
                          1.  ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
                              อันดับ ท.1 ขั้น 4,700 บาท

                          3.  ประกาศนียบัตรวิชารังสีเทคนิค หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา

12.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

                           มีคณะวิชาทั้งหมด 16  คณะ คือ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะทันตแพทยศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร 
       คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะศิลปศาสตร
       คณะศึกษาศาสตร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  และคณะการจัดการสิ่งแวดลอม
                          การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  มีดังนี้

                                อันดับ ท.2 ขั้น 5,180  บาท

                          2.  ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา

                          4.  ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีการจับสัตวน้ํา หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา

                          5.  ประกาศนียบัตรการโรงแรมและการทองเที่ยว หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา

                          6.  ประกาศนียบัตรวิชาการเหมืองแร หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา

                               อันดับ ท.2 ขั้น 5,180  บาท

                               อันดับ ท.2 ขั้น 5,180 บาท

                                อันดับ ท.2  ขั้น 5,180 บาท

                               อันดับ  ท.2  ขั้น  5,180  บาท
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                        12.  ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีการยาง  หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
                               อันดับ  ท.2  ขั้น  5,180  บาท

                         16.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท
                         17.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,040  บาท

                        14.  ประกาศนียบัตรผดุงครรภ หลักสูตร 6 เดือน (ไดรับวุฒิเพิ่มขึ้น) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2 ขั้น 6,020 บาท

                        15.  ประกาศนียบัตรวิสัญญีวิทยาพยาบาล หรือประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล หลักสูตรตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
                               15.1  ผูมีพื้นความรูประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลผดุงครรภและอนามัย ไดรับอัตราเงินเดือนอันดับ  ท.2  ขั้น  5,740  บาท
                               15.2  ผูมีพื้นความรูอนุปริญญาวิชาพยาบาล ไดรับอัตราเงินเดือนอันดับ  ท.2  ขั้น  6,020  บาท
                               15.3  ผูมีพื้นความรูปริญญาตรีทางการพยาบาล ไดรับอัตราเงินเดือนอันดับ  ท.3  ขั้น  7,040  บาท

                               อันดับ ท.2  ขั้น  5,180 บาท

                          9.  ประกาศนียบัตรคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา

                        7.  ประกาศนียบัตรวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตรหรือเทียบเทา 
                                ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,180  บาท

                        13.  อนุปริญญา  หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,740  บาท

                               อันดับ ท.2  ขั้น 5,180 บาท

                               อันดับ ท.2  ขั้น 5,180 บาท
                        10.  ประกาศนียบัตรการรักษาความปลอดภัย  หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา

                        11.  ประกาศนียบัตรวิชาเทคนิคการเกษตร หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา

                               อันดับ  ท.2  ขั้น  5,180  บาท
                          8.  ประกาศนียบัตรศิลปประยุกต  หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
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                          มัธยมศึกษาตอนปลายไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,190  บาท 

                         19.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,610  บาท

                                อันดับ ท.4 ขั้น7,780 บาท
                         21.  ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  (สําหรับผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2535 เปนตนไป) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป 

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

                         20.  ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา

                                23.2  ผูมีพื้นความรู  ภ.บ. (หลักสูตร 5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนอันดับ  ท.4  ขั้น  8,190  บาท

                         22.  ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4  ขั้น  8,190 บาท

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

                                23.3  ผูมีพื้นความรู  ท.บ./พ.บ.(หลักสูตรเดิม) ไดรับอัตราเงินเดือนอันดับ  ท.4  ขั้น  8,610  บาท
                                23.4  ผูมีพื้นความรู  พ.บ. + ใบอนุญาตฯ/ท.บ.(หลักสูตรปรับปรุงใหม) ไดรับอัตราเงินเดือนอันดับ  ท.4  ขั้น  9,040  บาท

                                อันดับ ท.4 ขั้น 9,040 บาท
                         24.  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจาก ท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา

                         23.  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน   ดังนี้
                                23.1  ผูมีพื้นความรู  วท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
                                             คณะทรัพยากรธรรมชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วาริชศาสตร ชีววิทยา, ชีววิทยาการประมง,
วิทยาศาสตรทางทะเล,วาริชศาสตร,

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรเกษตร เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรเกษตร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

