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ท่ี นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔    สํานักงาน ก.พ.
   ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๐ กันยายน  ๒๕๕๕

เร่ือง  ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

เรียน  (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อางถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๔๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๓

สิ่งที่สงมาดวย  ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง จํานวน ๑ เลม

ตามหนังสือท่ีอางถึง นําสงรายชื่อปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษา
ตางๆ ที่ ก.พ. รับรอง มาเพื่อสวนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจงแลว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ไดพิจารณามีมติรับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
เพิ่มเติมจากที่กําหนดไวตามหนังสือที่อางถึง ดังปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ ไดแจงกรมและจังหวัดทราบดวยแลว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา)
เลขาธิการ ก.พ

ศูนยสรรหาและเลือกสรร
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๒๐ – ๗
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๕๔
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คํานํา 
 

ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. ได้ปรับปรุงและรวบรวมการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร
วิชาชีพของสถานศึกษาภาครัฐในประเทศที่ ก.พ. รับรองให้สอดคล้องกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ 
ทราบแล้ว ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๔๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ พร้อมทั้ง 
ไดน้ําข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. ท่ี www.ocsc.go.th  ด้วยแล้ว นั้น                   
  เนื่องจากขณะนี้ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้จัดทําหลักสูตรการศึกษาเพ่ิมขึ้นจํานวนมาก 
สํานักงาน ก.พ. จึงได้รวบรวมคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรองแล้วเพ่ิมเติม โดยจัดแบ่งเป็นจํานวน ๑๐ สถาบัน 
สําหรับการรับรองคุณวุฒิของสถาบันการศึกษาอื่น ๆ สํานักงาน ก.พ.จะได้รวบรวมแจ้งเวียนให้ทราบ
ในโอกาสต่อไป 

  อนึ่ง ส่วนราชการสามารถตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้วได้จากเว็บไซต์
ของสํานักงาน ก.พ. ท่ี www.ocsc.go.th  หัวข้อเส้นทางสู่อาชีพราชการ สืบค้นท่ี การรับรองคุณวุฒิ 

                  สํานักงาน ก.พ. หวังเป็นอย่างย่ิงว่า  หนังสือฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ตามสมควร  
ซ่ึงหากท่านได้พบข้อบกพร่องอันควรแก้ไขหรือประสงค์จะให้คําแนะนํา  สํานักงาน ก.พ. ยินดีน้อมรับ
และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 

 
 
 
สํานักงาน ก.พ. 

กันยายน  ๒๕๕๕ 

คำ�นำ�
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1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



1. ประกาศนียบตัรผู้ ช่วยพยาบาล หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมธัยมศึกษาตอนต้น

2. ประกาศนียบตัรผู้ ช่วยทนัตแพทย์ หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย 

3. ประกาศนียบตัรวิชาคอมพิวเตอร์ไซแอนด์ หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

4. ปริญญาตรี หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย 

5. ปริญญาตรี หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย 

6. ประกาศนียบตัรบณัฑิต/ประกาศนียบตัรชั �นสงู หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี)

7. ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี (5 ปี)

8. ประกาศนียบตัรชั �นสงู สาขาวิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากผู้ มีพื �นความรู้ต่างกัน  ดงันี �

8.1 ผู้ มีพื �นความรู้ วศ.บ. ทกุสาขา/วท.บ. ทกุสาขา/ กศ.บ. สาขาเคมีและสาขาฟิสกิส์ 

8.2 ผู้ มีพื �นความรู้ ภ.บ.

9. ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี)

10. ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี (5 ปี)

11. ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงู สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาโท

12. ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต (สําหรับผู้สาํเร็จการศึกษา พ.ศ.2536 เป็นต้นไป) หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย 

1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณุวฒุิในระดบัต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มีดงันี �

              มีคณะวิชาทั �งหมด 26 คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะจิตวิทยา  คณะทนัตแพทยศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  

คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์  

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสหเวชศาสตร์  คณะสตัวแพทยศาสตร์  คณะอกัษรศาสตร์  บณัฑิตวิทยาลยั  วิทยาลยัประชากรศาสตร์  

 วิทยาลยัปิโตรเลียมและปิโตรเคมี วิทยาลยัวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ สถาบนัสมทบวิทยาลยัพยาบาลตํารวจ สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตร

จฬ.1

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



13. ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย 

14. ปริญญาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต (สําหรับผู้สาํเร็จการศึกษา พ.ศ.2544 เป็นต้นไป) หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย 

15. ประกาศนียบตัรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก ท.บ.+ใบประกอบฯ

16. ประกาศนียบตัรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ 

17. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก ท.บ. +ใบประกอบ+ประสบการณ์ 1 ปี

18. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้ มีพื �นความรู้ต่างกัน ดงันี �

18.1 ผู้ มีพื �นความรู้ วท.บ. 

18.2 ผู้ มีพื �นความรู้ ท.บ. (หลกัสตูรเดิม)

19. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ และสาขาวิชาอายรุศาสตร์ หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้ มีพื �นความรู้ต่างกัน  ดงันี �

19.1 ผู้ มีพื �นความรู้ พ.บ. 

19.2 ผู้ มีพื �นความรู้ พ.บ. + ใบอนญุาตฯ 

20. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาพิษวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาปรสิตวิทยาทาง-

การแพทย์ สาขาวิชาการพฒันาสขุภาพ และสาขาวิชาเภสชัวิทยา หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้ มีพื �นความรู้ต่างกัน  ดงันี �

20.1 ผู้ มีพื �นความรู้ วท.บ. 

20.2 ผู้ มีพื �นความรู้ ภ.บ. 

20.3 ผู้ มีพื �นความรู้ พ.บ./ท.บ. (หลกัสตูรเดิม) /สพ.บ. 

20.4 ผู้ มีพื �นความรู้ พ.บ. + ใบอนญุาตฯ และ ท.บ. (หลกัสตูรที�ปรับปรุงใหม่)

21. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชมุชน หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้ มีพื �นความรู้ต่างกัน ดงันี �

21.1 ผู้ มีพื �นความรู้ วท.บ.

21.2 ผู้ มีพื �นความรู้ พ.บ./ท.บ. (หลกัสตูรเดิม) /สพ.บ. 

21.3 ผู้ มีพื �นความรู้ พ.บ. + ใบอนญุาตฯ และ ท.บ. (หลกัสตูรใหม่)
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22. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้ มีพื �นความรู้ต่างกัน  ดงันี �

22.1 ผู้ มีพื �นความรู้ วท.บ. 

22.2 ผู้ มีพื �นความรู้ ภ.บ. 

22.3 ผู้ มีพื �นความรู้ พ.บ./ท.บ. (หลกัสตูรเดิม) /สพ.บ. 

22.4 ผู้ มีพื �นความรู้ พ.บ. + ใบอนญุาตฯ

23. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้ มีพื �นความรู้ต่างกัน  ดงันี �

23.1 ผู้ มีพื �นความรู้ วท.บ. 

23.2 ผู้ มีพื �นความรู้ ภ.บ.

