1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มีคณะวิชาทั้งหมด 22 คณะ คือ คณะครุศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะนิติศาสตร คณะนิเทศศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะสหเวชศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะอักษรศาสตร วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
สถาบันสมทบ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยการสาธารณสุข
การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตางๆ ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีดังนี้
1. ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.1 ขั้น 4,100 บาท
2. ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.1 ขั้น 4,700 บาท
3. ประกาศนียบัตรวิชาคอมพิวเตอรไซแอนด หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท. 2
ขั้น 5,180 บาท
4. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 6,360 บาท
5. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 7,040 บาท
6. ประกาศนียบัตรบัณฑิต/ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3
ขั้น 7,040 บาท
7. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี (5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 7,720 บาท
8. ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชานิวเคลียรเทคโนโลยี หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือนดังนี้
8.1 ผูมีพื้นความรู วศ.บ. ทุกสาขา/วท.บ. ทุกสาขา/ กศ.บ. สาขาเคมีและสาขาฟสิกส ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 7,040 บาท
8.2 ผูมีพื้นความรู ภ.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 7,720 บาท
9. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 7,780 บาท
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10. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 8,610 บาท
11. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาโท ไดรับอัตราเงินเดือน
ไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 8,610 บาท
12. ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4
ขั้น 7,780 บาท
13. ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (สําหรับผูสําเร็จการศึกษา พ.ศ.2536 เปนตนไป) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 8,190 บาท
14. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 7,780 บาท
15. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 8,190 บาท
16. ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4
ขั้น 7,780 บาท
17. ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สําหรับผูสําเร็จการศึกษา พ.ศ.2544 เปนตนไป) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 8,190 บาท
18. ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจาก ท.บ. + ปฏิบัติงาน 1 ป หรือเปนทันตแพทยประจําโรงพยาบาล
ของรัฐ 2 ป ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 8,610 บาท
19. ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4
ขั้น 8,610 บาท
20. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4
ขั้น 8,610 บาท
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21. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจาก ท.บ. + ปฏิบัติงาน 1 ป ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
อันดับ ท.4 ขั้น 8,610 บาท
22. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
อันดับ ท.4 ขั้น 8,610 บาท
23. ปริญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจาก ท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,040 บาท
24. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจาก ท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,040 บาท
25. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาชองปาก หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
25.1 ผูมีพื้นความรู วท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 7,780 บาท
25.2 ผูมีพื้นความรู ท.บ. (หลักสูตรเดิม) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 8,610 บาท
26. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากุมารเวชศาสตร และสาขาวิชาอายุรศาสตร หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน
ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
26.1 ผูมีพื้นความรู พ.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 8,610 บาท
26.2 ผูมีพื้นความรู พ.บ. + ใบอนุญาตฯ ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,040 บาท
27. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตรการกีฬา สาขาวิชาพิษวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิชาปรสิตวิทยาทางการแพทย สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพ และสาขาวิชาเภสัชวิทยา หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
27.1 ผูมีพื้นความรู วท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 7,780 บาท
27.2 ผูมีพื้นความรู ภ.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 8,190 บาท
27.3 ผูมีพื้นความรู พ.บ./ท.บ. (หลักสูตรเดิม) /สพ.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 8,610 บาท
27.4 ผูมีพื้นความรู พ.บ. + ใบอนุญาตฯ และ ท.บ. (หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,040 บาท
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28. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตรชุมชน หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
28.1 ผูมีพื้นความรู วท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 7,780 บาท
28.2 ผูมีพื้นความรู พ.บ./ท.บ. (หลักสูตรเดิม) /สพ.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 8,610 บาท
28.3 ผูมีพื้นความรู พ.บ. + ใบอนุญาตฯ และ ท.บ. (หลักสูตรใหม) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,040 บาท
29. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
29.1 ผูมีพื้นความรู วท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 7,780 บาท
29.2 ผูมีพื้นความรู ภ.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 8,190 บาท
29.3 ผูมีพื้นความรู พ.บ./ท.บ. (หลักสูตรเดิม) /สพ.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 8,610 บาท
29.4 ผูมีพื้นความรู พ.บ. + ใบอนุญาตฯ ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,040 บาท
30. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
30.1 ผูมีพื้นความรู วท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 7,780 บาท
30.2 ผูมีพื้นความรู ภ.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 8,190 บาท
30.3 ผูมีพื้นความรู พ.บ./ท.บ. (หลักสูตรเดิม) /สพ.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 8,610 บาท
30.4 ผูมีพื้นความรู พ.บ. และไดฝกหัดงานแลวตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 1 ป ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,040 บาท
31. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุสัตว สาขาวิชาพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย สาขาวิชาสรีรวิทยาการสัตว และ
สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
31.1 ผูมีพื้นความรู วท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 7,780 บาท
31.2 ผูมีพื้นความรู สพ.บ. (หลักสูตรเดิม) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 8,610 บาท
32. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจาก สพ.บ. (หลักสูตรเดิม) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 8,610 บาท
33. ปริญญาเอก หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโท ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.5 ขั้น 10,600 บาท
จฬ. - 4

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
1
2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

4
5

สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะครุศาสตร

คุณวุฒิทาง

การศึกษาปฐมวัย
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
วิชาเอกชีววิทยา
มัธยมศึกษา
วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส

การศึกษา
การศึกษา,ชีววิทยา

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา
มัธยมศึกษา
วิชาเอกชีววิทยา

การศึกษา, สังคมศึกษา
การศึกษา, ชีววิทยา

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

มัธยมศึกษา
วิชาเอกฟสิกส

การศึกษา, ฟสิกส

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

มัธยมศึกษา
วิชาเอกเคมี

การศึกษา, เคมี

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

มัธยมศึกษา
วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป

การศึกษา, วิทยาศาสตรทั่วไป

การศึกษา, มนุษยศาสตร,
ภาษาฝรั่งเศส

จฬ. - 5

หมายเหตุ

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

9

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

มัธยมศึกษา
วิชาเอกสุขศึกษา

การศึกษา, สุขศึกษา

10

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

มัธยมศึกษา
วิชาเอกประชากรศึกษา

การศึกษา, ประชากรศาสตร,
ประชากรศึกษา

11

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

มัธยมศึกษา
วิชาเอกประวัติศาสตร

การศึกษา, ประวัติศาสตร

12

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

มัธยมศึกษา
วิชาเอกภูมิศาสตร

การศึกษา, ภูมิศาสตร

13

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

มัธยมศึกษา
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป

การศึกษา, อุตสาหกรรมศิลป

14

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

มัธยมศึกษา
วิชาเอกภาษาเยอรมัน

การศึกษา, มนุษยศาสตร,
ภาษาเยอรมัน

15

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

มัธยมศึกษา
วิชาเอกการสอนเด็กพิเศษ

การศึกษา, การสอนเด็กพิเศษ

จฬ. - 6

หมายเหตุ
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

16

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

มัธยมศึกษา
วิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นสูง

การศึกษา, มนุษยศาสตร,
ภาษาอังกฤษ

17

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

มัธยมศึกษา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ

การศึกษา, มนุษยศาสตร,
ภาษาอังกฤษ

18

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ประถมศึกษา
วิชาเอกคณิตศาสตร

การศึกษา, คณิตศาสตร

19

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ประถมศึกษา
วิชาเอกสุขศึกษา

การศึกษา, สุขศึกษา

20

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ประถมศึกษา
วิชาเอกสังคมศึกษา

การศึกษา, สังคมศึกษา

21

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ประถมศึกษา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ

การศึกษา, ภาษาอังกฤษ

22

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ประถมศึกษา
วิชาเอกภาษาไทย

การศึกษา, ภาษาไทย

จฬ. - 7

หมายเหตุ
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอก-โท
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอก-โท
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอก-โท
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอก-โท
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอก-โท
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

23

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ประถมศึกษา

การศึกษา

24

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษา, การศึกษาปฐมวัย

25

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย
วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
มัธยมศึกษา
วิชาเอกสังคมศึกษา