การจัดการศัตรูพืช การเกษตร, การจัดการศัตรูพืช

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

ปฐพีศาสตร การเกษตร, ปฐพีศาสตร, ปฐพีวิทยา

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

พัฒนาการเกษตร การเกษตร, พัฒนาการเกษตร

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

พืชศาสตร การเกษตร, พืชศาสตร

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

สัตวศาสตร การเกษตร, สัตวศาสตร

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(วาริชศาสตร)

วาริชศาสตร ชีววิทยา, ชีววิทยาการประมง, 
วิทยาศาสตรทางทะเล, วาริชศาสตร

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(อุตสาหกรรมเกษตร)

                           - วิทยาศาสตรการอาหาร,
อุตสาหกรรมเกษตร

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(อุตสาหกรรมเกษตร)

อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตรการอาหาร,อุตสาหกรรมเกษตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(เกษตรศาสตร)
กีฏวิทยา การเกษตร, กีฏวิทยา

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการทรัพยากรดิน การเกษตร, การจัดการทรัพยากรดิน
13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, การจัดการสิ่งแวดลอม

14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กีฏวิทยา การเกษตร,กีฏวิทยา

15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ

16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีอาหาร

17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาการเกษตร การเกษตร, พัฒนาการเกษตร

18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชศาสตร การเกษตร, พืชศาสตร

19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โรคพืชวิทยา การเกษตร, โรคพืช, โรคพืชวิทยา

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วาริชศาสตร วิทยาศาสตรทางทะเล, วาริชศาสตร

21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตวศาสตร เกษตรศาสตร,สัตวศาสตร

22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

โรคพืชวิทยา การเกษตร, โรคพืช, โรคพืชวิทยา

                                             คณะทันตแพทยศาสตร
1 ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต                       - ทันตแพทยศาสตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมประดิษฐ ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมประดิษฐ หลักสูตร2ปตอจาก ท.บ.+ประสบการณ1ป
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
                                              คณะพยาบาลศาสตร

1 ประกาศนียบัตรผดุงครรภ                       - ผดุงครรภ ผูไดรับประกาศนียบัตรผดุงครรภ(ลส.6 เดือน)
เพิ่มขึ้น ไดรับอัตราเงินเดือนอันดับ 2 ขั้น 
6,020 บาท /เดิมอยูคณะแพทยศาสตร

2 อนุปริญญาพยาบาล                       - การพยาบาล หลักสูตร3ปตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต                       - การพยาบาล หลักสูตร2ป ตอจากประกาศนียบัตร
พยาบาลผดุงครรภระดับตนและมีประสบ-
ประสบการณการทํางานในสายงาน
วิทยาศาสตรสุขภาพมาแลวไมนอยกวา2ป

4 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต                       - การพยาบาล หลักสูตรตอเนื่อง1ป

5 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต                       - การพยาบาล หลักสูตรตอเนื่อง2ป

6 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต                       - การพยาบาล

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(พยาบาลและผดุงครรภ)

                      - การพยาบาล, การพยาบาลและผดุงครรภ

8 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลบิดามารดาและเด็ก การพยาบาล,
การพยาบาลบิดามารดาและเด็ก

9 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผูใหญ การพยาบาล, การพยาบาลผูใหญ
10 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลอนามัยชุมชน การพยาบาล,การพยาบาลอนามัยชุมชน
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
                                             คณะแพทยศาสตร

1 ประกาศนียบัตรผดุงครรภ                       - ผดุงครรภ ผูไดรับประกาศนียบัตรผดุงครรภ(ลส.6 เดือน)
เพิ่มขึ้น ไดรับอัตราเงินเดือนอันดับ 2ขั้น 
6,020 บาท/ปจจุบันอยูคณะพยาบาลศาสตร

2 ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร
การแพทย

                      - วิทยาศาสตรการแพทย หลักสูตร1 ปตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร
การแพทย

                      - วิทยาศาสตรการแพทย หลักสูตร 2ปตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ประกาศนียบัตรวิชารังสีเทคนิค                       - รังสีเทคนิค
5 ประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล                       - วิสัญญีพยาบาล หลักสูตร1ป/ รับหลายพื้นความรู
6 ประกาศนียบัตรวิสัญญีวิทยาพยาบาล                       - วิสัญญีวิทยาพยาบาล รับหลายพื้นความรู
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรการแพทย
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(พยาบาล)                       - การพยาบาล
9 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต                       - สาธารณสุขศาสตร หลักสูตรตอเนื่อง2ป

