาย  
ทางผ้าและเคร่ืองแตง่กาย   ทางคหกรรมศาสตร์

ศธ.  116



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
34 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างไฟฟ้า   ทางไฟฟ้า
หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

35 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ภมิูสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
ทางภมิูสถาปัตยกรรม

36 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู วิทยาศาสตร์สขุภาพ
(การแพทย์แผนไทย)

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
ทางการแพทย์แผนไทย

เปลี่ยนช่ือสาขาวิชาเป็น
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ
(การแพทย์แผนไทยประยกุต์)

37 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู วิทยาศาสตร์สขุภาพ
(การแพทย์แผนไทยประยกุต์)

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยกุต์
ทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ
ทางการแพทย์แผนไทยประยกุต์

เดิมช่ือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
(การแพทย์แผนไทย)

38 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ศิลปะการถ่ายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทศัน์
ทางช่างภาพ ทางศิลปะการถ่ายภาพ

39 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู สถาปัตยกรรมไทย สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
ทางสถาปัตยกรรม   ทางสถาปัตยกรรมไทย

40 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู สถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม  
ทางสถาปัตยกรรม   ทางสถาปัตยกรรมภายใน

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

41 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ออกแบบการผลิต สาขาวิชาการออกแบบ 
ทางออกแบบผลิตภณัฑ์   ทางออกแบบการผลิต

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

ศธ.  117



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
42 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ออกแบบผลิตภณัฑ์สิ่งทอ สาขาวิชาการออกแบบ

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์   
ทางออกแบบผลิตภณัฑ์สิ่งทอ

43 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบ 
ทางออกแบบผลิตภณัฑ์
ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

44 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ออกแบบสิ่งทอ สาขาวิชาการออกแบบ
ทางออกแบบสิ่งทอ    ทางสิ่งทอ

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

45 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ออกแบบเสือ้ผ้า สาขาวิชาการออกแบบ 
ทางออกแบบผลิตภณัฑ์   ทางออกแบบเสือ้ผ้า

46 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
ทางคหกรรมศาสตร์    ทางการอาหาร
ทางอาหารและโภชนาการ

47 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางช่างไฟฟ้า 
ทางอิเล็กทรอนิกส์

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
หรือ หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาปีที่ 4
(สายวิทย์-คณิต)
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
48 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู อตุสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาอตุสาหกรรมอาหาร 

ทางคหกรรมศาสตร์ ทางการอาหาร
ทางอตุสาหกรรมอาหาร

49 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายช่างอตุสาหกรรม

การถ่ายภาพและภาพยนตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทศัน์ 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างภาพ 
ทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์

50 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายช่างอตุสาหกรรม

การพิมพ์ สาขาวิชาการพิมพ์ 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างพิมพ์

51 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายช่างอตุสาหกรรม

การเหมืองแร่ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่ 
ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางการเหมืองแร่

52 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายช่างอตุสาหกรรม

เคร่ืองกลเรือ สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างเคร่ืองกล 
ทางเคร่ืองกลเรือ

53 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายช่างอตุสาหกรรม

ช่างกลเกษตร สาขาวิชาช่างกลการเกษตร 
ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางช่างเคร่ืองกล 
ทางช่างกลโรงงาน    ทางช่างกลเกษตร

54 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายช่างอตุสาหกรรม

ช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางช่างกลโรงงาน
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
55 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายช่างอตุสาหกรรม
ช่างก่อสร้าง สาขาวิชาการก่อสร้าง 

ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางช่างโยธา 
ทางช่างก่อสร้าง

56 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายช่างอตุสาหกรรม

ช่างเคร่ืองกล สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างเคร่ืองกล

57 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายช่างอตุสาหกรรม

ช่างจกัรกลหนกั สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางช่างเคร่ืองกล 
ทางช่างกลโรงงาน    ทางช่างจกัรกลหนกั

58 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายช่างอตุสาหกรรม

ช่างทอ่และประสาน สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างกลโรงงาน 
ทางช่างทอ่และประสาน

59 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายช่างอตุสาหกรรม

ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางสถาปัตยกรรม
ทางช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

60 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายช่างอตุสาหกรรม

ช่างผลิตเคร่ืองมือและแมพิ่มพ์ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางช่างกลโรงงาน
ทางช่างผลิตเคร่ืองมือและแมพิ่มพ์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
61 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายช่างอตุสาหกรรม
ช่างแมพิ่มพ์อญัมณี สาขาวิชาเทคนิคการท าต้นแบบและการหลอ่-

เคร่ืองประดบัอญัมณี 
ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางช่างแมพิ่มพ์อญัมณี

62 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายช่างอตุสาหกรรม

ช่างยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างยนต์

63 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายช่างอตุสาหกรรม

ช่างโยธา สาขาวิชาโยธา 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างโยธา

64 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายช่างอตุสาหกรรม

ช่างโลหะ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างโลหะ

65 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายช่างอตุสาหกรรม

ช่างส ารวจ สาขาวิชาส ารวจ 
ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางช่างโยธา 
ทางช่างส ารวจ

66 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายช่างอตุสาหกรรม

ช่างอตุสาหกรรมเคร่ืองประดบั สาขาวิชาเคร่ืองประดบัอญัมณี
ทางช่างอตุสาหกรรม
ทางช่างอตุสาหกรรมเคร่ืองประดบั

67 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายช่างอตุสาหกรรม

เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางคอมพิวเตอร์
ทางเทคนิคคอมพิวเตอร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
68 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายช่างอตุสาหกรรม
เทคนิคอตุสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอตุสาหกรรม 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างกลโรงงาน 
ทางเทคนิคอตุสาหกรรม

69 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายช่างอตุสาหกรรม

เทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 
ทางสิ่งทอ    ทางช่างอตุสาหกรรม
ทางเทคโนโลยีสิ่งทอ

70 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายช่างอตุสาหกรรม

เทคโนโลยีเสือ้ผ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเคร่ืองแตง่กาย 
ทางคหกรรมศาสตร์    ทางเทคโนโลยีเสือ้ผ้า

71 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายช่างอตุสาหกรรม

เทคโนโลยีอตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาอตุสาหกรรมเกษตร
ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเกษตร 
ทางการเกษตร ทางช่างอตุสาหกรรม

72 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายช่างอตุสาหกรรม

นิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ 
ทางศิลปประยกุต์    ทางนิเทศศิลป์

73 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายช่างอตุสาหกรรม

ไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั 
ทางช่างไฟฟ้า   ทางช่างอตุสาหกรรม  ทางไฟฟ้า

74 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายช่างอตุสาหกรรม

โลหะวิทยา สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
ทางช่างโลหะ    ทางช่างอตุสาหกรรม 
ทางโลหะวิทยา
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
75 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายช่างอตุสาหกรรม
ออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบ 

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์
ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

76 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายช่างอตุสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางช่างไฟฟ้า   ทางช่างอตุสาหกรรม   
ทางอิเล็กทรอนิกส์

77 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายช่างอตุสาหกรรม

อตุสาหกรรมเคร่ืองปัน้ดินเผา สาขาวิชาเทคนิคอตุสาหกรรม 
ทางช่างอตุสาหกรรม    ทางเคร่ืองปัน้ดินเผา
ทางอตุสาหกรรมเคร่ืองปัน้ดินเผา

78 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายวิชาเกษตรศาสตร์

การจดัการธุรกิจเกษตร สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ 
ทางการเกษตร    ทางการจดัการธุรกิจเกษตร

79 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายวิชาเกษตรศาสตร์

การประมง สาขาวิชาเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 
ทางการประมง

80 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายวิชาเกษตรศาสตร์

เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาอตุสาหกรรมอาหาร 
ทางการเกษตร    ทางเทคโนโลยีการอาหาร

81 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายวิชาเกษตรศาสตร์

เทคโนโลยีเคร่ืองจกัรกลเกษตร สาขาวิชาช่างกลการเกษตร 
ทางช่างเคร่ืองกล 
ทางเทคโนโลยีเคร่ืองจกัรกลเกษตร
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
82 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาเกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีภมิูทศัน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภมิูทศัน์

ทางเทคโนโลยีภมิูทศัน์
83 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาเกษตรศาสตร์
พืชศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

ทางพืชศาสตร์
84 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาเกษตรศาสตร์
สตัวรักษ์ สาขาวิชาสตัวรักษ์  

ทางการเกษตร    ทางสตัวรักษ์   ทางสตัวบาล
85 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาเกษตรศาสตร์
สตัวศาสตร์ สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

ทางการเกษตร   ทางสตัวบาล  ทางสตัวศาสตร์
86 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาคหกรรมศาสตร์
การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 

ทางการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

87 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายวิชาคหกรรมศาสตร์

ครอบครัวศกึษา สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 
ทางคหกรรมศาสตร์    ทางครอบครัวศกึษา

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

88 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายวิชาคหกรรมศาสตร์

คหกรรมศาสตร์สนเทศ สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 
ทางคหกรรมศาสตร์   ทางคหกรรมศาสตร์สนเทศ

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

89 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายวิชาคหกรรมศาสตร์

ผ้าและเคร่ืองแตง่กาย สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเคร่ืองแตง่กาย 
ทางคหกรรมศาสตร์   ทางผ้าและเคร่ืองแตง่กาย

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
90 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาคหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

ทางคหกรรมศาสตร์    ทางการอาหาร
ทางอาหารและโภชนาการ

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

91 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายวิชาคหกรรมศาสตร์

อตุสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาอตุสาหกรรมอาหาร 
ทางคหกรรมศาสตร์    ทางการอาหาร
ทางอตุสาหกรรมอาหาร

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

92 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การโฆษณา สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ 
ทางบริหารธุรกิจ   ทางการโฆษณา

93 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การเงิน สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ทางพณิชยการ    ทางการเงิน

94 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การจดัการ สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป 
ทางบริหารธุรกิจ   ทางพณิชยการ 
ทางการจดัการ

95 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การตลาด สาขาวิชาการตลาด  
ทางบริหารธุรกิจ   ทางพณิชยการ  ทางการตลาด

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

96 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การตลาด สาขาวิชาการตลาด 
ทางบริหารธุรกิจ    ทางพณิชยการ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
97 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาบริหารธุรกิจ
การทอ่งเที่ยว สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทอ่งเที่ยว 

ทางบริหารธุรกิจ ทางการทอ่งเที่ยว
หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

98 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การทอ่งเที่ยว สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทอ่งเที่ยว 
ทางบริหารธุรกิจ ทางการทอ่งเที่ยว

99 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี 
ทางบริหารธุรกิจ    ทางพณิชยการ    ทางบญัชี

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

100 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี 
ทางบริหารธุรกิจ    ทางพณิชยการ

101 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 
ทางบริหารธุรกิจ  ทางการโรงแรม

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

102 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 
ทางบริหารธุรกิจ  ทางการโรงแรม

103 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การเลขานกุาร สาขาวิชาการเลขานกุาร 
ทางบริหารธุรกิจ    ทางการเลขานกุาร

104 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายวิชาบริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ทางบริหารธุรกิจ   ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

105 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
สายวิชาบริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ทางบริหารธุรกิจ   ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
106 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาบริหารธุรกิจ
ประเมินราคาทรัพย์สิน สาขาวิชา -

ทางประเมินราคาทรัพย์สิน   ทางบริหารธุรกิจ
107 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาบริหารธุรกิจ
ภาษาธุรกิจ สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศธุรกิจ 

ทางบริหารธุรกิจ   ทางภาษาธุรกิจ
108 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาศิลปกรรม
จิตรกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

ทางศิลปกรรม   ทางจิตรกรรม
109 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาศิลปกรรม
จิตรกรรมไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

ทางศิลปกรรม   ทางจิตกรรมไทย
110 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาศิลปกรรม
ประติมากรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

ทางศิลปกรรม   ทางประติมากรรม
111 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาศิลปกรรม
ประติมากรรมไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

ทางศิลปกรรม   ทางประติมากรรมไทย
112 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาศิลปกรรม
ศิลปะภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

ทางศิลปกรรม    ทางศิลปะภาพพิมพ์
113 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สายวิชาศิลปกรรม
หตัถศิลป์ สาขาวิชาศิลปหตัถกรรม 

ทางหตัถศิลป์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
114 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู

สายวิชาบริหารธุรกิจ
การโฆษณา สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

ทางบริหารธุรกิจ    ทางพณิชยการ 
ทางการโฆษณา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีภมิูทศัน์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีภมิูทศัน์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พฒันาผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางอตุสาหกรรมเกษตร
ทางพฒันาผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมเกษตร

1 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทัว่ไปธุรกิจงานประดิษฐ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
ทางคหกรรมศาสตร์ทัว่ไปธุรกิจงานประดิษฐ์

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
ทางคหกรรมศาสตร์ศกึษา

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

3 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต ผ้าและเคร่ืองแตง่กาย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
ทางผ้าและเคร่ืองแตง่กาย

คณะเกษตรศาสตร์

คณะคหกรรมศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต พฒันาการครอบครัวและเด็ก สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ทางพฒันาการครอบครัวและเด็ก
5 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

ทางการอาหาร   ทางอาหารและโภชนาการ
หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

1 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต เทคโนโลยีพลาสติก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวสัดศุาสตร์   ทางเทคโนโลยีพลาสติก

2 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต เทคโนโลยีเสือ้ผ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีเสือ้ผ้า

3 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางเคมี    ทางวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ

5 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

6 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา
หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

8 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมสิ่งทอ

9 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า  ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

10 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

11 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต การจดัการผลิตทางอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ
ทางการจดัการผลิตทางอตุสาหกรรม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

12 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรมเคร่ืองนุ่งหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ
ทางการจดัการอตุสาหกรรมเคร่ืองนุ่งหม่

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

13 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางคอมพิวเตอร์   ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

15 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล   ทางเทคโนโลยีเคร่ืองกล

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

16 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเคร่ืองประดบัและอญัมณี สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางเทคโนโลยีเคร่ืองประดบัและอญัมณี

17 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเซรามิก สาขวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีเซรามิก

18 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

19 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีผลิตภณัฑ์สิ่งทอ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีสิ่งทอ  ทางสิ่งทอ 
ทางเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์สิ่งทอ

20 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

21 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีแมพิ่มพ์เคร่ืองประดบั สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีแมพิ่มพ์เคร่ืองประดบั

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

ศธ.  131



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
22 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา ทางเทคโนโลยีโยธา
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

23 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเสือ้ผ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีเสือ้ผ้า

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

24 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเหมืองแร่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเหมืองแร่    ทางเทคโนโลยีเหมืองแร่
ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

25 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอตุสาหกรรมเคร่ืองเรือน สาขาวิชา -
ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรม
ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเคร่ืองเรือน

26 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ
ทางเทคโนโลยีอตุสาหการ

27 ประกาศนียบตัรบณัฑิต เทคนิคศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางเทคนิคศกึษา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี

ศธ.  132



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน
ทางเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์

2 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน
ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

3 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีการโทรทศัน์และ-

วิทยกุระจายเสียง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน
ทางเทคโนโลยีการโทรทศัน์และ-

วิทยกุระจายเสียง
4 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีการพิมพ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางสื่อสารมวลชน   ทางเทคโนโลยีการพิมพ์
เดิมช่ือวิชาเอกเทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพ์

