
                        8.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,320  บาท

                         5.  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา  1  ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,360  บาท
                         6.  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา  1  ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ + ประสบการณ 1 ป ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา

                         7.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก  หลักสูตรไมนอยกวา  1  ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ ไดรับอัตราเงินเดือน
                              ไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  10,250  บาท

                              อันดับ  ท.4  ขั้น  10,250  บาท

                         การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน   มีดังนี้                         

                         2.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  5  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  8,360  บาท

3.   มหาวิทยาลัยขอนแกน
                         มีคณะวิชาทั้งหมด  16  คณะ  คือ  คณะเกษตรศาสตร   คณะทันตแพทยศาสตร   คณะเทคนิคการแพทย   คณะเทคโนโลยี
    คณะพยาบาลศาสตร   คณะแพทยศาสตร   คณะเภสัชศาสตร   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    คณะวิทยาการจัดการ   คณะวิทยาศาสตร
    คณะวิศวกรรมศาสตร   คณะศึกษาศาสตร   คณะสถาปตยกรรมศาสตร   คณะสัตวแพทยศาสตร   คณะสาธารณสุขศาสตร   และบัณฑิตวิทยาลัย

                         1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,630  บาท

                         3.  ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สําหรับผูสําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2544 เปนตนไป)  หลักสูตรไมนอยกวา  6  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
                               ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,790  บาท
                         4.  ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  (สําหรับผูสําเร็จการศึกษา พ.ศ.2536 เปนตนไป) หลักสูตรไมนอยกวา  6  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
                               ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดบั  ท.4  ขั้น  9,790  บาท
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                      12.  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจาก ท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  10,710  บาท
                      13.  ปริญญาเอก  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป ตอจากปริญญาโท ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.5  ขั้น  12,600  บาท

                             10.2  ผูมีพื้นความรู ภ.บ. (หลักสูตร 5 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,790  บาท
                             10.3  ผูมีพื้นความรู  พ.บ.,ท.บ.,สพ.บ. (หลักสูตรเดิม) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  10,250  บาท
                             10.4  ผูมีพื้นความรู พ.บ. + ใบประกอบฯ, ท.บ. (หลักสูตรใหม) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  10,710  บาท
                      11.  ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจาก ภ.บ.(5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  10,250  บาท

                             9.3  ผูมีพื้นความรู  พ.บ.,ท.บ.,สพ.บ. (หลักสูตรเดิม) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  10,250  บาท
                             9.4  ผูมีพื้นความรู พ.บ. + ใบประกอบฯ, ท.บ. และ สพ.บ. (หลักสูตรใหม) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  10,710  บาท
                      10.  ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
                             10.1  ผูมีพื้นความรู วท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,320  บาท

                        9.  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
                             9.1  ผูมีพื้นความรู วท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,320  บาท
                             9.2  ผูมีพื้นความรู ภ.บ. (หลักสูตร 5 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,790  บาท
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การประมง การเกษตร, การประมง

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต กีฏวิทยา การเกษตร, กีฏวิทยา

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ปฐพีศาสตร การเกษตร, ปฐพีศาสตร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พืชไร การเกษตร, พืชไร

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พืชสวน การเกษตร, พืชสวน

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต โรคพืชวิทยา การเกษตร, โรคพืช, โรคพืชวิทยา

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรการเกษตร เศรษฐศาสตร, การเกษตร

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สงเสริมการเกษตร การเกษตร, สงเสริมการเกษตร

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร การเกษตร, สัตวบาล, สัตวศาสตร

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การประมง การเกษตร, การประมง

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กีฏวิทยา การเกษตร, กีฎวิทยา

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรเชิงระบบ การเกษตร, เกษตรเชิงระบบ

13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรเชิงระบบ การเกษตร, เกษตรเชิงระบบ หลักสูตรนานาชาติ

14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ธุรกิจการเกษตร การเกษตร, ธุรกิจการเกษตร

15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชไร การเกษตร, พืชไร หลักสูตรนานาชาติ

16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชไร การเกษตร, พืชไร เดิมชื่อสาขาวิชาพืชศาสตร

17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โรคพืชวิทยา การเกษตร, โรคพืช, โรคพืชวิทยา

18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตวศาสตร การเกษตร, สัตวศาสตร, สัตวบาล หลักสูตรนานาชาติ

คณะเกษตรศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
19 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กีฏวิทยา การเกษตร, กีฎวิทยา

20 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พืชไร การเกษตร, พืชไร

21 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โรคพืชวิทยา การเกษตร, โรคพืช, โรคพืชวิทยา

22 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สัตวศาสตร การเกษตร, สัตวศาสตร

1 ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร หลักสูตร 6 ป

2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมสําหรับเด็ก หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ.

3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริทันตวิทยา ทันตแพทยศาสตร, ปริทันตวิทยา หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ.

4 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิทยาเอนโดดอนต ทันตแพทยศาสตร, วิทยาเอนโดดอนต หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ.