10 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต                       - แพทยศาสตร หลักสูตร 6 ป
11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระบาดวิทยา สาธารณสุขศาสตร, ระบาดวิทยา หลักสูตร2ป/รับหลายพื้นความรู
12 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ระบาดวิทยา สาธารณสุขศาสตร, ระบาดวิทยา

                                              คณะเภสัชศาสตร
1 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต                       - เภสัชศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
                                               คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร มนุษยศาสตร, บรรณารักษศาสตร
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร มนุษยศาสตร,บรรณารักษศาสตร,

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร มนุษยศาสตร,ประวัติศาสตร
4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มนุษยศาสตร, ปรัชญา
5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต พัฒนาสังคม สังคมวิทยา,พัฒนาสังคม
6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร,ศิลปศาสตร, 

ภาษาจีน
วิทยาเขตปตตานี

7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุน อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร,ศิลปศาสตร, 
ภาษาญี่ปุน

วิทยาเขตปตตานี

8 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส อักษรศาสตร,มนุษยศาสตร,ศิลปศาสตร,
ภาษาฝรั่งเศส

9 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษามลายู อักษรศาสตร,มนุษยศาสตร,ศิลปศาสตร,
ภาษามลายู

10 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเยอรมัน อักษรศาสตร,มนุษยศาสตร,ศิลปศาสตร,
ภาษาเยอรมัน

11 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวรรณคดีไทย อักษรศาสตร,มนุษยศาสตร,ศิลปศาสตร,
ภาษาไทย,ภาษาและวรรณคดีไทย
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
12 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส อักษรศาสตร,มนุษยศาสตร,ศิลปศาสตร,

ภาษาฝรั่งเศส
13 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ อักษรศาสตร,มนุษยศาสตร,ศิลปศาสตร,

ภาษาอังกฤษ, ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
14 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร,มนุษยศาสตร,ศิลปศาสตร,

ภาษาอังกฤษ
15 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอาหรับ อักษรศาสตร,มนุษยศาสตร,ศิลปศาสตร,

ภาษาอาหรับ
16 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร มนุษยศาสตร,ภูมิศาสตร
17 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต มลายูศึกษา มนุษยศาสตร,มลายูศึกษา
18 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร รัฐศาสตร, การปกครอง
19 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร(การปกครอง) รัฐศาสตร,การปกครอง, 
20 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ศาสนา มนุษยศาสตร,การศาสนา
21 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปะการแสดง ศิลปะการแสดง, ศิลปการละคร หลักสูตรตอเนื่อง2ป
22 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปะประยุกต ศิลปกรรม, ศิลปะประยุกต หลักสูตรตอเนื่อง2ป
23 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สังคมวิทยา,สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
24 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต อิสลามศึกษา มนุษยศาสตร,อิสลามศึกษา
25 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต(ภูมิศาสตร)                       - มนุษยศาสตร,ภูมิศาสตร
26 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร บรรณารักษศาสตร,

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
27 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา มนุษยศาสตร,ปรัชญา
28 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย อักษรศาสตร,มนุษยศาสตร,ศิลปศาสตร,

ภาษาไทย
29 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มนุษยศาสตร,ภาษาไทย,

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
30 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร,มนุษยศาสตร,ศิลปศาสตร,

ภาษาอังกฤษ
31 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สังคมวิทยา สังคมวิทยา

                                             คณะวิทยาการจัดการ
1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน บริหารธุรกิจ,พาณิชยศาสตร,การเงิน
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการคลัง บริหารธุรกิจ,พาณิชยศาสตร,

การเงินและการคลัง
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรม บริหารธุรกิจ,การจัดการโรงแรม
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ,พาณิชยศาสตร,การตลาด
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารงานบุคคล การบริหาร,บริหารธุรกิจ,การบริหารงานบุคคล

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ,การบัญชี
7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การโรงแรมและการทองเที่ยว บริหารธุรกิจ,การโรงแรมและการทองเที่ยว หลักสูตรตอเนื่อง2ป
8 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอรธุรกิจ
9 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต พาณิชยนาวี บริหารธุรกิจ,พาณิชยศาสตร,พาณิชยนาวี
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
10 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต                       - บริหารธุรกิจ
11 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารงานคลัง การบริหาร,รัฐประศาสนศาสตร,

การบริหารงานคลัง
12 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารงานบุคคล การบริหาร,รัฐประศาสนศาสตร,

การบริหารงานบุคคล
หลักสูตร4ปและหลักสูตรตอเนื่อง2ป

13 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารงานพัฒนาชุมชน การบริหาร,รัฐประศาสนศาสตร,
การบริหารงานพัฒนาชุมชน