5 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีมลัติมีเดีย สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน   ทางเทคโนโลยีมลัติมีเดีย

6 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน    ทางเทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพ์

คณะเทคโนโลยกีารส่ือสารมวลชน

ศธ.  133



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปบณัฑิต  ดนตรีสากล สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ 
ทางการดนตรี    ทางดริุยางคศิลป์ 
ทางดนตรีสากล

2 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต คีตศิลป์ไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการดนตรี    ทางคีตศิลป์ไทย

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

3 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต คีตศิลป์สากล สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการดนตรี    ทางคีตศิลป์สากล

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ดริุยางค์ไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการดนตรี    ทางดริุยางค์ไทย

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

5 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ดริุยางค์สากล สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการดนตรี   ทางดริุยางค์สากล

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

6 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางนาฏศิลป์ไทย

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

7 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์สากล สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางนาฏศิลป์สากล

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

คณะนาฏศิลป์และดุริยางค์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการเงิน

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการ

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการตลาด

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการตลาด

หลกัสตูรนานาชาติ

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการบญัชี

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจศกึษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางธุรกิจศกึษา

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางภาษาองักฤษ   ทางภาษาองักฤษธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ระบบสารสนเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางระบบสารสนเทศ
10 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
11 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ
12 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางภาษาองักฤษธุรกิจ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ทางคณิตศาสตร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี

เดิมช่ือสาขาวิชาเคมีวิเคราะห์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีวิเคราะห์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ   
ทางเคมีวิเคราะห์   ทางเคมี

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ   
ทางเคมีอตุสาหกรรม   ทางเคมี

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

คณะวิทยาศาสตร์

ศธ.  136



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์    ทางคอมพิวเตอร์
หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  
ทางสถิติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีออกแบบบรรจภุณัฑ์ สาขาวิชา -
ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรม
ทางออกแบบผลิตภณัฑ์
ทางเทคโนโลยีออกแบบบรรจภุณัฑ์

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองจกัรกลเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคร่ืองจกัรกลเกษตร

คณะวิศวกรรมเทคโนโลยกีารเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมดินและน า้ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเกษตร   ทางวิศวกรรมดินและน า้
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางสิ่งแวดล้อม   ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมหลงัการเก็บเก่ียวและแปรสภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเกษตร
ทางวิศวกรรมหลงัการเก็บเก่ียวและแปรสภาพ

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางการอาหาร   ทางวิศวกรรมอาหาร

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมเคมี   ทางเคมี

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์   
ทางวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ   ทางเคมี

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองนุ่งหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองนุ่งหม่
เดิมช่ือสาขาวิชาวิศวกรรมเสือ้ผ้า

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลาสติก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมพลาสติก

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมพอลิเมอร์

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมส ารวจ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา  ทางวิศวกรรมส ารวจ

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ่งทอ

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเส้นใยสงัเคราะห์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมสิ่งทอ
ทางวิศวกรรมเส้นใยสงัเคราะห์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

15 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาการจดัการ 
ทางการจดัการอตุสาหกรรมสิ่งทอ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต เคร่ืองหนงั สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางศิลปกรรม  ทางเคร่ืองหนงั

หลกัสตูร 4 ปี
เปลี่ยนช่ือปริญญาเป็นปริญญาศิลปบณัฑิต

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ประติมากรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  
ทางศิลปกรรม  ทางประติมากรรม

หลกัสตูร 4 ปี
เปลี่ยนช่ือปริญญาเป็นปริญญาศิลปบณัฑิต

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ศิลปะภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  
ทางศิลปกรรม  ทางศิลปะภาพพิมพ์

เปลี่ยนช่ือปริญญาเป็นปริญญาศิลปบณัฑิต

4 ปริญญาศิลปบณัฑิต  การออกแบบเคร่ืองประดบั สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางศิลปกรรม ทางการออกแบบเคร่ืองประดบั

คณะศิลปกรรม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาศิลปบณัฑิต  เคร่ืองปัน้ดินเผา สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางศิลปกรรม  ทางเคร่ืองปัน้ดินเผา
หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

6 ปริญญาศิลปบณัฑิต  เคร่ืองโลหะและรูปพรรณอญัมณี สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางศิลปกรรม 
ทางเคร่ืองโลหะและรูปพรรณอญัมณี

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

7 ปริญญาศิลปบณัฑิต  เคร่ืองหนงั สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางศิลปกรรม ทางเคร่ืองหนงั

เดิมช่ือศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต

8 ปริญญาศิลปบณัฑิต  เคร่ืองหนงั สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  
ทางศิลปกรรม ทางเคร่ืองหนงั

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

9 ปริญญาศิลปบณัฑิต  จิตรกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  
ทางศิลปกรรม ทางจิตรกรรม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

10 ปริญญาศิลปบณัฑิต  ประติมากรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม  ทางประติมากรรม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

11 ปริญญาศิลปบณัฑิต  ประติมากรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางศิลปกรรม ทางประติมากรรม

เดิมช่ือศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต

12 ปริญญาศิลปบณัฑิต  ศิลปะไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางศิลปกรรม  ทางศิลปะไทย

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาศิลปบณัฑิต  ศิลปะภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปกรรม ทางศิลปะภาพพิมพ์
เดิมช่ือศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต

14 ปริญญาศิลปบณัฑิต  ศิลปะภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางศิลปกรรม   ทางศิลปะภาพพิมพ์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

15 ปริญญาศิลปบณัฑิต  หตัถกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  
ทางศิลปกรรม  ทางหตัถกรรม

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

16 ปริญญาศิลปบณัฑิต  ออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางศิลปกรรม  ทางศิลปประยกุต์  
ทางออกแบบนิเทศศิลป์

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

17 ปริญญาศิลปบณัฑิต  ออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางศิลปกรรม  ทางศิลปประยกุต์
ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

18 ปริญญาศิลปบณัฑิต  ออกแบบภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางมณัฑนศิลป์   ทางศิลปกรรม 
ทางออกแบบภายใน

หลกัสตูร 4 ปี

19 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต วิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางศิลปกรรม   ทางวิจิตรศิลป์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

ศธ.  142



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
20 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ศิลปะไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางศิลปกรรม   ทางศิลปะไทย
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

21 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต หตัถกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางศิลปกรรม   ทางศิลปประยกุต์  ทางหตัถกรรม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

22 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ออกแบบทศันศิลป์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางศิลปประยกุต์   ทางออกแบบทศันศิลป์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ 
ทางการทอ่งเที่ยว

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การโรงแรม สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ  
ทางการโรงแรม

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาจีน

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาญ่ีปุ่ น

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเยอรมนัเพ่ือการสื่อสารสากล สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมนัเพ่ือการสื่อสารสากล

คณะศิลปศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารสากล สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารสากล

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์ศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางคอมพิวเตอร์ศกึษา

3 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางโสตทศันศกึษา
ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา

4 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางวิชาชีพครู

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต การจดัการงานก่อสร้าง สาขาวิชาการจดัการ 
ทางการจดัการงานก่อสร้าง

2 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต การจดัการผงัเมือง สาขาวิชา -
ทางผงัเมือง     ทางการจดัการผงัเมือง

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

คณะศึกษาศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต ออกแบบเคร่ืองเรือน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์    
ทางออกแบบเคร่ืองเรือน

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต ออกแบบเซรามิก สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางออกแบบผลิตภณัฑ์   ทางออกแบบเซรามิก

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

5 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต ออกแบบบรรจภุณัฑ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางออกแบบผลิตภณัฑ์  ทางออกแบบบรรจภุณัฑ์

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

6 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  
ทางออกแแบบอตุสาหกรรม  
ทางออกแบบผลิตภณัฑ์
ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

7 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต ออกแบบสิ่งทอ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางออกแบบผลิตภณัฑ์    ทางออกแบบสิ่งทอ

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลาสติก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมพลาสติก

9 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ทางมณัฑนศิลป์    ทางสถาปัตยกรรมภายใน
11 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ออกแบบอตุสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ทางออกแบบอตุสาหกรรม
หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ปวส. หรือ
หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จาก ม.ปลาย

1 ประกาศนียบตัรครูอนบุาล/

ประกาศนียบตัรประโยคครูอนบุาล
ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษา
2 ประกาศนียบตัรนกับรรณารักษ์ ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางบรรณารักษ์
3 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษา ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษา
4 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู การประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการประถมศกึษา
5 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู การพฒันาชมุชน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการพฒันาชมุชน
6 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคอมพิวเตอร์

กรมการฝึกหดัครู / ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ
หลักสูตรที่ไม่ระบุคณะ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู ช่างอตุสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างกลโรงงาน
8 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู ช่างอตุสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างก่อสร้าง
9 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู ช่างอตุสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างเช่ือมและโลหะแผ่น
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางช่างอตุสาหกรรม  ทางช่างโลหะ 
ทางช่างเช่ือมและโลหะแผ่น

10 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู ช่างอตุสาหกรรม 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลงั

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างไฟฟ้าก าลงั

11 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู ช่างอตุสาหกรรม 
สาขาวิชาช่างอิเล็กโทรนิกส์

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างอิเล็กโทรนิกส์ 
ทางช่างไฟฟ้า

12 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู ช่างอตุสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางช่างอตุสาหกรรม   ทางช่างยนต์

13 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง
เทคนิคการอาชีพกสิกรรม

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางเทคนิคการอาชีพกสิกรรม

14 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง
เทคนิคการอาชีพก่อสร้าง

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางเทคนิคการอาชีพก่อสร้าง
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง

เทคนิคการอาชีพการดนตรีสากล
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางเทคนิคการอาชีพดนตรีสากล

16 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง
เทคนิคการอาชีพการถ่ายและการโฆษณา

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางเทคนิคการอาชีพการถ่ายและการโฆษณา

17 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง
เทคนิคการอาชีพการส านกังาน

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางเทคนิคการอาชีพ

18 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง
เทคนิคการอาชีพเขียนแบบ

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
เทคนิคการอาชีพเขียนแบบ

19 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง
เทคนิคการอาชีพเคร่ืองปัน้ดินเผา

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางเทคนิคการอาชีพเคร่ืองปัน้ดินเผา

20 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง
เทคนิคการอาชีพงานไฟฟ้า

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางเทคนิคการอาชีพงานไฟฟ้า

21 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง
เทคนิคการอาชีพงานโลหะ

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางเทคนิคการอาชีพงานโลหะ

22 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง
เทคนิคการอาชีพช่างยนต์

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางเทคนิคการอาชีพช่างยนต์

23 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง
เทคนิคการอาชีพภาษาองักฤษบริการ

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางเทคนิคการอาชีพภาษาองักฤษบริการ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
24 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง

เทคนิคการอาชีพวารสารและ-

การประชาสมัพนัธ์

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางเทคนิคการอาชีพวารสารและ-

การประชาสมัพนัธ์
25 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง

เทคนิคการอาชีพศิลปกรรม
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางเทคนิคการอาชีพศิลปกรรม

26 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง
เทคนิคการอาชีพศิลปประดิษฐ์

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางเทคนิคการอาชีพศิลปประดิษฐ์

27 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง
เทคนิคการอาชีพสตัวบาล

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางเทคนิคการอาชีพสตัวบาล

28 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง
เทคนิคการอาชีพเสือ้ผ้า

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางเทคนิคการอาชีพเสือ้ผ้า

29 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง
เทคนิคการอาชีพออกแบบ

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางเทคนิคการอาชีพออกแบบ

30 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอย่าง
เทคนิคการอาชีพอาหาร

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางเทคนิคการอาชีพอาหาร

31 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู เทคโนโลยีการยาง สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีการยาง
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
32 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู เทคโนโลยีทางการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา
33 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู ธุรกิจศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางธุรกิจศกึษา
34 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู ประชากรศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางประชากรศกึษา
35 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
36 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู ศิลปหตัถกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางศิลปหตัถกรรม
37 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู สหกรณ์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางสหกรณ์
38 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู อตุสาหกรรมศิลป์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางอตุสาหกรรมศิลป์
39 อนปุริญญาวิชาการศกึษา ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
40 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ ก่อสร้าง สาขาวิชาก่อสร้าง
41 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ การพิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

ทางการพิมพ์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
42 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

ทางเกษตรกรรม   ทางการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 
ทางการเกษตร 

43 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ การอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
ทางการอาหาร

44 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

45 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ เคมีปฏบิตัิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมีปฏบิตัิ  ทางเคมี

46 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ เคร่ืองกล สาขาวิชา -
ทางเคร่ืองกล   ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

47 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ เซรามิกส์ สาขาวิชา -
ทางเซรามิกส์

48 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชา - 
ทางเทคโนโลยีการเกษตร

49 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการยาง สาขาวิชา - 
ทางเทคโนโลยียาง   ทางเทคโนโลยีการยาง
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
50 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีการอาหาร
51 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ ผ้าและเคร่ืองแตง่กาย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

ทางผ้าและเคร่ืองแตง่กาย
52 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ พืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

ทางพืชศาสตร์    ทางเกษตรกรรม
53 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ ไฟฟ้า สาขาวิชา -

ทางไฟฟ้า
54 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ โลหะ สาขาวิชา -

ทางโลหะ
55 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ ศิลปประดิษฐ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปประดิษฐ์   ทางศิลปประยกุต์ 
ทางศิลปหตัถกรรม

56 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยกุต์  
ทางสถิติประยกุต์    ทางสถิติ

57 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ สตัวบาล สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางสตัวบาล    ทางการเกษตร
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
58 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ สตัวรักษ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

ทางสตัวรักษ์    ทางการเกษตร
59 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ สิ่งทอ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 

ทางสิ่งทอ
60 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ สขุศกึษา สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางสขุศกึษา
61 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ ออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม
ทางศิลปประยกุต์   ทางออกแบบศิลปประยกุต์ 
ทางศิลปหตัถกรรม

62 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา -
ทางอิเล็กทรอนิกส์   ทางช่างไฟฟ้า

63 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ การจดัการทัว่ไป สาขาวิชาการจดัการ 
ทางการจดัการทัว่ไป  ทางบริหารธุรกิจ

64 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ การจดัการส านกังาน สาขาวิชาการจดัการ  
ทางการจดัการส านกังาน

65 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ การบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ศธ.  153



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
66 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชมุชน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชมุชน
67 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ดนตรี สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์  

ทางดนตรี  ทางดริุยางคศิลป์
68 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ธุรกิจการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ 

ทางธุรกิจการทอ่งเที่ยว
69 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ธุรกิจการโรงแรม สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ 

ทางธุรกิจการโรงแรม
70 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ นาฏศิลป์และการละคร สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางนาฏศิลป์และการละคร
71 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางบรรณารักษศาสตร์
72 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางภาพพิมพ์   ทางวิจิตรศิลป์   ทางศิลปกรรม 
ทางวิจิตรศิลปกรรม ทางศิลปหตัถกรรม

73 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาองักฤษธุรกิจ

ศธ.  154



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
74 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ วฒันธรรมศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางวฒันธรรมศกึษา
75 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ วารสารศาสตร์และการประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางวารสารศาสตร์และการประชาสมัพนัธ์
76 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ศิลปการพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางศิลปการพิมพ์
77 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ศิลปการสื่อสารและการโฆษณา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางศิลปการสื่อสารและการโฆษณา
78 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
79 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
เดิมช่ือ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