26

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

27

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

28

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

29

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

30

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

31

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบโรงเรียน
วิชาเอกภาษาไทย
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
วิชาเอกบริการสื่อการศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
วิชาเอกหองสมุดโรงเรียน
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป

การศึกษา, สังคมศึกษา

การศึกษา, มนุษยศาสตร,
ภาษาไทย
การศึกษา, จิตวิทยา,
จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
การศึกษา, บริการสื่อการศึกษา
การศึกษา, โสตทัศนศึกษา,
เทคโนโลยีทางการศึกษา
การศึกษา, บรรณารักษศาสตร
การศึกษา, อุตสาหกรรมศิลป

จฬ. - 8

หมายเหตุ
เลือกเรียนวิชาเอกแบบผสม
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
32

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

33

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

34

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

35

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

36

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

37

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

38

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

39

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

40

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

การศึกษานอกระบบโรงเรียน
วิชาเอกคณิตศาสตร
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
วิชาเอกสุขศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
วิชาเอกประชากรศึกษา
มัธยมศึกษา
วิชาเอกคณิตศาสตร

การศึกษา, คณิตศาสตร

การศึกษานอกระบบโรงเรียน
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา
วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป

การศึกษา, มนุษยศาสตร
ภาษาอังกฤษ
การศึกษา, วิทยาศาสตรทั่วไป

การสอนวิชาเฉพาะ
วิชาเอกธุรกิจ
การสอนวิชาเฉพาะ
วิชาเอกดนตรี

การศึกษา, บริหารธุรกิจ,
พาณิชยศาสตร, ธุรกิจ
การศึกษา, ดนตรี

หมายเหตุ

การศึกษา, วิทยาศาสตรทั่วไป
การศึกษา, สุขศึกษา
การศึกษา, ประชากรศาสตร,
ประชากรศึกษา
การศึกษา, คณิตศาสตร

จฬ. - 9

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอก-โท
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

การสอนวิชาเฉพาะ
วิชาเอกศิลปศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป
การสอนวิชาเฉพาะ
วิชาเอกศิลปศึกษา
การสอนวิชาเฉพาะ
วิชาเอกพลศึกษา
มัธยมศึกษา
วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
มัธยมศึกษา
วิชาเอกบริการสื่อการศึกษา

การศึกษา, ศิลปกรรม, ศิลปศึกษา

สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

การศึกษา, ศิลปกรรม, ศิลปศึกษา

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

มัธยมศึกษา
วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา

การศึกษา, โสตทัศนศึกษา,
เทคโนโลยีทางการศึกษา

47

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

มัธยมศึกษา
วิชาเอกหองสมุดโรงเรียน

การศึกษา, บรรณารักษศาสตร

48

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบโรงเรียน
วิชาเอกสังคมศึกษา

การศึกษา, สังคมศึกษา

สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

41

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

42

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

43

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

44

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

45

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

46

การศึกษา, พลศึกษา
การศึกษา, จิตวิทยา,
จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
การศึกษา, บริการสื่อการศึกษา

จฬ. - 10

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

49

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตรกายภาพระดับมัธยมศึกษา
การสอนอุตสาหกรรมศิลประดับมัธยมศึกษา
ดนตรีศึกษา
หองสมุดโรงเรียน

การศึกษา

50

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

51
52

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

53

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

54

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

55

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

56
57
58

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
การสอนภาษาเยอรมันเปนภาษาตางประเทศ
การสอนภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาตางประเทศ
ศิลปการชาง
การสอนวิชาชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา
ศิลปศึกษา

59
60

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษา
การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา

การศึกษา, อุตสาหกรรมศิลป
การศึกษา, ดุริยศิลป
การศึกษา, บรรณารักษศาสตร
การศึกษา, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ
การศึกษา, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาเยอรมัน
การศึกษา, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาฝรั่งเศส
การศึกษา, ครุศาสตรสาขาศิลปการชาง
การศึกษา, ชีววิทยา
การศึกษา, ศิลปกรรม,
ครุศาสตรสาขาศิลปศึกษา
การศึกษา, เคมี
การศึกษา, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาไทย

จฬ. - 11

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
61

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

62

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

63
64
65
66
67
68
69

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

70

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

71
72
73
74
75
76

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

การสอนวิทยาศาสตรชีวภาพระดับมัธยมศึกษา
การสอนวิทยาศาสตรทั่วไประดับมัธยมศึกษา
การสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา
การสอนธุรกิจระดับมัธยมศึกษา
การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
การสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย
การสอนระดับประถมศึกษาตอนตน
อนุบาลศึกษา
มัธยมศึกษา
วิชาเอกคอมพิวเตอรการศึกษา
มัธยมศึกษา
วิชาเอกภาษาไทย
เคมี
การสอนวิชาฟสิกสระดับมัธยมศึกษา
ฟสิกส
พลศึกษา
คณิตศาสตร
ดนตรี

หมายเหตุ

การศึกษา
การศึกษา, วิทยาศาสตรทั่วไป
การศึกษา, คณิตศาสตร
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา, คอมพิวเตอรการศึกษา
การศึกษา, มนุษยศาสตร,
ภาษาไทย
การศึกษา, เคมี
การศึกษา, ฟสิกส
การศึกษา, ฟสิกส
การศึกษา, พลศึกษา
การศึกษา, คณิตศาสตร
การศึกษา, ดุริยศิลป

จฬ. - 12

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

77

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเยอรมัน

78

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

79

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

80

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

81
82
83
84
85
86
87
88
89

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การพยาบาลศึกษา
มัธยมสามัญศึกษา
ชีววิทยา
มัธยมอาชีวศึกษา
ประถมศึกษา
การศึกษาอรูปนัย
การสอนเด็กพิเศษ
จิตวิทยาการศึกษา
โสตทัศนศึกษา

90
91

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา
จิตวิทยา

คุณวุฒิทาง
การศึกษา, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาเยอรมัน
การศึกษา, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาฝรั่งเศส
การศึกษา, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ
การศึกษา, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาไทย
การศึกษา, การพยาบาลศึกษา
การศึกษา, มัธยมสามัญศึกษา
การศึกษา, ชีววิทยา
การศึกษา, มัธยมอาชีวศึกษา
การศึกษา, ประถมศึกษา
การศึกษา, การศึกษาอรูปนัย
การศึกษา, การสอนเด็กพิเศษ
การศึกษา, จิตวิทยา, จิตวิทยาการศึกษา
การศึกษา, โสตทัศนศึกษา,
เทคโนโลยีทางการศึกษา
การศึกษา, สุขศึกษา
การศึกษา, จิตวิทยา

จฬ. - 13

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

92

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ประถมศึกษา
วิชาเอกประถมศึกษา

การศึกษา, ประถมศึกษา

93

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

มัธยมศึกษา

การศึกษา, ทางอื่น ๆ ตามวิชาเอก

94

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบโรงเรียน

การศึกษา, ทางอื่นๆ ตามวิชาเอก

95

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนวิชาเฉพาะ

การศึกษา, ทางอื่น ๆ ตามวิชาเอก

96

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษา, สุขศึกษา

97

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (พยาบาล)

การสอนวิชาเฉพาะ
วิชาเอกสุขศึกษา
พยาบาล

การศึกษา, การพยาบาล

จฬ. - 14

หมายเหตุ
ศึกษาแบบเอกเดียว
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา
ศึกษาแบบเอกเดียวและเอกคู
มี 10 วิชาเอก
ศึกษาแบบเอกคู มี 4 วิชาเอก
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา
ศึกษาแบบเอกคูและเลือกวิชาเอกอีก 1
วิชาเอก มี 9 วิชาเอก
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา
ศึกษาแบบเอกเดียว มี 5 วิชาเอก
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

หลักสูตร 2 ป ตอจากประกาศนียบัตรพยาบาล (มศ.3 + 3 ป) ประสบการณ
ทํางาน 2 ป และมีพื้น มศ.5 รับรองเพียง
5 รุน ตามหลักสูตร (2508)

