
                                     3.  ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
                                           ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  6,820  บาท

         วิทยาลัยศาสนศึกษา    บัณฑิตวิทยาลัย    วิทยาเขตกาญจนบุรี    สถาบันสมทบสถาบันพระบรมราชชนก   สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

14.  มหาวิทยาลัยมหิดล
                                     มีคณะวิชาทั้งหมด   26    คณะ   คือ     คณะทันตแพทยศาสตร      คณะเทคนิคการแพทย      คณะพยาบาลศาสตร   
         คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี / คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล     คณะเภสัชศาสตร     คณะวิทยาศาสตร     คณะวิศวกรรมศาสตร   
         คณะเวชศาสตรเขตรอน  คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  คณะสัตวแพทยศาสตร  คณะสาธารณสุขศาสตร   คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร

         สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    วิทยาลัยดุริยางคศิลป    วิทยาลัยราชสุดา    วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา
         โครงการวิทยาการจัดการ    สถาบันวิจัยประชากรและสังคม    สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท    สถาบันวิจัยโภชนาการ

         สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก           

                                           ไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  8,360  บาท

                                          ตอจากอนุปริญญาหรือเทียบเทา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,630  บาท

                                     การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล  มีดังนี้

                                          ขั้น  5,530  บาท

                                          ขั้น  6,220  บาท

                                     1.  ประกาศนียบัตร หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.1  

                                     2.  ประกาศนียบัตร หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  

                                     4.  ปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตร หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรไมนอยกวา 2 ป

                                     5.  ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือน

มม.- 1



                                    10.3  ผูมีพื้นความรูแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรที่ปรับปรุง

                                     ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้

                              11.  ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,320  บาท
                              12.  ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  10,250  บาท

                                              ไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,790  บาท
                                    10.2  ผูมีพื้นความรูแพทยศาสตรบัณฑิต หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หรือสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือน
                                    10.1  ผูมีพื้นความรูเภสัชศาสตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,320  บาท

                                              ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  10,250  บาท

                               8.  ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

                               9.  ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต-
                                     จากแพทยสภา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น 9,790  บาท

                             10.  ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขมูลฐาน หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน
                                    ไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  10,250  บาท
                                    และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและประสบการณในการประกอบวิชาชีพฯ 1 ป หรือเทียบเทาไดรับอัตราเงินเดือน
                                    ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

                               6.  ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4

                               7.  ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4
                                    ขั้น  9,320  บาท

                                    ขั้น  9,320  บาท
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                                   ไมสูงกวาอันดับ  ท.5   ขั้น  12,600  บาท

                                 ไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น 10,710  บาท

                                 14.1  ผูมีพื้นความรูวิทยาศาสตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,320  บาท
                                 14.2  ผูมีพื้นความรูเภสัชศาสตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,790  บาท
                                 14.3  ผูมีพื้นความรูแพทยศาสตรบัณฑิต หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หรือสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

                           15.  ปริญญาเอก หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโท  หรือหลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากปริญญาตรี ไดรับอัตราเงินเดือน
                                           ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  10,710  บาท

                                           ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  10,250  บาท
                                 14.4  ผูมีพื้นความรูแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม)

                         13.  ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากทันตแพทยศาสตรบัณฑิตหรือแพทยศาสตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือน

                          14.  ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรพนักงาน-
ผูชวยทันตแพทย

ไมระบุสาขาวิชาเอก ผูชวยทันตแพทย หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก ทันตแพทยศาสตร

3 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีทันตกรรม เทคโนโลยีทันตกรรม, ทันตกรรม หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
โรงเรียนชางทันตกรรม

4 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ปริทันตวิทยา ทันตแพทยศาตร, ปริทันตวิทยา ท.บ. + ใบประกอบฯ + 1 ป

5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

รังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตแพทยศาสตร,
รังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

เดิมชื่อสาขาวิชาทันตรังสีวิทยา

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยาชองปาก ทันตแพทยศาสตร, ชีววิทยาชองปาก

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยาชองปาก ทันตแพทยศาสตร, ชีววิทยาชองปาก หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 2 ป ตอจาก ท.บ.