80 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  
ทางออกแบบนิเทศศิลป์   ทางศิลปประยกุต์ 
ทางออกแบบศิลปประยกุต์   ทางศิลปหตัถกรรม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
81 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ออกแบบประยกุต์ศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางออกแบบประยกุต์ศิลป์   ทางศิลปประยกุต์ 
ทางออกแบบศิลปประยกุต์ 
ทางศิลปหตัถกรรม

82 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ออกแบบพาณิชยศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์   
ทางออกแบบพาณิชยศิลป์   ทางศิลปประยกุต์ 
ทางออกแบบศิลปประยกุต์   ทางศิลปหตัถกรรม

83 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา การศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษา

เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

84 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา การอนบุาลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการอนบุาลศกึษา

เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

85 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางเกษตรศาสตร์   ทางการเกษตร

เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

86 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางคณิตศาสตร์

เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

87 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางคหกรรมศาสตร์

เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
88 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา เคมี สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเคมี
เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

89 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางชีววิทยา

เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

90 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา ดนตรีศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางดนตรีศกึษา

เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

91 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา นาฏศิลป์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางนาฏศิลป์

เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

92 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางบรรณารักษศาสตร์

เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

93 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางประวตัิศาสตร์

เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

94 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางพลศกึษา

เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

95 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา ฟิสิกส์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางฟิสิกส์

เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

96 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางภาษาไทย

เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
97 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา ภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภาษาองักฤษ
เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

98 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางภมิูศาสตร์

เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

99 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางวิทยาศาสตร์ทัว่ไป

เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

100 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางศิลปศาสตร์

เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

101 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา สงัคมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางสงัคมศกึษา

เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

102 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา สขุศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางสขุศกึษา

เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

103 ประกาศนียบตัรประโยคครูอดุมศกึษา อตุสาหกรรมศิลป์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางอตุสาหกรรมศิลป์

เปลี่ยนเป็นปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

104 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการแนะแนว

เปลี่ยนช่ือเป็นวิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว

105 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการบริหารการศกึษา

เดิมช่ือวิชาเอกการบริหารโรงเรียน
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
106 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงเรียน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการบริหารโรงเรียน
เปลี่ยนช่ือเป็นวิชาเอกการบริหารการศกึษา

107 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการประถมศกึษา

108 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การพฒันาชมุชน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการพฒันาชมุชน

หลกัสตูรตอ่เน่ือง2ปี

109 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการวดัผลการศกึษา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง2ปี

110 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลการศกึษา-การศกึษานอกระบบ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการวดัผลการศกึษา   
ทางการศกึษานอกระบบ
ทางการวดัผลการศกึษา-การศกึษานอกระบบ

หลกัสตูรแบบเอกคู่

111 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลการศกึษา-คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการวดัผลการศกึษา   ทางคณิตศาสตร์
ทางการวดัผลการศกึษา-คณิตศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

112 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลการศกึษา-คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการวดัผลการศกึษา   ทางคหกรรมศาสตร์
ทางการวดัผลการศกึษา-คหกรรมศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
113 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลการศกึษา-

จิตวิทยาและการแนะแนว
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการวดัผลการศกึษา
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว
ทางการวดัผลการศกึษา-จิตวิทยาและ-

การแนะแนว

หลกัสตูรแบบเอกคู่

114 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลการศกึษา-ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการวดัผลการศกึษา   ทางชีววิทยา
ทางการวดัผลการศกึษา-ชีววิทยา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

115 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลการศกึษา-บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการวดัผลการศกึษา ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางการวดัผลการศกึษา-บรรณรักษศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

116 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลการศกึษา-ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการวดัผลการศกึษา    ทางประวตัิศาสตร์
ทางการวดัผลการศกึษา-ประวตัิศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

117 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลการศกึษา-พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการวดัผลการศกึษา    ทางพลศกึษา
ทางการวดัผลการศกึษา-พลศกึษา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  160



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
118 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลการศกึษา-ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการวดัผลการศกึษา   ทางภาษาไทย
ทางการวดัผลการศกึษา-ภาษาไทย

หลกัสตูรแบบเอกคู่

119 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลการศกึษา-ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการวดัผลการศกึษา   ทางภมิูศาสตร์
ทางการวดัผลการศกึษา-ภมิูศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

120 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษานอกระบบ

เดิมช่ือวิชาเอกการศกึษานอกระบบโรงเรียน

121 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบ-การวดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษานอกระบบ  
ทางการวดัผลการศกึษา
ทางการศกึษานอกระบบ-การวดัผลการศกึษา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

122 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบ-คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษานอกระบบ   ทางคณิตศาสตร์
ทางการศกึษานอกระบบ-คณิตศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

123 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบ-คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษานอกระบบ   ทางคหกรรมศาสตร์
ทางการศกึษานอกระบบ-คหกรรมศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  161



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
124 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบ-

จิตวิทยาและการแนะแนว
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษานอกระบบ
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว
ทางการศกึษานอกระบบ-จิตวิทยาและ-

การแนะแนว

หลกัสตูรแบบเอกคู่

125 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบ-ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษานอกระบบ   ทางชีววิทยา
ทางการศกึษานอกระบบ-ชีววิทยา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

126 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบ-บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษานอกระบบ    
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางการศกึษานอกระบบ-บรรณรักษศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

127 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบ-ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษานอกระบบ   ทางประวตัิศาสตร์
ทางการศกึษานอกระบบ-ประวตัิศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

128 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบ-พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษานอกระบบ   ทางพลศกึษา
ทางการศกึษานอกระบบ-พลศกึษา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  162



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
129 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบ-ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษานอกระบบ   ทางภาษาไทย
ทางการศกึษานอกระบบ-ภาษาไทย

หลกัสตูรแบบเอกคู่

130 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบ-ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษานอกระบบ   ทางภมิูศาสตร์
ทางการศกึษานอกระบบ-ภมิูศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

131 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบโรงเรียน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษานอกระบบโรงเรียน

เปลี่ยนเป็นวิชาเอกการศกึษานอกระบบ

132 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษาปฐมวยั สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษาปฐมวยั

เดิมช่ือวิชาเอกอนบุาลศกึษา

133 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษาพิเศษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษาพิเศษ

134 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศกึษาอนบุาล สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการศกึษาอนบุาล

135 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การอนบุาลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการอนบุาลศกึษา

เปลี่ยนช่ือเป็นวิชาเอกการศกึษาปฐมวยั

136 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เกษตรกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางเกษตรกรรม    ทางการเกษตร

เดิมช่ือวิชาเอกเกษตรศาสตร์

ศธ.  163



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
137 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเกษตรศาสตร์    ทางการเกษตร
เปลี่ยนช่ือเป็นวิชาเอกเกษตรกรรม

138 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางคณิตศาสตร์

139 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์-การวดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางคณิตศาสตร์    ทางการวดัผลการศกึษา 
ทางคณิตศาสตร์-การวดัผลการศกึษา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

140 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์-การศกึษานอกระบบ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางคณิตศาสตร์     ทางการศกึษานอกระบบ
ทางคณิตศาสตร์-การศกึษานอกระบบ

หลกัสตูรแบบเอกคู่

141 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์-คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางคณิตศาสตร์   ทางคหกรรมศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์-คหกรรมศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

142 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์-จิตวิทยาและการแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางคณิตศาสตร์   ทางจิตวิทยาและการแนะแนว
ทางคณิตศาสตร์-จิตวิทยาและการแนะแนว

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  164



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
143 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์-ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางคณิตศาสตร์    ทางชีววิทยา
ทางคณิตศาสตร์-ชีววิทยา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

144 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์-บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางคณิตศาสตร์    ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์-บรรณารักษ์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

145 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์-ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางคณิตศาสตร์   ทางประวตัิศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์-ประวตัิศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

146 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์-พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางคณิตศาสตร์   ทางพลศกึษา
ทางคณิตศาสตร์-พลศกึษา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

147 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์-ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางคณิตศาสตร์   ทางภาษาไทย
ทางคณิตศาสตร์-ภาษาไทย

หลกัสตูรแบบเอกคู่

148 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์-ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางคณิตศาสตร์  ทางภมิูศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์-ภมิูศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  165



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
149 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคหกรรมศาสตร์
150 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์-การวดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางคหกรรมศาสตร์ ทางการวดัผลการศกึษา
ทางคหกรรมศาสตร์-การวดัผลการศกึษา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

151 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์-การศกึษานอกระบบ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางคหกรรมศาสตร์   ทางการศกึษานอกระบบ
ทางคหกรรมศาสตร์-การศกึษานอกระบบ

หลกัสตูรแบบเอกคู่

152 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์-คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางคหกรรมศาสตร์    ทางคณิตศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์-คณิตศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

153 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์-จิตวิทยาและการแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางคหกรรมศาสตร์ 
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว
ทางคหกรรมศาสตร์-จิตวิทยาและการแนะแนว

หลกัสตูรแบบเอกคู่

154 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์-ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางคหกรรมศาสตร์    ทางชีววิทยา
ทางคหกรรมศาสตร์-ชีววิทยา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  166



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
155 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์-บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคหกรรมศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์-บรรณารักษศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

156 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์-ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางคหกรรมศาสตร์   ทางประวตัิศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์-ประวตัิศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

157 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์-พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางคหกรรมศาสตร์   ทางพลศกึษา
ทางคหกรรมศาสตร์-พลศกึษา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

158 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์-ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางคหกรรมศาสตร์   ทางภาษาไทย
ทางคหกรรมศาสตร์-ภาษาไทย

หลกัสตูรแบบเอกคู่

159 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์-ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางคหกรรมศาสตร์    ทางภมิูศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์-ภมิูศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

160 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางคอมพิวเตอร์

เปลี่ยนช่ือเป็นวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศกึษา

ศธ.  167



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
161 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์ศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางคอมพิวเตอร์ศกึษา
เดิมช่ือวิชาเอกคอมพิวเตอร์

162 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางเคมี

163 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว

เดิมช่ือวิชาเอกการแนะแนว

164 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว-

การวดัผลการศกึษา
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางจิตวิทยาและการแนะแนวการวดัผล-

การศกึษา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

165 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว-

การศกึษานอกระบบ
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว-

การศกึษานอกระบบ

หลกัสตูรแบบเอกคู่

166 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว-คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว 
ทางคณิตศาสตร์
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว-คณิตศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  168



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
167 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว-คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางจิตวิทยาและการแนะแนว 
ทางคหกรรมศาสตร์
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว-คหกรรมศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

168 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว-ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว   ทางชีววิทยา
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว-ชีววิทยา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

169 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว-

บรรณารักษศาสตร์
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว 
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว-

บรรณารักษศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

170 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว-ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว 
ทางประวตัิศาสตร์
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว-ประวตัิศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  169



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
171 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว-พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางจิตวิทยาและการแนะแนว ทางพลศกึษา
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว-พลศกึษา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

172 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว-ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว   ทางภาษาไทย
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว-ภาษาไทย

หลกัสตูรแบบเอกคู่

173 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว-ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว   ทางภมิูศาสตร์
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว-ภมิูศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

174 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ช่างอตุสาหกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางช่างอตุสาหกรรม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง2ปี

175 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางชีววิทยา

176 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา-การวดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางชีววิทยา ทางการวดัผลการศกึษา
ทางชีววิทยา-การวดัผลการศกึษา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  170



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
177 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา-การศกึษานอกระบบ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางชีววิทยา   ทางการศกึษานอกระบบ
ทางชีววิทยา-การศกึษานอกระบบ

หลกัสตูรแบบเอกคู่

178 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา-คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางชีววิทยา   ทางคณิตศาสตร์
ทางชีววิทยา-คณิตศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

179 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา-คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางชีววิทยา   ทางคหกรรมศาสตร์
ทางชีววิทยา-คหกรรมศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

180 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา-จิตวิทยาและการแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางชีววิทยา   ทางจิตวิทยาและการแนะแนว
ทางชีววิทยา-จิตวิทยาและการแนะแนว

หลกัสตูรแบบเอกคู่

181 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา-บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางชีววิทยา   ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางชีววิทยา-บรรณารักษศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

182 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา-ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางชีววิทยา   ทางประวตัิศาสตร์
ทางชีววิทยา-ประวตัิศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  171



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
183 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา-พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางชีววิทยา   ทางพลศกึษา
ทางชีววิทยา-พลศกึษา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

184 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา-ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางชีววิทยา   ทางภาษาไทย
ทางชีววิทยา-ภาษาไทย

หลกัสตูรแบบเอกคู่

185 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา-ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางชีววิทยา   ทางภมิูศาสตร์
ทางชีววิทยา-ภมิูศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

186 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางดนตรีศกึษา   ทางดริุยศิลป์

187 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางเทคโนโลยีการศกึษา   ทางโสตทศันศกึษา

188 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีทางการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา  
ทางโสตทศันศกึษา

เปลี่ยนช่ือเป็นวิชาเอกเทคโนโลยีและ-

นวตักรรมทางการศกึษา

ศธ.  172



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
189 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีและนวตักรรมทางการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีและนวตักรรมทางการศกึษา
ทางโสตทศันศกึษา

เดิมช่ือวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศกึษา

190 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ธุรกิจศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางธุรกิจศกึษา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง2ปี

191 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางนาฏศิลป์

192 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางบรรณารักษศาสตร์

193 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์-การวดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางบรรณารักษศาสตร์ 
ทางการวดัผลการศกึษา
ทางบรรณารักษศาสตร์-การวดัผลการศกึษา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

194 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์-การศกึษานอกระบบ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางบรรณารักษศาสตร์   
ทางการศกึษานอกระบบ
ทางบรรณารักษศาสตร์-การศกึษานอกระบบ

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  173



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
195 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์-คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์-คณิตศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

196 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์-คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางบรรณารักษศาสตร์   ทางคหกรรมศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์-คหกรรมศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

197 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์-

จิตวิทยาและการแนะแนว
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว
ทางบรรณารักษศาสตร์-จิตวิทยาและ-

การแนะแนว

หลกัสตูรแบบเอกคู่

198 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์-ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางชีววิทยา
ทางบรรณารักษศาสตร์-ชีววิทยา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

199 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์-ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางประวตัิศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์-ประวตัิศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  174



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
200 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์-พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางพลศกึษา
ทางบรรณารักษศาสตร์-พลศกึษา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

201 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์-ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางบรรณารักษศาสตร์   ทางภาษาไทย
ทางบรรณารักษศาสตร์-ภาษาไทย

หลกัสตูรแบบเอกคู่

202 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์-ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางภมิูศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์-ภมิูศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

203 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางประวตัิศาสตร์

204 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์-การวดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางประวตัิศาสตร์ ทางการวดัผลการศกึษา
ทางประวตัิศาสตร์-การวดัผลการศกึษา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

205 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์-การศกึษานอกระบบ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางประวตัิศาสตร์ ทางการศกึษานอกระบบ
ทางประวตัิศาสตร์-การศกึษานอกระบบ

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  175



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
206 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์-คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางประวตัิศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์
ทางประวตัิศาสตร์-คณิตศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