23.3 ผู้ มีพื �นความรู้ พ.บ./ท.บ. (หลกัสตูรเดิม) /สพ.บ.

23.4 ผู้ มีพื �นความรู้ พ.บ. และได้ฝึกหดังานแล้วตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัไม่น้อยกว่า 1 ปี 

24. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพนัธุ์สตัว์ สาขาวิชาพยาธิชีววิทยาทางสตัวแพทย์ สาขาวิชาสรีรวิทยาการสตัว์ และ

สาขาวิชาสตัวแพทยสาธารณสขุ หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้ มีพื �นความรู้ต่างกัน ดงันี �

24.1 ผู้ มีพื �นความรู้ วท.บ. 

24.2 ผู้ มีพื �นความรู้ สพ.บ. (หลกัสตูรเดิม)

25. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก สพ.บ.

26. ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงู  หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก วท.ม.

27. ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจาก ท.บ. หรือไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจาก วท.ม.

28. ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจาก พ.บ. หรือไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจาก วท.ม.

29. ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริญญาโท 
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22. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้ มีพื �นความรู้ต่างกัน  ดงันี �

22.1 ผู้ มีพื �นความรู้ วท.บ. 

22.2 ผู้ มีพื �นความรู้ ภ.บ. 

22.3 ผู้ มีพื �นความรู้ พ.บ./ท.บ. (หลกัสตูรเดิม) /สพ.บ. 

22.4 ผู้ มีพื �นความรู้ พ.บ. + ใบอนญุาตฯ

23. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้ มีพื �นความรู้ต่างกัน  ดงันี �

23.1 ผู้ มีพื �นความรู้ วท.บ. 

23.2 ผู้ มีพื �นความรู้ ภ.บ.

23.3 ผู้ มีพื �นความรู้ พ.บ./ท.บ. (หลกัสตูรเดิม) /สพ.บ.

23.4 ผู้ มีพื �นความรู้ พ.บ. และได้ฝึกหดังานแล้วตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัไม่น้อยกว่า 1 ปี 

24. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพนัธุ์สตัว์ สาขาวิชาพยาธิชีววิทยาทางสตัวแพทย์ สาขาวิชาสรีรวิทยาการสตัว์ และ

สาขาวิชาสตัวแพทยสาธารณสขุ หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้ มีพื �นความรู้ต่างกัน ดงันี �

24.1 ผู้ มีพื �นความรู้ วท.บ. 

24.2 ผู้ มีพื �นความรู้ สพ.บ. (หลกัสตูรเดิม)

25. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก สพ.บ.

26. ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงู  หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก วท.ม.

27. ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจาก ท.บ. หรือไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจาก วท.ม.

28. ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจาก พ.บ. หรือไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจาก วท.ม.

29. ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริญญาโท 
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษานอกระบบโรงเรียน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศกึษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางดนตรีศกึษา

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ธุรกิจศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางธุรกิจศึกษา

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประถมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางประถมศึกษา

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต มธัยมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางมธัยมศึกษา

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปศึกษา

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

9 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ

คณะครุศาสตร์

จฬ.4

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

10 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต ดนตรีศกึษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางดนตรี  ทางดนตรีศกึษา

11 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สขุศึกษาและพลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางสขุศกึษาและพลศึกษา

เดิมชื�อ สาขาสขุศกึษาและสาขาพลศึกษา

12 ปริญญาครุศาสตรดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีและการสื�อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและการสื�อสารการศึกษา

13 ปริญญาครุศาสตรดษุฎีบณัฑิต สขุศึกษาและพลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางสขุศกึษาและพลศึกษา

เดิมชื�อสาขาวิชาพลศึกษา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์จิตวิทยา สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางจิตวิทยา  

ทางวิทยาศาสตร์จิตวิทยา

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยา สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางจิตวิทยา

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาประยกุต์ สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางจิตวิทยาประยกุต์ ทางจิตวิทยา

4 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิต จิตวิทยา สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางจิตวิทยา

คณะจิตวิทยา

จฬ.5
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

10 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต ดนตรีศกึษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางดนตรี  ทางดนตรีศกึษา

11 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สขุศึกษาและพลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางสขุศกึษาและพลศึกษา

เดิมชื�อ สาขาสขุศกึษาและสาขาพลศึกษา

12 ปริญญาครุศาสตรดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีและการสื�อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและการสื�อสารการศึกษา

13 ปริญญาครุศาสตรดษุฎีบณัฑิต สขุศึกษาและพลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางสขุศกึษาและพลศึกษา

เดิมชื�อสาขาวิชาพลศึกษา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์จิตวิทยา สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางจิตวิทยา  

ทางวิทยาศาสตร์จิตวิทยา

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยา สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางจิตวิทยา

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาประยกุต์ สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางจิตวิทยาประยกุต์ ทางจิตวิทยา

4 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิต จิตวิทยา สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางจิตวิทยา

คณะจิตวิทยา

จฬ.5
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เดิมชื่อสาขาสุขศึกษาและสาขาพลศึกษา



ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

ทนัตกรรมหตัถการ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมหตัถการ

หลกัสตูร 1 ปีต่อจาก ท.บ+ใบประกอบฯ

2 ประกาศนียบตัรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

หลกัสตูร 1 ปีต่อจาก ท.บ+ใบประกอบฯ

3 ประกาศนียบตัรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

วิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางวิทยาเอ็นโดดอนต์

หลกัสตูร 1 ปีต่อจาก ท.บ+ใบประกอบฯ

4 ประกาศนียบตัรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

ศลัยศาสตร์ช่องปาก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์ช่องปาก

หลกัสตูร 1 ปีต่อจาก ท.บ+ใบประกอบฯ

5 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงู การฟื�นฟูสภาพฟันทั �งปาก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางการฟื�นฟูสภาพฟันทั �งปาก

หลกัสตูร 1 ปีต่อจาก วท.ม.

6 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงู ทนัตกรรมจัดฟัน สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมจัดฟัน

หลกัสตูร 1 ปีต่อจาก วท.ม.

7 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงู ทนัตกรรมสําหรับเด็ก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมสําหรับเด็ก

หลกัสตูร 1 ปีต่อจาก วท.ม.

8 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงู ทนัตกรรมหตัถการ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมหตัถการ

หลกัสตูร 1 ปีต่อจาก วท.ม.

คณะทันตแพทยศาสตร์

จฬ.6
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงู ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ หลกัสตูร 1 ปีต่อจาก วท.ม.

10 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงู ปริทนัตวิทยา สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางปริทนัตวิทยา

หลกัสตูร 1 ปีต่อจาก วท.ม.

11 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ทนัตกรรมจัดฟัน สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมจัดฟัน

หลกัสตูร 3 ปีต่อจาก ท.บ. หรือ

หลกัสตูร 2 ปีต่อจาก ป.บณัฑิต หรือ

หลกัสตูร 1 ปีต่อจาก วท.ม.

