
มีคณะวิชาทั้งหมด 16 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะเทคนิคการแพทย คณะเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร 
คณะเภสัชศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร และคณะสาธารณสุขศาสตร

การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน มีดังนี้

1. ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.1 ขั้น 4,100 บาท

2. ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.1 ขั้น 4,700 บาท

3. ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.2 
    ขั้น 5,180 บาท

4. ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.2 
    ขั้น 5,180 บาท

5. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.3 ขั้น 6,360 บาท

6. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.3 ขั้น 7,040 บาท

7. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.4 ขั้น 8,190 บาท

3. มหาวิทยาลัยขอนแกน
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8. ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.4 ขั้น 7,780 บาท

9. ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สําหรับผูสําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2544 เปนตนไป) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.4 ขั้น 8,190 บาท

10. ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 7,780 บาท

11. ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (สําหรับผูสําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2536 เปนตนไป) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
      ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 8,190 บาท

12. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.3 ขั้น 7,040 บาท

13. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ + ประสบการณ 1 ป ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.4 ขั้น 8,610 บาท

14. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
      อันดับ ท.4 ขั้น 8,610 บาท

15. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.4 ขั้น 7,780 บาท

16. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
      16.1 ผูมีพื้นความรู วท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือน อันดับ ท.4 ขั้น 7,780 บาท
      16.2 ผูมีพื้นความรู ภ.บ. (หลักสูตร 5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือน อันดับ ท.4 ขั้น 8,190 บาท
      16.3 ผูมีพื้นความรู พ.บ., ท.บ. , สพ.บ. (หลักสูตรเดิม) ไดรับอัตราเงินเดือน อันดับ ท.4 ขั้น 8,610 บาท
      16.4 ผูมีพื้นความรู พ.บ. และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม, ท.บ. และ สพ.บ. (หลักสูตรใหม) ไดรับอัตราเงินเดือน อันดับ ท.4 ขั้น 9,040 บาท
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17. ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
      17.1 ผูมีพื้นความรู วท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือน อันดับ ท.4 ขั้น 7,780 บาท
      17.2 ผูมีพื้นความรู ภ.บ. (หลักสูตร 5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือน อันดับ ท.4 ขั้น 8,190 บาท
      17.3 ผูมีพื้นความรู พ.บ., ท.บ., สพ.บ. (หลักสูตรเดิม) ไดรับอัตราเงินเดือน อันดับ ท.4 ขั้น 8,610 บาท
      17.4 ผูมีพื้นความรู พ.บ. และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และ ท.บ. (หลักสูตรใหม) ไดรับอัตราเงินเดือน อันดับ ท.4 ขั้น 9,040 บาท

18. ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจาก ภ.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.4 ขั้น 8,610 บาท

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

20. ปริญญาเอก หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโท ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.5 ขั้น 10,600 บาท
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
1 ปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต สงเสริมการเกษตร การเกษตร, สงเสริมการเกษตร หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต กีฏวิทยา การเกษตร, ชีววิทยา, กีฏวิทยา
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรทั่วไป การเกษตร, เกษตรทั่วไป เดิมชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทางเกษตร
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ปฐพีศาสตร การเกษตร, ปฐพีวิทยา,  ปฐพีศาสตร เดิมชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

ทางเกษตร
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ประมง การประมง
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พืชไร การเกษตร, พืชไร
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พืชสวน การเกษตร, พฤกษศาสตร, ชีววิทยา, พืชสวน
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต โรคพืชวิทยา การเกษตร, โรคพืช, โรคพืชวิทยา
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรการเกษตร การเกษตร, เศรษฐศาสตร, 

เศรษฐศาสตรการเกษตร
10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรเกษตร การเกษตร, เศรษฐศาสตร, 

เศรษฐศาสตรเกษตร
11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สงเสริมการเกษตร การเกษตร, สงเสริมการเกษตร
12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร การเกษตร, สัตวศาสตร, ชีววิทยา เดิมชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

ทางเกษตร
13 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

(เกษตรศาสตร)
กีฏวิทยา การเกษตร, ชีววิทยา, กีฏวิทยา

คณะเกษตรศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
14 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