14 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารงานสหกรณ การบริหาร,รัฐประศาสนศาสตร,
การบริหารงานสหกรณ

หลักสูตร4ปและหลักสูตรตอเนื่อง2ป

15 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารทั่วไป การบริหาร,รัฐประศาสนศาสตร,
การบริหารทั่วไป

16 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารรัฐกิจ การบริหาร,รัฐประศาสนศาสตร,
การบริหารรัฐกิจ

17 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารและการปกครองทองถิ่น การบริหาร,รัฐประศาสนศาสตร,การปกครอง,
การบริหารและการปกครองทองถิ่น

เดิมชื่อสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น

18 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การปกครองทองถิ่น การบริหาร,รัฐประศาสนศาสตร,การปกครอง,
การปกครองทองถิ่น

เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาการบริหารและการ-
ปกครองทองถิ่น

19 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต นโยบายสาธารณะ การบริหาร,รัฐประศาสนศาสตร,
นโยบายสาธารณะ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
20 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต                       - การบริหาร,รัฐประศาสนศาสตร

                                             คณะวิทยาศาสตร
1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร,
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี เคมี
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา,จุลชีววิทยา
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา แขนงวิชาชีววิทยา ชีววิทยา
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา แขนงวิชาชีววิทยาทางน้ํา ชีววิทยา,ชีววิทยาทางน้ํา
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา แขนงวิชาพฤกษศาสตร ชีววิทยา,พฤกษศาสตร
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา แขนงวิชาสัตววิทยา ชีววิทยา,สัตววิทยา
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส
11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร,วิทยาการคอมพิวเตอร
12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรการแพทย,
13 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไป วิทยาศาสตรทั่วไป
14 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรพอลิเมอร วิทยาศาสตรพอลิเมอร
15 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ คณิตศาสตร,สถิติ
16 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(ชีววิทยา) ชีววิทยา ชีววิทยา
17 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(ชีววิทยา) พฤกษศาสตร ชีววิทยา,พฤกษศาสตร
18 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(ชีววิทยา) สัตววิทยา ชีววิทยา,สัตววิทยา
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีเชิงฟสิกส เคมี,ฟสิกส,เคมีเชิงฟสิกส
20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีวิเคราะห เคมี,เคมีวิเคราะห
21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีศึกษา เคมี,เคมีศึกษา
22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีอนินทรีย เคมี,เคมีอนินทรีย
23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีอินทรีย เคมี,เคมีอินทรีย
24 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา,จุลชีววิทยา
25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมี เคมี,ชีวเคมี
26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นิเวศวิทยา ชีววิทยา,นิเวศวิทยา
27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส
28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวิทยา เภสัชวิทยา
29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร,วิทยาการคอมพิวเตอร
30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรชีวภาพ 

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร
วิทยาศาสตรชีวภาพ,กายวิภาคศาสตร

31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ชีววิทยา,วิทยาศาสตรชีวภาพ,จุลชีววิทยา
32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาชีวเคมี ชีววิทยา,เคมี,ชีวเคมี,วิทยาศาสตรชีวภาพ
33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาชีววิทยา วิทยาศาสตรชีวภาพ,ชีววิทยา
34 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาเภสัชวิทยา วิทยาศาสตรชีวภาพ,เภสัชวิทยา
35 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาสรีรวิทยา วิทยาศาสตรชีวภาพ,สรีรวิทยา
36 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตววิทยา ชีววิทยา,สัตววิทยา
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
37 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(วิทยาศาสตรชีวภาพ)
จุลชีววิทยา ชีววิทยา,จุลชีววิทยา ในชื่อปริญญาไมระบุสาขาวิชาแตจะปรากฎ

ในระเบียนผลการศึกษา
38 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(วิทยาศาสตรชีวภาพ)
ชีวเคมี ชีววิทยา,เคมี,ชีวเคมี ในชื่อปริญญาไมระบุสาขาวิชาแตจะปรากฎ

ในระเบียนผลการศึกษา
39 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(วิทยาศาสตรชีวภาพ)
นิเวศนวิทยา ชีววิทยา,นิเวศนวิทยา ในชื่อปริญญาไมระบุสาขาวิชาแตจะปรากฎ

ในระเบียนผลการศึกษา
40 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(วิทยาศาสตรชีวภาพ)
พฤกษศาสตร ชีววิทยา,พฤกษศาสตร ในชื่อปริญญาไมระบุสาขาวิชาแตจะปรากฎ

