
             คณะเวชศาสตรเขตรอน    คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   คณะสาธารณสุขศาสตร    คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร    โครงการศึกษานานาชาติ  
             ศูนยฝกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน        สถาบันวิจัยประชากรและสังคม        สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท   
             สถาบันวิจัยโภชนาการ         สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี       สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฏเกลา  
             และวิทยาลัยดุริยางคศิลป                                                                                                                      

                           6.  ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภ  หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
                                6.1  ผูมีพื้นความรูอนุปริญญาทางการพยาบาล ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  6,020  บาท
                                6.2  ผูมีพื้นความรูปริญญาตรีทางการพยาบาล ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,040  บาท

                           5.  ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

                           3.  ประกาศนียบัตร หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.1  ขั้น  4,700  บาท
                           4.  ประกาศนียบัตร หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,180  บาท

                                 ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,740  บาท

                           การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล  มีดังนี้
                           1.  ประกาศนียบัตร หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.1  ขั้น  4,100  บาท
                           2.  ประกาศนียบัตร หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.1  ขั้น  4,300  บาท

8.  มหาวิทยาลัยมหิดล
                                       มีคณะวิชาทั้งหมด    20    คณะ     คือ         คณะทันตแพทยศาสตร         คณะเทคนิคการแพทย         คณะพยาบาลศาสตร
             คณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลรามาธิบดี  /  คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล        คณะเภสัชศาสตร        คณะวิทยาศาสตร       คณะวิศวกรรมศาสตร      
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              13.  ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (สําหรับผูสําเร็จการศึกษา พ.ศ.2536 เปนตนไป) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                      ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,190  บาท

              11.  ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานโรงพยาบาล หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
                     11.1  ผูมีพื้นความรูวิทยาศาสตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,040  บาท
                     11.2  ผูมีพื้นความรูแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

              12.  ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
                     อันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท

                               ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,610  บาท

                8.  ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,040  บาท

              10.  ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
                     อันดับ  ท.3  ขั้น  7,040  บาท

                9.  ประกาศนียบัตรวิสัญญีวิทยาพยาบาล หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
                     9.1  ผูมีพื้นความรูประกาศนียบัตรพยาบาล ผดุงครรภ และอนามัย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,740  บาท
                     9.2  ผูมีพื้นความรูอนุปริญญา หรือเทียบเทา ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  6,020  บาท
                     9.3  ผูมีพื้นความรูปริญญาตรี หรือเทียบเทา ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,040  บาท
                     9.4  ผูมีพื้นความรูประกาศนียบัตรทางการพยาบาล (หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
                            อันดับ  ท.2  ขั้น  5,180  บาท

                7.  ปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตร หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากอนุปริญญาหรือเทียบเทา 
                      ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท
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        14.  ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บา
        15.  ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 
                ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,190  บาท

        16.  ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก  
               หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาแพทยศาตรบัณฑิต หรือทันตแพทยศาตรบัณฑิต  และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและ
               ประสบการณในการประกอบวิชาชีพฯ 1 ป หรือเทียบเทา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,610  บาท

        17.  ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาฟสิกสการแพทย หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
               17.1  ผูมีพื้นความรูวิทยาศาสตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,040  บาท
               17.2  ผูมีพื้นความรูเภสัชศาสตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,720  บาท
               17.3  ผูมีพื้นความรูแพทยศาสตรบัณฑิต หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หรือสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
                        อันดับ  ท.4  ขั้น  8,190  บาท
               17.4  ผูมีพื้นความรูแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม) 
                         ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,610  บาท
        18.  ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
               18.1  ผูมีพื้นความรูแพทยศาสตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,190  บาท
               18.2  ผูมีพื้นความรูแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,610  บาท
        19.  ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากทันตแพทยศาตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือน
                ไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,610  บาท
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            22.  ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท

            24.  ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากทันตแพทยศาตรบัณฑิต หรือแพทยศาสตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,040  บาท
            23.  ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,610  บาท

           21.  ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขทั่วไป สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล  สาขาวิชาการวิจัยสาธารณสุข  
                  สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
                   21.1  ผูมีพื้นความรูเภสัชศาสตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 7,780 บาท
                   21.2  ผูมีพื้นความรูแพทยศาสตรบัณฑิต หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หรือสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
                            อันดับ ท.4 ขั้น 8,190 บาท
                   21.3  ผูมีพื้นความรูแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม) 
                             ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 8,610 บาท

           20.  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการระบาดทางการแพทย/ปริญญาการบริหารสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต 
                  หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
                   20.1  ผูมีพื้นความรูวิทยาศาสตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท
                   20.2  ผูมีพื้นความรูแพทยศาสตรบัณฑิต หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หรือสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
                            อันดับ  ท.4  ขั้น  8,190  บาท
                   20.3  ผูมีพื้นความรูแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม) 
                             ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,610  บาท
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            26.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

            27.  ปริญญาเอก หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโท  หรือหลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากปริญญาตรี ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
                   อันดับ  ท.5   ขั้น  10,600  บาท

                    ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,470  บาท

            25.  ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
                   25.1  ผูมีพื้นความรูวิทยาศาสตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท
                   25.2  ผูมีพื้นความรูเภสัชศาสตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,190  บาท
                   25.3  ผูมีพื้นความรูแพทยศาสตรบัณฑิต หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หรือสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
                            อันดับ  ท.4  ขั้น  8,610  บาท
                   25.4  ผูมีพื้นความรูแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม) 
                             ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,040  บาท
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรชางทันตกรรม                              - ชางทันตกรรม หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
2 ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย                              - ผูชวยทันตแพทย หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
3 ประกาศนียบัตรวิชาชางทันตกรรม                              - ชางทันตกรรม หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
4 ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต                              - ทันตแพทยศาสตร หลักสูตร 6 ป ตอจากมัธยมศีกษาตอนปลาย
5 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-

การแพทยคลีนิค
ศัลยศาสตรชองปาก ทันตแพทยศาสตร,

ศัลยศาสตรชองปาก
(หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ.+ ใบประกอบฯ)
เดิมชื่อสาขาวิชาทันตศัลยศาสตร

6 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

ทันตกรรมจัดฟน ทันตแพทยศาสตร, 
ทันตกรรมจัดฟน

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ)

7 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

ทันตกรรมประดิษฐ ทันตแพทยศาสตร, 
ทันตกรรมประดิษฐ

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ)

8 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

ทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทยศาสตร, 
ทันตกรรมสําหรับเด็ก

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ)

9 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

ทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทยศาสตร, 
ทันตกรรมหัตถการ

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ)

10 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

ทันตรังสีวิทยา ทันตแพทยศาสตร, 
ทันตรังสีวิทยา

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ)

11 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

ทันตศัลยศาสตร ทันตแพทยศาสตร, 
ทันตศัลยศาสตร

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ)
เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาศัลยศาสตรชองปาก

คณะทันตแพทยศาสตร
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12 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-

การแพทยคลีนิค
ปริทันตวิทยา ทันตแพทย, 

ปริทันตวิทยา
(หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ)
เดิมชื่อสาขาวิชาวิทยาเปริโอดอนต

13 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

เอนโดดอนต ทันตแพทยศาสตร, 
เอนโดดอนต

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ)

14 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ทันตกรรมทั่วไป ทันตแพทยศาสตร, 
ทันตกรรมทั่วไป

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ.)