(เกษตรศาสตร)
เกษตรทั่วไป การเกษตร, เกษตรทั่วไป

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

ปฐพีศาสตร การเกษตร, ปฐพีวิทยา, ปฐพีศาสตร

16 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

พืชไร การเกษตร, พฤกษศาสตร, ชีววิทยา, พืชไร

17 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

พืชสวน การเกษตร, พฤกษศาสตร, ชีววิทยา, พืชสวน

18 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

โรคพืชวิทยา การเกษตร, โรคพืช, โรคพืชวิทยา

19 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

สัตวศาสตร การเกษตร, สัตวศาสตร

20 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตทางเกษตร พืชศาสตร การเกษตร, พฤกษศาสตร, ชีววิทยา, 
พืชศาสตร

21 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตทางเกษตร อารักขาพืช การเกษตร, พฤกษศาสตร, ชีววิทยา,
อารักขาพืช

ตอมาเปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) 
สาขากีฏวิทยาและโรคพืช

22* ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิจัยระบบการทําฟารม การวิจัยระบบการทําฟารม
23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กีฏวิทยา การเกษตร, กีฏวิทยา
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
24 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม การเกษตร, 

ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม
25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปฐพีศาสตร ปฐพีวิทยา, ปฐพีศาสตร
26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชศาสตร การเกษตร, พืชศาสตร
27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชสวน การเกษตร, พืชสวน
28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โรคพืชวิทยา การเกษตร, โรคพืช, โรคพืชวิทยา
29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สงเสริมการเกษตร การเกษตร, สงเสริมการเกษตร
30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตวศาสตร สัตวศาสตร
31 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปฐพีศาสตร ปฐพีวิทยา, ปฐพีศาสตร

1* ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย ไมระบุสาขาวิชาเอก ผูชวยทันตแพทย หลักสูตร 1 ป หลังมัธยมศึกษาตอนปลาย
2* ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร
3* ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริทันตวิทยา ทันตแพทยศาสตร, ปริทันตวิทยา ท.บ.+ใบประกอบฯ+ประสบการณ1 ป+1ป
4* ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิทยาเอนโดดอนต ทันตแพทยศาสตร, วิทยาเอนโดดอนต ทบ.+ปฏิบัติงานฯ1ป+1ป
5* ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมจัดฟน ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมจัดฟน ท.บ.+2ป
6* ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตสาธารณสุข ทันตแพทยศาสตร, ทันตสาธารณสุข ท.บ.+2ป

1* ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร
การแพทย

ไมระบุสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตรการแพทย, 
พนักงานวิทยาศาสตรการแพทย

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบําบัด กายภาพบําบัด

คณะทันตแพทยศาสตร

คณะเทคนิคการแพทย
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย
4* ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารหองปฏิบัติการคลินิก การบริหารหองปฏิบัติการคลินิก หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร, การอาหาร, 
เทคโนโลยีอาหาร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีธรณี ธรณีวิทยา, เทคโนโลยีธรณี
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีพลังงาน
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีการผลิต
6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีธรณี ธรณีวิทยา, เทคโนโลยีธรณี
7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร, เทคโนโลยีอาหาร

1* ประกาศนียบัตรวิชาผูชวยพยาบาล ไมระบุสาขาวิชาเอก การสาธารณสุขสาขาผูชวยพยาบาล, 
ผูชวยพยาบาล

หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน

2* ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและ
ผดุงครรภ

ไมระบุสาขาวิชาเอก การพยาบาลและผดุงครรภ หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก การพยาบาล เดิมชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพยาบาล

คณะเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร

มข.- 7



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พยาบาล การพยาบาล เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเปน

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต พยาบาล การพยาบาล เดิมชื่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

(พยาบาล)
6 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการพยาบาล การพยาบาล, การบริหารการพยาบาล
7 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลครอบครัว การพยาบาล, การพยาบาลครอบครัว
8 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลชุมชน การพยาบาล, การพยาบาลชุมชน
9 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผูใหญ การพยาบาล, การพยาบาลผูใหญ

10 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การพยาบาล, 
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

1* ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร
การแพทย

ไมระบุสาขาวิชาเอก พนักงานวิทยาศาสตรการแพทย รับรองกอนป 2518 / หลักสูตร 1 ป 
หลังมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เวชนิทัศน เวชนิทัศน หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
3* ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร แพทยศาสตร
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรการแพทย
5* ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร

การแพทยคลีนิค
กุมารเวชศาสตร กุมารเวชศาสตร หลักสูตร พ.บ.+1ป

6* ประกาศนียบัตรบัณฑิต เซลลวิทยาการแพทย เซลลวิทยาการแพทย ปริญญาตรี+1ป

คณะแพทยศาสตร

มข.- 8



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
7* ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง

วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
กุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร, กุมารเวชศาสตร พ.บ.+ใบประกอบฯ+1ป

8* ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

จักษุวิทยา แพทยศาสตร, จักษุวิทยา พ.บ.+ใบประกอบฯ+1ป

9* ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

วิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร, วิสัญญีวิทยา พ.บ.+ใบประกอบฯ+1ป

10* ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ศัลยศาสตร แพทยศาสตร, ศัลยศาสตร พ.บ.+ใบประกอบฯ+1ป

11* ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร, สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา พ.บ.+ใบประกอบฯ+1ป

12* ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา หลักสูตร พ.บ.+1ป

13* ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ออรโทปดิกส แพทยศาสตร, ออรโทปดิกส พ.บ.+ใบประกอบฯ+1ป

14* ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

อายุรศาสตร แพทยศาสตร, อายุรศาสตร พ.บ.+ใบประกอบฯ+1ป

15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กายวิภาคศาสตร วิทยาศาสตรการแพทย, กายวิภาคศาสตร
16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยาทางการแพทย จุลชีววิทยา, จุลชีววิทยาทางการแพทย
17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมีทางการแพทย ชีวเคมี, ชีวเคมีทางการแพทย
18* ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปรสิตวิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา, ปรสิตวิทยา หลักสูตร 2 ป /  รับหลายพื้นฐาน

มข.- 9



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
19* ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวิทยา เภสัชวิทยา หลักสูตร 2 ป / รับหลายพื้นฐาน
20* ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สรีรวิทยาทางการแพทย วิทยาศาสตรการแพทย, 

สรีรวิทยาทางการแพทย
หลักสูตร 2 ป / รับหลายพื้นฐาน

1* ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก เภสัชศาสตร
2* ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมคลินิก เภสัชศาสตร, เภสัชกรรมคลินิก

1* ประกาศนียบัตรบัณฑิต อาสาสมัครพัฒนาชนบท การพัฒนาชนบท หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชน
3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและสนเทศศาสตร บรรณารักษศาสตร, บรรณารักษศาสตรและ

สนเทศศาสตร
เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร

บรรณารักษศาสตร, 
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร

เดิมชื่อสาขาบรรณารักษศาสตรและ
สนเทศศาสตร

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, 
ภาษาไทย

6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, 
ภาษาฝรั่งเศส

7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, 
ภาษาอังกฤษ

คณะเภสัชศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มข.- 10



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
8 ปริญญาการจัดการการพัฒนาชนบท

มหาบัณฑิต
ไมระบุสาขาวิชาเอก การพัฒนาชุมชน, การจัดการการพัฒนาชนบท หลักสูตรนานาชาติ

9 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการพัฒนา การบริหาร, การบริหารการพัฒนา
10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร บรรณารักษศาสตร, สารนิเทศศาสตร, 

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาสังคม สังคมวิทยา, พัฒนาสังคม
12 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สังคมวิทยาการพัฒนา สังคมวิทยา, สังคมวิทยาการพัฒนา
13 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต พัฒนศาสตร พัฒนศาสตร

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การเงิน เดิมอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, การจัดการ, 

การจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก บริหารธุรกิจ
4 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี เคมี
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา จุลชีววิทยา, ชีววิทยา
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีวเคมี เคมี, ชีววิทยา, ชีวเคมี

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร

มข.- 11



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา โปรแกรมจุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา เดิมรับรองไมแยกโปรแกรม
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา โปรแกรมชีววิทยา ชีววิทยา, ชีววิทยาทั่วไป เดิมรับรองไมแยกโปรแกรม
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา โปรแกรมพันธุศาสตร ชีววิทยา, พันธุศาสตร เดิมรับรองไมแยกโปรแกรม
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา โปรแกรมวิชาพฤกษศาสตร ชีววิทยา, พฤกษศาสตร เดิมรับรองไมแยกโปรแกรม