12 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ทนัตกรรมประดิษฐ์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมประดิษฐ์

หลกัสตูร 3 ปีต่อจาก ท.บ. หรือ

หลกัสตูร 2 ปีต่อจาก ป.บณัฑิต หรือ

หลกัสตูร 1 ปีต่อจาก วท.ม.

13 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ทนัตกรรมหตัถการ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมหตัถการ

หลกัสตูร 3 ปีต่อจาก ท.บ. หรือ

หลกัสตูร 2 ปีต่อจาก ป.บณัฑิต หรือ

หลกัสตูร 1 ปีต่อจาก วท.ม.

14 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ปริทนัตวิทยา สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางปริทนัตวิทยา

หลกัสตูร 3 ปีต่อจาก ท.บ. หรือ

หลกัสตูร 2 ปีต่อจาก ป.บณัฑิต หรือ

หลกัสตูร 1 ปีต่อจาก วท.ม.

15 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

หลกัสตูร 3 ปีต่อจาก ท.บ. หรือ

หลกัสตูร 2 ปีต่อจาก ป.บณัฑิต หรือ

หลกัสตูร 1 ปีต่อจาก วท.ม.
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงู ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ หลกัสตูร 1 ปีต่อจาก วท.ม.

10 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงู ปริทนัตวิทยา สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางปริทนัตวิทยา

หลกัสตูร 1 ปีต่อจาก วท.ม.

11 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ทนัตกรรมจัดฟัน สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมจัดฟัน

หลกัสตูร 3 ปีต่อจาก ท.บ. หรือ

หลกัสตูร 2 ปีต่อจาก ป.บณัฑิต หรือ

หลกัสตูร 1 ปีต่อจาก วท.ม.

12 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ทนัตกรรมประดิษฐ์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมประดิษฐ์

หลกัสตูร 3 ปีต่อจาก ท.บ. หรือ

หลกัสตูร 2 ปีต่อจาก ป.บณัฑิต หรือ

หลกัสตูร 1 ปีต่อจาก วท.ม.

13 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ทนัตกรรมหตัถการ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมหตัถการ

หลกัสตูร 3 ปีต่อจาก ท.บ. หรือ

หลกัสตูร 2 ปีต่อจาก ป.บณัฑิต หรือ

หลกัสตูร 1 ปีต่อจาก วท.ม.

14 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ปริทนัตวิทยา สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางปริทนัตวิทยา

หลกัสตูร 3 ปีต่อจาก ท.บ. หรือ

หลกัสตูร 2 ปีต่อจาก ป.บณัฑิต หรือ

หลกัสตูร 1 ปีต่อจาก วท.ม.

15 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

หลกัสตูร 3 ปีต่อจาก ท.บ. หรือ

หลกัสตูร 2 ปีต่อจาก ป.บณัฑิต หรือ

หลกัสตูร 1 ปีต่อจาก วท.ม.
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

24 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางวิทยาเอ็นโดดอนต์

หลกัสตูร 2 ปีต่อจาก ท.บ.+ใบประกอบฯ+

ประสบการณ์ 1 ปี

25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เวชศาสตร์ช่องปาก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์ช่องปาก

หลกัสตูร 2 ปีต่อจาก ท.บ.+ใบประกอบฯ+

ประสบการณ์ 1 ปี

26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

หลกัสตูร 2 ปีต่อจาก ท.บ.+ใบประกอบฯ+

ประสบการณ์ 1 ปี

27 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต ทนัตกรรมประดิษฐ์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมประดิษฐ์

หลกัสตูร 3 ปีต่อจากปริญญาโท และ

หลกัสตูร 4 ปีต่อจากปริญญาตรี

28 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต ทนัตสาธารณสขุ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตสาธารณสขุ

หลกัสตูรนานาชาติ

หลกัสตูร 3 ปีต่อจากปริญญาโท และ

หลกัสตูร 4 ปีต่อจากปริญญาตรี

1 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต กฎหมายการเงินและภาษีอากร สาขาวิชานิติศาสตร์

ทางกฎหมายการเงินและภาษีอากร

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การจัดการการสื�อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางการจัดการการสื�อสาร

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

จฬ.9
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก
วิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางวิทยาเอ็นโดดอนต์
หลกัสตูร 3 ปีตอ่จาก ท.บ. หรือ
หลกัสตูร 2 ปีตอ่จาก ป.บณัฑิต หรือ
หลกัสตูร 1 ปีตอ่จาก วท.ม.

17 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก

ศลัยศาสตร์ชอ่งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
ทางศลัยศาสตร์ชอ่งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จาก ท.บ. หรือ
หลกัสตูร 2 ปีตอ่จาก ป.บณัฑิต หรือ
หลกัสตูร 1 ปีตอ่จาก วท.ม.

18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยาชอ่งปาก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
ทางชีววิทยาชอ่งปาก

หลกัสตูร 2 ปีตอ่จาก ท.บ.+ใบประกอบฯ+
ประสบการณ์ 1 ปี

19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมบดเคีย้ว สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
ทางทนัตกรรมบดเคีย้ว

หลกัสตูร 2 ปีตอ่จาก ท.บ.+ใบประกอบฯ+
ประสบการณ์ 1 ปี

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมบรูณะเพื่อความสวยงาม
และทนัตกรรมรากเทียม

สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
ทางทนัตกรรมบรูณะเพื่อความสวยงาม
และทนัตกรรมรากเทียม

หลกัสตูรนานาชาติ�
หลกัสตูร 2 ปีตอ่จาก ท.บ.+ใบประกอบฯ+
ประสบการณ์ 1 ปี

21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมประดิษฐ์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
ทางทนัตกรรมประดิษฐ์

หลกัสตูร 2 ปีตอ่จาก ท.บ.+ใบประกอบฯ+
ประสบการณ์ 1 ปี

22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ปริทนัตศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
ทางปริทนัตศาสตร์

หลกัสตูร 2 ปีตอ่จาก ท.บ.+ใบประกอบฯ+
ประสบการณ์ 1 ปี

23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต รังสวีิทยาชอ่งปากและใบหน้า สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
ทางรังสวีิทยาชอ่งปากและใบหน้า

หลกัสตูร 2 ปีตอ่จาก ท.บ.+ใบประกอบฯ+
ประสบการณ์ 1 ปี

จฬ.8



ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

24 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางวิทยาเอ็นโดดอนต์

หลกัสตูร 2 ปีต่อจาก ท.บ.+ใบประกอบฯ+

ประสบการณ์ 1 ปี

25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เวชศาสตร์ช่องปาก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์ช่องปาก

หลกัสตูร 2 ปีต่อจาก ท.บ.+ใบประกอบฯ+

ประสบการณ์ 1 ปี

26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

หลกัสตูร 2 ปีต่อจาก ท.บ.+ใบประกอบฯ+

ประสบการณ์ 1 ปี

27 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต ทนัตกรรมประดิษฐ์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมประดิษฐ์

หลกัสตูร 3 ปีต่อจากปริญญาโท และ

หลกัสตูร 4 ปีต่อจากปริญญาตรี

28 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต ทนัตสาธารณสขุ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตสาธารณสขุ

หลกัสตูรนานาชาติ

หลกัสตูร 3 ปีต่อจากปริญญาโท และ

หลกัสตูร 4 ปีต่อจากปริญญาตรี

1 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต กฎหมายการเงินและภาษีอากร สาขาวิชานิติศาสตร์

ทางกฎหมายการเงินและภาษีอากร

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การจัดการการสื�อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางการจัดการการสื�อสาร

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

จฬ.9
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการการสื�อสารเชิงกลยทุธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางการจัดการการสื�อสารเชิงกลยทุธ์

ทางการจัดการการสื�อสาร

3 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต การประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางการประชาสมัพนัธ์

4 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต การภาพยนตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางการภาพยนตร์

5 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์

6 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต วารสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางวารสารสนเทศ

เดิมชื�อสาขาวิชาการหนงัสือพิมพ์

7 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สื�อสารการแสดง สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางสื�อสารการแสดง

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลเด็ก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลเด็ก

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลผู้สงูอายุ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลผู้สงูอายุ

คณะพยาบาลศาสตร์

จฬ.10
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลผู้ใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลผู้ใหญ่

4 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลเวชปฏิบตัิชุมชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลเวชปฏิบตัิชุมชน

5 ปริญญาพยาบาลศาสตรดษุฎีบณัฑิต พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจัดการเพื�อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการเพื�อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

3 ปริญญาการจัดการมหาบณัฑิต การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การกํากับดแูลกิจการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการกํากับดแูลกิจการ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงิน

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการด้านโลจิสติกส์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการด้านโลจิสติกส์

สหสาขาวิชา

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลผู้ใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลผู้ใหญ่

4 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลเวชปฏิบตัิชุมชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลเวชปฏิบตัิชุมชน

5 ปริญญาพยาบาลศาสตรดษุฎีบณัฑิต พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจัดการเพื�อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการเพื�อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

3 ปริญญาการจัดการมหาบณัฑิต การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การกํากับดแูลกิจการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการกํากับดแูลกิจการ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงิน

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการด้านโลจิสติกส์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการด้านโลจิสติกส์

สหสาขาวิชา

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมการเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางวิศวกรรมการเงิน

สหสาขาวิชา

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ

10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี
ทางการบญัชี

11 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงิน

โครงการปริญญาเอกร่วมสาขาบริหารธุรกิจ
กบัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ และสถาบนับณัฑิตพฒัน-
บริหารศาสตร์�

12 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

13 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

โครงการปริญญาเอกร่วมสาขาบริหารธุรกิจ
กบัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ และสถาบนับณัฑิตพฒัน-
บริหารศาสตร์�

จฬ.12

ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบญัชี
โครงการปริญญาเอกร่วมสาขาบริหารธุรกิจ
กบัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ และสถาบนับณัฑิตพฒัน-
บริหารศาสตร์�

15 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต ธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหว่างประเทศ

โครงการปริญญาเอกร่วมสาขาบริหารธุรกิจ
กบัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ และสถาบนับณัฑิตพฒัน-
บริหารศาสตร์�

16 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต การเงินเชิงปริมาณ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินเชิงปริมาณ

หลกัสตูรภาษาองักฤษ �

17 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

18 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลนิิก

พยาธิวิทยาคลนิิก สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยาคลนิิก

หลกัสตูร 1 ปีตอ่จาก พ.บ.+ใบประกอบฯ�

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลนิิก

เวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ครอบครัว

หลกัสตูร 1 ปีตอ่จาก พ.บ.+ใบประกอบฯ�

คณะแพทยศาสตร์
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14 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบญัชี
โครงการปริญญาเอกร่วมสาขาบริหารธุรกิจ
กบัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ และสถาบนับณัฑิตพฒัน-
บริหารศาสตร์�

15 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต ธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหว่างประเทศ

โครงการปริญญาเอกร่วมสาขาบริหารธุรกิจ
กบัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ และสถาบนับณัฑิตพฒัน-
บริหารศาสตร์�

16 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต การเงินเชิงปริมาณ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินเชิงปริมาณ

หลกัสตูรภาษาองักฤษ �

17 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

18 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลนิิก

พยาธิวิทยาคลนิิก สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยาคลนิิก

หลกัสตูร 1 ปีตอ่จาก พ.บ.+ใบประกอบฯ�

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลนิิก

เวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ครอบครัว

หลกัสตูร 1 ปีตอ่จาก พ.บ.+ใบประกอบฯ�

คณะแพทยศาสตร์
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3 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลนิิก
เวชศาสตร์ฟืน้ฟู สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์ฟืน้ฟู
หลกัสตูร 1 ปีตอ่จาก พ.บ.+ใบประกอบฯ�

4 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลนิิก

ศลัยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศลัยศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปีตอ่จาก พ.บ.+ใบประกอบฯ�

5 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลนิิก

อาชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอาชีวเวชศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปีตอ่จาก พ.บ.+ใบประกอบฯ�

6 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก

กมุารเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกมุารเวชศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปีตอ่วท.ม.

7 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก

กมุารศลัยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกมุารศลัยศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปีตอ่วท.ม.

8 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก

จกัษุวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจกัษุวิทยา

หลกัสตูร 1 ปีตอ่วท.ม.

9 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก

จิตเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจิตเวชศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปีตอ่วท.ม.

10 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก

จิตเวชศาสตร์เด็กและวยัรุ่นขัน้สงู สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจิตเวชศาสตร์เด็กและวยัรุ่นขัน้สงู

หลกัสตูร 1 ปีตอ่วท.ม.

11 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก

ตจวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางตจวิทยา

หลกัสตูร 1 ปีตอ่วท.ม.

จฬ.14
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12 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

นิติเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางนิติเวชศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปีต่อวท.ม.

13 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ประสาทศลัยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางประสาทศลัยศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปีต่อวท.ม.

14 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

พยาธิวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางพยาธิวิทยา

หลกัสตูร 1 ปีต่อวท.ม.

15 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

พยาธิวิทยาคลินิก สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางพยาธิวิทยาคลินิก

หลกัสตูร 1 ปีต่อวท.ม.

16 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

รังสีวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางรังสีวิทยา

หลกัสตูร 1 ปีต่อวท.ม.

17 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

รังสีวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางรังสีวิทยา

หลกัสตูร 1 ปีต่อวท.ม.

18 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

โรคลมชัก สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางโรคลมชัก

หลกัสตูร 1 ปีต่อวท.ม.

19 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

วิสญัญีวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางวิสญัญีวิทยา

หลกัสตูร 1 ปีต่อวท.ม.

20 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

เวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์ครอบครัว

หลกัสตูร 1 ปีต่อวท.ม.

จฬ.15
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12 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

นิติเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางนิติเวชศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปีต่อวท.ม.

13 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ประสาทศลัยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางประสาทศลัยศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปีต่อวท.ม.