207 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์-คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางประวตัิศาสตร์ ทางคหกรรมศาสตร์
ทางประวตัิศาสตร์-คหกรรมศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

208 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์-จิตวิทยาและการแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางประวตัิศาสตร์
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว
ทางประวตัิศาสตร์-จิตวิทยาและการแนะแนว

หลกัสตูรแบบเอกคู่

209 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์-ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางประวตัิศาสตร์ ทางชีววิทยา
ทางประวตัิศาสตร์-ชีววิทยา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

210 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์-บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางประวตัิศาสตร์   ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางประวตัิศาสตร์-บรรณารักษศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  176



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
211 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์-พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางประวตัิศาสตร์ ทางพลศกึษา
ทางประวตัิศาสตร์-พลศกึษา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

212 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์-ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางประวตัิศาสตร์ ทางภาษาไทย
ทางประวตัิศาสตร์-ภาษาไทย

หลกัสตูรแบบเอกคู่

213 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์-ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางประวตัิศาสตร์   ทางภมิูศาสตร์
ทางประวตัิศาสตร์-ภมิูศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

214 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางปรัชญาและศาสนา

215 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางพลศกึษา

216 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศกึษา-การวดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางพลศกึษา ทางการวดัการศกึษา
ทางพลศกึษา-การวดัผลการศกึษา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  177



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
217 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศกึษา-การศกึษานอกระบบ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางพลศกึษา ทางการศกึษานอกระบบ
ทางพลศกึษา-การศกึษานอกระบบ

หลกัสตูรแบบเอกคู่

218 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศกึษา-คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางพลศกึษา ทางคณิตศาสตร์
ทางพลศกึษา-คณิตศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

219 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศกึษา-คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางพลศกึษา ทางคหกรรมศาสตร์
ทางพลศกึษา-คหกรรมศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

220 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศกึษา-จิตวิทยาและการแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางพลศกึษา ทางจิตวิทยาและการแนะแนว
ทางพลศกึษา-จิตวิทยาและการแนะแนว

หลกัสตูรแบบเอกคู่

221 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศกึษา-ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางพลศกึษา ทางชีววิทยา
ทางพลศกึษา-ชีววิทยา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

222 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศกึษา-บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางพลศกึษา   ทางบรรณารักษศาสตร์ 
ทางพลศกึษา-บรรณารักษศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  178



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
223 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศกึษา-ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางพลศกึษา ทางประวตัิศาสตร์
ทางพลศกึษา-ประวตัิศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

224 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศกึษา-ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางพลศกึษา ทางภาษาไทย
ทางพลศกึษา-ภาษาไทย

หลกัสตูรแบบเอกคู่

225 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศกึษา-ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางพลศกึษา ทางภมิูศาสตร์
ทางพลศกึษา-ภมิูศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

226 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางฟิสิกส์

227 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางภาษาจีน

228 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางภาษาไทย

229 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย-การวดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางภาษาไทย ทางการวดัผลทางการศกึษา
ทางภาษาไทย-การวดัผลทางการศกึษา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  179



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
230 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย-การศกึษานอกระบบ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางภาษาไทย ทางการศกึษานอกระบบ
ทางภาษาไทย-การศกึษานอกระบบ

หลกัสตูรแบบเอกคู่

231 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย-คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางภาษาไทย ทางคณิตศาสตร์
ทางภาษาไทย-คณิตศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

232 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย-คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางภาษาไทย ทางคหกรรมศาสตร์
ทางภาษาไทย-คหกรรมศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

233 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย-จิตวิทยาและการแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางภาษาไทย ทางจิตวิทยาและการแนะแนว
ทางภาษาไทย-จิตวิทยาและการแนะแนว

หลกัสตูรแบบเอกคู่

234 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย-ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางภาษาไทย ทางชีววิทยา
ทางภาษาไทย-ชีววิทยา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

235 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย-บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางภาษาไทย ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางภาษาไทย-บรรณารักษศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  180



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
236 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย-ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภาษาไทย ทางประวตัิศาสตร์
ทางภาษาไทย-ประวตัิศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

237 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย-พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางภาษาไทย ทางพลศกึษา
ทางภาษาไทย-พลศกึษา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

238 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย-ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางภาษาไทย ทางภมิูศาสตร์
ทางภาษาไทย-ภมิูศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

239 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางภาษาฝร่ังเศส

240 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางภาษาองักฤษ

241 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางภมิูศาสตร์

242 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์-การวดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางภมิูศาสตร์ ทางการวดัผลการศกึษา
ทางภมิูศาสตร์-การวดัผลการศกึษา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  181



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
243 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์-การศกึษานอกระบบ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางภมิูศาสตร์ ทางการศกึษานอกระบบ
ทางภมิูศาสตร์-การศกึษานอกระบบ

หลกัสตูรแบบเอกคู่

244 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์-คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางภมิูศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์
ทางภมิูศาสตร์-คณิตศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

245 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์-คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางภมิูศาสตร์ ทางคหกรรมศาสตร์
ทางภมิูศาสตร์-คหกรรมศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

246 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์-จิตวิทยาและการแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางภมิูศาสตร์ ทางจิตวิทยาและการแนะแนว
ทางภมิูศาสตร์-จิตวิทยาและการแนะแนว

หลกัสตูรแบบเอกคู่

247 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์-ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางภมิูศาสตร์ ทางชีววิทยา
ทางภมิูศาสตร์-ชีววิทยา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

248 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์-บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางภมิูศาสตร์   ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางภมิูศาสตร์-บรรณารักษศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

ศธ.  182



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
249 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์-ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภมิูศาสตร์ ทางประวตัิศาสตร์
ทางภมิูศาสตร์-ประวตัิศาสตร์

หลกัสตูรแบบเอกคู่

250 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์-พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางภมิูศาสตร์ ทางพลศกึษา
ทางภมิูศาสตร์-พลศกึษา

หลกัสตูรแบบเอกคู่

251 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์-ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางภมิูศาสตร์ ทางภาษาไทย
ทางภมิูศาสตร์-ภาษาไทย

หลกัสตูรแบบเอกคู่

252 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางวิทยาศาสตร์ทัว่ไป

253 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางศิลปกรรม ทางศิลปศกึษา

254 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปหตัถกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางศิลปหตัถกรรม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง2ปี

255 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางสงัคมศกึษา

ศธ.  183



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
256 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สขุศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางสขุศกึษา
257 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมศิลป์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางอตุสาหกรรมศิลป์
258 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางอตุสาหกรรมศิลป์   ทางช่างก่อสร้าง
259 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างปัน้ดินเผา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางอตุสาหกรรมศิลป์   ทางช่างปัน้ดินเผา
260 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมศิลป์ 

สาขาช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางอตุสาหกรรมศิลป์   
ทางช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

261 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างโลหะ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางอตุสาหกรรมศิลป์    ทางช่างโลหะ

262 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมศิลป์ สาขาศิลปหตัถกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางอตุสาหกรรมศิลป์   ทางศิลปหตัถกรรม

263 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมศิลป์ 
สาขาออกแบบ-เขียนแบบ

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางอตุสาหกรรมศิลป์   ทางออกแบบ-เขียนแบบ

ศธ.  184



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
264 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พระพทุธศาสนา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศาสนา   ทางพระพทุธศาสนา
265 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต(สหกรณ์) ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการสหกรณ์
266 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การสง่เสริมและสื่อสารการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการสง่เสริมและสื่อสารการเกษตร
267 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
268 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทัว่ไป สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

ทางคหกรรมศาสตร์ทัว่ไป
269 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี
270 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยาประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา    ทางชีววิทยาประยกุต์
271 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร    ทางเทคโนโลยีการเกษตร
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

272 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเซรามิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเทคโนโลยีเซรามิกส์

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

ศธ.  185



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
273 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอตุสาหกรรม สาขาวิชา -

ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรม
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

274 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
ทางพืชศาสตร์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

275 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

276 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา
(การฝึกและการจดัการกีฬา)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ทางพลศกึษา

277 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ความปลอดภยั สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์
ทางวิทยาศาสตร์ความปลอดภยั

278 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

279 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทางสิ่งแวดล้อม   ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

280 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์สขุภาพ
(การสง่เสริมสขุภาพเด็ก)

สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ ทางสขุศกึษา

ศธ.  186



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
281 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์สขุภาพสตัว์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์สขุภาพสตัว์   ทางสตัวบาล
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

282 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ทางสถิติ    ทางสถิติประยกุต์

283 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สตัวบาล สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
ทางสตัวบาล  ทางการเกษตร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

284 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสขุชมุชน สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางสาธารณสขุชมุชน

285 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สขุศกึษา สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางสขุศกึษา

286 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม
ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

287 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการทัว่ไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจดัการทัว่ไป

288 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารธุรกิจ  แขนงวิชา
การบริหารงานอตุสาหกรรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารงานอตุสาหกรรม

ศธ.  187



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
289 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารธุรกิจ  แขนงวิชา

การเลขานกุาร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการเลขานกุาร

290 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารธุรกิจ  แขนงวิชา
การเงินและการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร

291 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการตลาด

292 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารธุรกิจ  แขนงวิชา
การบริหารงานทัว่ไป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบริหารงานทัว่ไป   ทางการบริหาร

293 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารธุรกิจ  แขนงวิชา
การบริหารงานบคุคล

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารงานบคุคล   ทางการบริหาร

294 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบญัชี

295 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การฝึกและการจดัการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 
ทางการฝึกและการจดัการกีฬา  ทางพลศกึษา

รับรองเฉพาะผู้จบปี 2532 - 2534/

หลกัสตูรตอ่เน่ือง2ปี

296 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชมุชน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชมุชน

297 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การสง่เสริมสขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางการสง่เสริมสขุภาพ ทางสขุศกึษา

รับรองเฉพาะผู้จบปี 2532 และ 2533

ศธ.  188



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
298 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การสง่เสริมสขุภาพเด็กเล็ก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางการสง่เสริมสขุภาพเด็กเล็ก   ทางสขุศกึษา
รับรองเฉพาะผู้จบปี 2534/

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
299 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี แขนงดนตรีไทย สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ 

ทางดริุยางคศิลป์ ทางดนตรี ทางดนตรีไทย
300 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี แขนงดนตรีสากล สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ 

ทางดริุยางคศิลป์ ทางดนตรี ทางดนตรีสากล
301 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์และการละคร สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางศิลปการละคร   ทางนาฏศิลป์และการละคร
302 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางสื่อสารมวลชน
303 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารการกีฬา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางสื่อสารการกีฬา   ทางสื่อสารมวลชน
304 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษ์ศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางบรรณารักษศาสตร์
305 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

306 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์   
ทางศิลปกรรม    ทางภาพพิมพ์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
307 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาญ่ีปุ่ น
308 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  

ทางภาษาไทย
309 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  

ทางภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ   ทางภาษาฝร่ังเศส
310 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  

ทางภาษาองักฤษ
311 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  

ทางภาษาองักฤษธุรกิจ   ทางภาษาองักฤษ
312 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร   ทางรัฐประศาสนศาสตร์
313 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วฒันธรรมศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางวฒันธรรมศกึษา
314 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปการพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางศิลปกรรม ทางศิลปการพิมพ์
315 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
316 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
317 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารนิเทศศาสตร์
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

318 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  
ทางศิลปกรรม ทางออกแบบนิเทศศิลป์

319 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ออกแบบประยกุต์ศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางศิลปกรรม ทางออกแบบประยกุต์ศิลป์

320 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ 
ทางอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว

321 ปริญญาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์บณัฑิต สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์

322 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

323 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สงัคมศาสตร์เพ่ือการพฒันา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสงัคมศาสตร์เพ่ือการพฒันา

324 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
325 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ 

แขนงวิชาการตลาด
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการตลาด

326 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาการบญัชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการบญัชี

327 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาการเลขานกุาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการเลขานกุาร

328 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาการเงินและการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร

329 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาการบริหารงานอตุสาหกรรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการบริหารงานอตุสาหกรรม

330 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาธุรกิจบริการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางธุรกิจบริการ

331 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาการจดัการคณุภาพ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   
ทางการจดัการคณุภาพ

332 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนษุย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารงานบคุคล
ทางการบริหารทรัพยากรมนษุย์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
333 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ 

แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

334 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาธุรกิจระหวา่งประเทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ

335 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการเกษตร    ทางการประมง 
ทางการเพาะเลีย้งสตัว์น า้

336 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ทางคณิตศาสตร์

337 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการพิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

338 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ สาขาวิชา -
ทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

339 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

340 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางฟิสิกส์

341 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสขุชมุชน สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางสาธารณสขุชมุชน
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
342 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สิ่งทอ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางสิ่งทอ
343 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวิทยา สาขาวิชา -

ทางจิตวิทยา
344 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาองค์การ สาขาวิชา -

ทางจิตวิทยา     ทางจิตวิทยาองค์การ
345 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาจีน
346 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หลกัสตูรหลงัอนปุริญญา

347 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การจดัการและการประเมินโครงการ สาขาวิชาการจดัการ 
ทางการจดัการและการประเมินโครงการ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี

348 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

349 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ระดบัการศกึษา-

ขัน้พืน้ฐาน
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการสอนวิทยาศาสตร์ระดบัการศกึษา-

ขัน้พืน้ฐาน
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
350 ประกาศนียบตัรบณัฑิต พฒันาชมุชน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางพฒันาสงัคม ทางพฒันาชมุชน
351 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู การศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางวิชาชีพครู
352 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการคณุภาพ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการจดัการคณุภาพ
353 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการบริหารการศกึษา
354 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การสง่เสริมสขุภาพ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางสขุศกึษา    ทางการสง่เสริมสขุภาพ
355 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ศกึษา
356 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางโสตทศันศกึษา
ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา

357 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอตุสาหกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
358 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต วิจยัและประเมินผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางวิจยัและประเมินผลการศกึษา
ทางวิจยัสงัคมศาสตร์

359 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางวิทยาศาสตร์ศกึษา

360 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางหลกัสตูรและการสอน

361 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

362 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร   ทางรัฐประศาสนศาสตร์

363 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางภมิูศาสตร์ ทางระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์

364 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ศกึษา

365 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สิ่งแวดล้อมศกึษา สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทางสิ่งแวดล้อมศกึษา
ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    ทางสิ่งแวดล้อม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
366 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การวิจยัและพฒันาท้องถ่ิน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันาสงัคม   ทางพฒันาชมุชน
ทางการวิจยัและพฒันาท้องถ่ิน

367 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การวิจยัและพฒันาเมือง สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพฒันาสงัคม    ทางพฒันาชมุชน. 