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมประดิษฐ ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมประดิษฐ หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 2 ป ตอจาก ท.บ.+ ใบอนุญาตฯ

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมสําหรับเด็ก หลักสูตร 2 ป ตอจาก ท.บ.+ ใบอนุญาตฯ

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตสาธารณสุข ทันตแพทยศาสตร, ทันตสาธารณสุข หลักสูตร 2 ป ตอจาก ท.บ.+ ใบอนุญาตฯ

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริทันตวิทยา ทันตแพทยศาสตร, ปริทันตวิทยา หลักสูตร 2 ป ตอจาก ท.บ.+ ใบอนุญาตฯ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบําบัด กายภาพบําบัด

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต รังสีเทคนิค รังสีเทคนิค หลักสูตรตอเนื่อง

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กายภาพบําบัด กายภาพบําบัด

คณะทันตแพทยศาสตร

คณะเทคนิคการแพทย
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาปฏิบัติการทางการแพทย วิทยาปฏิบัติการทางการแพทย
6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรการแพทย เดิมชื่อสาขาวิชาวิทยาปฏิบัติการ-

ทางการแพทย

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร การอาหาร, วิทยาศาสตรการอาหาร,
เทคโนโลยีการอาหาร

เดิมชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร การอาหาร, เทคโนโลยีอาหาร

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา, เทคโนโลยชีีวภาพ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต - การพยาบาล

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการพยาบาล การพยาบาล, การบริหารการพยาบาล

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลครอบครัว การพยาบาล, การพยาบาลครอบครัว

4 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลชุมชน การพยาบาล, การพยาบาลชุมชน

5 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเด็ก การพยาบาล, การพยาบาลเด็ก

6 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผูใหญ การพยาบาล, การพยาบาลผูใหญ

7 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การพยาบาล, 
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพยาบาล การพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร

คณะเทคโนโลยี
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

จิตเวชศาสตร แพทยศาสตร, จิตเวชศาสตร

2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

เวชศาสตรฟนฟู แพทยศาสตร, เวชศาสตรฟนฟู หลักสูตร 1 ป ตอจาก พบ.+ ใบประกอบฯ

3 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยศาสตร, โสต ศอ นาสิกวิทยา

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สรีรวิทยาทางการแพทย สรีรวิทยาทางการแพทย รับหลายพื้นฐาน

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมีทางการแพทย ชีวเคมี, ชีวเคมีทางการแพทย

1 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต - เภสัชศาสตร

2 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชภัณฑ เภสัชศาสตร, เภสัชภัณฑ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ การคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (อัตราเงินเดือนตามขอ 8)

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการผลิตภัณฑสุขภาพ การจัดการผลิตภัณฑสุขภาพ (อัตราเงินเดือนตามขอ 8)

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ เภสัชศาสตร,
เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ

ผูมีพื้น วท.บ. รับอัตราเงินเดือนตามขอ 8
ผูมีพื้น ภ.บ. รับอัตราเงินเดือนตามขอ 9.2

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชวิทยา เภสัชศาสตร,เภสัชวิทยา
7 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร เภสัชศาสตร,

เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
8 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ เภสัชศาสตร,

วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ

คณะแพทยศาสตร

คณะเภสัชศาสตร

มข.- 6



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการพัฒนาสังคม พัฒนาสังคม, การจัดการพัฒนาสังคม
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาไทย
3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเยอรมัน มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาเยอรมัน
4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาอังกฤษ
5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตร บรรณารักษศาสตร, สารนิเทศศาสตร,

สารสนเทศศาสตร
เดิมชื่อสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ-
สารนิเทศศาสตร

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา มนุษยศาสตร, ปรัชญา
7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาอังกฤษ
8 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สังคมวิทยาการพัฒนา สังคมวิทยา, สังคมวิทยาการพัฒนา

9 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต พัฒนศาสตร สังคมวิทยา, พัฒนศาสตร

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การเงิน

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี

4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - บริหารธุรกิจ

5 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรธุรกิจ เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มข.- 7



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เดิมชื่อสาขาวิชานิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม

4 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การรับรูจากระยะไกลและระบบ-
สารสนเทศภูมิศาสตร

การรับรูจากระยะไกลและระบบ-
สารสนเทศภูมิศาสตร

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมี ชีววิทยา, เคมี, ชีวเคมี

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา

10 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเกษตร
2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร,

คอมพิวเตอร
3 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

คณะวิทยาศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร

มข.- 8



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม,

สิ่งแวดลอม
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร,

คอมพิวเตอร
9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี
10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมดินและน้ํา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมดินและน้ํา
12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม,

สิ่งแวดลอม
13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
14 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมทรัพยากรแหลงน้ํา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา,

วิศวกรรมทรัพยากรแหลงน้ํา
หลักสูตรนานาชาติ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู การศึกษา

2 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศึกษา การศึกษา, สังคมศึกษา

3 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา การศึกษา, การบริหารการศึกษา

4 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรและการสอน การศึกษา, หลักสูตรและการสอน

1 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร หลักสูตร 5 ป
คณะสถาปตยกรรมศาสตร

คณะศึกษาศาสตร

มข.- 9



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต - สัตวแพทยศาสตร หลักสูตร 6 ป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร)

วิทยาศาสตรสุขาภิบาล สาธารณสุขศาสตร,
วิทยาศาสตรสุขภาพ, สิ่งแวดลอม

เปนทางสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นจาก
ว 3/46 ลําดับที่ 2 ของคณะ
สาธารณสุขศาสตร หนา มข.-15

2 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต - สาธารณสุขศาสตร หลักสูตรตอเนื่อง

3 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต - สาธารณสุขศาสตร

4 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร, การบริหารสาธารณสุข

5 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต โภชนาการชุมชน การอาหาร, โภชนาการชุมชน

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร สาธารณสุขศาสตร หลักสูตรนานาชาติ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การจัดการและการประเมินโครงการ การจัดการและการประเมินโครงการ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเวชศาสตร ชีววิทยา, ชีวเวชศาสตร รับหลายพื้นฐาน

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเวชศาสตร ชีววิทยา, ชีวเวชศาสตร

คณะสัตวแพทยศาสตร

คณะสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิตวิทยาลัย

มข.- 10