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

98
99

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (พยาบาล)

วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป
สุขศึกษา

การศึกษา, วิทยาศาสตรทั่วไป
การศึกษา, สุขศึกษา

100

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (พยาบาล)

บริหารการพยาบาลศึกษา

การศึกษา, การพยาบาล,
บริหารการพยาบาลศึกษา

101
102

ประกาศนียบัตรชั้นสูง
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาไทย
นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

103
104
105
106

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

107
108

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนสังคมศึกษา
บริหารการศึกษา
การสอนภาษาไทย
การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
ประถมศึกษา
โสตทัศนศึกษา

109

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

พลศึกษา

ภาษาไทย
การศึกษา,
นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษา, การสอนสังคมศึกษา
การศึกษา, การบริหาร, บริหารการศึกษา
การศึกษา, การสอนภาษาไทย
การศึกษา, การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
การศึกษา, ประถมศึกษา
การศึกษา, โสตทัศนศึกษา,
เทคโนโลยีทางการศึกษา
การศึกษา,พลศึกษา
จฬ. - 15

หมายเหตุ
หลักสูตร 2 ป ตอจากประกาศนียบัตรพยาบาล (มศ.3 + 3 ป) ประสบการณ
ทํางาน 2 ป และมีพื้น มศ.5 รับรองเพียง
5 รุน ตามหลักสูตร (2508)
หลักสูตร 2 ป ตอจากประกาศนียบัตรพยาบาล (มศ.3 + 3 ป) ประสบการณ
ทํางาน 2 ป และมีพื้น มศ.5 รับรองเพียง
5 รุน ตามหลักสูตร (2508)

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

110
111

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษาวิทยาศาสตร
การศึกษาคณิตศาสตร

112
113
114
115
116
117
118
119

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

อุดมศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
ศิลปศึกษา
จิตวิทยาการศึกษา
สถิติการศึกษา
พื้นฐานการศึกษา
วิจัยการศึกษา
การสอนภาษาไทยในโรงเรียนมัธยม

120

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

121

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยา (จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนวการศึกษา)
การบริหารการพยาบาล

122

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษานอกระบบโรงเรียน

123

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การวัดและประเมินผลการศึกษา

124

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

สุขศึกษา

คุณวุฒิทาง
การศึกษา, การศึกษาวิทยาศาสตร
การศึกษา, คณิตศาสตร
การศึกษาคณิตศาสตร,
การศึกษา, อุดมศึกษา
การศึกษา, การศึกษาปฐมวัย
การศึกษา, ศิลปกรรม, ศิลปศึกษา
การศึกษา, จิตวิทยา, จิตวิทยาการศึกษา
การศึกษา, สถิติ, สถิติการศึกษา
การศึกษา, พื้นฐานการศึกษา
การศึกษา, วิจัยการศึกษา
การศึกษา, อักษรศาสตร,
ศิลปศาสตร, ภาษาไทย
การศึกษา, จิตวิทยา
การศึกษา, การบริหาร,
การบริหารการพยาบาล
การศึกษา,
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
การศึกษา,
การวัดและประเมินผลการศึกษา
การศึกษา, สุขศึกษา
จฬ. - 16

หมายเหตุ
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

125
126

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ

127
128
129
130
131
132

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ภาษาเยอรมัน
จิตวิทยาการปรึกษา
จิตวิทยาสังคม
จิตวิทยาพัฒนาการ
อุดมศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

133
134
135
136

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

บริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
พลศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา

137

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

จิตวิทยาการศึกษา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

การศึกษา, การบริหาร, การบริหารการศึกษา
การศึกษา, ภาษาอังกฤษ,
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ
การศึกษา, ภาษาเยอรมัน
จิตวิทยา, จิตวิทยาการปรึกษา
จิตวิทยา, จิตวิทยาสังคม
จิตวิทยา, จิตวิทยาพัฒนาการ
การศึกษา, อุดมศึกษา
การศึกษา, โสตทัศนศึกษา,
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การศึกษา, บริหารการศึกษา
การศึกษา, หลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
การศึกษา, พลศึกษา
การศึกษา, การวัดผลการศึกษา,
การวัดและประเมินผลการศึกษา
การศึกษา, จิตวิทยาการศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร
1*
2*

ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย
ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

-

ผูชวยทันตแพทย
ทันตแพทยศาสตร

จฬ. - 17

หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผูสําเร็จการศึกษาตั้งแตป 2536
เปนตนไป

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

3*

ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร- ปริทันตวิทยา (วิทยาเปริโอดอนต)
การแพทยคลีนิค

ทันตแพทยศาสตร, ปริทันตวิทยา

4*

ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร- วิทยาเอนโดดอนต
การแพทยคลีนิค

ทันตแพทยศาสตร,
วิทยาเอนโดดอนต

5*

ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

ทันตกรรมจัดฟน

ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมจัดฟน

ทันตกรรมสําหรับเด็ก

ทันตแพทยศาสตร,
ทันตกรรมสําหรับเด็ก
ทันตแพทยศาสตร, ทันตรังสีวิทยา

6*
7*
8*

ทันตรังสีวิทยา
ทันตกรรมประดิษฐ

ทันตแพทยศาสตร,
ทันตกรรมประดิษฐ

ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร- ทันตกรรมหัตถการ
การแพทยคลีนิค
10 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร- ศัลยศาสตรชองปาก
การแพทยคลีนิค
(ทันตศัลยศาสตร)

ทันตแพทยศาสตร,
ทันตกรรมหัตถการ
ทันตแพทยศาสตร,
ศัลยศาสตรชองปาก

9*

จฬ. - 18

หมายเหตุ
เปลี่ยนชื่อเปนประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
(ปริทันตวิทยา)
เปลี่ยนชื่อเปนประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
(วิทยาเอนโดดอนต)
เปลี่ยนชื่อเปนประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
เปลี่ยนชื่อเปนประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
เปลี่ยนชื่อเปนประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
เปลี่ยนชื่อเปนประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
(ทันตกรรมประดิษฐ)
เปลี่ยนชื่อเปนประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
เปลี่ยนชื่อเปนประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
(ศัลยศาสตรชองปาก)

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

11 *

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

เวชศาสตรชองปาก

ทันตแพทยศาสตร,
เวชศาสตรชองปาก

12 *

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ทันตกรรมหัตถการ

ทันตแพทยศาสตร,
ทันตกรรมหัตถการ

13 *

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ทันตกรรมประดิษฐ

ทันตแพทยศาสตร,
ทันตกรรมประดิษฐ
ทันตแพทยศาสตร,
ทันตกรรมสําหรับเด็ก

14 *

15 *

ทันตกรรมสําหรับเด็ก

หมายเหตุ
(ท.บ. + ปฏิบัติงาน 1 ป + 1 ป)
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูง
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค
(ท.บ. + ใบประกอบฯ + 1 ป)
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูง
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูง
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค
(ท.บ. + ปฏิบัติงาน 1 ป + 1 ป)
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูง
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค
(ท.บ. + ใบประกอบฯ + 1 ป)

ทันตแพทยศาสตร,
ทันตกรรมบดเคี้ยว
ทันตแพทยศาสตร,
รังสีวิทยาชองปากและใบหนา
ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมจัดฟน

(ท.บ. + ใบประกอบฯ + 1 ป)

17 *

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางทันตกรรมบดเคี้ยว
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางรังสีวิทยาชองปากและใบหนา
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
ปริญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมจัดฟน

18 *

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมประดิษฐ

ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมประดิษฐ

(ท.บ. + 2 ป)

19 *

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตสาธารณสุขศาสตร

ทันตแพทยศาสตร, ทันตสาธารณสุขศาสตร, (ท.บ. + 2 ป)
ทบวงมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
ปดหลักสูตรเมื่อ 28 กุมภาพันธ 2545

16 *

จฬ. - 19

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

20 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยาชองปาก

ชีววิทยาชองปาก

หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน * )

21 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปริทันตศาสตร

ทันตแพทยศาสตร, ปริทันตศาสตร

(ท.บ. + 2 ป)

22 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เวชศาสตรชองปาก

ทันตแพทยศาสตร, เวชศาสตรชองปาก

(ท.บ. + 2 ป)

23

ชีววิทยาชองปาก

ทันตแพทยศาสตร, ชีววิทยาชองปาก

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

คณะนิติศาสตร
1

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

-

กฎหมาย

2

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

-

กฎหมาย

3

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

กฎหมายเศรษฐกิจ

กฎหมาย, กฎหมายเศรษฐกิจ

คณะนิเทศศาสตร
1

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

การภาพยนตรและภาพนิ่ง

2

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

การหนังสือพิมพ

3

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

การกระจายเสียง

4

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

การประชาสัมพันธ

5

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

การโฆษณา

นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การภาพยนตรและภาพนิ่ง
นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
วารสารศาสตร, การหนังสือพิมพ
นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การกระจายเสียง
นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การประชาสัมพันธ
นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน, การโฆษณา

จฬ. - 20

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

6

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

สื่อสารการแสดง

7
8
9

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

วาทวิทยา
สื่อสารมวลชน
วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง

10
11

ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

การโฆษณา
การหนังสือพิมพ

12
13
14
15

ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต

การสื่อสารมวลชน
นิเทศศาสตรพัฒนาการ
วาทวิทยา
นิเทศศาสตร

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
สื่อสารการแสดง
นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน, วาทวิทยา
นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน
นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน, การโฆษณา
นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
วารสารศาสตร, การหนังสือพิมพ
นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน
นิเทศศาสตร, นิเทศศาสตรพัฒนาการ
นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน, วาทวิทยา
นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน

คณะพยาบาลศาสตร
1
2
3

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการพยาบาล
การพยาบาลศึกษา

การพยาบาล
การบริหาร, การบริหารการพยาบาล
การพยาบาลศึกษา

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรบุคคล

บริหารธุรกิจ, การบริหารงานบุคคล,
การจัดการทรัพยากรบุคคล
จฬ. - 21

เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาบุคลากร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

2
3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการดานการผลิตและการดําเนินงาน
การจัดการขนสงระหวางประเทศ

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษย

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ระบบสารสนเทศทางการจัดการ

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาดระหวางประเทศ

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารอุตสาหกรรมการเดินทาง

11

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการเชิงปริมาณ

12

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บุคลากร

บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด
บริหารธุรกิจ,
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
บริหารธุรกิจ, การจัดการ,
การจัดการดานการผลิตและการดําเนินงาน
บริหารธุรกิจ,
การจัดการขนสงระหวางประเทศ
บริหารธุรกิจ,
การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษย
บริหารธุรกิจ,
ระบบสารสนเทศทางการจัดการ
บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การตลาด, การตลาดระหวางประเทศ
บริหารธุรกิจ, การจัดการ
บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
บริหารอุตสาหกรรมการเดินทาง
บริหารธุรกิจ, การจัดการ,
การจัดการเชิงปริมาณ
บริหารธุรกิจ, การบริหารงานบุคคล
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หมายเหตุ

เดิมชื่อปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
เดิมชื่อปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
เดิมชื่อปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
เดิมชื่อปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
เดิมชื่อปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

13

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การผลิต

บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การผลิต

14

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

พาณิชยนาวี

15

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การธนาคารและการเงิน

16

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาดทั่วไป

บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
พาณิชยนาวี
บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การธนาคารและการเงิน
บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การตลาด, การตลาดทั่วไป

17

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ

บริหารธุรกิจ , พาณิชยศาสตร, การจัดการ,
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ

18
19
20
21
22
23

ปริญญาบัญชีบัณฑิต
ปริญญาบัญชีบัณฑิต
ปริญญาบัญชีบัณฑิต
ปริญญาบัญชีบัณฑิต
ปริญญาบัญชีบัณฑิต
ปริญญาบัญชีบัณฑิต

การธนาคารและการเงิน
บัญชีตนทุน
การบัญชี
การตนทุน
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

24

ปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต

การจัดการโรงแรม

การบัญชี
การบัญชี, การธนาคารและการเงิน
การบัญชี, บัญชีตนทุน
การบัญชี
การบัญชี, การตนทุน
การบัญชี,
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
พาณิชยศาสตร, บริหารธุรกิจ,
การจัดการโรงแรม
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หมายเหตุ
เดิมชื่อปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
เดิมชื่อปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
เดิมชื่อปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
เดิมชื่อปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
(หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาวิชาจะปราฏในระเบียนผลการศึกษา
สาขาวิชาจะปราฏในระเบียนผลการศึกษา
สาขาวิชาจะปราฏในระเบียนผลการศึกษา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
25

ปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต

26
27
28

ปริญญาสถิติศาสตรบัณฑิต
ปริญญาสถิติศาสตรบัณฑิต
ปริญญาสถิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

การพาณิชย

29
30
31
32
33
34

การสถิติประยุกต
การสถิติคณิตศาสตร
การประมวลผลขอมูลดวย
เครื่องคอมพิวเตอร
ปริญญาสถิติศาสตรบัณฑิต
ปริญญาสถิติศาสตรบัณฑิต
สถิติประยุกต
ปริญญาสถิติศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
ปริญญาสถิติศาสตรบัณฑิต
สถิติคณิตศาสตร
ปริญญาสถิติศาสตรบัณฑิต
ประกันภัย
ประกาศนียบัตรบัณฑิต(การสอบบัญชี) การสอบบัญชี

35
36
37
38
39

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หมายเหตุ

พาณิชยศาสตร, บริหารธุรกิจ,
การพาณิชย
สถิติ, สถิติประยุกต
สถิติ, สถิติคณิตศาสตร
สถิติ
สถิติ
สถิติ, สถิติประยุกต
สถิติ, เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
สถิติ, สถิติคณิตศาสตร
สถิติ, ประกันภัย
การสอบบัญชี

เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ
บริหารธุรกิจ
การตลาด
การเงิน
การดําเนินงานและวิเคราะหเชิงปริมาณ

เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด
บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การเงิน
บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การบริหาร,
การดําเนินงานและวิเคราะหเชิงปริมาณ
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(หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูง
สาขาวิชาการสอบบัญชี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

40

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

องคการและทรัพยากรมนุษย

41

ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต

การธนาคารและการเงิน

42

ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต

การบัญชีตนทุน

43
44
45
46
47

ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต
ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต
ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต

บัญชีการเงิน
บัญชีบริหาร
การตลาด
พาณิชยศาสตร
การจัดการทั่วไป

48
49
50
51
52
53
54
55

ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต
ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาสถิติศาสตรมหาบัณฑิต

บุคลากร
การจัดการเชิงปริมาณ
การตนทุน
สถิติ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
การประกันภัย
การเงิน
-

คุณวุฒิทาง
บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การบริหาร, บริหารงานบุคคล,
องคการและทรัพยากรมนุษย
บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การธนาคารและการเงิน
การบัญชี, การบัญชีตนทุน
การบัญชี, การบัญชีการเงิน
การบัญชี, การบัญชีบริหาร
พาณิชยศาสตร, การตลาด
พาณิชยศาสตร, บริหารธุรกิจ
พาณิชยศาสตร, การบริหาร,
การจัดการทั่วไป
พาณิชยศาสตร, การบริหาร, บุคลากร
พาณิชยศาสตร, การจัดการเชิงปริมาณ
การบัญชี
พาณิชยศาสตร, บริหารธุรกิจ, สถิติ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
การประกันภัย
พาณิชยศาสตร, การเงิน
สถิติ
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หมายเหตุ

เดิมชื่อสาขาวิชาการตนทุน
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาการบัญชีตนทุน

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
56
57
58
59

ปริญญาบัญชีดุษฏีบัณฑิต
ปริญญาบัญชีดุษฏีบัณฑิต
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
การบัญชี
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ

คุณวุฒิทาง
บัญชี
การบัญชี
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ

หมายเหตุ

โครงการรวมกับ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

คณะแพทยศาสตร
1*

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

-

แพทยศาสตร

2
3*

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคนิคการแพทย
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร- พยาธิวิทยา
การแพทยคลีนิค

เทคนิคการแพทย, วิทยาศาสตรการแพทย
แพทยศาสตร, พยาธิวิทยา

4*

ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร- วิสัญญีวิทยา
การแพทยคลีนิค

แพทยศาสตร, วิสัญญีวิทยา

5*

ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร- รังสีวิทยา
การแพทยคลีนิค

แพทยศาสตร, รังสีวิทยา
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หลักสูตร 7 ป(หลักสูตร 6 ป+แพทยฝกหัด1 ป)
หรือ หลักสูตร 6 ป
(พ.บ. + ใบประกอบฯ + 1 ป)
เปลี่ยนชื่อเปนประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
(พ.บ. + ใบประกอบฯ + 1 ป)
เปลี่ยนชื่อเปนประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
(พ.บ. + ใบประกอบฯ + 1 ป)
เปลี่ยนชื่อเปนประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

6*

ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร- อายุรศาสตร
การแพทยคลีนิค

แพทยศาสตร, อายุรศาสตร

7*

ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร- จักษุวิทยา
การแพทยคลีนิค

แพทยศาสตร, จักษุวิทยา

8*

ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร- โสต นาสิก ลาริงซวิทยา
การแพทยคลีนิค

แพทยศาสตร, โสต นาสิก ลาริงซวิทยา

9*

ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร- ศัลยศาสตร
การแพทยคลีนิค

แพทยศาสตร, ศัลยศาสตร

10 *

ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร- กุมารเวชศาสตร
การแพทยคลีนิค

แพทยศาสตร, กุมารเวชศาสตร

11 *

ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร- สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา
การแพทยคลีนิค

แพทยศาสตร, สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา

12 *

ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร- จิตเวชศาสตร
การแพทยคลีนิค

แพทยศาสตร, จิตเวชศาสตร

จฬ. - 27

หมายเหตุ
(พ.บ. + ใบประกอบฯ + 1 ป)
เปลี่ยนชื่อเปนประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
(พ.บ. + ใบประกอบฯ + 1 ป)
เปลี่ยนชื่อเปนประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
(พ.บ. + ใบประกอบฯ + 1 ป)
เปลี่ยนชื่อเปนประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
(พ.บ. + ใบประกอบฯ + 1 ป)
เปลี่ยนชื่อเปนประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
(พ.บ. + ใบประกอบฯ + 1 ป)
เปลี่ยนชื่อเปนประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
(พ.บ. + ใบประกอบฯ + 1 ป)
เปลี่ยนชื่อเปนประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
(พ.บ. + ใบประกอบฯ + 1 ป)
เปลี่ยนชื่อเปนประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

13 *

ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร- เวชศาสตรทั่วไป (เวชปฏิบัติทั่วไป)
การแพทยคลีนิค

แพทยศาสตร, เวชศาสตรทั่วไป

14 *

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

พยาธิวิทยา

แพทยศาสตร, พยาธิวิทยา

(พ.บ. + ใบประกอบฯ + 1 ป)
เปลี่ยนชื่อเปนประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
(พ.บ. + ใบประกอบฯ + 1 ป )

จิตเวชศาสตร

แพทยศาสตร, จิตเวชศาสตร

(พ.บ. + ใบประกอบฯ + 1 ป )

วิสัญญีวิทยา

แพทยศาสตร, วิสัญญีวิทยา

(พ.บ. + ใบประกอบฯ + 1 ป )

อายุรศาสตร

แพทยศาสตร, อายุรศาสตร

(พ.บ. + ใบประกอบฯ + 1 ป )

จักษุวิทยา

แพทยศาสตร, จักษุวิทยา

(พ.บ. + ใบประกอบฯ + 1 ป )

นิติเวชศาสตร

แพทยศาสตร, นิติเวชศาสตร

(พ.บ. + ใบประกอบฯ + 1 ป )

รังสีวิทยา

แพทยศาสตร, รังสีวิทยา

(พ.บ. + ใบประกอบฯ + 1 ป )

โสต นาสิก ลาริงซวิทยา

แพทยศาสตร, โสต นาสิก ลาริงซวิทยา

(พ.บ. + ใบประกอบฯ + 1 ป )

กุมารเวชศาสตร

แพทยศาสตร, กุมารเวชศาสตร

(พ.บ. + ใบประกอบฯ + 1 ป )

15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *

จฬ. - 28

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
23 *

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
24 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
25 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
26 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
27 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
28 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
29 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
30 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
32 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
33
34 *

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

35

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

ศัลยศาสตร

แพทยศาสตร, ศัลยศาสตร

(พ.บ. + ใบประกอบฯ + 1 ป )

สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา

แพทยศาสตร, สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา

(พ.บ. + ใบประกอบฯ + 1 ป )

เวชปฏิบัติทั่วไป

แพทยศาสตร, เวชปฏิบัติทั่วไป

(พ.บ. + ใบประกอบฯ + 1 ป )

กุมารเวชศาสตร
เวชศาสตรการกีฬา
เวชศาสตรชุมชน
พิษวิทยา
อายุรศาสตร
วิทยาศาสตรการแพทย
ปรสิตวิทยาทางการแพทย

หลักสูตร 2 ป
หลักสูตร 2 ป
หลักสูตร 2 ป
หลักสูตร 2 ป
หลักสูตร 2 ป
หลักสูตร 2 ป
หลักสูตร 2 ป

สุขภาพจิต
การพัฒนาสุขภาพ

แพทยศาสตร, กุมารเวชศาสตร
วิทยาศาสตรการกีฬา, เวชศาสตรการกีฬา
สาธารณสุขศาสตร, เวชศาสตรชุมชน
พิษวิทยา
แพทยศาสตร, อายุรศาสตร
วิทยาศาสตรการแพทย
ชีววิทยา, จุลชีววิทยา,
ปรสิตวิทยาทางการแพทย
สุขภาพจิต
การพัฒนาสุขภาพ

อายุรศาสตร

อายุรศาสตร

คณะเภสัชศาสตร
จฬ. - 29

(รับหลายพื้นฐาน * )
(รับหลายพื้นฐาน * )
(รับหลายพื้นฐาน * )
(รับหลายพื้นฐาน * )
(รับหลายพื้นฐาน * )
(รับหลายพื้นฐาน * )
(รับหลายพื้นฐาน * )

หลักสูตร 2 ป / หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื้นฐาน * )

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

1*

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

-

2*

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

เภสัชกรรมโรงพยาบาลและคลินิก

3*
4*
5*
6*

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

7*
8*

9*
10 *
11 *
12 *

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

เภสัชศาสตร

(หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
(ภ.บ. + 1 ป)

เภสัชกรรม
เภสัชสรีรวิทยา
เภสัชกรรม
จุลชีววิทยา

เภสัชศาสตร,
เภสัชกรรมโรงพยาบาลและคลินิก
เภสัชศาสตร, เภสัชกรรม
เภสัชศาสตร, เภสัชสรีรวิทยา
เภสัชศาสตร, เภสัชกรรม
เภสัชศาสตร, จุลชีววิทยา

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

อาหารเคมี
จุลชีววิทยา
แขนงวิชาเภสัชผลิตภัณฑทางจุลชีววิทยา

เภสัชศาสตร, การอาหาร, อาหารเคมี
เภสัชศาสตร, เภสัชวิทยา,
จุลชีววิทยา,
เภสัชผลิตภัณฑทางจุลชีววิทยา

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชพฤกษศาสตร
เภสัชเวท
เภสัชวิทยา
เภสัชเคมี

เภสัชศาสตร, เภสัชพฤกษศาสตร
เภสัชศาสตร, เภสัชเวท
เภสัชศาสตร, เภสัชวิทยา
เภสัชศาสตร, เภสัชเคมี