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา โปรแกรมวิทยาศาสตรสภาวะ-
แวดลอม

ชีววิทยา, วิทยาศาสตรสภาวะแวดลอม เดิมรับรองไมแยกโปรแกรม

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา โปรแกรมสัตววิทยา ชีววิทยา, สัตววิทยา เดิมรับรองไมแยกโปรแกรม
12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ธรณีวิทยา ธรณีวิทยา
13 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยา, สิ่งแวดลอม, 

นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม
14 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พฤกษศาสตร พฤกษศาสตร, ชีววิทยา
15 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส
16 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร
17 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ สถิติ
18 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตววิทยา สัตววิทยา, ชีววิทยา
19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร
20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี เคมี
21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมี เคมี, ชีววิทยา, ชีวเคมี
22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา

มข.- 12



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส
24 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถิติประยุกต สถิติ, สถิติประยุกต

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเกษตร
2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,วิศวกรรม

คอมพิวเตอร
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรมศาสตร, เครื่องจักรกลเกษตร

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา เดิมชื่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหา-

บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟาและระบบ)
12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟาและระบบ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา, 

วิศวกรรมไฟฟาและระบบ
13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา หมวดวิศวกรรมโครงสราง วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร

มข.- 13



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา หมวดวิศวกรรมทรัพยากร

แหลงน้ํา
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ประติมากรรม ศิลปกรรม, ประติมากรรม
2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป ศิลปกรรม, ออกแบบนิเทศศิลป
3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดนตรีสากล ดนตรี, ดุริยางคศิลป, ดนตรีสากล
4 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จิตรกรรม ศิลปกรรม, จิตรกรรม
5 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดนตรีไทย ดนตรี, ดุริยางคศิลป, ดนตรีไทย

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา การศึกษา, การประถมศึกษา
2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การมัธยมศึกษา วิชาเอกการสอน

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
การศึกษา, การมัธยมศึกษา, 
การสอนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร

3 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา การศึกษา, 
การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา

4 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา การศึกษา, พลศึกษา
5 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา การศึกษา, ศิลปกรรม, ศิลปศึกษา หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
6 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา การศึกษา, ศิลปกรรม, ศิลปศึกษา
7 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา การศึกษา, สังคมศึกษา
8 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การแนะแนวและใหคําปรึกษา การศึกษา, การแนะแนวและใหคําปรึกษา
9 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา การศึกษา, การบริหารการศึกษา

คณะศิลปกรรมศาสตร

คณะศึกษาศาสตร

มข.- 14



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
10 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การประถมศึกษา การศึกษา, การประถมศึกษา
11 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การศึกษา, การวัดผลการศึกษา, 

การวัดและประเมินผลการศึกษา
12 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษา การศึกษา, จิตวิทยา, จิตวิทยาการศึกษา
13 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา การศึกษา, โสตทัศนศึกษา, 

เทคโนโลยีการศึกษา
14 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พลศึกษา การศึกษา, พลศึกษา
15 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนศึกษาศาสตร การศึกษา, พัฒนศึกษาศาสตร
16 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา การศึกษา, วิทยาศาสตรการศึกษา
17 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน การศึกษา, หลักสูตรและการสอน

1* ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรม สถาปตยกรรมศาสตร, สถาปตยกรรม หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
2* ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

1* ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สัตวแพทยศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุข การพยาบาลสาธารณสุข, 
สาธารณสุขศาสตร, สาธารณสุข

เปลี่ยนสาขาวิชาเปนสาธารณสุขศาสตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สาธารณสุขศาสตร)

วิทยาศาสตรสุขาภิบาล สาธารณสุขศาสตร, วิทยาศาสตรสุขาภิบาล

คณะสาธารณสุขศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

คณะสัตวแพทยศาสตร

มข.- 15



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(สาธารณสุขศาสตร)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขศาสตร, 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาธารณสุขศาสตร หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป และหลักสูตร 4 ป

เทียบเขา

5 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ชีวสถิติ สถิติ, ชีวสถิติ หลักสูตร 2 ป /  รับพื้นหลายพื้นฐาน

6 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดลอม สาธารณสุขศาสตร, สิ่งแวดลอม,
อนามัยสิ่งแวดลอม

มข.- 16