ทางการวิจยัและพฒันาเมือง
368 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ไทยคดีศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางไทยคดีศกึษา
369 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ไทยศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางไทยศกึษา
370 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ไทยศกึษาเพ่ือการพฒันา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางไทยศกึษาเพ่ือการพฒันา
371 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางบรรณารักษ์
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

372 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาองักฤษ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
373 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยทุธศาสตร์การพฒันา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันาสงัคม   ทางยทุธศาสตร์การพฒันา
374 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วิจยัและพฒันาสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันาสงัคม    ทางพฒันาชมุชน
ทางวิจยัและพฒันาสงัคม

375 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาสขุภาพชมุชน สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางการพฒันาสขุภาพชมุชน

376 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การจดัการเทคโนโลยี สาขาวิชาการจดัการ 
ทางการจดัการเทคโนโลยี

377 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การศกึษาเพ่ือการพฒันาท้องถ่ิน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการศกึษาเพ่ือการพฒันาท้องถ่ิน 
ทางพฒันาสงัคม

1 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การจดัการทัว่ไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการทัว่ไป

2 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การจดัการส านกังาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการส านกังาน

คณะวิทยาการจัดการ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจ 

แขนงวิชาการตลาด
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

4 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาการบญัชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

5 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาการเลขานกุาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเลขานกุาร

6 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาการเงินการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร

7 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาการบริหารงานอตุสาหกรรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารงานอตุสาหกรรม

8 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาธุรกิจบริการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจบริการ

9 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนษุย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนษุย์

10 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

11 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาธุรกิจระหวา่งประเทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
13 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทัว่ไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจดัการทัว่ไป
หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

14 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการตลาด

15 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาการบญัชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการบญัชี

16 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาการเลขานกุาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการเลขานกุาร

17 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ แขนงวิชา
การเงินการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร

18 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ แขนงวิชา
การบริหารงานอตุสาหกรรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการบริหารงานอตุสาหกรรม

19 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาการจดัการคณุภาพ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการคณุภาพ

20 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาธุรกิจบริการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางธุรกิจบริการ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
21 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ 

แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนษุย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบริหารงานบคุคล   ทางการบริหาร
ทางการบริหารทรัพยากรมนษุย์

22 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

23 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาธุรกิจระหวา่งประเทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ

24 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

25 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

26 ปริญญาบญัชีบณัฑิต - สาขาวิชาการบญัชี

27 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ 
ทางบริหารธุรกิจ ทางอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร   ทางรัฐประศาสนศาสตร์

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การวิจยัและพฒันาท้องถ่ิน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพฒันาสงัคม   ทางพฒันาชมุชน
ทางการวิจยัและพฒันาท้องถ่ิน

บัณฑิตวิทยาลัย
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30.สถานศึกษาในสังกัด  กระทรวง  กรม  อ่ืน ๆ

                                   ประกอบด้วยหลกัสตูรของสถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ ดงันี ้

                                   2.  กระทรวงวฒันธรรม (วทิยาลยัช่างศลิป  กรมศลิปากร / สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ )
                                   3.  โรงเรียนรังสเีทคนิค โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

                                   1.  กระทรวงสาธารณสขุ

                                 11.  การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย

                                   4. กระทรวงกลาโหม   กรมยทุธศกึษาทหาร  กองบญัชาการทหารสงูสดุ กองทพับก  กองทพัเรือ กองทพัอากาศ

                                   9. กระทรวงมหาดไทย
                                 10. กระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิง่แวดล้อม และหนว่ยงานตา่ง ๆ

                                   5. กระทรวงกลาโหม
                                   6. กระทรวงการคลงั
                                   7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
                                   8. กระทรวคมนาคม

- 1 -



                         1. ประกาศนียบตัร หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  5,080  บาท
            2. ประกาศนียบตัร หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 1 ปี 6 เดอืน ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 5,080  บาท
            3. ประกาศนียบตัรวชิาพนกังานวทิยสุือ่สาร (หลกัสตูรใหม)่ ของกรมการบินพาณิชย์ หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น 
                ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 5,080  บาท
            4. ประกาศนียบตัรวชิาพนกังานวทิยสุือ่สารของต ารวจตระเวนชายแดนของกรมต ารวจ หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น 
                 ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  5,080  บาท
            5. ประกาศนียบตัร หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  5,310  บาท

            7. ประกาศนียบตัร หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น หรือ 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 5,760  บาท
            8. ประกาศนียบตัร หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 1 ปี 6 เดอืน ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  5,970  บาท                                                                               
            9. ประกาศนียบตัรวชิาสตัวแพทย์ของกรมปศสุตัว์ หรือประกาศนียบตัรอ่ืน หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 1 ปี 6 เดอืน ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย   
                 ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  5,970  บาท
            10. ประกาศนียบตัรวชิาช่างวทิยขุองต ารวจตระเวนชายแดน  (หลกัสตูรเดมิ)  ของกรมต ารวจ  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  1,296  ชัว่โมง 
                  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้นและได้รับประกาศนียบตัรวชิาพนกังานวทิยสุือ่สารของต ารวจตระเวนชายแดน  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 6,210  บาท
            11. ประกาศนียบตัรวชิาช่างวทิยกุรมต ารวจ หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  1,611  ชัว่โมง ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น และได้รับประกาศนีบตัรวชิา-

                  พนกังานวทิยสุือ่สาร ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  6,210  บาท 
            12. ประกาศนียบตัร หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น หรือ 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 6,470  บาท

                            การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของสถาบนัการศกึษาในสงักดักระทรวง ทบวง กรม อ่ืน ๆ มีดงันี ้

                           6. ประกาศนียบตัรวชิาชีพ หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  5,760  บาท
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            13. ประกาศนียบตัรวชิาการโรงแรมและการทอ่งเทีย่วชัน้สงู พ.ศ.2539 ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  6,470  บาท

            15. ประกาศนียบตัรวสิญัญี  ของกรมการแพทย์ทหารบก  หรือประกาศนียบตัร  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  
                   ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  6,470  บาท  
            16. ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงูหรือประกาศนียบตัร  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย   หรือหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
                     ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพ ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  7,100  บาท
            17. ประกาศนียบตัรวชิาการโรงแรมและการทอ่งเทีย่วชัน้สงู พ.ศ.2540 ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  7,100  บาท
            18. ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู หรือประกาศนียบตัรวทิยาศาสตร์การแพทย์  สาขาวชิารังสเีทคนิค หรือประกาศนียบตัรทีมี่หลกัสตูร

            19. ประกาศนียบตัรครูพยาบาลตรีหรือพยาบาลตรี ของกรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสขุ หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากผู้ได้รับ
                   ประกาศนียบตัรพยาบาลผดงุครรภ์  และรับราชการไมน้่อยกวา่ 1 ปี ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  7,100  บาท
            20. ประกาศนียบตัรวสิญัญีพยาบาล  ของกรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสขุ หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากผู้ได้รับประกาศนียบตัรการพยาบาล  
                  และรับราชการไมน้่อยกวา่ 1 ปี  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  7,100  บาท
            21. ประกาศนียบตัร หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 3 ปี 6 เดอืน ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  7,420  บาท

                                 ไมน้่อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือหลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพ หรือประกาศนียบตัรศลิปชัน้กลาง  
                                 ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  7,100  บาท

                           14. ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ระดบัต้น หรือประกาศนียบตัรวทิยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลนิิก หรือประกาศนียบตัร-

                                 โสตทศันศกึษาปีที ่2 (เวชสาธิต)  หรือประกาศนียบตัรสาธารณสขุศาสตร์ หรือประกาศนียบตัรอ่ืน หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 2 ปี ตอ่จาก
                                  มธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  6,470  บาท
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            22. ปริญญาตรี หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือไมน้่อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู  

            23.  ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  7,940  บาท                                                                                                                                                                                                                                                              
            24. ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรไมน้่อย 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลายและได้รับใบอนญุาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 
                   ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  10,190  บาท
            25.  ประกาศนียบตัรทางตจวทิยา หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 10 เดอืน ตอ่จากแพทยศาสตรบณัฑิตและได้รับใบอนญุาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม                                                                                                                                        
                    ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  10,660  บาท                                      

                                 ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค หรืออนปุริญญาหรือเทยีบเทา่ ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  7,940  บาท
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรพนักงานวิทยาศาสตร์-
การแพทย์

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

2 ประกาศนียบตัรวิชาพนักงาน-

วิทยาศาสตร์การแพทย์เซลล์วิทยา
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางเซลล์วิทยา
หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

3 ประกาศนียบตัรวิชาพนักงาน-

วิทยาศาสตร์การแพทย์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
หลกัสตูร 2 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

4 ประกาศนียบตัรเจ้าพนักงาน-

วิทยาศาสตร์การแพทย์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

5 ประกาศนียบตัรวิชาพยาบาลและอนามยั
(3 ปี) และประกาศนียบตัรผดงุครรภ์
(6 เดือน)

- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางพยาบาลและอนามยัและผดงุครรภ์

หลกัสตูร 3 ปี 6 เดือน ตอ่จากมธัยมศกึษา-

ตอนปลาย

กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรวิชาพนักงาน-

อนามยัจตัวา
- สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางการสาธารณสขุ
หลกัสตูร 1 ปี 6 เดือน ตอ่จากมธัยมศกึษา-

ตอนต้น  เปลี่ยนเป็นหลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก
มธัยมศกึษาตอนต้น (ปัจจบุนัเลิกสอนแล้ว)

2 ประกาศนียบตัรวิชาผดงุครรภ์อนามยั - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางการสาธารณสขุ   
ทางผดงุครรภ์และอนามยั

หลกัสตูร 1 ปี 6 เดือน ตอ่จากมธัยมศกึษา-

ตอนต้น เปลี่ยนเป็นหลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก
มธัยมศกึษาตอนต้น

3 ประกาศนียบตัรวิชาพนักงาน-

วิทยาศาสตร์จตัวา
โรคติดตอ่ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางพนักงานวิทยาศาสตร์   ทางโรคติดตอ่
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
(ปัจจบุนัเลิกสอนแล้ว)

4 ประกาศนียบตัรวิชาพนักงาน-

วิทยาศาสตร์จตัวา
กามโรคและคดุทะราด สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางพนักงานวิทยาศาสตร์
ทางกามโรคและคดุทะราด

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 
(ปัจจบุนัเลิกสอนแล้ว)

5 ประกาศนียบตัรวิชาพนักงาน-

วิทยาศาสตร์จตัวา
ไข้มาลาเรีย สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางพนักงานวิทยาศาสตร์   ทางไข้มาลาเรีย
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
(ปัจจบุนัเลิกสอนแล้ว)

6 ประกาศนียบตัรการพยาบาลและ-

ผดงุครรภ์ (ระดบัต้น)

- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางการพยาบาล   
ทางการพยาบาลและผดงุครรภ์

หลกัสตูร 2 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

กรมอนามัย
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ประกาศนียบตัรการพยาบาลและ-

การผดงุครรภ์ (ระดบัต้น)

- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางการพยาบาล
การพยาบาลและการผดงุครรภ์

เดิมช่ือประกาศนียบตัรการพยาบาลและ-

ผดงุครรภ์ (ระดบัต้น)

8 ประกาศนียบตัรวิชาทนัตาภิบาล - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางทนัตาภิบาล

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
(เดิมเป็นหลกัสตูร 1 ปี 6 เดือน ตอ่จาก
มธัยมศกึษาตอนปลาย)

9 ประกาศนียบตัรวิชาพนักงานอนามยัตรี - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางพนักงานอนามยั

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัร-
พนักงานอนามยัจตัวาและรับราชการ 4 ปี
(ปัจจบุนัเลิกสอนแล้ว) ไม่ได้ก าหนดเงินเดือน

10 ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ระดบัต้น - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางการพยาบาล

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

11 ประกาศนียบตัรสาธารณสขุชมุชน
(ผดงุครรภ์อนามยั)

- สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการสาธารณสขุ 
ทางสาธารณสขุชมุชน ทางผดงุครรภ์อนามยั

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

12 ประกาศนียบตัรวิชา-

ผู้ตรวจการนางสงเคราะห์
- สาขาวิชา -

ทางผู้ตรวจการนางสงเคราะห์
หลกัสตูร 6 เดือน ตอ่จากประกาศนียบตัร-
พยาบาลและรับราชการ 2 ปี 
(ปัจจบุนัเลิกสอนแล้ว) ไม่ได้ก าหนดเงินเดือน

13 ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางการพยาบาล

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี/เทียบเท่าปริญญาตรี
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรวิชาเจ้าหน้าที-่
วิทยาศาสตร์การแพทย์

พยาธิวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางพยาธิวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น
เปลี่ยนเป็นหลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยม-

ศกึษาตอนปลาย
2 ประกาศนียบตัรวิชาผู้ชว่ยพยาบาล

และผดงุครรภ์
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางผู้ชว่ยพยาบาลและผดงุครรภ์
หลกัสตูร 1 ปี 6 เดือน ตอ่จากมธัยมศกึษา-

ตอนต้น
3 ประกาศนียบตัรวิชาผู้ชว่ยพยาบาล

และจิตเวช
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางผู้ชว่ยพยาบาลและจิตเวช
หลกัสตูร 1 ปี 6 เดือน ตอ่จากมธัยมศกึษา-

ตอนต้น เปลี่ยนเป็นหลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก
มธัยมศกึษาตอนต้น  พ.ศ.2521   และ
เปลี่ยนเป็นหลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก
มธัยมศกึษาตอนปลาย พ.ศ.2524

4 ประกาศนียบตัรวิชาพยาบาลผดงุครรภ์
และอนามยั

- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางพยาบาลผดงุครรภ์และอนามยั

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

5 ประกาศนียบตัรผู้ชว่ยทนัตแพทย์ - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางผู้ชว่ยทนัตแพทย์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
เดิมเป็นหลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษา-

ตอนต้น
6 ประกาศนียบตัรเจ้าหน้าทีเ่วชสาธิต - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางเวชสาธิต
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

กรมการแพทย์
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ประกาศนียบตัรวิชาเจ้าหน้าที-่

วิทยาศาสตร์การแพทย์
พยาธิวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางพยาธิวิทยา
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
เดิมเป็นหลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษา-

ตอนต้น
8 ประกาศนียบตัรพนักงานวิทยาศาสตร์-

การแพทย์
โลหิตวิทยาและธนาคารเลือด วิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางโลหิตวิทยาและธนาคารเลือด
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

9 ประกาศนียบตัรวิชาพนักงาน
วิทยาศาสตร์การแพทย์

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
(เดิมช่ือประกาศนียบตัรวิชาพนักงาน-

เทคนิคการแพทย์)

10 ประกาศนียบตัรเซลล์วิทยา - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางเซลล์วิทยา

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
(เดิมช่ือประกาศนียบตัรพนักงาน-

วิทยาศาสตร์การแพทย์  สาขาเซลล์วิทยา)

11 ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ระดบัต้น - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางการพยาบาล

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

12 ประกาศนียบตัรรังสีการแพทย์ - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางรังสีการแพทย์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

13 ประกาศนียบตัรวิชากายอปุกรณ์เสริม
และเทียม

- สาขาวิชากายอปุกรณ์ศาสตร์ 
ทางกายอปุกรณ์เสริมและเทียม

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
(เดิมช่ือประกาศนียบตัรชา่งประดิษฐ์-

กายอปุกรณ์เสริมและเทียม หลกัสตูร 2 ปี
ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น)
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ประกาศนียบตัรวิชาการพยาบาลและ

จิตเวช
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางพยาบาลจิตเวช
ทางการพยาบาลและจิตเวช

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

15 ประกาศนียบตัรวิชาการพยาบาลและ
ผดงุครรภ์

- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลและผดงุครรภ์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

16 ประกาศนียบตัรวิชาชา่งประดิษฐ์-

กายอปุกรณ์
- สาขาวิชากายอปุกรณ์ศาสตร์ 

ทางชา่งประดิษฐ์กายอปุกรณ์
หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
(เดิมเป็นหลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษา-