จฬ. - 30

(ภ.บ. + 1 ป)
หลักสูตรเดิมของ ม.มหิดล (พ.ศ.2515)
หลักสูตรเดิมของ ม.มหิดล (พ.ศ.2515)
(ภ.บ. + 2 ป)
หลักสูตรเดิมของ ม.มหิดล (พ.ศ.2515)
หลักสูตรเดิมของ ม.มหิดล (พ.ศ.2515)
เดิมชื่อปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาจุลชีววิทยา
สาขาวิชาและแขนงวิชาจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา
หลักสูตรเดิมของ ม.มหิดล (พ.ศ.2515)
หลักสูตรเดิมของ ม.มหิดล (พ.ศ.2515)
หลักสูตรเดิมของ ม.มหิดล (พ.ศ.2515)
หลักสูตรเดิมของ ม.มหิดล (พ.ศ.2515)

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

13 *

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

14 *
15 *

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

16 *
17
18
19

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

จุลชีววิทยา
แขนงวิชาการควบคุมเภสัชผลิตภัณฑทางจุลชีววิทยา
เภสัชอุตสาหกรรม
อาหารเคมีและโภชนศาสตรทางการแพทย
เภสัชวิทยา
เภสัชกรรม
เภสัชศาสตรชีวภาพ
เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ

20

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เภสัชศาสตรชีวภาพ

คุณวุฒิทาง
เภสัชศาสตร, เภสัชวิทยา,
จุลชีววิทยา,
การควบคุมเภสัชผลิตภัณฑทางจุลชีววิทยา
เภสัชศาสตร, เภสัชอุตสาหกรรม
เภสัชศาสตร,
อาหารเคมีและโภชนศาสตรทางการแพทย
เภสัชวิทยา
เภสัชศาสตร, เภสัชกรรม
เภสัชศาสตร, เภสัชศาสตรชีวภาพ
วิทยาศาสตร,
เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ
เภสัชศาสตรชีวภาพ

คณะรัฐศาสตร
1
2
3
4
5
6

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิตแผนกการปกครอง

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
การปกครอง
ความสัมพันธระหวางประเทศ
รัฐประศาสนศาสตร
การคลัง
การบริหาร

รัฐศาสตร, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
รัฐศาสตร, การปกครอง
รัฐศาสตร, ความสัมพันธระหวางประเทศ
รัฐศาสตร, การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร
รัฐศาสตร, การคลัง
รัฐศาสตร, การบริหาร

จฬ. - 31

หมายเหตุ
เดิมชื่อปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาและแขนงวิชาจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา
หลักสูตรเดิมของ ม.มหิดล (พ.ศ.2515)
(ภ.บ. + 2 ป)
หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน * )

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
7
8

ปริญญาสังคมวิทยาบัณฑิต
ประกาศนียบัตรชั้นสูง

9
10
11
12
13
14

ปริญญามานุษยวิทยามหาบัณฑิต
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาสังคมวิทยามหาบัณฑิต

15
16
17

ปริญญาสังคมวิทยามหาบัณฑิต
ปริญญาสังคมวิทยามหาบัณฑิต
ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สังคมวิทยาดานประชากรศาสตร
รัฐประศาสนศาสตร
ความสัมพันธระหวางประเทศ
การปกครอง
ประชากรศาสตร
สังคมวิทยา
สังคมสงเคราะห
-

คุณวุฒิทาง
สังคมวิทยา, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา,
สังคมวิทยาดานประชากรศาสตร
มานุษยวิทยา
การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร
การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร
รัฐศาสตร, ความสัมพันธระหวางประเทศ
รัฐศาสตร, การปกครอง
สังคมวิทยา, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา,
ประชากรศาสตร
สังคมวิทยา
สังคมวิทยา, สังคมสงเคราะห
รัฐศาสตร

คณะวิทยาศาสตร
1
2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี
วิทยาศาสตรทางภาพถายและเทคโนโลยีทางการพิมพ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร

เคมี
การพิมพ, ภาพถาย,
วิทยาศาสตรทางภาพถายและเทคโนโลยีทางการพิมพ
คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร

จฬ. - 32

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีทางอาหาร

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา
สัตววิทยา
วิทยาศาสตรทั่วไป
พฤกษศาสตร
พันธุศาสตร
จุลชีววิทยา
วัสดุศาสตร
ชีวเคมี
วิทยาศาสตรทางทะเล
เคมีวิศวกรรม
คณิตศาสตร
ฟสิกส
ธรณีวิทยา
เทคโนโลยีทางอาหารและเทคโนโลยีทางชีวภาพ
เลือกสาขาเทคโนโลยีทางอาหาร
เทคโนโลยีทางอาหารและเทคโนโลยีทางชีวภาพ
เลือกสาขาเทคโนโลยีทางชีวภาพ

คุณวุฒิทาง
การอาหาร, วิทยาศาสตรการอาหาร,
เทคโนโลยีทางอาหาร
ชีววิทยา
การเกษตร, ชีววิทยา, สัตววิทยา
วิทยาศาสตรทั่วไป
การเกษตร, ชีววิทยา, พฤกษศาสตร
ชีววิทยา, พันธุศาสตร
ชีววิทยา, จุลชีววิทยา
เคมีเทคนิค, วัสดุศาสตร
ชีววิทยา, เคมี, ชีวเคมี
ชีววิทยา, วิทยาศาสตรทางทะเล
เคมี, วิศวกรรมเคมี, เคมีวิศวกรรม
คณิตศาสตร
ฟสิกส
ธรณีวิทยา
วิทยาศาสตรการอาหาร, การอาหาร,
เทคโนโลยีทางอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ

จฬ. - 33

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

21
22

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

23
24

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

25 ประกาศนียบัตรชั้นสูง
26 * ประกาศนียบัตรชั้นสูง

27
28
29

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

30
31 *
32
33

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
เคมีเทคนิค
วิชาเอก Chemical Engineering
เคมีเทคนิค
เคมีเทคนิค
วิชาเอกเทคโนโลยีทางอาหาร
เทคนิคการแพทย
เคมีเทคนิค
วิชาเอก Ceramic Technology
ฟสิกสออปติกส
นิวเคลียรเทคโนโลยี

เทคโนโลยีทางชีวภาพ
ชีวเคมี
วิทยาศาสตรพอลิเมอรประยุกตและเทคโนโลยีสิ่งทอ
วิทยาศาสตรทางทะเล
จุลชีววิทยาทางการแพทย
จุลชีววิทยาทางการแพทย
ปโตรเคมีและวิทยาศาสตรพอลิเมอร

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

วิศวกรรมเคมี, เคมีเทคนิค
เคมี, เคมีเทคนิค
เคมีเทคนิค
เทคนิคการแพทย
วัสดุศาสตร, เคมีเทคนิค
ฟสิกส
นิวเคลียรเทคโนโลยี

เทคโนโลยีชีวภาพ
เคมี, ชีวเคมี
วัสดุศาสตร, วิทยาศาสตรพอลิเมอรประยุกตและเทคโนโลยีสิ่งทอ
วิทยาศาสตรทางทะเล
จุลชีววิทยา, จุลชีววิทยาทางการแพทย
จุลชีววิทยา, จุลชีววิทยาทางการแพทย
ปโตรเคมีและวิทยาศาสตรพอลิเมอร

จฬ. - 34

หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี
(รับหลายพื้นฐาน * )
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

(รับหลายพื้นฐาน * )

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

34 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สรีรวิทยา

สรีรวิทยา

35
36
37
38

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

39
40

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปโตรเคมี
วิทยาศาสตรโพลิเมอร
พันธุศาสตร
จุลชีววิทยา
แขนงวิชาจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
เคมี
เทคโนโลยีการอาหาร

41
42
43

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีเทคนิค
ธรณีวิทยา
ฟสิกส (ฟสิกสนิวเคลียร)

44
45
46

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยา
พฤกษศาสตร
วิทยาศาสตรสภาวะแวดลอม