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตชีววัสดุศาสตร ทันตแพทยศาสตร, ทันตชีววัสดุศาสตร หลักสูตรนานาชาติ  
(รับหลายพื้นฐาน)

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริทันตวิทยา ทันตแพทยศาสตร, ปริทันตวิทยา หลักสูตร 2 ป ตอจาก ท.บ.

10 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีววิทยาชองปาก ทันตแพทยศาสตร, ชีววิทยาชองปาก

11 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ทันตชีววัสดุศาสตร ทันตแพทยศาสตร, ทันตชีววัสดุศาสตร หลักสูตรนานาชาติ

คณะทันตแพทยศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก การพยาบาล

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต การพยาบาล,
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเด็ก การพยาบาล, การพยาบาลเด็ก

4 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผูใหญ การพยาบาล, การพยาบาลผูใหญ

5 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด การพยาบาล,
การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด

6 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลแมและเด็ก การพยาบาล, การพยาบาลแมและเด็ก

7 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลอนามัยชุมชน การพยาบาล, การพยาบาลอนามัยชุมชน

8 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร การพยาบาล,
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพยาบาล การพยาบาล หลักสูตรนานาชาติ

1 ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ไมระบุสาขาวิชาเอก ผูชวยพยาบาล หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะเทคนิคการแพทย

คณะพยาบาลศาสตร

คณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลรามาธิบดี / คณะแพทยศาสตร  ศิริราชพยาบาล 
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ประกาศนียบัตรพนักงาน-

วิทยาศาสตรการแพทย
ไมระบุสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตรการแพทย หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาวิทยาศาสตรการแพทย ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
(โสตสัมผัสวิทยา)

วิทยาศาสตรการแพทย,
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
(โสตสัมผัสวิทยา)

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
เดิมชื่อหลักสูตรเจาหนาที่วิทยาศาสตร-
การแพทย สาขาวิชาความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย

4 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก แพทยศาสตร

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบําบัด วิทยาศาสตรการแพทย, กายภาพบําบัด

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต กายอุปกรณ วิทยาศาสตรการแพทย, กายอุปกรณ

7 ประกาศนียบัตรบัณฑิต กายภาพบําบัดดวยการจัด ดัด ดึง วิทยาศาสตรการแพทย, กายภาพบําบัด,
กายภาพบําบัดดวยการจัด ดัด ดึง

หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป

8 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

พยาธิวิทยาคลีนิค พยาธิวิทยาคลีนิค

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กายภาพบําบัด วิทยาศาสตรการแพทย,
กายภาพบําบัด

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การเจริญพันธุและวางแผนประชากร การเจริญพันธุและวางแผนประชากร

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ความผิดปกติของการสื่อความหมาย ความผิดปกติของการสื่อความหมาย

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาคลีนิค จิตวิทยา, จิตวิทยาคลีนิค

13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมี ชีววิทยา, เคมี, ชีวเคมี หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื้นฐาน)

มม.- 6



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พยาธิชีววิทยา ชีววิทยา, พยาธิวิทยา, 

พยาธิชีววิทยา
หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื้นฐาน)

15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พยาธิวิทยาคลีนิค ชีววิทยา, พยาธิวิทยา, พยาธิวิทยาคลีนิค (รับหลายพื้นฐาน)

16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกสการแพทย ฟสิกส, ฟสิกสการแพทย

17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาภูมิคุมกัน วิทยาภูมิคุมกัน (รับหลายพื้นฐาน)

18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เวชนิทัศน เวชนิทัศน

19 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กายภาพบําบัด กายภาพบําบัด หลักสูตรนานาชาติ

20 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยาการแพทย ชีววิทยา, จุลชีววิทยา,
จุลชีววิทยาการแพทย