ตอนต้น/เดิมช่ือสาขาวิชาชา่งประดิษฐ์
เคร่ืองชว่ยอวยัะคนพิการ)

17 ประกาศนียบตัรเจ้าพนักงาน-

วิทยาศาสตร์การแพทย์
โลหิตวิทยาและธนาคารเลือด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางโลหิตวิทยาและธนาคารเลือด
หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

18 ประกาศนียบตัรวิทยาศาสตร์สขุภาพ ทนัตกรรม สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางทนัตกรรม   ทางผู้ชว่ยทนัตแพทย์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

19 ประกาศนียบตัรเวชสถิติ - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางเวชสถิติ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

20 ประกาศนียบตัรวิชาพยาบาลและ-

อนามยั (3 ปี) และประกาศนียบตัร
ผดงุครรภ์ (6 เดือน)

- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลและอนามยั     
ทางผดงุครรภ์

หลกัสตูร 3 ปี 6 เดือน ตอ่จากมธัยมศกึษา-

ตอนปลาย
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
21 ประกาศนียบตัรครูพยาบาลตรี หรือ

พยาบาลตรี
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการพยาบาล
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัร-
พยาบาลผดงุครรภ์ และอนามยัและ
รับราชการ 1 ปี

22 ประกาศนียบตัรวิสญัญีพยาบาล
(การใช้ยาระงบัความรู้สกึ)

- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางวิสญัญีพยาบาล

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัร-
พยาบาลและรับราชการ 1 ปี

23 ประกาศนียบตัรทางตจวิทยา - สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางตจวิทยา

หลกัสตูร 10 เดือน 
ตอ่จาก พ.บ. +  ใบประกอบฯ

1 ประกาศนียบตัรผู้ นิเทศงานอาวโุส
ระดบันักวิชาการควบคมุโรคติดตอ่

- สาขาวิชา -
ทางควบคมุโรคติดตอ่   ทางสาธารณสขุศาสตร์

เป็นหลกัสตูรฝึกอบรม
ไม่ก าหนดอตัราเงินเดือน

2 ประกาศนียบตัรพยาบาลและผดงุครรภ์
(ระดบัต้น)

- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางการพยาบาล   
ทางการพยาบาลและผดงุครรภ์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

1 ประกาศนียบตัรผู้ชว่ยพยาบาลจตัวา - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางผู้ชว่ยพยาบาล

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

กรมควบคุมโรคตดิต่อ

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ประกาศนียบตัรผู้ชว่ยทนัตแพทย์ - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางผู้ชว่ยทนัตแพทย์
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น 
เปลี่ยนเป็นหลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก
มธัยมศกึษาตอนปลาย

3 ประกาศนียบตัรวิชาผู้ชว่ยเภสชักร - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางผู้ชว่ยเภสชักร

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

4 ประกาศนียบตัรวิชาพนักงานอนามยั - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางพนักงานอนามยั

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น
(ปัจจบุนัเลิกสอนแล้ว)

5 ประกาศนียบตัรวิชาพนักงานอนามยั-

จตัวา
- สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางพนักงานอนามยั
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น
(ปัจจบุนัเลิกสอนแล้ว)

6 ประกาศนียบตัรวิชาพนักงานผู้ชว่ย-

กายภาพบ าบดั
- สาขาวิชากายภาพบ าบดั

ทางกายภาพบ าบดั
หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

7 ประกาศนียบตัรวิชาเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ
(พนักงานอนามยั)

- สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางพนักงานอนามยั

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น
เปลี่ยนเป็นหลกัสตูร 2 ปี  ตอ่จากมธัยม-

ศกึษาตอนปลาย
8 ประกาศนียบตัรวิชาพนักงาน-

วิทยาศาสตร์จตัวา
ไข้มาลาเรีย สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางการสาธารณสขุ
หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น 
(ปัจจบุนัเลิกสอนแล้ว)

9 ประกาศนียบตัรวิชาผู้ชว่ยพยาบาลและ-

ผดงุครรภ์
- สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางการพยาบาลและผดงุครรภ์
หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ประกาศนียบตัรการแพทย์แผนไทย

(อายรุเวท)

- สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการแพทย์แผนไทย

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

11 ประกาศนียบตัรเจ้าพนักงานเภสชักรรม - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางเภสชักรรม

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

12 ประกาศนียบตัรเจ้าพนักงานสาธารณสขุ 
(พนักงานอนามยั)

- สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์  
ทางการสาธารณสขุ  ทางพนักงานอนามยั

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

13 ประกาศนียบตัรทนัตาภิบาล - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางทนัตาภิบาล

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
(เดิมเป็นหลกัสตูร 1 ปี 6 เดือน ตอ่จาก
มธัยมศกึษาตอนปลาย)

14 ประกาศนียบตัรวิชาพยาบาล ผดงุครรภ์
และอนามยั

- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล    
ทางการพยาบาลและผดงุครรภ์

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

15 ประกาศนียบตัรรังสีการแพทย์ - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางรังสีการแพทย์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
(เดิมช่ือประกาศนียบตัรรังสีการแพทย์ของ
กรมการแพทย์)

16 ประกาศนียบตัรวิชาการพยาบาล
และผดงุครรภ์

- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางการพยาบาล
ทางการพยาบาลและผดงุครรภ์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

17 ประกาศนียบตัรเจ้าพนักงานเภสชักรรม - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางเภสชักรรม

หลกัสตูร2 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ประกาศนียบตัรวิชาพยาบาลและอนามยั

(3 ปี) และประกาศนียบตัรผดงุครรภ์
(6 เดือน)

- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
ทางการพยาบาล
ทางพยาบาลและอนามยัและผดงุครรภ์

หลกัสตูร 3 ปี 6 เดือน ตอ่จากมธัยมศกึษา-

ตอนปลาย (หลกัสตูรมาตรฐาน)

19 ประกาศนียบตัรวิทยาศาสตร์การแพทย์ เซลล์วิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางเซลล์วิทยา

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
(เดิมช่ือประกาศนียบตัรเซลล์วิทยาของกรมการ
แพทย์)

20 ประกาศนียบตัรวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางพยาธิวิทยา

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

21 ประกาศนียบตัรวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิวิทยาคลินิก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางพยาธิวิทยาคลินิก

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
(เดิมช่ือประกาศนียบตัรเจ้าพนักงาน-

วิทยาศาสตร์การแพทย์  
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)

22 ประกาศนียบตัรวิทยาศาสตร์การแพทย์ โลหิตวิทยาและธนาคารเลือด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางโลหิตวิทยาและธนาคารเลือด

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษา-

ตอนปลาย   (เดิมช่ือประกาศนียบตัร
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขาโลหิตวิทยาและธนาคารเลือด
ของกรมการแพทย์)

23 ประกาศนียบตัรวิทยาศาสตร์สขุภาพ ทนัตกรรม สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางทนัตกรรม

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
24 ประกาศนียบตัรเวชระเบียน เวชสถิติ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางเวชสถิติ
หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
(เดิมช่ือประกาศนียบตัรเวชสถิติ 
ของกรมการแพทย์)

25 ประกาศนียบตัรสาธารณสขุศาสตร์ - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางสาธารณสขุศาสตร์   ทางการอนามยั

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
(เดิมช่ือประกาศนียบตัรเจ้าพนักงาน
สาธารณสขุ (พนักงานอนามยั))

26 ประกาศนียบตัรสาธารณสขุศาสตร์ 
(สาธารณสขุชมุชน)

- สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์  
ทางการสาธารณสขุ ทางการอนามยั

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
(เดิมช่ือประกาศนียบตัรสาธารณสขุศาสตร์)

27 ประกาศนียบตัรสาธารณสขุศาสตร์
(ทนัตสาธารณสขุ)

- สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์  
ทางทนัตาภิบาล  ทางทนัตสาธารณสขุ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
(เดิมช่ือประกาศนียบตัรทนัตาภิบาล)

28 ประกาศนียบตัรสาธารณสขุศาสตร์
(เทคนิคเภสชักรรม)

- สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางเภสชักรรม   ทางเทคนิคเภสชักรรม

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
(เดิมช่ือประกาศนียบตัรเจ้าพนักงาน-

เภสชักรรม)

29 ประกาศนียบตัรโสตทศันศกึษา เวชสาธิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางเวชสาธิต

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

30 ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
/เทียบเท่าปริญญาตรี
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
31 ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตรและ

ผดงุครรภ์ชัน้สงู
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางพยาบาลศาสตร์และผดงุครรภ์ชัน้สงู
หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
/เทียบเท่าปริญญาตรี

32 ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี/เทียบเท่าปริญญาตรี
สถาบนัพระบรมราชชนกสถาบนัสมทบ

33 ประกาศนียบตัรสาธารณสขุศาสตร์ 
(สาธารณสขุชมุชน)

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางการสาธารณสขุ  ทางการอนามยั

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

34 ประกาศนียบตัรสาธารณสขุศาสตร์
(ทนัตสาธารณสขุ)

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางทนัตาภิบาล   ทางทนัตสาธารณสขุ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

35 ประกาศนียบตัรสาธารณสขุศาสตร์
(เทคนิคเภสชักรรม)

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางเภสชักรรม  ทางเทคนิคเภสชักรรม

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

36 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลสพุรรณบุรี
สถาบนัสมทบมหาวิทยาลยัมหิดล

37 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลเพชรบุรี
สถาบนัสมทบมหาวิทยาลยัมหิดล

38 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบนัพระบรมราชชนก
สถาบนัสมทบมหาวิทยาลยัมหิดล

39 ประกาศนียบตัรโสตทศันศกึษา  
ปีที ่2 (เวชสาธิต)

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก ทางเวชสาธิต 
ทางโสตทศันศกึษา

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
วิทยาลยัเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสขุกาญจนาภิเษก
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
40 ประกาศนียบตัรวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางพยาธิวิทยาคลินิก
หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
วิทยาลยัเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสขุกาญจนาภิเษก

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาศิลปกรรม หลกัสตูรศิลปกรรม พ.ศ.2539

2 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เคร่ืองเคลือบดินเผา สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองเคลือบดินเผา
ทางศิลปหตัถกรรม  ทางศิลปกรรม  
ทางเคร่ืองเคลือบดินเผา

หลกัสตูรศิลปกรรม พ.ศ.2539

3 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู จิตรกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางศิลปหตัถกรรม ทางศิลปกรรม
ทางวิจิตรศิลป์  ทางจิตรกรรม

หลกัสตูรศิลปกรรม พ.ศ.2539

4 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งเขียน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์  
ทางศิลปหตัถกรรม  ทางศิลปกรรม
ทางวิจิตรศิลป์   ทางชา่งเขียน

หลกัสตูรศิลปกรรม พ.ศ.2539

5 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งรัก สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางศิลปหตัถกรรม ทางศิลปกรรม
ทางวิจิตรศิลป์  ทางชา่งรัก

หลกัสตูรศิลปกรรม พ.ศ.2539

วิทยาลัยช่างศลิป  กรมศลิปากร
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ถ่ายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทศัน์

ทางศิลปประยกุต์  ทางศิลปกรรม
ทางศิลปหตัถกรรม  ทางถ่ายภาพ

หลกัสตูรศิลปกรรม พ.ศ.2539

7 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ประติมากรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางศิลปหตัถกรรม   ทางวิจิตรศิลป์  
ทางประติมากรรม

หลกัสตูรศิลปกรรม พ.ศ.2539

8 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
ทางศิลปกรรม ทางศิลปหตัถกรรม
ทางวิจิตรศิลป์  ทางภาพพิมพ์

หลกัสตูรศิลปกรรม พ.ศ.2539

9 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ศิลปะไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
ทางศิลปกรรม   ทางศิลปหตัถกรรม 
ทางศิลปะไทย

หลกัสตูรศิลปกรรม พ.ศ.2539

10 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู สถาปัตยกรรมไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
ทางสถาปัตยกรรม    ทางสถาปัตยกรรมไทย

หลกัสตูรศิลปกรรม พ.ศ.2539

11 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ออกแบบตกแตง่ สาขาวิชาการออกแบบ 
ทางศิลปประยกุต์   ทางศิลปหตัถกรรม
ทางออกแบบตกแตง่

หลกัสตูรศิลปกรรม พ.ศ.2539
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ประกาศนียบตัรศิลปศกึษาชัน้สงู จิตรกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

ทางศิลปกรรม  ทางศิลปหตัถกรรม
ทางจิตรกรรม

อตัราเงินเดือนตาม ข้อ 6

13 ประกาศนียบตัรศิลปศกึษาชัน้สงู ชา่งสิบหมู่ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์  
ทางศิลปกรรม   ทางศิลปหตัถกรรม 
ทางชา่งสิบหมู่

อตัราเงินเดือนตาม ข้อ 6

14 ประกาศนียบตัรศิลปศกึษาชัน้สงู ประติมากรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์  
ทางศิลปกรรม   ทางศิลปหตัถกรรม
ทางวิจิตรศิลป์  ทางประติมากรรม

อตัราเงินเดือนตาม ข้อ 6

15 ประกาศนียบตัรศิลปศกึษาชัน้สงู ภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
ทางศิลปกรรม  ทางศิลปหตัถกรรม
ทางวิจิตรศิลป์  ทางภาพพิมพ์

อตัราเงินเดือนตาม ข้อ 6

16 ประกาศนียบตัรศิลปศกึษาชัน้สงู มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ 
ทางศิลปประยกุต์  ทางศิลปหตัถกรรม
ทางออกแบบตกแตง่ภายใน  ทางมณัฑนศิลป์

อตัราเงินเดือนตาม ข้อ 6

17 ประกาศนียบตัรศิลปศกึษาชัน้สงู ศิลปะไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
ทางศิลปกรรม  ทางศิลปหตัถกรรม  
ทางศิลปะไทย

อตัราเงินเดือนตาม ข้อ 6

18 ประกาศนียบตัรศิลปศกึษาชัน้สงู สถาปัตยกรรมไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์  
ทางสถาปัตยกรรม  ทางสถาปัตยกรรมไทย

อตัราเงินเดือนตาม ข้อ 6
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบตกแตง่ภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางมณัทนศิลป์   ทางการออกแบบตกแตง่

หลกัสตูรตอ่เน่ือง

2 ปริญญาศิลปบณัฑิต คีตศิลป์ไทย สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์  
ทางศิลปกรรม   ทางดริุยางคศิลป์   
ทางคีตศิลป์ไทย

หลกัสตูรตอ่เน่ือง

3 ปริญญาศิลปบณัฑิต จิตรกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางศิลปกรรม  ทางจิตรกรรม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง

4 ปริญญาศิลปบณัฑิต ดนตรีไทย สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์  
ทางดริุยางคศิลป์  ทางดนตรีไทย

หลกัสตูรตอ่เน่ือง

5 ปริญญาศิลปบณัฑิต นาฏศิลป์ไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  
ทางนาฏศิลป์   ทางนาฏศิลป์ไทย

หลกัสตูรตอ่เน่ือง

6 ปริญญาศิลปบณัฑิต ประติมากรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางศิลปกรรม  ทางประติมากรรม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง

7 ปริญญาศิลปบณัฑิต ภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  
ทางศิลปกรรม  ทางภาพพิมพ์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง

8 ปริญญาศิลปบณัฑิต ศิลปไทย
แขนงวิชาการออกแบบ-

ศิลปสถาปัตยกรรมไทย

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  
ทางศิลปกรรม
ทางการออกแบบศิลปสถาปัตยกรรมไทย