47
48
49

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สมุทรศาสตรสกายะและเคมี
สัตววิทยา
เทคโนโลยีทางภาพ

ปโตรเคมี
วิทยาศาสตรโพลิเมอร
ชีววิทยา, พันธุศาสตร
ชีววิทยา, จุลชีววิทยา,
จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
เคมี
วิทยาศาสตรการอาหาร,
เทคโนโลยีการอาหาร
เคมี, เคมีเทคนิค
ธรณีวิทยา
ฟสิกส, ฟสิกสนิวเคลียร,
นิวเคลียรฟสิกส
ชีววิทยา
พฤกษศาสตร, ชีววิทยา
สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม,
วิทยาศาสตรสภาวะแวดลอม
เคมี, สมุทรศาสตรสกายะและเคมี
ชีววิทยา, สัตวศาสตร, สัตววิทยา
เทคโนโลยีทางภาพ

จฬ. - 35

หมายเหตุ
หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน * )
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

50
51
52
53

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคณนา
เทคโนโลยีเซรามิก
ฟสิกส
จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

คณิตศาสตร
ฟสิกส
สรีรวิทยา
วิทยาศาสตรทางทะเล
เคมี
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรชีวภาพ
เคมีเทคนิค
เทคโนโลยีทางอาหาร
ชีวเคมี

คุณวุฒิทาง
คณิตศาสตร, วิทยาการคณนา
วัสดุศาสตร, เทคโนโลยีเซรามิก
ฟสิกส
ชีววิทยา, จุลชีววิทยา,
จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
คณิตศาสตร
ฟสิกส
สรีรวิทยา
วิทยาศาสตรทางทะเล
เคมี
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรชีวภาพ
เคมี, เคมีเทคนิค
การอาหาร, เทคโนโลยีทางอาหาร
ชีววิทยา, เคมี, ชีวเคมี

หมายเหตุ

สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร
1*

ประกาศนียบัตรวิชาคอมพิวเตอรไซแอนด

-

คอมพิวเตอรไซแอนด

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

-

วิศวกรรมศาสตร

จฬ. - 36

หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(หลักสูตรที่รับรองกอนป พ.ศ.2518)

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา
(วิชาเอก Transportation)
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

6
7
8
9
10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

12
13
14

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสุขาภิบาล
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมสํารวจ
วิศวกรรมอุตสาหการ
(วิศวกรรมเคมีอุตสาหการ)
วิศวกรรมโยธา
(วิชาเอก Hydraulic)
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมธรณีวิทยาเหมืองแร

15

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเหมืองแร

คุณวุฒิทาง
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา,
วิศวกรรมการขนสง
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร,
วิศวกรรมโทรคมนาคม,
วิศวกรรมอิเลคทรอนิคส
วิศวกรรมศาสตร,
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสุขาภิบาล
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสํารวจ
วิศวกรรมศาสตร,
วิศวกรรมอุตสาหกรรมเคมี, เคมีเทคนิค
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา,
วิศวกรรมชลประทาน
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเหมืองแร,
วิศวกรรมธรณีวิทยาเหมืองแร
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเหมืองแร
จฬ. - 37

หมายเหตุ

สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

16
17
18

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมปโตรเลียม
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
วิศวกรรมโลหการ

19
20

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

21
22
23
24
25
26

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรชั้นสูง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมอุตสาหการ
(วิศวกรรมโรงงานอุตสาหกรรม)
วิศวกรรมยานยนต
วิศวกรรมเหมืองแร
วิศวกรรมเรือ
วิศวกรรมโลหการ
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟา

27

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิศวกรรมสุขาภิบาล

คุณวุฒิทาง
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมปโตรเลียม
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโลหการ,
เคมีเทคนิค
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมศาสตร,
วิศวกรรมอุตสาหกรรมโรงงาน
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมยานยนต
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเหมืองแร
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเรือ
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโลหการ
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

วิศวกรรมศาสตร,
วิศวกรรมสุขาภิบาล

จฬ. - 38

หมายเหตุ

(หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)
(หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)
(หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูง
สาขาวิศวกรรมไฟฟา
ทบวงมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
ปดหลักสูตรเมื่อ 22 มิถุนายน 2538
(หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูง
สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

28

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิศวกรรมความปลอดภัย

วิศวกรรมศาสตร,
วิศวกรรมความปลอดภัย

29
30
31
32
33

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ
นิวเคลียรเทคโนโลยี
นิวเคลียรเทคโนโลยี
วิทยาการคอมพิวเตอร
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

34
35

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมปโตรเลียม
วิศวกรรมเคมี

36
37
38
39
40
41
42
43

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโลหการ
วิศวกรรมแหลงน้ํา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมสุขาภิบาล
เทคโนโลยีโพลิเมอร

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
นิวเคลียรเทคโนโลยี
นิวเคลียรเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร
วิศวกรรมศาสตร,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมปโตรเลียม
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี,
เคมีเทคนิค,
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโลหการ
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมแหลงน้ํา
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสุขาภิบาล
วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีโพลิเมอร
จฬ. - 39

หมายเหตุ
(หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)
ทบวงมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
ปดหลักสูตรตั้งแตปการศึกษา 2544
เปนตนไป
(หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)
(หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)

(หลักสูตรนานาชาติ)

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

44

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

นิวเคลียรเทคโนโลยี

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมสํารวจ
วิศวกรรมเหมืองแร
เทคโนโลยีปโตรเคมี
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมแหลงน้ํา
วิศวกรรมนิวเคลียร

คุณวุฒิทาง
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมนิวเคลียร,
นิวเคลียรเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสํารวจ
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเหมืองแร
วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีปโตรเคมี
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมแหลงน้ํา
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมนิวเคลียร

หมายเหตุ

สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

คณะศิลปกรรมศาสตร
1
2
3
4
5

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

นฤมิตศิลป
ทัศนศิลป
ดุริยางคศิลป
นาฏศิลป
ดุริยางคศิลป
วิชาเอกดุริยางคศิลปตะวันตก

ศิลปกรรม, นฤมิตศิลป
ศิลปกรรม, ทัศนศิลป
ศิลปกรรม, ดุริยางศิลป
ศิลปกรรม, ศิลปการละคร, นาฏศิลป
ศิลปกรรม, ดุริยางคศิลป,
ดุริยางคศิลปตะวันตก
จฬ. - 40

สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
6
7
8
9

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
นฤมิตศิลป
นฤมิตศิลป
นาฏยศิลปไทย
ดุริยางคไทย

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

ศิลปกรรม, นฤมิตศิลป
ศิลปกรรม, นฤมิตศิลป
ศิลปการละคร, นาฏยศิลปไทย
ดุริยางคศิลป, ดุริยางคไทย

คณะเศรษฐศาสตร
1
2

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตรการเงินและการคลัง

เศรษฐศาสตร
เศรษฐศาสตร, การคลัง,
เศรษฐศาสตรการเงินและการคลัง
เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรพัฒนาการ
เศรษฐศาสตร,
เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ

3
4

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตรพัฒนาการ
เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ

5

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตรปริมาณวิเคราะห

เศรษฐศาสตร,
เศรษฐศาสตรปริมาณวิเคราะห

6

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตรทฤษฎี

เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรทฤษฎี

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตรสาธารณสุข

เศรษฐศาสตรสาธารณสุข

8

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตรการเงินและการคลัง

เศรษฐศาสตร, การคลัง,
เศรษฐศาสตรการเงินและการคลัง

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม,
เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
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(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

(หลักสูตรนานาชาติ)

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

10

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตรและการเงินระหวางประเทศ

เศรษฐศาสตร,
เศรษฐศาสตรและการเงินระหวางประเทศ

11

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ

เศรษฐศาสตร,
เศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ

12

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร

เศรษฐศาสตร

13

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

14

ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เศรษฐศาสตร

หมายเหตุ
(หลักสูตรนานาชาติ)
เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ)