หลักสูตรนานาชาติ

21 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พยาธิวิทยาคลีนิค พยาธิวิทยาคลีนิค

22 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาภูมิคุมกัน วิทยาภูมิคุมกัน

23 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรคลินิก วิทยาศาสตรคลินิก

1 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยา เภสัชศาสตร, ชีววิทยา, จุลชีววิทยา หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมี เภสัชศาสตร, ชีววิทยา, เคมี, ชีวเคมี หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต บริหารเภสัชกิจ เภสัชศาสตร, บริหารเภสัชกิจ หลักสูตรนานาชาติ

4 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต พิษวิทยา เภสัชศาสตร, พิษวิทยา หลักสูตรนานาชาติ

5 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมคลินิก เภสัชศาสตร, เภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรนานาชาติ

คณะเภสัชศาสตร

มม.- 7



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
6 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมโรงพยาบาล เภสัชศาสตร, เภสัชกรรมโรงพยาบาล หลักสูตรนานาชาติ

7 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชการ เภสัชศาสตร, เภสัชการ หลักสูตรนานาชาติ

8 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเคมี เภสัชศาสตร, เภสัชเคมี หลักสูตรนานาชาติ

9 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวิทยา เภสัชศาสตร, เภสัชวิทยา หลักสูตรนานาชาติ

10 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวินิจฉัย เภสัชศาสตร, เภสัชวินิจฉัย หลักสูตรนานาชาติ

11 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สรีรวิทยา เภสัชศาสตร, สรีรวิทยา หลักสูตรนานาชาติ

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวิทยา เภสัชศาสตร, เภสัชวิทยา หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื้นฐาน)

13 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารเภสัชกิจ เภสัชศาสตร, บริหารเภสัชกิจ หลักสูตรนานาชาติ

14 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชการ เภสัชศาสตร, เภสัชการ หลักสูตรนานาชาติ

15 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชเคมีและพฤกษเคมี เภสัชศาสตร, เภสัชเคมีและพฤกษเคมี

16 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชวิทยา เภสัชศาสตร, เภสัชวิทยา หลักสูตรนานาชาติ

17 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชศาสตรชีวภาพ เภสัชศาสตร, เภสัชศาสตรชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ

18 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ เภสัชศาสตร, วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยาเชิงอนุรักษ ชีววิทยา, ชีววิทยาเชิงอนุรักษ

คณะวิทยาศาสตร

มม.- 8



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร,

เทคโนโลยีการอาหาร
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พฤกษศาสตร ชีววิทยา, พฤกษศาสตร

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการเกษตร การเกษตร, วิทยาศาสตรการเกษตร

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรชีวภาพ ชีววิทยา, วิทยาศาสตรชีวภาพ เดิมชื่อสาขาวิชาชีววิทยา

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กายวิภาคศาสตร กายวิภาคศาสตร หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื้นฐาน)

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรประยุกต คณิตศาสตร, คณิตศาสตรประยุกต

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีเชิงฟสิกส เคมี, ฟสิกส, เคมีเชิงฟสิกส

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีเชิงฟสิกส เคมี, ฟสิกส, เคมีเชิงฟสิกส หลักสูตรนานาชาติ
เดิมชื่อสาขาฟสิคัลเคมี

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีอินทรีย เคมี, เคมีอินทรีย หลักสูตรนานาชาติ
เดิมชื่อสาขาวิชาอินทรียเคมี

13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา หลักสูตรนานาชาติ

14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา (รับหลายพื้นฐาน)

15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมี ชีววิทยา, เคมี, ชีวเคมี หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื้นฐาน)

16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยาสภาวะแวดลอม สิ่งแวดลอม, ชีววิทยา,
ชีววิทยาสภาวะแวดลอม

มม.- 9



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยาสภาวะแวดลอม สิ่งแวดลอม, ชีววิทยา,

ชีววิทยาสภาวะแวดลอม
หลักสูตรนานาชาติ

18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ
19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พิษวิทยา พิษวิทยา หลักสูตรนานาชาติ