15 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ทันตกรรมประดิษฐ ทันตแพทยศาสตร, 
ทันตกรรมประดิษฐ

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ 1 ป)เดิมชื่อประกาศนียบัตร-
ชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

16 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทยศาสตร, 
ทันตกรรมสําหรับเด็ก

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ 1 ป)เดิมชื่อประกาศนียบัตร-
ชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

17 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทยศาสตร, 
ทันตกรรมหัตถการ

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ 1 ป)เดิมชื่อประกาศนียบัตร-
ชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

18 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ทันตรังสีวิทยา ทันตแพทยศาสตร, 
ทันตรังสีวิทยา

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ 1 ป)เดิมชื่อประกาศนียบัตร-
ชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

19 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ปริทันตวิทยา ทันตแพทยศาสตร, 
ปริทันตวิทยา

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ 1 ป)เดิมชื่อประกาศนียบัตร-
ชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค
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20 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-

วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
วิทยาเอนโดดอนต ทันตแพทยศาสตร, 

วิทยาเอนโดดอนต
(หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ 1 ป)เดิมชื่อประกาศนียบัตร-
ชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

21 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

เวชศาสตรชองปาก ทันตแพทยศาสตร, 
เวชศาสตรชองปาก

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ 1 ป)

22 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ศัลยศาสตรชองปาก ทันตแพทยศาสตร, 
ศัลยศาสตรชองปาก

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ 1 ป)เดิมชื่อประกาศนียบัตร-
ชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

23 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ศัลยศาสตรชองปากและ-
แม็กซิลโลเฟเชียล

ทันตแพทยศาสตร,
ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ 1 ป)

24 ปริญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต                              - ทันตแพทยศาสตร (อัตราเงินเดือนตามขอ 24)
25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยาชองปาก ทันตแพทยศาสตร, ชีววิทยาชองปาก (หลักสูตร 2 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ)
26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมจัดฟน ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมจัดฟน (หลักสูตร 2 ป ตอจาก ท.บ.)
27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมเด็ก ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมเด็ก (หลักสูตร 2 ป ตอจาก ท.บ.)
28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมทั่วไป ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมทั่วไป (หลักสูตร 2 ป ตอจาก ท.บ.)
29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมประดิษฐ ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมประดิษฐ (หลักสูตร 2 ป ตอจาก ท.บ.)
30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมหัตถการ (หลักสูตร 2 ป ตอจาก ท.บ.)
31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตสาธารณสุข ทันตแพทยศาสตร, ทันตสาธารณสุข (หลักสูตร 2  ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ)
32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริทันตวิทยา ทันตแพทยศาสตร, ปริทันตวิทยา (หลักสูตร 2 ป ตอจาก ท.บ.)
33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเอนโดดอนต ทันตแพทยศาสตร, วิทยาเอนโดดอนต (หลักสูตร 2 ป ตอจาก ท.บ.)
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34 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เวชศาสตรชองปาก ทันตแพทยศาสตร, เวชศาสตรชองปาก (หลักสูตร 2 ป ตอจาก ท.บ.)
35 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ทันตสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร, ทันตสาธารณสุข อัตราเงินเดือนตามขอ 19
36 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทันตกรรมจัดฟน ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมจัดฟน (หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.ม. + ใบประกอบฯ)
37 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีววิทยาชองปาก ชีววิทยาชองปาก  

1 ประกาศนียบัตรผูชวยรังสีเทคนิค                              - ผูชวยรังสีเทคนิค (หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน)
2 ประกาศนียบัตรเจาหนาที่วิทยาศาสตร-

การแพทย
                             - วิทยาศาสตรการแพทย (หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

เดิมชื่อประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร-
การแพทย

3 ประกาศนียบัตรเจาหนาที่วิทยาศาสตร-
การแพทย (ปที่ 2)

                             - วิทยาศาสตรการแพทย (หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต รังสีเทคนิค เทคนิคการแพทย, รังสีเทคนิค หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย  
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย (เอกซเรยเทคนิค) เทคนิคการแพทย
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต รังสีเทคนิค เทคนิคการแพทย, 

รังสีเทคนิค
เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคนิคการแพทย) สาขาวิชารังสีเทคนิค

8 ประกาศนียบัตรบัณฑิต อุปกรณเวชศาสตรชันสูตร อุปกรณเวชศาสตรชันสูตร (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป )
9 ประกาศนียบัตรบัณฑิตเทคนิคการแพทย เคมีคลินิก เทคนิคการแพทย, เคมี, เคมีคลินิก (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป )

10 ประกาศนียบัตรบัณฑิตเทคนิคการแพทย จุลชีววิทยาคลินิก เทคนิคการแพทย, จุลชีววิทยา,
จุลชีววิทยาคลินิก

(หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป )

คณะเทคนิคการแพทย
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11 ประกาศนียบัตรบัณฑิตเทคนิคการแพทย จุลทรรศนศาสตรคลินิก เทคนิคการแพทย, จุลทรรศนศาสตรคลินิก (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป )
12 ประกาศนียบัตรบัณฑิตเทคนิคการแพทย ปรสิตวิทยา เทคนิคการแพทย, ชีววิทยา, ปรสิตวิทยา (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป )
13 ประกาศนียบัตรบัณฑิตเทคนิคการแพทย โลหิตวิทยา เทคนิคการแพทย, โลหิตวิทยา (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป )
14 ประกาศนียบัตรบัณฑิตเทคนิคการแพทย วิทยาภูมิคุมกันคลินิก เทคนิคการแพทย, วิทยาภูมิคุมกันคลินิก (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป )
15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย  
16 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย  

1 ประกาศนียบัตรวิชาผูชวยพยาบาล                              - ผูชวยพยาบาล (หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน)
2 ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ                              - การพยาบาลและผดุงครรภ (หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
3 อนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรภ                              - พยาบาลและผดุงครรภ (หลักสูตร 3 ป 6 เดือน ตอจากมัธยมศึกษา-

ตอนปลาย )
4 ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภและ-

อนามัยชั้นสูง
                             - การพยาบาล ผดุงครรภและอนามัย (หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

เฉพาะรุนเดือนพฤศจิกายน 2521 
และเดือนมีนาคม 2522  เพียง 2 รุน

5 ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภ                              - ผดุงครรภ (หลักสูตร 2  ป ตอจากอนุปริญญา หรือ
ตอจาก วท.บ.)  อัตราเงินเดือนตามขอ 6

6 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต                              - การพยาบาล
7 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต                              - การพยาบาล (หลักสูตรตอเนื่อง 1 ป หรือ 2 ป หรือ