เศรษฐศาสตร
เศรษฐศาสตร

(หลักสูตรนานาชาติ)

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
1
2

ปริญญาการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต
ปริญญาภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต

-

การออกแบบอุตสาหกรรม

(หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

-

สถาปตยกรรมศาสตร,
ภูมิสถาปตยกรรมศาสตร

(หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
เดิมชื่อสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม
(หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
(หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
(หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

3
4
5

ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ผังเมือง
สถาปตยกรรมศาสตร
ศิลปกรรม

6
7

ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปตยกรรมภายใน

ผังเมือง
สถาปตยกรรมศาสตร
สถาปตยกรรมศาสตร,
ออกแบบผลิตภัณฑ, ศิลปกรรม,
สถาปตยกรรมศาสตร
สถาปตยกรรมศาสตร,สถาปตยกรรมภายใน
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(หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
(หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

8
9
10

ปริญญาเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาผังเมืองมหาบัณฑิต
ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต

11

ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต

12

ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาสถาปตยกรรม
บัณฑิต
ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาเคหการ
บัณฑิต
ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองดุษฎี- การวางแผนภาคและเมือง
บัณฑิต

13
14
15

-

คุณวุฒิทาง

การวางผังเมือง

เคหพัฒนศาสตร
ผังเมือง
ผังเมือง, การวางผังเมือง

การวางแผนภาค

ผังเมือง, การวางแผนภาค

สถาปตยกรรมศาสตร, สถาปตยกรรม

(หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)
(หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)
(หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)
เริ่มใชปการศึกษา 2528
เดิมชื่อปริญญาการผังเมืองมหาบัณฑิต
(หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)
เริ่มใชปการศึกษา 2528
เดิมชื่อปริญญาการผังเมืองมหาบัณฑิต
(หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป)

สถาปตยกรรมศาสตร, เคหการ

(หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป)

สถาปตยกรรมศาสตร

(หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป)

การวางแผนภาคและเมือง

คณะสหเวชศาสตร
1
2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กายภาพบําบัด
เทคนิคการแพทย

หมายเหตุ

กายภาพบําบัด
วิทยาศาสตรการแพทย, เทคนิคการแพทย

คณะสัตวแพทยศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

1
2*

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

สัตวศาสตร

3*
4*
5*
6*
7*
8*

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การปรับปรุงพันธุสัตว
สัตวแพทยสาธารณสุข
สรีรวิทยาการสัตว
พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย
วิทยาการสืบพันธุสัตว
ศัลยศาสตรทางสัตวแพทย

คุณวุฒิทาง
สัตวศาสตร
สัตวแพทยศาสตร

-

การปรับปรุงพันธุสัตว
สัตวแพทยสาธารณสุข
สรีรวิทยาการสัตว
พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย
สัตวแพทยศาสตร, วิทยาการสืบพันธุสัตว
สัตวแพทยศาสตร,
ศัลยศาสตรทางสัตวแพทย

หมายเหตุ
เฉพาะผูสําเร็จการศึกษาตั้งแต
ปการศึกษา 2544 เปนตนไป
หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน * )
หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน * )
หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน * )
หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน * )
(สพ.บ. + 2 ป)
(สพ.บ. + 2 ป)

คณะอักษรศาสตร
1

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาบาลีและสันสกฤต

2

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาสเปน

3

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

4

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีนกลาง

อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร,
ภาษาบาลีและสันสกฤต
อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาสเปน
อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาไทย
อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาจีนกลาง
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สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

5

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาญี่ปุน

6

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ปรัชญา

7

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

8

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ศิลปการละคร

9

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาเยอรมัน

10

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาอิตาเลียน

11

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

สารนิเทศศึกษา

12

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

13

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร

14

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร

คุณวุฒิทาง
อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาญี่ปุน
อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ปรัชญา
อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาฝรั่งเศส
อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ศิลปการละคร
อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาเยอรมัน
อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาอิตาเลียน
อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, สารนิเทศศึกษา
อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ
อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร
อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร
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หมายเหตุ
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

15

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร

16
17

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต
ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร
ภาษาบาลีและสันสกฤต

18
19
20
21
22

ประกาศนียบัตรชั้นสูง
ประกาศนียบัตรชั้นสูง
ประกาศนียบัตรชั้นสูง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ภาษาไทย
ประวัติศาสตร
บรรณารักษศาสตร
ศิลปการละคร
การแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

คุณวุฒิทาง
อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร,
บรรณารักษศาสตร
อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, คณิตศาสตร
อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร,
ภาษาบาลีและสันสกฤต
ภาษาไทย
ประวัติศาสตร
บรรณารักษศาสตร
ศิลปการละคร
อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร,
การแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

23 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร

24
25

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร
ภาษาบาลีและสันสกฤต

26

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร, บรรณารักษศาสตร
อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร,
ภาษาบาลีและสันสกฤต
อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ
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หมายเหตุ

(หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)
(หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)
(หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)
(หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)
(หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)
ทบวงมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
ปดหลักสูตรเมื่อ 20 ตุลาคม 2541
(หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาโท)
ทบวงมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
ปดหลักสูตรเมื่อ 20 ตุลาคม 2541

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

27

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาไทย

อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาไทย
มนุษยศาสตร, ปรัชญา
มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร
อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาฝรั่งเศส
อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาเยอรมัน

28
29
30

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญา
ประวัติศาสตร
ภาษาตะวันตก (ภาษาฝรั่งเศส)

31

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาเยอรมัน

32

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร

33
34
35

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ไทยศึกษา
ภูมิศาสตร
ภาษาและวัฒนธรรมไทย

36

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาศาสตร

37

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

วรรณคดีเปรียบเทียบ

มนุษยศาสตร, บรรณารักษศาสตร,
สารนิเทศศาสตร, บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
มนุษยศาสตร, ไทยศึกษา
มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร
อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร,
ภาษาและวัฒนธรรมไทย
อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาศาสตร
อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, วรรณคดีเปรียบเทียบ
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หมายเหตุ

สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

38

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาจีน

39

ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส

40

ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ภาษาไทย

41

ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญา

42

ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ภาษาศาสตร

43

ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ประวัติศาสตร

คุณวุฒิทาง
อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาจีน
อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร,
ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาไทย
มนุษยศาสตร, ปรัชญา
อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาศาสตร,
มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร

หมายเหตุ

สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีปโตรเคมี

เทคโนโลยีปโตรเคมี

(หลักสูตรนานาชาติ)

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรพอลิเมอร

วัสดุศาสตร, วิทยาศาสตรพอลิเมอร

(หลักสูตรนานาชาติ)

3

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิทยาศาสตรพอลิเมอร

วัสดุศาสตร, วิทยาศาสตรพอลิเมอร

(หลักสูตรนานาชาติ)

4

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เทคโนโลยีปโตรเคมี

เทคโนโลยีปโตรเคมี

(หลักสูตรนานาชาติ)

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
1

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

-

บริหารธุรกิจ,พาณิชยศาสตร

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

สถาบันสมทบ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
1*

ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล

-

ผูชวยพยาบาล
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(หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน)

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
2

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
-

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

การพยาบาล

บัณฑิตวิทยาลัย
1
2*
3
4

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

การศึกษานอกระบบโรงเรียน
สรีรวิทยา
ยุโรปศึกษา
จุลชีววิทยาทางการแพทย

การศึกษา, การศึกษานอกระบบโรงเรียน
สรีรวิทยา
ยุโรปศึกษา
จุลชีววิทยา, จุลชีววิทยาทางการแพทย

หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน * )
(หลักสูตรนานาชาติ)

วิทยาลัยการสาธารณสุข
1

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาระบบสาธารณสุข

สาธารณสุขศาสตร,
การพัฒนาระบบสาธารณสุข
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(หลักสูตรนานาชาติ)