ในระเบียนผลการศึกษา
41 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(วิทยาศาสตรชีวภาพ)
เภสัชวิทยา เภสัชวิทยา ในชื่อปริญญาไมระบุสาขาวิชาแตจะปรากฎ

ในระเบียนผลการศึกษา
42 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(เคมีศึกษา)
เคมีศึกษา เคมี,เคมีศึกษา

43 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เคมีอินทรีย)

เคมีอินทรีย เคมี,เคมีอินทรีย

44 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมี ชีววิทยา,เคมี,ชีวเคมี
                                               คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1 ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีการจับสัตวน้ํา                                 - การประมง,การจับสัตวน้ํา วิทยาเขตปตตานี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตรประยุกต คณิตศาสตร,คณิตศาสตรประยุกต วิทยาเขตปตตานี
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร คหกรรมศาสตร,
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี-ชีววิทยา เคมี,ชีววิทยา,เคมีชีววิทยา
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตร การเกษตร,เทคโนโลยีการเกษตร
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการประมง การประมง,เทคโนโลยีการประมง
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการยาง เทคโนโลยีการยาง
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยียาง เทคโนโลยียาง
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตรการอาหาร,

วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ
10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีพอลิเมอร เทคโนโลยีพอลิเมอร
11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิธีวิทยาการวิจัย วิธีวิทยาการวิจัย

                                             คณะวิศวกรรมศาสตร
1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร,คอมพิวเตอร,

วิศวกรรมคอมพิวเตอร
2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมเคมี
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมเครื่องกล
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมไฟฟา
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมโยธา
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตร,สิ่งแวดลอม,

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเหมืองแร วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมเหมืองแร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเหมืองแรและโลหะวิทยา วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมเหมืองแร,

วิศวกรรมธรณีเหมืองแร,
วิศวกรรมเหมืองแรและโลหะวิทยา,

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมอุตสาหการ
10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมเคมี
11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมเครื่องกล
12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมโยธา
13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเหมืองแร วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมเหมืองแร
14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

(วิศวกรรมไฟฟา)
แขนงวิชาคอมพิวเตอรและระบบควบคุม วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมไฟฟา,

วิศวกรรมคอมพิวเตอร
ในชื่อปริญญาไมระบุสาขาวิชาแตจะปรากฎ
ในระเบียนผลการศึกษา

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟา)

แขนงวิชาไฟฟากําลัง วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมไฟฟากําลัง

ในชื่อปริญญาไมระบุสาขาวิชาแตจะปรากฎ
ในระเบียนผลการศึกษา

16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟา)

แขนงวิชาไฟฟาสื่อสารและอิเล็คทรอนิคส วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร,
วิศวกรรมอิเล็คทรอนิคส

ในชื่อปริญญาไมระบุสาขาวิชาแตจะปรากฎ
ในระเบียนผลการศึกษา

                                          คณะศิลปศาสตร
1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตรประยุกต อักษรศาสตร,มนุษยศาสตร,ศิลปศาสตร,

ภาษาศาสตร,ภาษาศาสตรประยุกต
                                           คณะศึกษาศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(ศึกษาศาสตร)
ชีววิทยา การศึกษา,ชีววิทยา เดิมชื่อสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ศึกษาศาสตร)

วิทยาศาสตรทั่วไป การศึกษา,วิทยาศาสตรทั่วไป

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร)

การบริหารการศึกษา การศึกษา,การบริหาร,บริหารการศึกษา หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร)

การศึกษาชนบท การศึกษา,การศึกษาชนบท หลักสูตร 2 ป

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร)

จิตวิทยาและการแนะแนว การศึกษา,จิตวิทยา,จิตวิทยาและการแนะแนว หลักสูตร4 ปและตอเนื่อง 2 ป

6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร)

ประถมศึกษา การศึกษา,ประถมศึกษา หลักสูตร4 ปและตอเนื่อง 2 ป

7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร)

ภาษาไทย การศึกษา,มนุษยศาสตร,ภาษาไทย หลักสูตร4 ปและตอเนื่อง 2 ป

8 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร)

ภาษาอังกฤษ การศึกษา,มนุษยศาสตร,ภาษาอังกฤษ หลักสูตร4 ปและตอเนื่อง 2 ป

9 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร)