3 ป 6 เดือน  ตามพื้นความรู)
8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาลศาสตร การพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร

มม.- 10 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(พยาบาล)
การพยาบาลแมและเด็ก การพยาบาล, 

การพยาบาลแมและเด็ก
 

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(พยาบาล)

การพยาบาลอายุรศาตรและศัลยศาสตร การพยาบาล,
การพยาบาลอายุรศาสตรและศัลยศาสตร

 

11 ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต                              - การพยาบาล  

1 ประกาศนียบัตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป                              - การพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (หลักสูตรอบรม 6 เดือน)
ไมไดกําหนดอัตราเงินเดือน

2 ประกาศนียบัตรวิชาผูชวยพยาบาล                              - ผูชวยพยาบาล (หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน)
3 ประกาศนียบัตรผูชวยรังสีเทคนิค                              - ผูชวยรังสีเทคนิค (หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน)
4 ประกาศนียบัตรเจาหนาที่วิทยาศาสตร-

การแพทย
                             - วิทยาศาสตรการแพทย (หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

5 ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร-
การแพทยรังสีเทคนิค

                             - วิทยาศาสตรการแพทย, 
รังสีเทคนิค

(หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

6 ประกาศนียบัตรเจาหนาที่วิทยาศาสตร-
การแพทย

ความผิดปกติของการสื่อความหมาย วิทยาศาสตรการแพทย,
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย

(หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

7 ประกาศนียบัตรเจาหนาที่วิทยาศาสตร-
การแพทยปที่ 2

                             - วิทยาศาสตรการแพทย (หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

8 ประกาศนียบัตรวิชาพนักงาน-
วิทยาศาสตรการแพทย

                             - พนักงานวิทยาศาสตรการแพทย,
วิทยาศาสตรการแพทย

(หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี/คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล

มม.- 11 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
9 ประกาศนียบัตรพนักงาน-

วิทยาศาสตรการแพทย
                             - วิทยาศาสตรการแพทย (หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

10 ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภ                              - ผดุงครรภ (หลักสูตร 2 ป ตอจากอนุปริญญา หรือ
ตอจาก วท.บ.) อัตราเงินเดือนตามขอ 6

11 ประกาศนียบัตรวิสัญญีวิทยาพยาบาล                              - วิสัญญีวิทยาพยาบาล หลักสูตร 1 ป (รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 9

12 อนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรภ                              - พยาบาลและผดุงครรภ (หลักสูตร3ป6เดือนตอจากมัธยมศึกษาตอน-
ปลาย) เงินเดือนอันดับ ท.2 ขั้น 6,020 บาท

13 อนุปริญญาวิทยาศาสตรการแพทย                              - วิทยาศาสตรการแพทย (หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา)

14 อนุปริญญาวิทยาศาสตรการแพทย รังสีเทคนิค วิทยาศาสตรการแพทย, 
รังสีเทคนิค

(หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

15 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต                              - การพยาบาล
16 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบําบัด กายภาพบําบัด
17 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พยาบาล การพยาบาล
18 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พยาบาลและผดุงครรภ การพยาบาล, การพยาบาลและผดุงครรภ
19 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬา พลศึกษา, วิทยาศาสตรการกีฬา
20 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรการแพทย

มม.- 12 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
21 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เวชนิทัศน เวชนิทัศน เดิมชื่อประกาศนียบัตรเวชทัศน (พ.ศ.2517)

และประกาศนียบัตรทางการแพทย
(พ.ศ.2509)  เทียบเทาปริญญาตรี

22 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เวชศาสตรการธนาคารเลือด วิทยาศาสตรการแพทย,
เวชศาสตรการธนาคารเลือด

23 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต                              - แพทยศาสตร (หลักสูตร 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
24 ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงาน-

โรงพยาบาล
                             - การบริหารงานโรงพยาบาล หลักสูตร 1 ป (รับหลายพื้นฐาน)

อัตราเงินเดือนตามขอ 11
25 ประกาศนียบัตรชั้นสูง

(ฟสิกสการแพทย)
รังสีวิทยา ฟสิกส, 

รังสีวิทยา
(รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 17

26 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

กุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร, 
กุมารเวชศาสตร

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)

27 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

จักษุวิทยาและวิทยาโสตนาสิกลาริงซ แพทยศาสตร,
จักษุวิทยาและวิทยาโสตนาสิกลาริงซ

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)

28 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

จิตเวชศาสตร แพทยศาสตร, 
จิตเวชศาสตร

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)

29 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

นิติเวชวิทยา แพทยศาสตร, 
นิติเวชวิทยา

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)

30 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

พยาธิวิทยา แพทยศาสตร, 
พยาธิวิทยา

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)

มม.- 13 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
31 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-

การแพทยคลีนิค
พยาธิวิทยาคลีนิค แพทยศาสตร, 

พยาธิวิทยาคลีนิค
(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)

32 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

รังสีวิทยา แพทยศาสตร, 
รังสีวิทยา

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)

33 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

วิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร, 
วิสัญญีวิทยา

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)

34 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

เวชปฏิบัติทั่วไป แพทยศาสตร, 
เวชปฏิบัติทั่วไป

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)

35 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

เวชศาสตร แพทยศาสตร, 
เวชศาสตร

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)

36 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

เวชศาสตรการธนาคารเลือด แพทยศาสตร, เวชศาสตร,
เวชศาสตรการธนาคารเลือด

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)

37 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

เวชศาสตรปองกันคลินิก แพทยศาสตร,
เวชศาสตรปองกันคลินิก

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)

38 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

เวชศาสตรฟนฟู แพทยศาสตร, 
เวชศาสตรฟนฟู

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)

39 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

ศัลยศาสตร แพทยศาสตร, 
ศัลยศาสตร

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)

40 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร,
สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)

มม.- 14 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
41 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-

การแพทยคลีนิค
อายุรศาสตร แพทยศาสตร,

อายุรศาสตร
(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)

42 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

อายุรศาสตรเขตรอน แพทยศาสตร,
อายุรศาสตรเขตรอน

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)

43 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยพื้นฐาน

ชีวเคมี แพทยศาสตร,
ชีวเคมี

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)

44 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยพื้นฐาน

วิทยาภูมิคุมกัน แพทยศาสตร,
วิทยาภูมิคุมกัน

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)

45 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

กุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร,
กุมารเวชศาสตร

เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

46 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

จักษุวิทยา แพทยศาสตร,
จักษุวิทยา

เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

47 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

จิตเวชศาสตร แพทยศาสตร,
จิตเวชศาสตร

เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

48 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

นิติเวชศาสตร แพทยศาสตร,
นิติเวชศาสตร

เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

49 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

พยาธิวิทยา แพทยศาสตร,
พยาธิวิทยา

เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

50 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

พยาธิวิทยาคลินิก แพทยศาสตร,
พยาธิวิทยาคลินิก

เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

มม.- 15 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
51 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-

วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
รังสีวิทยา แพทยศาสตร,

รังสีวิทยา
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

52 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

วิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร,
วิสัญญีวิทยา

เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

53 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

เวชปฏิบัติทั่วไป แพทยศาสตร,
เวชปฏิบัติทั่วไป

เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

54 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

เวชศาสตรปองกันคลินิก แพทยศาสตร,
เวชศาสตรปองกันคลินิก

เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

55 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ศัลยศาสตร แพทยศาสตร,
ศัลยศาสตร

เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

56 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร,
สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา

เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

57 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

โสต นาสิก ลาริงซวิทยา แพทยศาสตร, 
โสต นาสิก ลาริงซวิทยา

เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

58 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

อายุรศาสตร แพทยศาสตร,
อายุรศาสตร

เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

59 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กายภาพบําบัด กายภาพบําบัด  
60 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การเจริญพันธุและวางแผนประชากร การเจริญพันธุและวางแผนประชากร
61 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาคลินิก จิตวิทยา, จิตวิทยาคลินิก  

มม.- 16 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
62 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมี เคมี, ชีวเคมี หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน)

อัตราเงินเดือนตามขอ 25
63 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นิติวิทยาศาสตร นิติวิทยาศาสตร
64 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประสาทวิทยาศาสตร ประสาทวิทยาศาสตร (รับหลายพื้นฐาน)

อัตราเงินเดือนตามขอ 25
65 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พยาธิวิทยาคลีนิค พยาธิวิทยาคลีนิค หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน)

อัตราเงินเดือนตามขอ 25
66 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาลศาสตร การพยาบาล
67 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกสการแพทย ฟสิกสการแพทย หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน)
68 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โภชนวิทยา การอาหาร, โภชนวิทยา
69 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โภชนศาสตร การอาหาร, โภชนศาสตร
70 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการระบาด สาธารณสุขศาสตร, 

วิทยาการระบาด
(รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 20

71 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาภูมิคุมกัน วิทยาภูมิคุมกัน หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 25

72 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรการบริการโลหิต วิทยาศาสตรการบริการโลหิต หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 25

73 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เวชนิทัศน เวชนิทัศน  
74 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(เภสัชศาสตร)
ชีวเภสัช เภสัชศาสตร,

ชีวเภสัช

มม.- 17 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
75 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(เภสัชศาสตร)
เภสัชวินิจฉัยและเภสัชเคมี เภสัชศาสตร, 

เภสัชวินิจฉัยและเภสัชเคมี
76 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(เภสัชศาสตร)
เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชศาสตร,

เภสัชอุตสาหกรรม
77 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-

การแพทยพื้นฐาน
กายวิภาคศาสตร กายวิภาคศาสตร (รับหลายพื้นฐาน)

อัตราเงินเดือนตามขอ 25
78 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-

การแพทยพื้นฐาน
จุลชีววิทยา จุลชีววิทยา (รับหลายพื้นฐาน)

อัตราเงินเดือนตามขอ 25
79 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-

การแพทยพื้นฐาน
ชีวเคมี ชีวเคมี, ชีววิทยา (รับหลายพื้นฐาน)

อัตราเงินเดือนตามขอ 25
80 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-

การแพทยพื้นฐาน
ปรสิตวิทยา ชีววิทยา, ปรสิตวิทยา (รับหลายพื้นฐาน)

อัตราเงินเดือนตามขอ 25
81 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-

การแพทยพื้นฐาน
เภสัชวิทยา เภสัชศาสตร, 

เภสัชวิทยา
(รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 25

82 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-
การแพทยพื้นฐาน

สรีรวิทยา ชีววิทยา, สรีรวิทยา (รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 25

83 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-
การแพทยคลินิก

กุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร,
กุมารเวชศาสตร

(รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 25

84 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-
การแพทยคลินิก

จักษุวิทยาและวิทยาโสตนาสิกลาริงซ แพทยศาสตร,
จักษุวิทยาและวิทยาโสตนาสิกลาริงซ

(รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 25

มม.- 18 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
85 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-

การแพทยคลินิก
จิตเวชศาสตร แพทยศาสตร, 

จิตเวชศาสตร
(รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 25

86 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-
การแพทยคลินิก

นิติเวชวิทยา แพทยศาสตร, 
นิติเวชวิทยา

(รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 25

87 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-
การแพทยคลินิก

พยาธิวิทยา แพทยศาสตร, 
พยาธิวิทยา

(รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 25

88 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-
การแพทยคลินิก

รังสีวิทยา แพทยศาสตร, 
รังสีวิทยา

(รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 25

89 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-
การแพทยคลินิก

วิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร,
วิสัญญีวิทยา

(รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 25

90 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-
การแพทยคลินิก

เวชปฏิบัติทั่วไป แพทยศาสตร,
เวชปฏิบัติทั่วไป

(รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 25

91 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-
การแพทยคลินิก

เวชศาสตร แพทยศาสตร,
เวชศาสตร

(รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 25

92 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-
การแพทยคลินิก

ศัลยศาสตร แพทยศาสตร,
ศัลยศาสตร

(รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 25

93 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-
การแพทยคลินิก

สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร,
สูติศาตร-นรีเวชวิทยา

(รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 25

94 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-
การแพทยคลินิก

อายุรศาสตร แพทยศาสตร,
อายุรศาสตร

(รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 25

มม.- 19 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
95 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-

การแพทยคลินิก
อายุรศาสตรเขตรอน แพทยศาสตร,

อายุรศาสตรเขตรอน
(รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 25

96 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ความผิดปกติทางการสื่อความหมาย ภาษาศาสตร,
ความผิดปกติทางการสื่อความหมาย

เดิมชื่อสาขาวิชาความผิดปกติทางการพูด-
และการไดยิน

97 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมี เคมี, ชีววิทยา, ชีวเคมี หลักสูตรนานาชาติ
98 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชศาสตร, เภสัชอุตสาหกรรม
99 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาภูมิคุมกัน วิทยาภูมิคุมกัน  

100 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต พยาธิวิทยาคลินิก พยาธิวิทยาคลินิก  
101 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต โภชนศาสตร การอาหาร, โภชนศาสตร  

1 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต                              - เภสัชศาสตร (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษา-
ตอนปลาย หรือเทียบเทา)

2 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยา เภสัชศาสตร, 
จุลชีววิทยา

หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตร 2 ป ตอจาก ภ.บ.)

3 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมี เภสัชศาสตร, 
ชีวเคมี

หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตร 2 ป ตอจาก ภ.บ.)

4 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต บริหารเภสัชกิจ เภสัชศาสตร, 
บริหารเภสัชกิจ

หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตร 2 ป ตอจาก ภ.บ.)

5 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต พิษวิทยา เภสัชศาสตร, 
พิษวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตร 2 ป ตอจาก ภ.บ.)

คณะเภสัชศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
6 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรม เภสัชศาสตร, เภสัชกรรม (หลักสูตร 2 ป ตอจาก ภ.บ.)
7 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมคลินิก เภสัชศาสตร, 

เภสัชกรรมคลินิก
หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตร 2 ป ตอจาก ภ.บ.)

8 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมโรงพยาบาล เภสัชศาสตร,
เภสัชกรรมโรงพยาบาล

หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตร 2 ป ตอจาก ภ.บ.)

9 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชการ เภสัชศาสตร,
เภสัชการ

หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตร 2 ป ตอจาก ภ.บ.)

10 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเคมี เภสัชศาสตร,
เภสัชเคมี

หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตร 2 ป ตอจาก ภ.บ.)

11 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชพฤกษศาสตร เภสัชศาสตร, เภสัชพฤกษศาสตร (หลักสูตร 2 ป ตอจาก ภ.บ.)
12 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวิทยา เภสัชศาสตร,

เภสัชวิทยา
หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตร 2 ป ตอจาก ภ.บ.)

13 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวินิจฉัย เภสัชศาสตร,
เภสัชวินิจฉัย

หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตร 2 ป ตอจาก ภ.บ.)

14 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเวท เภสัชศาสตร, เภสัชเวท (หลักสูตร 2 ป ตอจาก ภ.บ.)
15 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชสรีรวิทยา เภสัชศาสตร, เภสัชสรีรวิทยา (หลักสูตร 2 ป ตอจาก ภ.บ.)
16 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชศาสตร, เภสัชอุตสาหกรรม (หลักสูตร 2 ป ตอจาก ภ.บ.)
17 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สรีรวิทยา เภสัชศาสตร,

สรีรวิทยา
หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตร 2 ป ตอจาก ภ.บ.)

18 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต อาหารเคมี เภสัชศาสตร, อาหารเคมี (หลักสูตร 2 ป ตอจาก ภ.บ.)

มม.- 21 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเคมีและพฤกษเคมี เภสัชศาสตร, 

เภสัชเคมีและพฤกษเคมี
หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตร 2 ป ตอจาก วท.บ.)
อัตราเงินเดือนตามขอ 23

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวิทยา เภสัชศาสตร,
เภสัชวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ (รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 25

21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชศาสตร เภสัชศาสตร หลักสูตรนานาชาติ (รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 25

22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชศาสตรชีวภาพ เภสัชศาสตร,
เภสัชศาสตรชีวภาพ

หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตร 2 ป ตอจาก วท.บ.)
อัตราเงินเดือนตามขอ 23

23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เภสัชศาสตร)

เภสัชกรรม เภสัชศาสตร,
เภสัชกรรม

(หลักสูตร 2 ป ตอจาก ภ.บ.)

24 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชการ เภสัชศาสตร, เภสัชการ หลักสูตรนานาชาติ
25 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชศาสตรชีวภาพ เภสัชศาสตร, เภสัชศาสตรชีวภาพ เปลี่ยนชื่อเปนวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
26 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เภสัชศาสตรชีวภาพ เภสัชศาสตร, เภสัชศาสตรชีวภาพ เดิมชื่อปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
27 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชศาสตร, เภสัชอุตสาหกรรม  
28 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เภสัชเคมีและพฤกษเคมี เภสัชเคมีและพฤกษเคมี  
29 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เภสัชวิทยา เภสัชศาสตร, เภสัชวิทยา หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร  
คณะวิทยาศาสตร

มม.- 22 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตรประยุกต คณิตศาสตร, คณิตศาสตรประยุกต สอนดวยภาษาอังกฤษ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี เคมี สอนดวยภาษาอังกฤษ

เดิมชื่อสาขาวิชาอินทรียเคมี
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม เคมี, เคมีอุตสาหกรรม  
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา สอนดวยภาษาอังกฤษ

เดิมชื่อสาขาวิชากายวิภาคศาสตร
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุสัตว การเกษตร, สัตวศาสตร, สัตวบาล

เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุสัตว
 

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ  
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พฤกษศาสตร วิทยาศาสตร, ชีววิทยา, พฤกษศาสตร  
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส สอนดวยภาษาอังกฤษ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกสการแพทย ฟสิกส, ฟสิกสการแพทย
11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป
12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรการแพทย  
13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กายภาพบําบัด กายภาพบําบัด  
14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กายวิภาคศาสตร กายวิภาคศาสตร หลักสูตรนานาชาติ (รับหลายพื้นฐาน)

อัตราเงินเดือนตามขอ 25
15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรประยุกต คณิตศาสตร, คณิตศาสตรประยุกต
16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีคัลฟสิกส เคมี, ฟสิกส, เคมีคัลฟสิกส
17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรียประยุกต เคมี, เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรียประยุกต  

มม.- 23 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา
19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมี ชีววิทยา, เคมี, ชีวเคมี
20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยา(ชีววิทยาสภาวะแวดลอม) ชีววิทยา, สิ่งแวดลอม, 

ชีววิทยาสภาวะแวดลอม
21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยาสภาวะแวดลอม ชีววิทยา, สิ่งแวดลอม,

ชีววิทยาสภาวะแวดลอม
 

22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ
23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประสาทวิทยาศาสตร ประสาทวิทยาศาสตร (รับหลายพื้นฐาน)

อัตราเงินเดือนตามขอ 25
24 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปรสิตวิทยา ชีววิทยา, ปรสิตวิทยา
25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พยาธิชีววิทยา ชีววิทยา, พยาธิชีววิทยา
26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พิษวิทยา พิษวิทยา  
27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส หลักสูตรนานาชาติ
28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกสการแพทย ฟสิกส, ฟสิกสการแพทย
29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิคัลเคมี ฟสิกส, เคมี, ฟสิคัลเคมี
30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวิทยา เภสัชศาสตร, เภสัชวิทยา
31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โภชนศาสตร การอาหาร, โภชนศาสตร
32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร  

มม.- 24 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการระบาดทางการแพทย สาธารณสุขศาสตร,

วิทยาการระบาดทางการแพทย
หลักสูตรนานาชาติ  
หลักสูตร 1 ป (รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ20

34 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรพอลิเมอร วิทยาศาสตรพอลิเมอร   
35 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรรังสี วิทยาศาสตรรังสี  
36 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สรีรวิทยา ชีววิทยา, สรีรวิทยา
37 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย  
38 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อินทรียเคมี เคมี, อินทรียเคมี
39 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กายวิภาคศาสตร ชีววิทยา, กายวิภาคศาสตร
40 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมีเชิงฟสิกส เคมี, เคมีเชิงฟสิกส  
41 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา
42 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมี ชีววิทยา, เคมี, ชีวเคมี
43 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา  
44 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ
45 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พยาธิชีววิทยา ชีววิทยา, พยาธิชีววิทยา
46 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟสิกสเชิงเคมี ฟสิกส, ฟสิกสเชิงเคมี  
47 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชวิทยา เภสัชศาสตร, เภสัชวิทยา
48 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โภชนศาสตร วิทยาศาสตรการอาหาร, โภชนศาสตร
49 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สรีรวิทยา ชีววิทยา, สรีรวิทยา