14 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

พยาธิวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางพยาธิวิทยา

หลกัสตูร 1 ปีต่อวท.ม.

15 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

พยาธิวิทยาคลินิก สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางพยาธิวิทยาคลินิก

หลกัสตูร 1 ปีต่อวท.ม.

16 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

รังสีวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางรังสีวิทยา

หลกัสตูร 1 ปีต่อวท.ม.

17 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

รังสีวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางรังสีวิทยา

หลกัสตูร 1 ปีต่อวท.ม.

18 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

โรคลมชัก สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางโรคลมชัก

หลกัสตูร 1 ปีต่อวท.ม.

19 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

วิสญัญีวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางวิสญัญีวิทยา

หลกัสตูร 1 ปีต่อวท.ม.

20 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

เวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์ครอบครัว

หลกัสตูร 1 ปีต่อวท.ม.

จฬ.15
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21 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

เวชศาสตร์ฟื�นฟู สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์ฟื�นฟู

หลกัสตูร 1 ปีต่อวท.ม.

22 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ศลัยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปีต่อวท.ม.

23 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ศลัยศาสตร์ตกแต่ง สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์ตกแต่ง

หลกัสตูร 1 ปีต่อวท.ม.

24 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ศลัยศาสตร์ทรวงอก สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์ทรวงอก

หลกัสตูร 1 ปีต่อวท.ม.

25 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ศลัยศาสตร์ทั�วไป สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์ทั�วไป

หลกัสตูร 1 ปีต่อวท.ม.

26 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ศลัยศาสตร์ยโูรวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์ยโูรวิทยา

หลกัสตูร 1 ปีต่อวท.ม.

27 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ศลัยศาสตร์ลาํไส้ใหญ่และทวารหนกั สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์ลาํไส้ใหญ่และทวารหนกั

หลกัสตูร 1 ปีต่อวท.ม.

28 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

สตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางสตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา

หลกัสตูร 1 ปีต่อวท.ม.

29 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงูทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

โสต ศอ นาสิกวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางโสต ศอ นาสิกวิทยา

หลกัสตูร 1 ปีต่อวท.ม.

จฬ.16
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
30 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก
ออร์โธปิดิกส์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางออร์โธปิดิกส์
หลกัสตูร 1 ปีตอ่วท.ม.

31 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก

อายรุศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายรุศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปีตอ่วท.ม.

32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การวิจยัและการจดัการด้านสขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการวิจยัและการจดัการด้านสขุภาพ

หลกัสตูร 2 ปีตอ่จากผู้ มีคณุวฒุิหลายพืน้ฐาน

33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฉายาเวชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางฉายาเวชศาสตร์

หลกัสตูร 2 ปีตอ่จากผู้ มีคณุวฒุิหลายพืน้ฐาน

34 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ปรสติวิทยาทางการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางปรสติวิทยาทางการแพทย์

หลกัสตูรนานาชาติ
หลกัสตูร 2 ปีตอ่จากผู้ มีคณุวฒุิหลายพืน้ฐาน

35 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อายรุศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายรุศาสตร์

ส าหรับผู้ มีพืน้ พ.บ.

36 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต การวิจยัและการจดัการด้านสขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการวิจยัและการจดัการด้านสขุภาพ

หลกัสตูร 2 ปีตอ่จากผู้ มีคณุวฒุิหลายพืน้ฐาน

37 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต การบริบาลทางเภสชักรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางการบริบาลทางเภสชักรรม

หลกัสตูร 6 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย�
เดิมชื่อปริญญาเภสชับริบาลบณัฑิต�

คณะเภสัชศาสตร์

จฬ.17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
30 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก
ออร์โธปิดิกส์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางออร์โธปิดิกส์
หลกัสตูร 1 ปีตอ่วท.ม.

31 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก

อายรุศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายรุศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปีตอ่วท.ม.

32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การวิจยัและการจดัการด้านสขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการวิจยัและการจดัการด้านสขุภาพ

หลกัสตูร 2 ปีตอ่จากผู้ มีคณุวฒุิหลายพืน้ฐาน

33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฉายาเวชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางฉายาเวชศาสตร์

หลกัสตูร 2 ปีตอ่จากผู้ มีคณุวฒุิหลายพืน้ฐาน

34 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ปรสติวิทยาทางการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางปรสติวิทยาทางการแพทย์

หลกัสตูรนานาชาติ
หลกัสตูร 2 ปีตอ่จากผู้ มีคณุวฒุิหลายพืน้ฐาน

35 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อายรุศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายรุศาสตร์

ส าหรับผู้ มีพืน้ พ.บ.

36 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต การวิจยัและการจดัการด้านสขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการวิจยัและการจดัการด้านสขุภาพ

หลกัสตูร 2 ปีตอ่จากผู้ มีคณุวฒุิหลายพืน้ฐาน

37 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต การบริบาลทางเภสชักรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางการบริบาลทางเภสชักรรม

หลกัสตูร 6 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย�
เดิมชื่อปริญญาเภสชับริบาลบณัฑิต�

คณะเภสัชศาสตร์

จฬ.17



ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต การเมืองและการจัดการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์

ทางการเมืองและการจัดการปกครอง

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี ทางเคมีประยกุต์

หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางวิทยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม

ทางสิ�งแวดล้อม

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์และวิทยาการคณนา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์และวิทยาการคณนา

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยาทางการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์

สหสาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

จฬ.18
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีเชื �อเพลิง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีเชื �อเพลิง

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีเยื�อและกระดาษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีเยื�อและกระดาษ

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม

หลกัสตูรนานาชาติ

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์และวิทยาการคณนา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์และวิทยาการคณนา

11 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

12 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต ทนัตชีววสัดศุาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางทนัตชีววสัดศุาสตร์

13 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีทางภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีทางภาพ

จฬ.19
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีเชื �อเพลิง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีเชื �อเพลิง

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีเยื�อและกระดาษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีเยื�อและกระดาษ

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม

หลกัสตูรนานาชาติ

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์และวิทยาการคณนา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์และวิทยาการคณนา

11 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

12 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต ทนัตชีววสัดศุาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางทนัตชีววสัดศุาสตร์

13 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีทางภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีทางภาพ

จฬ.19
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

14 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิทยาการคณนา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางวิทยาการคณนา

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

15 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี

หลกัสตูรนานาชาติ/สหสาขาวิชา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยาน-

ยนต์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์

หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมทรัพยากรธรณี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี 

ทางวิศวกรรมเหมืองแร่

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมนาโน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมนาโน

หลกัสตูรนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์  ทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมชีวเวช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางวิศวกรรมชีวเวช

สหสาขาวิชา รับหลายพื �นฐาน    

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์  ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการทางวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางการจัดการทางวิศวกรรม

หลกัสตูรนานาชาติ

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต โครงสร้างพื �นฐานทางวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

ทางโครงสร้างพื �นฐานทางวิศวกรรมโยธา

หลกัสตูรนานาชาติ

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมชีวเวช สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมชีวเวช

สหสาขาวิชา หลกัสตูร 2 ปี รับเฉพาะ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโลหการและวสัดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโลหการและวสัดุ

จฬ.21
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วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์



ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์  ทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมชีวเวช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางวิศวกรรมชีวเวช

สหสาขาวิชา รับหลายพื �นฐาน    

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์  ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการทางวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางการจัดการทางวิศวกรรม

หลกัสตูรนานาชาติ

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต โครงสร้างพื �นฐานทางวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

ทางโครงสร้างพื �นฐานทางวิศวกรรมโยธา

หลกัสตูรนานาชาติ

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมชีวเวช สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมชีวเวช

สหสาขาวิชา หลกัสตูร 2 ปี รับเฉพาะ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโลหการและวสัดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโลหการและวสัดุ
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมชีวเวช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางวิศวกรรมชีวเวช
สหสาขาวิชา

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมโลหการและวสัดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโลหการและวสัดุ

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมส ารวจ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมส ารวจ

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ดรุิยางคศิลป์ตะวนัตก สาขาวิชาดรุิยางคศาสตร์
ทางดรุิยางคศิลป์ตะวนัตก

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์การเมือง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์การเมือง

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรดษุฎีบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ�

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

หลกัสตูรนานาชาติ�

คณะศลิปกรรมศาสตร์

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์

คณะเศรษฐศาสตร์

จฬ.22

ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจ
หลกัสตูรนานาชาติ�

1 ปริญญาการวางผงัเมืองบณัฑิต สถาปัตยกรรมผงัเมือง สาขาวิชาไมก่ าหนดไว้ในสาขาวิชาใด
ทางการวางผงัเมือง ทางสถาปัตยกรรมผงัเมือง

หลกัสตูร 5 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย�

2 ปริญญาการวางผงัเมืองบณัฑิต สถาปัตยกรรมผงัเมือง สาขาวิชาไมก่ าหนดไว้ในสาขาวิชาใด
ทางผงัเมือง  ทางสถาปัตยกรรมผงัเมือง

3 ปริญญาการออกแบบอตุสาหกรรมบณัฑิต การออกแบบอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางการออกแบบอตุสาหกรรม

หลกัสตูร 5 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย�

4 ปริญญาการออกแบบอตุสาหกรรมบณัฑิต การออกแบบอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางการออกแบบอตุสาหกรรม

5 ปริญญาภมูิสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ภมูิสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางภมูิสถาปัตยกรรม

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การออกแบบสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางออกแบบสถาปัตยกรรม

หลกัสตูรนานาชาติ�

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางการออกแบบนิเทศศิลป์

หลกัสตูรนานาชาติ�

8 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรมไทย สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรมไทย

หลกัสตูร 5 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย�

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

จฬ.23



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจ
หลกัสตูรนานาชาติ�

1 ปริญญาการวางผงัเมืองบณัฑิต สถาปัตยกรรมผงัเมือง สาขาวิชาไมก่ าหนดไว้ในสาขาวิชาใด
ทางการวางผงัเมือง ทางสถาปัตยกรรมผงัเมือง

หลกัสตูร 5 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย�

2 ปริญญาการวางผงัเมืองบณัฑิต สถาปัตยกรรมผงัเมือง สาขาวิชาไมก่ าหนดไว้ในสาขาวิชาใด
ทางผงัเมือง  ทางสถาปัตยกรรมผงัเมือง

3 ปริญญาการออกแบบอตุสาหกรรมบณัฑิต การออกแบบอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางการออกแบบอตุสาหกรรม

หลกัสตูร 5 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย�

4 ปริญญาการออกแบบอตุสาหกรรมบณัฑิต การออกแบบอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางการออกแบบอตุสาหกรรม

5 ปริญญาภมูิสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ภมูิสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางภมูิสถาปัตยกรรม

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การออกแบบสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางออกแบบสถาปัตยกรรม

หลกัสตูรนานาชาติ�

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางการออกแบบนิเทศศิลป์

หลกัสตูรนานาชาติ�

8 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรมไทย สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรมไทย

หลกัสตูร 5 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย�

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

จฬ.23



ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาการวางแผนภาคและเมือง

มหาบณัฑิต

การวางแผนภาคและเมือง สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางผงัเมือง

10 ปริญญาการวางแผนภาคและเมือง

มหาบณัฑิต

การออกแบบชุมชนเมือง สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางการออกแบบชุมชนเมือง ทางผงัเมือง

เดิมชื�อปริญญาสถาปัตยกรรมมหาบณัฑิต

11 ปริญญาการออกแบบอตุสาหกรรม

มหาบณัฑิต

การออกแบบอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางการออกแบบอตุสาหกรรม

12 ปริญญาเคหพฒันศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางเคหพฒันศาสตร์

เดิมชื�อสาขาวิชาเคหการ

13 ปริญญาภมูิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ภมูิสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทางภมูิสถาปัตยกรรม

14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทางสถาปัตยกรรม

15 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การออกแบบสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทางการออกแบบสถาปัตยกรรม

หลกัสตูรนานาฃาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต โภชนาการและการกําหนดอาหาร สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางการอาหาร

ทางโภชนาการและการกําหนดอาหาร

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

คณะสหเวชศาสตร์

จฬ.24
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั

ทางกายภาพบ าบดั
3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเคมีคลนิิกและอณทูางการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางชีวเคมี  ทางชีวเคมีคลนิิกและอนทูางการแพทย์

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ระดบัโมเลกลุทางจลุชีววิทยา
ทางการแพทย์และวิทยาภมูิคุ้มกนั

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ระดบัโมเลกลุทางจลุชีววิทยาทาง
การแพทย์และวิทยาภมูิคุ้มกนั

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางอาหารและโภชนาการ

หลกัสตูรนานาชาติ

6 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั
ทางกายภาพบ าบดั

7 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต ชีวเคมีคลนิิกและอณทูางการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางชีวเคมีคลนิิกและอณทูางการแพทย์

8 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางอาหารและโภชนาการ

หลกัสตูรนานาชาติ 

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์ สตัวแพทย์คลนิิก สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์
ทางสตัวแพทย์คลนิิก

หลกัสตูร 1 ปีตอ่จาก สพ.บ.

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต กายภาพวิภาคศาสตร์ประยกุต์ทางสตัว
แพทย์

สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์
ทางกายภาพวิภาคศาสตร์ประยกุต์ทางสตัวแพทย์

หลกัสตูร 2 ปีตอ่จาก สพ.บ.�/วทบ.