(รับหลายพื้นฐาน)
20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พิษวิทยา พิษวิทยา หลักสูตรนานาชาติ

21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส หลักสูตรนานาชาติ

22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกสเชิงเคมี ฟสิกส, เคมี, ฟสิกสเชิงเคมี

23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกสเชิงเคมี ฟสิกส, เคมี, ฟสิกสเชิงเคมี หลักสูตรนานาชาติ

24 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร วิทยาศาสตรพอลิเมอร,
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร

เดิมชื่อสาขาวิชาวิทยาศาสตรพอลิเมอร

25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สรีรวิทยา สรีรวิทยา (รับหลายพื้นฐาน)
26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สรีรวิทยา สรีรวิทยา หลักสูตรนานาชาติ

(รับหลายพื้นฐาน)
27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย วิทยาศาสตรการกีฬา,

สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย
หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื้นฐาน)

28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย วิทยาศาสตรการกีฬา,
สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย

29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อินทรียเคมี เคมี, อินทรียเคมี

30 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กายภาพบําบัด กายภาพบําบัด หลักสูตรนานาชาติ

มม.- 10



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
31 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กายวิภาคศาสตร กายวิภาคศาสตร

32 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กายวิภาคศาสตร กายวิภาคศาสตร หลักสูตรนานาชาติ

33 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร หลักสูตรนานาชาติ

34 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมีเชิงฟสิกส เคมี, ฟสิกส, เคมีเชิงฟสิกส

35 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมีเชิงฟสิกส เคมี, ฟสิกส, เคมีเชิงฟสิกส หลักสูตรนานาชาติ

36 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมีวิเคราะห เคมี, เคมีวิเคราะห หลักสูตรนานาชาติ

37 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมีอินทรีย เคมี, เคมีอินทรีย หลักสูตรนานาชาติ

38 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา หลักสูตรนานาชาติ

39 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมี ชีววิทยา, เคมี, ชีวเคมี หลักสูตรนานาชาติ

40 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา หลักสูตรนานาชาติ

41 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา

42 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ

43 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พยาธิชีววิทยา พยาธิชีววิทยา หลักสูตรนานาชาติ

44 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พิษวิทยา พิษวิทยา หลักสูตรนานาชาติ

45 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟสิกสเชิงเคมี ฟสิกส, เคมี, ฟสิกสเชิงเคมี

46 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟสิกสเชิงเคมี ฟสิกส, เคมี, ฟสิกสเชิงเคมี หลักสูตรนานาชาติ

47 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร,
วิทยาการคอมพิวเตอร

หลักสูตรนานาชาติ

มม.- 11



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
48 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร วิทยาศาสตรพอลิเมอร,

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร
หลักสูตรนานาชาติ

49 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สรีรวิทยา สรีรวิทยา หลักสูตรนานาชาติ

50 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อินทรียเคมี เคมี, อินทรียเคมี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมชีวการแพทย วิศวกรรมชีวการแพทย หลักสูตรนานาชาติ

1 ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ไมระบุสาขาวิชาเอก ผูชวยพยาบาล หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อายุรศาสตรเขตรอน อายุรศาสตรเขตรอน หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการระบาดคลินิก วิทยาการระบาดคลินิก

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อายุรศาสตรเขตรอน อายุรศาสตรเขตรอน หลักสูตรนานาชาติ

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อายุรศาสตรเขตรอนคลินิก อายุรศาสตรเขตรอนคลินิก หลักสูตรนานาชาติ
เดิมชื่อวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สิทธิมนุษยชน มนุษยศาสตร, สิทธิมนุษยชน หลักสูตรนานาชาติ

2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร การสอนวิทยาศาสตร หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการทางการกีฬา วิทยาศาสตรการกีฬา, พลศึกษา,
การจัดการทางการกีฬา

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะเวชศาสตรเขตรอน

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

มม.- 12



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จริยศาสตรศึกษา มนุษยศาสตร, จริยศาสตรศึกษา