มม.- 25 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
50 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อินทรียเคมี เคมี, อินทรียเคมี
51 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต โภชนศาสตร วิทยาศาสตรการอาหาร, โภชนศาสตร

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี  
2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล  
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา  
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา  
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ  
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,

วิศวกรรมคอมพิวเตอร
 

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร,
เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

 

1 ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล                              - การพยาบาล, ผูชวยพยาบาล (หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน)
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต อายุรศาสตรเขตรอนและสุขวิทยา แพทยศาสตร,

อายุรศาสตรเขตรอนและสุขวิทยา
(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ)

3 ประกาศนียบัตรอายุรศาสตรเขตรอน-
และสุขวิทยา

                             - เวชศาสตรเขตรอน,
อายุรศาสตรเขตรอนและสุขวิทยา

(หลักสูตร 6 เดือน ตอจาก พ.บ.+ 
ใบประกอบฯ) ไมไดกําหนดอัตราเงินเดือน

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะเวชศาสตรเขตรอน

มม.- 26 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
4 ประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตร-

เขตรอนและสุขวิทยา
                             - เวชศาสตรเขตรอน,

อายุรศาสตรเขตรอนและสุขวิทยา
(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ)
เดิมชื่อประกาศนียบัตรอายุรศาสตร-
เขตรอนและสุขวิทยา

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เวชศาสตรเขตรอน แพทยศาสตร,
เวชศาสตรเขตรอน

(หลักสูตร 2 ป ตอจาก พ.บ.)
เดิมชื่อสาขาวิชาอายุรศาสตรเขตรอน

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อายุรศาสตรเขตรอน อายุรศาสตรเขตรอน หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 25

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อายุรศาสตรเขตรอน อายุรศาสตรเขตรอน (หลักสูตร พ.ศ.2534 รับเฉพาะผูจบ วท.บ.)

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อายุรศาสตรเขตรอนคลินิก แพทยศาสตร,
อายุรศาสตรเขตรอนคลินิก

(หลักสูตร 2 ป ตอจาก พ.บ.)
เดิมชื่อสาขาวิชาเวชศาสตรเขตรอนคลินิก

9 ปริญญาอายุรศาสตรเขตรอนคลินิก-
มหาบัณฑิต

กุมารเวชศาสตรเขตรอน แพทยศาสตร,
กุมารเวชศาสตรเขตรอน

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ +
ปฏิบัติงานคลินิกอยางนอย 1 ป)

10 ปริญญาอายุรศาสตรเขตรอนคลินิก-
มหาบัณฑิต

อายุรศาสตรเขตรอนคลินิก แพทยศาสตร,
อายุรศาสตรเขตรอนคลินิก

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ +
ปฏิบัติงานคลินิกอยางนอย 1 ป)

11 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การระบาดคลินิก สาธารณสุขศาสตร, การระบาดคลินิก  
12 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อายุรศาสตรเขตรอน อายุรศาสตรเขตรอน เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาเวชศาสตรเขตรอน 

13 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต อายุรศาสตรเขตรอน อายุรศาสตรเขตรอน  

14 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อายุรศาสตรเขตรอน อายุรศาสตรเขตรอน หลักสูตรนานาชาติ
เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

มม.- 27 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
15 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต อายุรศาสตรเขตรอนคลินิก อายุรศาสตรเขตรอนคลินิก หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เวชระเบียน เวชระเบียน หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาปจจุบัน มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, ภาษาปจจุบัน สอนดวยภาษาอังกฤษ
3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาศาสตร มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, ภาษาศาสตร สอนดวยภาษาอังกฤษ
4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เลขานุการการแพทย เลขานุการ, เลขานุการการแพทย หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

รับรองผูจบป 2530 และ 2531 เพียง 2 รุน
5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เอเซียอาคเนยศึกษา เอเซียอาคเนยศึกษา สอนดวยภาษาอังกฤษ
6 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การจัดการอบรม การจัดการอบรม หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป
7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการทางการกีฬา การจัดการทางการกีฬา  
8 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาการศึกษา (ประชากรศึกษา) การศึกษา, ประชากรศึกษา เปลี่ยนชื่อเปนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาประชากรศึกษา
9 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารจัดการดานการศึกษา การศึกษา, การบริหารจัดการดานการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
10 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง การศึกษา,

การศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง
 

11 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ประชากรศึกษา การศึกษา,
ประชากรศาสตร, ประชากรศึกษา

เดิมชื่อศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
พัฒนาการศึกษา (ประชากรศึกษา)

12 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สิ่งแวดลอมศึกษา การศึกษา, สิ่งแวดลอม, สิ่งแวดลอมศึกษา  

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   (เดิมชื่อคณะสังคมศาสตร)

มม.- 28 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
13 ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต การแพทย วิจัยสังคมศาสตร รับผูมีพื้นปริญญาตรีทั่วไป สําหรับผูมีคุณวุฒิ

พื้นฐาน พ.บ., ท.บ.หรือ สพ.บ.อัตราเงินเดือน
เสนอ ก.พ. พิจารณาเปนราย ๆ ไป
เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาสังคมศาสตรการ-
แพทยและสาธารณสุข

14 ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยประชากรและสังคม สังคมวิทยา, วิจัยสังคมศาสตร,
วิจัยประชากรและสังคม

15 ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข วิจัยสังคมศาสตร,
สังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข

เดิมชื่อสาขาวิชาการแพทย

16 ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศาสตรสุขภาพ สังคมศาสตรสุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ
17 ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, วิจัยสังคมศาสตร
18 ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม สังคมวิทยา, อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
19 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต จริยศาสตรศึกษา มนุษยศาสตร, จริยศาสตรศึกษา  
20 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ศาสนาเปรียบเทียบ มนุษยศาสตร, การศาสนา,

ศาสนาเปรียบเทียบ
21 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ศาสนศึกษา มนุษยศาสตร, ศาสนศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
22 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อาชญาวิทยา  การบริหารงานยุติธรรม-

และสังคม 
วิชาเอกอาชญาวิทยาและสังคม

อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม-
และสังคม

วิชาเอกจะปรากฏในระเบียบแสดงผล-
การศึกษา

มม.- 29 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
23 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อาชญาวิทยา  การบริหารงานยุติธรรม-

และสังคม 
วิชาเอกอาชญาวิทยาและการบริหาร-
งานยุติธรรม

อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม-
และสังคม

วิชาเอกจะปรากฏในระเบียบแสดงผล-
การศึกษา

24 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประชากรศึกษา การศึกษา, ประชากรศึกษา
25 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สิ่งแวดลอมศึกษา การศึกษา, สิ่งแวดลอม, สิ่งแวดลอมศึกษา  
26 ปริญญาสังคมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข วิจัยสังคมศาสตร,

สังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข
 

1 ประกาศนียบัตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป                              - การพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป หลักสูตรอบรม 6 เดือน
ไมไดกําหนดเงินเดือน

2 อนุปริญญาพยาบาลสาธารณสุข
(เวชปฏิบัติ)

                             - การพยาบาล,
การพยาบาลสาธารณสุข

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พยาบาลสาธารณสุข การพยาบาล, พยาบาลสาธารณสุข
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต โภชนวิทยา วิทยาศาสตรการอาหาร, โภชนวิทยา หลักสูตร 2 ป ตอจากอนุปริญญา
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร 

วิชาเอกสุขาภิบาล
สาธารณสุขศาสตร, สุขาภิบาล

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร 
วิชาเอกอาชีวอนามัย

สาธารณสุขศาสตร, อาชีวอนามัย

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สุขศึกษา สุขศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร

มม.- 30 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สุขาภิบาล สาธารณสุขศาสตร, สุขาภิบาล
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัย สาธารณสุขศาสตร, อาชีวอนามัย

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(พยาบาลสาธารณสุข)

                             - การพยาบาล, 
การพยาบาลสาธารณสุข

 

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร)

การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร,
การบริหารสาธารณสุข

เดิมชื่อสาขาวิชาการใหการบริการทาง-
การแพทย

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร)

โภชนวิทยา สาธารณสุขศาสตร,
วิทยาศาสตรการอาหาร, โภชนวิทยา

 

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร)

วิทยาศาสตรสุขาภิบาล สาธารณสุขศาสตร,
วิทยาศาสตรสุขาภิบาล

เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาวิทยาศาสตร-
อนามัยสิ่งแวดลอม

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร)

วิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม สาธารณสุขศาสตร, สิ่งแวดลอม,
วิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม

เดิมชื่อสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขาภิบาล

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร)

สุขศึกษา สาธารณสุขศาสตร, 
สุขศึกษา

 

16 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร)

อนามัยชุมชน สาธารณสุขศาสตร, 
อนามัยชุมชน

 

17 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร)

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขศาสตร,
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

มม.- 31 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
18 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

(สาธารณสุขศาสตร)
อาหารและโภชนาการ สาธารณสุขศาสตร, โภชนวิทยา,

วิทยาศาสตรการอาหาร,
อาหารและโภชนาการ

 

19 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต                              - สาธารณสุขศาสตร หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป และหลักสูตร 4 ป
(เทียบเขาศึกษา)

20 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต                              - สาธารณสุขศาสตร  
21 ประกาศนียบัตรบัณฑิต พัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข พัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป
22 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-

สาธารณสุขศาสตร
การพยาบาลสาธารณสุขเวชปฏิบัติ การพยาบาล,

การพยาบาลสาธารณสุขเวชปฏิบัติ
หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป

23 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
สาธารณสุขศาสตร

การพยาบาลอาชีวอนามัย การพยาบาล,
การพยาบาลอาชีวอนามัย

หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป

24 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
สาธารณสุขศาสตร

โภชนบําบัด สาธารณสุขศาสตร, 
โภชนบําบัด

หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป

25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวสถิติ สถิติ, ชีวสถิติ  
26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

สาขาวิชาเฉพาะวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม, เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม, 
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
สาขาวิชาเฉพาะวิศวกรรมอนามัย-
สิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม, เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม, 
วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดลอม

มม.- 32 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการระบาดทางการแพทย สาธารณสุขศาสตร,

วิทยาการระบาดทางการแพทย
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 1 ป (รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 20

29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สุขศาสตรอุตสาหกรรมและ-
ความปลอดภัย

สาธารณสุขศาสตร, อาชีวอนามัย,
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม,
สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย

 

30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สาธารณสุขศาสตร, สิ่งแวดลอม,
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

 

31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร)

                             - สาธารณสุขศาสตร เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสุข-
มหาบัณฑิต

32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร)

การบริหารโรงพยาบาล สาธารณสุขศาสตร,
การบริหารโรงพยาบาล

 

33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร)

การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร,
การบริหารสาธารณสุข

 

34 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร)

บริหารกฎหมายการแพทยและ-
สาธารณสุข

สาธารณสุขศาสตร,
บริหารกฎหมายการแพทยและสาธารณสุข

 

35 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร)

บริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร,
บริหารสาธารณสุข

 

36 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร)

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร สาธารณสุขศาสตร, สุขศึกษา,
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร

เดิมชื่อ วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร)
สาขาวิชาสุขศึกษา

มม.- 33 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
37 ปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสุข-

มหาบัณฑิต
พยาบาลสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร, การพยาบาล,

พยาบาลสาธารณสุข
เปลี่ยนชื่อเปน วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร)

38 ปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสุข-
มหาบัณฑิต

โภชนวิทยา สาธารณสุขศาสตร,
การอาหาร, โภชนวิทยา

เปลี่ยนชื่อเปน วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร)

39 ปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสุข-
มหาบัณฑิต

โรคติดเชื้อ สาธารณสุขศาสตร,
โรคติดเชื้อ

เปลี่ยนชื่อเปน วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร)

40 ปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสุข-
มหาบัณฑิต

สุขศึกษา สาธารณสุขศาตร,
สุขศึกษา

เปลี่ยนชื่อเปน วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร)

41 ปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสุข-
มหาบัณฑิต

อนามัยครอบครัว สาธารณสุขศาสตร,
อนามัยครอบครัว

เปลี่ยนชื่อเปน วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร)

42 ปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสุข-
มหาบัณฑิต

อนามัยสิ่งแวดลอม สาธารณสุขศาสตร,
อนามัยสิ่งแวดลอม

เปลี่ยนชื่อเปน วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร)

43 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารโรงพยาบาล สาธารณสุขศาสตร, การบริหารโรงพยาบาล หลักสูตร 1 ป (รับหลายพื้นฐาน)
44 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต การวิจัยการสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร, การวิจัยการสาธารณสุข หลักสูตร 1 ป (รับหลายพื้นฐาน)
45 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขทั่วไป สาธารณสุขศาสตร, สาธารณสุขทั่วไป หลักสูตร 1 ป (รับหลายพื้นฐาน)
46 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขมูลฐาน สาธารณสุขศาสตร,

สาธารณสุขมูลฐาน
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 1 ป (รับหลายพื้นฐาน)

47 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ทันตสาธารณสุข สาธารณสุขสาสตร, ทันตสาธารณสุข หลักสูตร 1 ป (รับหลายพื้นฐาน)
48 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร, การบริหารสาธารณสุข  
49 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต การพยาบาลสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร, การพยาบาลสาธารณสุข  