หลกัสตูรตอ่เน่ือง

สถาบนับณัฑิตพัฒนศลิป์
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาศิลปบณัฑิต ศิลปไทย

แขนงวิชาจิตรกรรมไทย
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางศิลปกรรม   ทางจิตรกรรมไทย

หลกัสตูรตอ่เน่ือง

10 ปริญญาศิลปบณัฑิต ศิลปไทย
แขนงวิชาชา่งสิบหมู ่(ชา่งเขียน)

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  
ทางศิลปกรรม  ทางชา่งสิบหมู ่(ชา่งเขียน)

หลกัสตูรตอ่เน่ือง

11 ปริญญาศิลปบณัฑิต ศิลปไทย
แขนงวิชาชา่งสิบหมู ่(ชา่งรัก)

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  
ทางศิลปกรรม   ทางชา่งสิบหมู ่(ชา่งรัก)

หลกัสตูรตอ่เน่ือง

12 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ไทยศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางนาฏศิลป์  ทางนาฏศิลป์ไทยศกึษา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง

13 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์สากลศกึษา
แขนงวิชาแจ๊ส

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางนาฏศิลป์
ทางนาฏศิลป์สากลศกึษา   ทางแจ๊ส

หลกัสตูรตอ่เน่ือง

14 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์สากลศกึษา
แขนงวิชาบลัเลต์่

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางนาฏศิลป์   ทางนาฏศิลป์สากลศกึษา   
ทางบลัเลต์่

หลกัสตูรตอ่เน่ือง

15 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ดนตรีคีตศิลป์ไทยศกึษา
แขนงวิชาคีตศิลป์ไทย

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์   
ทางดริุยางคศิลป์   ทางดนตรี   
ทางคีตศิลป์ไทย  ทางดนตรีคีตศิลป์ไทยศกึษา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ดนตรีคีตศิลป์ไทยศกึษา

แขนงวิชาดนตรีไทย
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางดริุยางคศิลป์   ทางดนตรี  
ทางดนตรีไทย   ทางดนตรีคีตศิลป์ไทยศกึษา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง

17 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ดนตรีคีตศิลป์สากลศกึษา
แขนงวิชาคีตศิลป์สากล

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางดริุยางคศิลป์    ทางคีตศิลป์สากล  
ทางดนตรี  ทางดนตรีคีตศิลป์สากลศกึษา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง

18 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ดนตรีคีตศิลป์สากลศกึษา
แขนงวิชาดนตรีสากล

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์   
ทางดริุยางคศิลป์  ทางดนตรีสากล
ทางดนตรี  ทางดนตรีคีตศิลป์สากลศกึษา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง

1 ประกาศนียบตัรวิทยาศาสตร์การแพทย์ รังสีเทคนิค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางรังสีเทคนิค

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

1 ประกาศนียบตัรผู้ชว่ยพยาบาลจตัวา - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางผู้ชว่ยพยาบาล

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

2 ประกาศนียบตัรผู้ชว่ยพยาบาล - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางผู้ชว่ยพยาบาล

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

3 ประกาศนียบตัรวิชาพยาบาล - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางพยาบาล

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น
(ปัจจบุนัเลิกสอนแล้ว)

โรงเรียนรังสีเทคนิค  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย

 สภากาชาดไทย
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ประกาศนียบตัรวิชาพยาบาลผดงุครรภ์

และอนามยั
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

พยาบาลผดงุครรภ์และอนามยั
หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น
(ปัจจบุนัเลิกสอนแล้ว)

5 ประกาศนียบตัรวิทยาศาสตร์การแพทย์ รังสีเทคนิค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางรังสีเทคนิค

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชา่งซอ่มบ ารุงเคร่ืองจกัรกล สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซอ่มบ ารุง
ทางชา่งกลโรงงาน   
ทางชา่งซอ่มบ ารุงเคร่ืองจกัรกล

2 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชา่งเคร่ืองมือกล สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซอ่มบ ารุง
ทางชา่งกลโรงงาน   ทางชา่งเคร่ืองมือกล

3 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชา่งเช่ือมโลหะ สาขาวิชาโลหะการ 
ทางชา่งเช่ือม  ทางชา่งเช่ือมโลหะ

4 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชา่งยานยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางชา่งยนต์  ทางชา่งยานยนต์

5 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชา่งเคร่ืองกลอตุสาหกรรม สาขาวิชาเคร่ืองกล  
ทางชา่งกลโรงงาน  
ทางชา่งเคร่ืองกลอตุสาหกรรม

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร  กรมยุทธศกึษาทหาร (กรมการศกึษา) กองบญัชาการทหารสูงสุด

กระทรวงกลาโหม
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร    กองบญัชาการทหารสูงสุด
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชา่งเคร่ืองกลเกษตร สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางชา่งกลโรงงาน  ทางชา่งเคร่ืองกลเกษตร

7 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชา่งไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางชา่งไฟฟ้า  ทางชา่งไฟฟ้าก าลงั

8 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชา่งแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางชา่งกลโรงงาน   ทางชา่งแมคคาทรอนิกส์

9 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชา่งกลโรงงาน สาขาวิชาเคร่ืองกล   
ทางชา่งกลโลหะ   ทางชา่งกลโรงงาน

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

10 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชา่งเช่ือมประสาน สาขาวิชาโลหะการ 
ทางชา่งกลโลหะ   ทางชา่งเช่ือม
ทางชา่งเช่ือมประสาน

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

11 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชา่งซอ่มบ ารุง สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซอ่มบ ารุง
ทางชา่งกลโลหะ  ทางชา่งซอ่มบ ารุง

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

12 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชา่งท่อและโลหะแผ่น สาขาวิชาโลหะการ  
ทางชา่งกลโลหะ   ทางชา่งโลหะ   
ทางชา่งท่อและโลหะแผ่น

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

13 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชา่งไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
ทางชา่งไฟฟ้า

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชา่งยานยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล  

ทางชา่งยนต์   ทางชา่งยานยนต์
หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

15 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชา่งอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
ทางชา่งไฟฟ้า   ทางชา่งอิเล็กทรอนิกส์

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

16 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งกลโรงงาน สาขาวิชาเคร่ืองกล  
ทางชา่งกลโลหะ   ทางชา่งกลโรงงาน

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวิชาชีพ

17 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งเคร่ืองกล สาขาวิชาเคร่ืองกล  
ทางชา่งกลโรงงาน   ทางชา่งเคร่ืองกล

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวิชาชีพ

18 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งท่อและประสาน สาขาวิชาเทคนิคโลหะ   
ทางชา่งโลหะ   ทางชา่งท่อและประสาน

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวิชาชีพ

19 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งผลิตเครืองมือและแม่พิมพ์ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  
ทางชา่งเทคนิคการผลิต   ทางชา่งเช่ือม  
ทางชา่งผลิตเคร่ืองมือและแม่พิมพ์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวิชาชีพ

20 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั  
ทางชา่งไฟฟ้า

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวิชาชีพ

21 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งยานยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล  
ทางชา่งยนต์   ทางชา่งยานยนต์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวิชาชีพ

22 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งโลหะ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  
ทางชา่งโลหะ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวิชาชีพ
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
23 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  

ทางชา่งไฟฟ้า   ทางชา่งอิเล็กทรอนิกส์
หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวิชาชีพ

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ประเภทวิชาชา่งอตุสาหกรรม

ชา่งส ารวจ สาขาวิชาส ารวจ 
ทางชา่งโยธา  ทางชา่งส ารวจ

1 ประกาศนียบตัรนายสิบทหารบก
(ผู้ชว่ยพยาบาล)

- สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางผู้ชว่ยพยาบาล

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น  
แตเ่ทียบ 1 ปี ของกระทรวงสาธารณสขุ

2 ประกาศนียบตัรวิชาผู้ชว่ยพยาบาล - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางผู้ชว่ยพยาบาล

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

3 ประกาศนียบตัรวิชาพยาบาลและอนามยั
(3 ปี) และประกาศนียบตัรผดงุครรภ์
(6 เดือน)

- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางพยาบาลและอนามยั   ทางผดงุครรภ์

หลกัสตูร 3 ปี 6 เดือน ตอ่จากมธัยมศกึษา-

ตอนปลาย

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู สาธารณสขุชมุชน สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์   
ทางสาธารณสขุชมุชน

2 ประกาศนียบตัรนักเรียนนายสิบทหารบก
เหลา่ทหารแพทย์(สาธารณสขุศาสตร์)

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก  กองทพับก

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร  กองบญัชาการทหารสูงสุด

กองทพับก

- 26 -



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรหลกัสตูรนักเรียน-

นายสิบทหารบกเหลา่แพทย์
- สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางผู้ชว่ยพยาบาล
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

2 ประกาศนียบตัรนายสิบเหลา่แพทย์ - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางผู้ชว่ยพยาบาล

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น  
แตเ่ทียบเท่ากบัหลกัสตูรผู้ชว่ยพยาบาล
 1 ปี 6 เดือน ของกระทรวงสาธารณสขุ

3 ประกาศนียบตัรนายสิบเหลา่แพทย์ - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางผู้ชว่ยพยาบาล

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

4 ประกาศนียบตัรพยาบาลวิสญัญีกรรม - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางการพยาบาล
ทางการพยาบาลวิสญัญี

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากอนปุริญญาทาง
การพยาบาล    ซึ่งเป็นหลกัสตูร 2 ปี 
ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

1 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาแพทยศาสตร์ หลกัสตูร 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

1 ประกาศนียบตัรนักเรียนนายสิบแผนที่ - สาขาวิชาส ารวจ 
ทางแผนที่

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

กรมแพทย์ทหารบก

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า  กองทพับก

กรมแผนที่ทหารบก
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรพยาบาล  ผดงุครรภ์และ-

อนามยั
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการพยาบาล
ทางพยาบาลผดงุครรภ์และอนามยั

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

2 ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางการพยาบาล

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
เทียบเท่าปริญญาตรี

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางการพยาบาล

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

1 ประกาศนียบตัรหลกัสตูรนักเรียนจา่
เหลา่วิทยุ

- สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ทางการสื่อสาร

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น
รับรองถึงปี 2515 (ก าหนดเวลา 5 ปี)

1 ประกาศนียบตัรหลกัสตูรนักเรียนจา่
พรรคนาวิน  เหลา่สญัญาณ (วิทย)ุ 

ชัน้ปีที ่2

- สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ทางสญัญาณวิทย ุ  ทางการสื่อสาร

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น 
(รับรองถึงปี 2515)

2 ประกาศนียบตัรหลกัสตูรนักเรียนจา่
โรงเรียนชมุพลทหารเรือ

- สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ทางการสื่อสาร

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น 
(รับรองถึงปี 2515)

โรงเรียนพยาบาล ผดุงครรภ์ และอนามัยแห่งกองทพับก (วิทยาลัยพยาบาล กองทพับก)

กองทพัเรือ
โรงเรียนจ่าส่ือสารทหารเรือ

กรมส่ือสารทหารเรือ
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรวิชาพยาบาลผดงุครรภ์ - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
ทางการพยาบาล  ทางพยาบาลผดงุครรภ์

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น 

1 ประกาศนียบตัรพยาบาล ผดงุครรภ์
และอนามยั

- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   
ทางการพยาบาล
ทางพยาบาลผดงุครรภ์และอนามยั

หลกัสตุร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

2 ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางการพยาบาล

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
เทียบเท่าปริญญาตรี

1 ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ระดบัต้น - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางการพยาบาล

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

2 ประกาศนียบตัรพยาบาล  ผดงุครรภ์
และอนามยั

- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางการพยาบาล    
ทางพยาบาลผดงุครรภ์และอนามยั

หลกัสตูร 3 ปี 6 เดือน ตอ่จากมธัยมศกึษา-

ตอนปลาย

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
สถาบนัสมทบมหาวิทยาลยัมหิดล

4 ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี/เทียบเท่าปริญญาตรี

โรงเรียนพยาบาล (ชาย)  กรมแพทย์ทหารเรือ

โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์ และอนามัย  กรมแพทย์ทหารเรือ

กรมแพทย์ทหารเรือ
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร
นักเรียนชา่งกรมอู่ทหารเรือ

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชา -
ทางนักเรียนชา่ง

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

1 ประกาศนียบตัรหลกัสตูรนักเรียนจา่
อากาศสื่อสาร (ประเภทพนักงานวิทย)ุ

- สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ทางการสื่อสาร

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น
(รับรองถึงปี 2515)

1 ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ระดบัต้น - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางการพยาบาล

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า

1 ประกาศนียบตัรจา่อากาศเหลา่แพทย์
(พยาบาลชาย)

- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางการพยาบาล

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น
(กรมยทุธศกึษาทหารอากาศเป็นผู้ออก
ประกาศนียบตัร)

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางการพยาบาล

สถาบนัสมทบมหาวิทยาลยัมหิดล

กรมก าลังพลทหารเรือ

โรงเรียนจ่าอากาศส่ือสาร

กรมยุทธศกึษาทหารอากาศ กองการศกึษา

กรมแพทย์ทหารอากาศ

กองทพัอากาศ
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรวิชาพยาบาลผดงุครรภ์-

และอนามยั
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการพยาบาล
ทางพยาบาลผดงุครรภ์และอนามยั

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

2 ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ระดบัต้น - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางการพยาบาล

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

3 ประกาศนียบตัรวิชาพยาบาล (ชาย) - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางการพยาบาล

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองเฉพาะรุ่นปี 2509  รวม 15 คน

4 ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางการพยาบาล

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
เทียบเท่าปริญญาตรี

1 ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ระดบัต้น ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางการพยาบาล

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

1 ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ระดบัต้น ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางพยาบาลศาสตร์ระดบัต้น

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศกึษาทหารอากาศ

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

โรงเรียนพยาบาลทหารอากาศ (โรงเรียนจ่าอากาศพยาบาลหญิง)
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรโรงเรียนศลุการักษ์ - สาขาวิชา -
ทางศลุการักษ์

เดิมเป็นหลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษา-

ตอนต้น  เปลี่ยนเป็นหลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก
มธัยมศกึษาตอนปลาย ตัง้แต ่พ.ศ.2519

2 ประกาศนียบตัรศลุกากร - สาขาวิชา -
ทางศลุกากร

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
เปลี่ยนช่ือจากโรงเรียนศลุการักษ์เป็น
โรงเรียนศลุกากร ตัง้แต ่พ.ศ.2519

1 ประกาศนียบตัรวิชาการประมงชัน้ต้น - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการประมง

หลกัสตูร 336 ชัว่โมง ตอ่จากมธัยมศกึษา-

ตอนต้น (ปัจจบุนัเลิกสอนแล้ว)

2 ประกาศนียบตัรวิชาการประมงชัน้กลาง - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
ทางการประมง

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
(ปัจจบุนัเลิกสอนแล้ว)

1 ประกาศนียบตัรวิชาการประมงและ
วิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ

- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง   ทางวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ

หลกัสตูร 1 ปี 6 เดือน ตอ่จากมธัยมศกึษา-

ตอนปลาย

กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง

ศนูย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใด้
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรส ารวจจ าแนกทีด่ิน
(ประเภทที ่1)

- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางส ารวจจ าแนกทีด่ิน

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

2 ประกาศนียบตัรวิชาจ าแนกทีด่ิน  
(ประเภทที ่2)

- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางจ าแนกทีด่ิน

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวิชาชีพ

1 ประกาศนียบตัรผู้ชว่ยพยาบาลจตัวา - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางผู้ชว่ยพยาบาล

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

2 ประกาศนียบตัรการชลประทาน - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการชลประทาน

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

1 ประกาศนียบตัรวิชาการป่าไม้ - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการป่าไม้

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น 
(ปัจจบุนัเลิกสอนแล้ว)

2 ประกาศนียบตัรวิชาการป่าไม้ - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการป่าไม้

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

1 ประกาศนียบตัรวิชาพนักงานข้าวจตัวา - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการเกษตร

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 
(ปัจจบุนัเลิกสอนแล้ว)

กรมพัฒนาที่ดนิ

กรมชลประทาน

กรมป่าไม้

กรมวิชาการเกษตร  (กรมการข้าว)
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรวิชาสตัวแพทย์จตัวา - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
ทางสตัวบาล

หลกัสตูร 1 ปี 3 เดือน ตอ่จากมธัยมศกึษา-

ตอนปลาย (ปัจจบุนัเลิกสอนแล้ว)

หลกัสตูร 1 ปี 6 เดือน ตอ่จากมธัยมศกึษา-

ตอนปลาย
2 ประกาศนียบตัรวิชาสตัวแพทย์ - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

ทางสตัวบาล
เดิมเป็นหลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษา-

ตอนปลาย เปลี่ยนเป็นหลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก
มธัยมศกึษาตอนปลาย เม่ือ 20 ตลุาคม 2518

1 ประกาศนียบตัรวิชาการสหกรณ์ - สาขาวิชา -
ทางการสหกรณ์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

1 ประกาศนียบตัรวิชาการไปรษณีย์โทรเลข - สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ทางการสื่อสาร

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

2 ประกาศนียบตัรวิชาการไปรษณีย์-

โทรคมนาคม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ทางการไปรษณีย์โทรคมนาคม
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

กระทรวงคมนาคม
กรมไปรษณีย์โทรเลข

กรมปศุสัตว์

กรมส่งเสริมสหกรณ์
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ประกาศนียบตัรวิชาโทรคมนาคม - สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ทางการสื่อสาร
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก  มศ.6  แผนกวิชา
ชา่งวิทยโุทรคมนาคม/ชา่งอีเล็คโทรนิคส์/

ชา่งไฟฟ้า

1 ประกาศนียบตัรวิชาวิทยสุื่อสาร
วิชาชา่งวิทย ุ หรือวิชาการควบคมุ-

จราจรทางอากาศ

- สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
ทางการสื่อสาร   ทางวิทยสุื่อสาร  
ทางชา่งวิทยุ
ทางการควบคมุการจราจรทางอากาศ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

2 ประกาศนียบตัรวิชาการควบคมุจราจร
ทางอากาศ

- สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
ทางการควบคมุจราจรทางอากาศ

หลกัสตูร 1 ปี 4 เดือน ตอ่จากมธัยมศกึษา-

ตอนปลาย    (ก.พ.ให้เท่ากบัหลกัสตูร 1 ปี 
6 เดือน ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย)

3 ประกาศนียบตัรวิชาสื่อสารการบิน - สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม     
ทางสื่อสารการบิน

หลกัสตูร 1 ปี 4 เดือน ตอ่จากมธัยมศกึษา-

ตอนปลาย (ก.พ.ให้เท่ากบัหลกัสตูร 1 ปี 
6 เดือน ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย)

4 ประกาศนียบตัรสื่อสารการบิน - สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม   
ทางสื่อสารการบิน

หลกัสตูร 1 ปี 4 เดือน ตอ่จากมธัยมศกึษา-

ตอนปลาย

กรมการบนิพาณิชย์  (ศนูย์ฝึกการบนิพลเรือนในประเทศไทย  สถาบนัการบนิพลเรือน )
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ประกาศนียบตัรวิชานักบินพาณิชย์ตรี - สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ทางนักบินพาณิชย์
หลกัสตูร 1 ปี 8 เดือน ตอ่จากมธัยมศกึษา-

ตอนปลาย   (ก.พ.ให้เท่ากบัหลกัสตูร 1 ปี 
6 เดือน ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย)

6 ประกาศนียบตัรวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
สาขาซอ่มบ ารุง

- สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ทางวิศวกรรมอากาศยาน

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

7 ประกาศนียบตัรวิชาชา่งอากาศประเภท 2  

(เคร่ืองบิน)

" Aircraft  Maintenance " 

Technician  Type  II  

(Aircraft  Maintenance  Engineer)

- สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
ทางชา่งอากาศประเภท 2 (เคร่ืองบิน)

หลกัสตูร 2 ปี 4 เดือน ตอ่จากมธัยมศกึษา-

ตอนปลาย   (ก.พ.ให้เท่ากบัหลกัสตูร 2 ปี)

8 ประกาศนียบตัรวิชาบ ารุงรักษา-

เคร่ืองสื่อสาร
(Communication  Maintenance)

- สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
ทางบ ารุงรักษาเคร่ืองสื่อสาร

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 
เปลี่ยนเป็นหลกัสตูร 2 ปี 4 เดือน ตอ่จาก
มธัยมศกึษาตอนปลาย

9 ประกาศนียบตัรวิชาชา่งอากาศประเภท 2
(เฮลิคอปเตอร์)

" Aircraft  Maintenance "

Technician  Type  II   (Helicopter)

- สาขาวิชา -
ทางชา่งอากาศประเภท 2 (เฮลิคอปเตอร์)

หลกัสตูร 2 ปี 4 เดือน ตอ่จากมธัยมศกึษา-

ตอนปลาย
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ประกาศนียบตัรวิชาบ ารุงรักษา-

เคร่ืองวดัประกอบการบิน
(Aircraft  Instruments  Maintenance)

- สาขาวิชา -
ทางบ ารุงรักษาเคร่ืองวดัประกอบการบิน

หลกัสตูร 2 ปี 4 เดือน ตอ่จากมธัยมศกึษา-

ตอนปลาย

1 ประกาศนียบตัรวิชาอตุนิุยมวิทยา - สาขาวิชา -
ทางอตุนิุยมวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

1 ประกาศนียบตัรผู้ชว่ยพยาบาล - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางผู้ชว่ยพยาบาล

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

2 ประกาศนียบตัรวิชาพนักงานวิทยสุื่อสาร - สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
ทางการสื่อสาร

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น
 และรับราชการ 1 ปี (หลกัสตูร 1,296 ชัว่โมง)

3 ประกาศนียบตัรวิชาชา่งวิทยขุองต ารวจ - สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
ทางชา่งวิทยุ

หลกัสตูร 1,296 ชัว่โมง  ตอ่จากมธัยมศกึษา-

ตอนต้นและรับราชการ 1 ปี  และจบหลกัสตูร
พนักงานวิทยสุื่อสารและฝึกภาคสนาม
3 เดือน

4 ประกาศนียบตัรวิชาพนักงานวิทยสุื่อสาร - สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม  
ทางชา่งวิทยสุื่อสาร

หลกัสตูร 1,523 ชัว่โมง ตอ่จากมธัยมศกึษา-

ตอนต้นและรับราชการ 1 ปี   

กรมอุตุนิยมวิทยา

กระทรวงมหาดไทย
กรมต ารวจ
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ประกาศนียบตัรวิชาชา่งวิทยุ - สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 

ทางชา่งวิทยุ
หลกัสตูร 1,611 ชัว่โมง ตอ่จากมธัยมศกึษา-

ตอนต้นและรับราชการ 1 ปีและจบหลกัสตูร
พนักงานวิทยสุื่อสาร

6 ประกาศนียบตัรวิชาพยาบาลและอนามยั
(3 ปี) และประกาศนียบตัรผดงุครรภ์
(6 เดือน)

- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
ทางการพยาบาล  ทางพยาบาลและอนามยั
ทางผดงุครรภ์

หลกัสตูร 3 ปี 6 เดือน ตอ่จากมธัยมศกึษา-

ตอนปลาย

7 ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
ทางการพยาบาล

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
(เดิมช่ือประกาศนียบตัรชัน้สงูการพยาบาล-

และผดงุครรภ์)

1 ประกาศนียบตัรโรงเรียนข้าราชการ
ฝ่ายราชทณัฑ์

- สาขาวิชา -
ทางราชทณัฑ์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น
(ปัจจบุนัเลิกสอนแล้ว)

1 ประกาศนียบตัรวิชาชา่งรังวดัจตัวา
(อนัดบั 1)

- สาขาวิชาก่อสร้าง 
ทางชา่งรังวดั

หลกัสตูร 1 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น
(ปัจจบุนัเลิกสอนแล้ว)

2 ประกาศนียบตัรวิชาชา่งรังวดัจตัวา
(อนัดบั 2)

- สาขาวิชาก่อสร้าง 
ทางชา่งรังวดั

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น
(ปัจจบุนัเลิกสอนแล้ว)

กรมที่ดนิ

กรมราชทณัฑ์
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ประกาศนียบตัรวิชาชา่งส ารวจ  (แผนที)่ - สาขาวิชาส ารวจ  

ทางชา่งส ารวจแผนที่
หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรอง 6 รุ่น ตัง้แตปี่ 2506 - 2511 

(ปัจจบุนัเลิกสอนแล้ว)

1 ประกาศนียบตัรเคมีปฏิบตัิ - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี   ทางเคมีปฏิบตัิ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
(ปัจจบุนัเลิกสอนแล้ว)

2 ประกาศนียบตัรเคมีปฏิบตัิ - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี   ทางเคมีปฏิบตัิ

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
(โอนไปสงักดัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั)

1 ประกาศนียบตัรผู้ชว่ยพยาบาลจตัวา - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางผู้ชว่ยพยาบาล

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

2 ประกาศนียบตัรวิชาพยาบาลผดงุครรภ์ - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
ทางพยาบาลผดงุครรภ์

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น
(ปัจจบุนัเลิกสอนแล้ว)

3 ประกาศนียบตัรวิชาพยาบาลผดงุครรภ์
และอนามยั

- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
ทางการพยาบาล
ทางพยาบาลผดงุครรภ์และอนามยั

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น
(ปัจจบุนัเลิกสอนแล้ว)

วชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร (วิทยาลัยพยาบาลเกือ้การุณย์ กรุงเทพมหานคร)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม
กรมวิทยาศาสตร์
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ประกาศนียบตัรวิชาพยาบาลและอนามยั 

(3ปี)และประกาศนียบตัรผดงุครรภ์
(6เดือน)

- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   
ทางการพยาบาล
ทางพยาบาลและอนามยัและผดงุครรภ์

หลกัสตูร 3 ปี 6 เดือน ตอ่จากมธัยมศกึษา-

ตอนปลาย

5 ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์    
ทางการพยาบาล

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
/เทียบเท่าปริญญาตรี หลกัสตูรตอ่เน่ือง 1 ปี
ตอ่จากอนปุริญญาพยาบาล และอนามยั 
หรือ ประกาศนียบตัรผดงุครรภ์ (หลกัสตูร 
3 ปี 6 เดือน ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย)

6 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   
ทางการพยาบาล

1 ประกาศนียบตัรวิชาผดงุครรภ์และอนามยั - ทางผดงุครรภ์อนามยั หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น
 แตไ่ด้เท่ากบัหลกัสตูร 1 ปี 6 เดือน ตอ่จาก
มธัยมศกึษาตอนต้น

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(พยาบาลและผดงุครรภ์)

- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
ทางการพยาบาล
การพยาบาลและผดงุครรภ์

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

โรงพยาบาลหวัเฉียว
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรขัน้ Associate 

Examination in Bookkeeping

- สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

1 ประกาศนียบตัรวิชาพยาบาลผดงุครรภ์
และอนามยั

- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
ทางการพยาบาล
ทางพยาบาลผดงุครรภ์และอนามยั

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น
(ปัจจบุนัเลิกสอนแล้ว)

2 ประกาศนียบตัรวิชาพยาบาลและอนามยั
(3 ปี)  และประกาศนียบตัรผดงุครรภ์ 
(6 เดือน)

- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   
ทางการพยาบาล
ทางพยาบาลและอนามยัและผดงุครรภ์

หลกัสตูร 3 ปี 6 เดือน ตอ่จากมธัยมศกึษา-

ตอนปลาย

1 ประกาศนียบตัรวิชาพยาบาลผดงุครรภ์
และอนามยั

- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
ทางการพยาบาล
ทางพยาบาลผดงุครรภ์และอนามยั

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น
(ปัจจบุนัเลิกสอนแล้ว)

2 ประกาศนียบตัรวิชาพยาบาลและอนามยั
(3 ปี) และประกาศนียบตัรผดงุครรภ์
(6 เดือน)

- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
ทางการพยาบาล
ทางพยาบาลและอนามยัและผดงุครรภ์

หลกัสตูร 3 ปี 6 เดือน ตอ่จากมธัยมศกึษา-

ตอนปลาย

The  Institute  Book-Keeper,  London

โรงพยาบาลแมคคอร์มิก เชียงใหม่

โรงเรียนพยาบาล โรงพยาบาลกลาง
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรวิชาพยาบาลผดงุครรภ์
และอนามยั

- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
ทางการพยาบาล
ทางพยาบาลผดงุครรภ์และอนามยั

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น
รับรองเฉพาะรุ่น พ.ศ.2504 - 2511

1 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาแพทยศาสตร์ หลกัสตูร 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
สถาบนัสมทบมหาวิทยาลยัมหิดล

1 ประกาศนียบตัรวิชาการโรงแรม-

และการท่องเทีย่วชัน้สงู
การจดัการท่องเทีย่วและมคัคเุทศก์ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจท่องเทีย่ว 

ทางการจดัการท่องเทีย่วและมคัคเุทศก์
หลกัสตูร พ.ศ.2539

2 ประกาศนียบตัรวิชาการโรงแรม-

และการท่องเทีย่วชัน้สงู
การจดัการห้องพกั สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 

ทางการจดัการห้องพกั
หลกัสตูร พ.ศ.2539

3 ประกาศนียบตัรวิชาการโรงแรม-

และการท่องเทีย่วชัน้สงู
การจดัการอาหารและเคร่ืองดื่ม สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ  

ทางการจดัการอาหารและเคร่ืองดื่ม
หลกัสตูร พ.ศ.2539

4 ประกาศนียบตัรวิชาการโรงแรม-

และการท่องเทีย่วชัน้สงู
การจดัการท่องเทีย่วและมคัคเุทศก์ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจท่องเทีย่ว  

ทางการจดัการท่องเทีย่วและมคัคเุทศก์
หลกัสตูร พ.ศ.2540

5 ประกาศนียบตัรวิชาการโรงแรม-

และการท่องเทีย่วชัน้สงู
การจดัการห้องพกั สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 

ทางการจดัการห้องพกั
หลกัสตูร พ.ศ.2540

6 ประกาศนียบตัรวิชาการโรงแรม-

และการท่องเทีย่วชัน้สงู
การจดัการอาหารและเคร่ืองดื่ม สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 

ทางการจดัการอาหารและเคร่ืองดื่ม
หลกัสตูร พ.ศ.2540

โรงเรียนพยาบาล ผดุงครรภ์และอนามัย โรงพยาบาลมิชช่ัน

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร สถาบนัสมทบมหาวิทยาลัยมหดิล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
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