สังคมศึกษา การศึกษา,สังคมศึกษา หลักสูตร4 ปและตอเนื่อง 2 ป

10 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การวัดและประเมินผลการศึกษา การศึกษา,การวัดและประเมินผลการศึกษา วิทยาเขตปตตานี
11 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร การศึกษา,คหกรรมศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
12 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา การศึกษา,เทคโนโลยีการศึกษา
13 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา การศึกษา,ศิลปกรรม,ศิลปศึกษา หลักสูตรตอเนื่อง2ป/วิทยาเขตปตตานี
14 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สุขศึกษา การศึกษา,สุขศึกษา หลักสูตรตอเนื่อง2ป
15 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต(สุขศึกษา)                            -   การศึกษา,สุขศึกษา
16 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู การศึกษา,วิชาชีพครู หลักสูตร1ปตอจากปริญญาตรี
17 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา การศึกษา,การบริหาร,การบริหารการศึกษา
18 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การประถมศึกษา การศึกษา,การประถมศึกษา
19 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การวัดผลและวิจัยการศึกษา การศึกษา,การวิจัยการศึกษา,

การวัดผลและวิจัยการศึกษา
20 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษา การศึกษา,จิตวิทยาการศึกษา,จิตวิทยา
21 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การศึกษา,เทคโนโลยีทางการศึกษา,

โสตทัศนศึกษา,
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

22 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พลศึกษา การศึกษา,พลศึกษา
23 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา การศึกษา,วิทยาศาสตรศึกษา
24 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชน การศึกษา,การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
25 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

(จิตวิทยาการศึกษา)
จิตวิทยาการศึกษา การศึกษา,จิตวิทยา,จิตวิทยาการศึกษา

                                            คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ วัสดุศาสตร,เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตรการอาหาร,อุตสาหกรรมเกษตร
3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง ผลิตภัณฑสัตวน้ํา,เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง
5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร การอาหาร,เทคโนโลยีอาหาร
6 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ

                                           วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
1 ประกาศนียบัตรการรักษาความปลอดภัย                            - การรักษาความปลอดภัย หลักสูตร2ปตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ประกาศนียบัตรการโรงแรมและ-
การทองเที่ยว

                           - การโรงแรมและการทองเที่ยว หลักสูตร2ปตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ประกาศนียบัตรการเหมืองแร                            - การเหมืองแร หลักสูตร2ปตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายวิทยาศาสตรหรือเทียบเทา

4 ประกาศนียบัตรคอมพิวเตอรธุรกิจ                            - บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตร2ปตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
5 ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีการยาง                            - เทคโนโลยีการยาง หลักสูตร2ปตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
6 ประกาศนียบัตรวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา                            - การประมง,การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา หลักสูตร2ปตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ประกาศนียบัตรวิชาเทคนิคการเกษตร                            - เทคนิคการเกษตร หลักสูตร2ปตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
8 ประกาศนียบัตรศิลปประยุกต                            - ศิลปประยุกต, หลักสูตร2ปตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
9 อนุปริญญาการโรงแรมและการทองเที่ยว                            - การโรงแรมและการทองเที่ยว หลักสูตร3ปตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
10 อนุปริญญาคอมพิวเตอรธุรกิจ                            - บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตร3ปตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย/

เดิมชื่อประกาศนียบัตรวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

11 อนุปริญญาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา

                           - การประมง,เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา หลักสูตร3ปตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 อนุปริญญาเทคโนโลยีการเกษตร                            - การเกษตร,เทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตร3ปตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย/
เดิมชื่อประกาศนียบัตรวิชาเทคนิคการเกษตร

13 อนุปริญญาเทคโนโลยียาง                            - เทคโนโลยียาง หลักสูตร3ปตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย/
เดิมชื่อประกาศนียบัตรวิชาเทคโนโลยียาง

14 อนุปริญญาศิลปะประยุกต                            - ศิลปะประยุกต หลักสูตร3ปตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย/
เดิมชื่อประกาศนียบัตรวิชาศิลปะประยุกต

                                                    คณะการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว
1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรม บริหารธุรกิจ,การจัดการ,การจัดการโรงแรม ลส.นานาชาติ

                                            วิทยาลัยอิสลามศึกษา
1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต อิสลามศึกษา อิสลามศึกษา
2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรอิสลาม การศึกษา,ครุศาสตรอิสลาม

                                               คณะการจัดการสิ่งแวดลอม
1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม,อนามัยสิ่งแวดลอม
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