คณะสัตวแพทยศาสตร์

จฬ.25



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั

ทางกายภาพบ าบดั
3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเคมีคลนิิกและอณทูางการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางชีวเคมี  ทางชีวเคมีคลนิิกและอนทูางการแพทย์

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ระดบัโมเลกลุทางจลุชีววิทยา
ทางการแพทย์และวิทยาภมูิคุ้มกนั

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ระดบัโมเลกลุทางจลุชีววิทยาทาง
การแพทย์และวิทยาภมูิคุ้มกนั

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางอาหารและโภชนาการ

หลกัสตูรนานาชาติ

6 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั
ทางกายภาพบ าบดั

7 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต ชีวเคมีคลนิิกและอณทูางการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางชีวเคมีคลนิิกและอณทูางการแพทย์

8 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางอาหารและโภชนาการ

หลกัสตูรนานาชาติ 

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์ สตัวแพทย์คลนิิก สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์
ทางสตัวแพทย์คลนิิก

หลกัสตูร 1 ปีตอ่จาก สพ.บ.

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต กายภาพวิภาคศาสตร์ประยกุต์ทางสตัว
แพทย์

สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์
ทางกายภาพวิภาคศาสตร์ประยกุต์ทางสตัวแพทย์

หลกัสตูร 2 ปีตอ่จาก สพ.บ.�/วทบ.

คณะสัตวแพทยศาสตร์

จฬ.25

สพ.บ./วทบ.

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยา

ทางการแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกัน



ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวศาสตร์ทางสตัวแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีวศาสตร์ทางสตัวแพทย์

รับหลายพื �นฐาน

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัวิทยาทางสตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์

ทางเภสชัวิทยาทางสตัวแพทยศาสตร์

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อายรุศาสตร์สตัวแพทย์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์

ทางอายรุศาสตร์สตัวแพทย์

6 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต ชีวศาสตร์ทางสตัวแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีวศาสตร์ทางสตัวแพทย์

รับหลายพื �นฐาน

7 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต พยาธิชีววิทยาทางสตัวแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางพยาธิชีววิทยาทางสตัวแพทย์

8 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต สรีรวิทยาการสตัว์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางสรีรวิทยาการสตัว์

รับหลายพื �นฐาน

9 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต สตัวแพทยสาธารณสขุ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์

ทางสตัวแพทยสาธารณสขุ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต อายรุศาสตร์สตัวแพทย์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์

ทางอายรุศาสตร์สตัวแพทย์

1 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรม สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาและวฒันธรรม

หลกัสตูรนานาชาติ

คณะอักษรศาสตร์

จฬ.26

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางอกัษรศาสตร์

3 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การล่ามเพื�อชุมชน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางการล่ามเพื�อชุมชน

หลกัสตูร 1 ปีต่อจากปริญญาตรี

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ

5 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ไทยศึกษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางไทยศึกษา

6 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

7 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี

ทางประวตัิศาสตร์ศกึษา

8 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาญี�ปุ่ น สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญี�ปุ่ น

9 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาญี�ปุ่ นเป็นภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญี�ปุ่ นเป็นภาษาต่างประเทศ

10 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาและวรรณคดีฝรั�งเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาและวรรณคดีฝรั�งเศส

จฬ.27

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางอกัษรศาสตร์

3 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การล่ามเพื�อชุมชน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางการล่ามเพื�อชุมชน

หลกัสตูร 1 ปีต่อจากปริญญาตรี

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ

5 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ไทยศึกษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางไทยศึกษา

6 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

7 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี

ทางประวตัิศาสตร์ศกึษา

8 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาญี�ปุ่ น สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญี�ปุ่ น

9 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาญี�ปุ่ นเป็นภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญี�ปุ่ นเป็นภาษาต่างประเทศ

10 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาและวรรณคดีฝรั�งเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาและวรรณคดีฝรั�งเศส

จฬ.27

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต วรรณคดีเปรียบเทียบ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางวรรณคดีเปรียบเทียบ
12 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ศิลปการละคร สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปการละคร
13 ปริญญาอกัษรศาสตรดษุฎีบณัฑิต ไทยศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางไทยศกึษา
หลกัสตูรนานาชาติ

14 ปริญญาอกัษรศาสตรดษุฎีบณัฑิต ภาษาเยอรมนั สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมนั

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ธุรกิจแฟชัน่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจแฟชัน่

หลกัสตูรภาษาองักฤษ�
หลกัสตูร 1 ปีตอ่จากปริญญาตรี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการสิง่แวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิง่แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการจดัการสิง่แวดล้อม

หลกัสตูรนานาชาติ 
สหสาขาวิชา�
�

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารกิจการทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์
ทางการบริหารกิจการทางทะเล

สหสาขาวิชา�

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยาทางการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางจลุชีววิทยาทางการแพทย์

สหสาขาวิชา�

บณัฑิตวิทยาลัย

จฬ.28

ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตชีววสัดศุาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางทนัตชีววสัดศุาสตร์
สหสาขาวิชา 
รับหลายพืน้ฐาน

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีและการจดัการพลงังาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเทคโนโลยีและการจดัการพลงังาน

สหสาขาวิชา�

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ธุรกิจเทคโนโลยีและการจดัการนวตักรรม สาขาวิชาการจดัการ
ทางธุรกิจเทคโนโลยีและการจดัการนวตักรรม

สหสาขาวิชา

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางเภสชัวิทยา

สหสาขาวิชา�

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางเภสชัวิทยา

รับหลายพืน้ฐาน�

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิจยัเพื่อการพฒันาสขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางวิจยัเพื่อการพฒันาสขุภาพ

หลกัสตูรนานาชาติ 
สหสาขาวิชา�

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

หลกัสตูรนานาชาติ�

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

หลกัสตูรนานาชาติ�

13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์โลหิตวิทยาคลนิิก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์โลหิตวิทยาคลนิิก

จฬ.29



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตชีววสัดศุาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางทนัตชีววสัดศุาสตร์
สหสาขาวิชา 
รับหลายพืน้ฐาน

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีและการจดัการพลงังาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเทคโนโลยีและการจดัการพลงังาน

สหสาขาวิชา�

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ธุรกิจเทคโนโลยีและการจดัการนวตักรรม สาขาวิชาการจดัการ
ทางธุรกิจเทคโนโลยีและการจดัการนวตักรรม

สหสาขาวิชา

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางเภสชัวิทยา

สหสาขาวิชา�

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางเภสชัวิทยา

รับหลายพืน้ฐาน�

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิจยัเพื่อการพฒันาสขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางวิจยัเพื่อการพฒันาสขุภาพ

หลกัสตูรนานาชาติ 
สหสาขาวิชา�

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

หลกัสตูรนานาชาติ�

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

หลกัสตูรนานาชาติ�

13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์โลหิตวิทยาคลนิิก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์โลหิตวิทยาคลนิิก

จฬ.29



ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุและการจัดการ

บริการสขุภาพ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสขุและการจัดการบริการ

สขุภาพ

หลกัสตูรนานาชาติ

เดิมชื�อสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสขุ

15 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการทางวฒันธรรม สาขาวิชาศิลปะ วฒันธรรม

ทางการจัดการทางวฒันธรรม

สหสาขาวิชา

16 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต เกาหลีศึกษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางเกาหลีศึกษา

หลกัสตูรนานาชาติ 

สหสาขาวิชา

17 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พฒันามนษุย์และสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันามนษุย์และสงัคม