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บริหารรัฐกิจ การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร,
บริหารรัฐกิจ

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ประชากรศึกษา มนุษยศาสตร, การศึกษา,
ประชากรศึกษา

เดิมชื่อศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประชากรศึกษา

7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร การบริหาร, บริหารรัฐกิจ,
รัฐประศาสนศาสตร

เดิมชื่อสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

8 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศาสนาเปรียบเทียบ มนุษยศาสตร, การศาสนา,
ศาสนาเปรียบเทียบ

เดิมชื่อปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

9 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร, 
สังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข

10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สิทธิมนุษยชน มนุษยศาสตร, สิทธิมนุษยชน หลักสูตรนานาชาติ
11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม สังคมวิทยา, อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
12 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง การศึกษา, 

การศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง
13 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประชากรศึกษา การศึกษา, ประชากรศึกษา เดิมชื่อศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
14 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร,

สังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข

1 ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สัตวแพทยศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร

มม.- 13



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาธารณสุขศาสตร หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สุขศาสตรอุตสาหกรรมและ-
ความปลอดภัย

สาธารณสุขศาสตร, อาชีวอนามัย,
สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร)

การบริหารโรงพยาบาล สาธารณสุขศาสตร, 
การบริหารโรงพยาบาล

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร)

การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร, 
การบริหารสาธารณสุข

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร)

บริหารกฎหมายการแพทยและ-
สาธารณสุข

สาธารณสุขศาสตร,
บริหารกฎหมายการแพทยและสาธารณสุข

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร)

โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด สาธารณสุขศาสตร,
โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด

(รับหลายพื้นฐาน)

8 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาธารณสุขศาสตร หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื้นฐาน)

9 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาธารณสุขศาสตร (รับหลายพื้นฐาน)

10 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาธารณสุขศาสตร หลักสูตรนานาชาติ

11 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขมูลฐาน สาธารณสุขศาสตร,
สาธารณสุขมูลฐาน

หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื้นฐาน)

คณะสาธารณสุขศาสตร

มม.- 14



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
12 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต การพยาบาลสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร,

การพยาบาลสาธารณสุข
หลักสูตรนานาชาติ

13 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต บริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร, บริหารสาธารณสุข หลักสูตรนานาชาติ

14 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปรสิตวิทยา สาธารณสุขศาสตร, ปรสิตวิทยา หลักสูตรนานาชาติ

15 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต โภชนาการสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร, โภชนาการสาธารณสุข หลักสูตรนานาชาติ

16 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาการระบาด สาธารณสุขศาสตร, วิทยาการระบาด หลักสูตรนานาชาติ

17 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร สาธารณสุขศาสตร,
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ-
สิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม,
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ-
สิ่งแวดลอม

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการสารสนเทศสิ่งแวดลอม-
และทรัพยากร

สิ่งแวดลอม, 
การจัดการสารสนเทศสิ่งแวดลอม-
และทรัพยากร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, การจัดการสิ่งแวดลอม หลักสูตรนานาชาติ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การวางแผนสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนา-

ชุมชนและชนบท
สิ่งแวดลอม,
การวางแผนสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนา-
ชุมชนและชนบท

เดิมชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีการวางแผน-
สิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาชนบท

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร

มม.- 15



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม,

เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม
6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการ-

พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม,
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการ-
พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร สิ่งแวดลอม,
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ
เดิมชื่อวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การจัดการ หลักสูตรนานาชาติ
2 ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก บริหารธุรกิจ, การจัดการ หลักสูตรนานาชาติ

เดิมชื่อศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ

3 ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต
(Master  of  Management  Program)

ไมระบุสาขาวิชาเอก บริหารธุรกิจ, การจัดการ หลักสูตรนานาชาติ

4 ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก บริหารธุรกิจ, การจัดการ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยประชากรและสังคม วิจัยประชากรและสังคม เดิมชื่อสังคมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาประชากรและสังคม

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

โครงการวิทยาการจัดการ

มม.- 16



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประชากรศาสตร ประชากรศาสตร หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประชากรศาสตร ประชากรศาสตร เดิมชื่อประชากรศาสตรดุษฎีบัณฑิต

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาชนบทศึกษา พัฒนาชนบทศึกษา

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร-
และการพัฒนา

มนุษยศาสตร,
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร-
และการพัฒนา

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตร มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
อักษรศาสตร, ภาษาศาสตร

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตรประยุกต
(การสอนภาษาอังกฤษเพื่อ-
จุดมุงหมายเฉพาะ)

อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
ภาษาศาสตร, ภาษาศาสตรประยุกต
(การสอนภาษาอังกฤษเพื่อ-
จุดมุงหมายเฉพาะ)

หลักสูตรนานาชาติ

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วัฒนธรรมศึกษา มนุษยศาสตร, วัฒนธรรมศึกษา

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตร มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, ภาษาศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา การอาหาร, โภชนวิทยา,
อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา

หลักสูตรนานาชาติ

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท

สถาบันวิจัยโภชนาการ

มม.- 17



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โภชนศาสตร โภชนศาสตร เดิมชื่อวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประสาทวิทยาศาสตร ประสาทวิทยาศาสตร หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรมศาสตร อณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรมศาสตร หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประสาทวิทยาศาสตร ประสาทวิทยาศาสตร หลักสูตรนานาชาติ

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรมศาสตร อณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรมศาสตร หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรี ดุริยางคศิลป, ดนตรี

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ดนตรี ดุริยางคศิลป, ดนตรี

1 ประกาศนียบัตรการสอนภาษามือไทย ไมระบุสาขาวิชาเอก การสอนภาษามือไทย หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ประกาศนียบัตร ลาม(ภาษามือไทย) ลามภาษามือไทย หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต หูหนวกศึกษา มนุษยศาสตร, หูหนวกศึกษา

4 ประกาศนียบัตรบัณฑิต บริการสนับสนุนทางวิชาการสําหรับ-
คนตาบอดหรือคนสายตาเลือนลาง

บริการสนับสนุนทางวิชาการสําหรับ-
คนตาบอดหรือคนสายตาเลือนลาง

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต งานบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ งานบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬา พลศึกษา, วิทยาศาสตรการกีฬา
วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา

วิทยาลัยดุริยางคศิลป

วิทยาลัยราชสุดา

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มม.- 18



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ศาสนศึกษา มนุษยศาสตร, ศาสนศึกษา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นิติวิทยาศาสตร นิติวิทยาศาสตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาการมนุษย พัฒนาการมนุษย

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก การบัญชี

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก การพยาบาล หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

2 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก แพทยศาสตร

3 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก แพทยศาสตร โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ

4 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก แพทยศาสตร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

5 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก แพทยศาสตร โรงพยาบาลราชบุรี

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก การพยาบาล

วิทยาลัยศาสนศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาเขตกาญจนบุรี

สถาบันสมทบ สถาบันพระบรมราชชนก

สถาบันสมทบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

มม.- 19



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก การพยาบาล หลักสูตรตอเนื่อง

วิทยาลัยพยาบาลฯราชบุรี
วิทยาลัยพยาบาลฯจักรีรัช
วิทยาลัยพยาบาลฯศรีธัญญา

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก การพยาบาล หลักสูตรตอเนื่อง 
วิทยาลัยพยาบาลฯสุพรรณบุรี

4 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก การพยาบาล หลักสูตรตอเนื่อง 
วิทยาลัยพยาบาลฯเพชรบุรี

5 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก การพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลฯจักรีรัช

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต งานบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ งานบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก การพยาบาล หลักสูตร 2 ป ตอจากอนุปริญญา-
ทางการพยาบาล

สถาบันสมทบ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

มม.- 20