มม.- 34 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
50 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต โภชนาการสาธารณสุข สาธารณสุขศาตร, โภชนวิทยา, การอาหาร,

โภชนาการสาธารณสุข
 

51 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาการระบาด สาธารณสุขศาสตร, วิทยาการระบาด  
52 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สุขศึกษา สาธารณสุขศาสตร, สุขศึกษา  

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม,
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

2 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม หลักสูตรนานาชาติ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม,

เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม
4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดลอม-

เพื่อพัฒนาชนบท
สิ่งแวดลอม, 
เทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดลอม-
เพื่อพัฒนาชนบท

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา-
ทรัพยากร

การจัดการทรัพยากร, สิ่งแวดลอม,
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา-
ทรัพยากร

 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรนานาชาติ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม หลักสูตรนานาชาติ
3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร

โครงการศึกษานานาชาติ

มม.- 35 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารโรงพยาบาล การบริหารโรงพยาบาล หลักสูตรนานาชาติ
5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การบริหารอุตสาหกรรมการทองเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาการบริหารสาธารณสุขมูลฐาน-
มหาบัณฑิต

                             - สาธารณสุขศาสตร,
การบริหารสาธารณสุขมูลฐาน

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 1 ป (รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 20

1 ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยประชากรและการวางแผน-
ครอบครัว

ประชากรศาสตร,
วิจัยประชากรและการวางแผนครอบครัว

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยประชากรอนามัยเจริญพันธุ- 
ผูติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส

วิจัยสังคมศาสตร, ประชากรศาสตร,
วิจัยประชากรอนามัยเจริญพันธุผูติดเชื้อ-
เอชไอวีและโรคเอดส

หลักสูตรนานาชาติ
เดิมชื่อสาขาวิชาวิจัยประชากรและ-
การวางแผนครอบครัว

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ วิจัยสังคมศาสตร, ประชากรศาสตร,
วิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ

หลักสูตรนานาชาติ
เดิมชื่อสังคมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิจัยประชากรอนามัยเจริญพันธุ-
ผูติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส

4 ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต ประชากรศาสตร 
สาขาวิชาประชากรศาสตรการแพทย

สังคมวิทยา, วิจัยสังคมศาสตร,
ประชากรศาสตร, 
ประชากรศาสตรการแพทย

ศูนยฝกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานแหงอาเซียน (ปจจุบันชื่อสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน)

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

มม.- 36 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
5 ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต ประชากรศาสตร 

สาขาวิชาประชากรศาสตรสังคม
สังคมวิทยา, วิจัยสังคมศาสตร,
ประชากรศาสตร, ประชากรศาสตรสังคม

6 ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต ประชากรศาสตร 
สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม

สังคมวิทยา, วิจัยสังคมศาสตร,
ประชากรศาสตร, วิจัยประชากรและสังคม

7 ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต มานุษยวิทยาประยุกต มานุษยวิทยา, มานุษยวิทยาประยุกต  
8 ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยประชากรและสังคม ประชากรศาสตร, วิจัยประชากรและสังคม  
9 ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยประชากรและสังคม สังคมวิทยา, วิจัยสังคมศาสตร,

ประชากรศาสตร, วิจัยประชากรและสังคม
10 ปริญญาประชากรศาสตรดุษฎีบัณฑิต                     - ประชากรศาสตร  
11 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประชากรศาสตร ประชากรศาสตร เดิมชื่อปริญญาประชากรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

ไมระบุสาขาวิชา

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาชนบทศึกษา พัฒนาชนบท, พัฒนาชนบทศึกษา  
2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและ-

การพัฒนา
มนุษยศาสตร, ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ-
การสื่อสารและการพัฒนา

 

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตร  
แขนงวิชาความผิดปกติของการพูดและ-
การไดยิน

มนุษยศาสตร, 
ภาษาศาสตร

 

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตร 
แขนงวิชาภาษาศาสตรประยุกต

มนุษยศาสตร, 
ภาษาศาสตร

 

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท

มม.- 37 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตร 

แขนงวิชาภาษาศาสตรเอเชียอาคเนย
มนุษยศาสตร, 
ภาษาศาสตร

 

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตรประยุกต มนุษยศาสตร, ภาษาศาสตร,
ภาษาศาสตรประยุกต

7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วัฒนธรรมศึกษา วัฒนธรรมศึกษา  
8 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต ภาษาศาสตร อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,

มนุษยศาตร, ภาษาศาสตร
 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต โภชนวิทยา การอาหาร, โภชนวิทยา

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตรการอาหาร,
พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ

 

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โภชนวิทยา การอาหาร, โภชนวิทยา

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โภชนศาสตร การอาหาร, โภชนศาสตร

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา การอาหาร, โภชนวิทยา,
อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา

หลักสูตรนานาชาติ

7 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต โภชนศาสตร การอาหาร, โภชนศาสตร หลักสูตรนานาชาติ

สถาบันวิจัยโภชนาการ

มม.- 38 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางอุปกรณการแพทย ชางอุปกรณการแพทย (หลักสูตร 2 ป ตอจากประกาศนียบัตร
2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประสาทวิทยาศาสตร ประสาทวิทยาศาสตร (รับหลายพื้นฐาน)

อัตราเงินเดือนตามขอ 25
3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อณูพันธุศาสตร-พันธุวิศวกรรมศาสตร ชีววิทยา,

อณูพันธุศาสตร-พันธุวิศวกรรมศาสตร
หลักสูตรนานาชาติ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อุปกรณชีวการแพทย อุปกรณชีวการแพทย  
5 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประสาทวิทยาศาสตร ประสาทวิทยาศาสตร  

1 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต                              - แพทยศาสตร หลักสูตรสมทบกรมแพทยทหารบก
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฏเกลา

2 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

กุมารเวชศาสตร กุมารเวชศาสตร (หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ)

3 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

จิตเวชศาสตร จิตเวชศาสตร (หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ)

4 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

พยาธิวิทยา พยาธิวิทยา (หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ)

5 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

รังสีวิทยา รังสีวิทยา (หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ)

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฏเกลา

มม.- 39 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
6 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-

การแพทยคลีนิค
ศัลยศาสตร ศัลยศาสตร (หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ)

7 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา (หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ)

8 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

โสต นาสิก ลาริงซวิทยา โสต นาสิก ลาริงซวิทยา (หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ)

9 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

อายุรศาสตร อายุรศาสตร (หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ)

10 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

เวชศาสตรฟนฟู แพทยศาสตร,
เวชศาสตรฟนฟู

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ)

11 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

จักษุวิทยา แพทยศาสตร,
จักษุวิทยา

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ)

12 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

วิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร,
วิสัญญีวิทยา

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ)

13 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

เวชปฏิบัติทั่วไป แพทยศาสตร,
เวชปฏิบัติทั่วไป

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ)

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ดนตรี การดนตรี, ดุริยางคศิลป  
วิทยาลัยดุริยางคศิลป

มม.- 40 