สหสาขาวิชา

18 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษเป็นภาษานานาชาติ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษเป็นภาษานานาชาติ

หลกัสตูรนานาชาติ 

สหสาขาวิชา

19 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต รัสเซียศึกษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางรัสเซียศึกษา

สหสาขาวิชา

หลกัสตูรนานาชาติ

20 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สิ�งแวดล้อม การพฒันา และความยั�งยืน สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางสิ�งแวดล้อม การพฒันา และความยั�งยืน

สหสาขาวิชา

หลกัสตูรนานาชาติ

21 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาฝรั�งเศสสูโ่ลกธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาฝรั�งเศสสูโ่ลกธุรกิจ

หลกัสตูรนานาชาติ

จฬ.30

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
22 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต การจดัการด้านโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจดัการ

ทางการจดัการด้านโลจิสติกส์
หลกัสตูรนานาชาติ
สหสาขาวิชา�

23 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต จลุชีววิทยาทางการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางจลุชีววิทยาทางการแพทย์

สหสาขาวิชา

24 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต ทนัตชีววสัดศุาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางทนัตชีววสัดศุาสตร์

สหสาขาวิชา�
รับผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาบณัฑิต
ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  วิทยาศาสตร์
กายภาพ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์และต้อง
ได้รับเกียรตินิยมอยา่งน้อยอนัดบัสองหรือ
เทียบเทา่��

25 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีปิโตรเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเทคโนโลยีปิโตรเคมี

หลกัสตูรนานาชาติ�

26 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต ธุรกิจเทคโนโลยีและการจดัการนวตักรรม สาขาวิชาการจดัการ
ทางธุรกิจเทคโนโลยีและการจดัการนวตักรรม

สหสาขาวิชา

27 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต พฤกษศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางพฤกษศาสตร์

28 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางเภสชัวิทยา

สหสาขาวิชา�

จฬ.31



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
22 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต การจดัการด้านโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจดัการ

ทางการจดัการด้านโลจิสติกส์
หลกัสตูรนานาชาติ
สหสาขาวิชา�

23 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต จลุชีววิทยาทางการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางจลุชีววิทยาทางการแพทย์

สหสาขาวิชา

24 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต ทนัตชีววสัดศุาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางทนัตชีววสัดศุาสตร์

สหสาขาวิชา�
รับผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาบณัฑิต
ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  วิทยาศาสตร์
กายภาพ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์และต้อง
ได้รับเกียรตินิยมอยา่งน้อยอนัดบัสองหรือ
เทียบเทา่��

25 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีปิโตรเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเทคโนโลยีปิโตรเคมี

หลกัสตูรนานาชาติ�

26 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต ธุรกิจเทคโนโลยีและการจดัการนวตักรรม สาขาวิชาการจดัการ
ทางธุรกิจเทคโนโลยีและการจดัการนวตักรรม

สหสาขาวิชา

27 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต พฤกษศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางพฤกษศาสตร์

28 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางเภสชัวิทยา

สหสาขาวิชา�

จฬ.31



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
29 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิจยัเพื่อการพฒันาสขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางวิจยัเพื่อการพฒันาสขุภาพ
หลกัสตูรนานาชาติ 
สหสาขาวิชา�

30 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

31 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์พอลเิมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์พอลเิมอร์

หลกัสตูรนานาชาติ�

32 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต สตัววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางสตัววิทยา

33 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิต สิง่แวดล้อม การพฒันา และความยัง่ยืน สาขาวิชาวิทยาการสิง่แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิง่แวดล้อม การพฒันา และความยัง่ยืน

สหสาขาวิชา�
หลกัสตูรนานาชาติ�

34 ปริญญาอกัษรศาสตรดษุฎีบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ประชากรศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีปิโตรเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเทคโนโลยีปิโตรเคมี

หลกัสตูรนานาชาติ�
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

วิทยาลัยประชากรศาสตร์

จฬ.32

ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์พอลเิมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์พอลเิมอร์
หลกัสตูรนานาชาติ�

3 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีปิโตรเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเทคโนโลยีปิโตรเคมี

หลกัสตูรนานาชาติ�

4 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์พอลเิมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์พอลเิมอร์

หลกัสตูรนานาชาติ�

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาธารณสขุศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางสาธารณสขุศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ�
หลกัสตูร 1 ปีตอ่จากปริญญาตรี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์สาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ

หลกัสตูรนานาชาติ�

3 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต สาธารณสขุศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางสาธารณสขุศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ เดิมชื่อปริญญา
สาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
พฒันาระบบสาธารณสขุ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์สาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ

หลกัสตูรนานาชาติ�

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางพยาบาลศาสตร์

สถาบนัสมทบ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

จฬ.33



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์พอลเิมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์พอลเิมอร์
หลกัสตูรนานาชาติ�

3 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีปิโตรเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเทคโนโลยีปิโตรเคมี

หลกัสตูรนานาชาติ�

4 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์พอลเิมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์พอลเิมอร์

หลกัสตูรนานาชาติ�

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาธารณสขุศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางสาธารณสขุศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ�
หลกัสตูร 1 ปีตอ่จากปริญญาตรี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์สาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ

หลกัสตูรนานาชาติ�

3 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต สาธารณสขุศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางสาธารณสขุศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ เดิมชื่อปริญญา
สาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
พฒันาระบบสาธารณสขุ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์สาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ

หลกัสตูรนานาชาติ�

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางพยาบาลศาสตร์

สถาบนัสมทบ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

จฬ.33

หลักสูตรนานาชาติ เดิมชื่อปริญญา

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การพัฒนาระบบสาธารณสุข 



ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตร

จฬ.34
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2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



คณุวฒุิในระดบัต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีดงันี �

1. ปริญญาตรี หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย 

2. ปริญญาตรี หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

3. ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี)

4. ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี)

5. ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริญญาโท 

2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          มีคณะวิชาทั �งหมด  25  คณะ  คือ  คณะเกษตร  คณะเทคนิคการสตัวแพทย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอตุสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจ  คณะประมง  คณะพยาบาลศาสตร์  

คณะมนษุยศาสตร์  คณะวนศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ คณะวิทยาลยัพยาบาล นพรัตน์ วชิระ สถาบันพระบรมราชชนก คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสงัคมศาสตร์

คณะสาธารณสขุศาสตร์  คณะอตุสาหกรรมเกษตร  บณัฑิตวิทยาลยั  วิทยาลยัการพาณิชยนาวี วิทยาเขตศรีราชา โครงการสหวิทยาการ

มก.1
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เกษตรเขตร้อน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการเกษตร ทางเกษตรเขตร้อน

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เกษตรเขตร้อน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการเกษตร   ทางเกษตรเขตร้อน

หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เครื�องจกัรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเครื�องจกัรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร

ทางเครื�องกล

เดิมชื�อสาขาวิชาเกษตรกลวิธาน

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์เกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการเกษตร ทางวิทยาศาสตร์เกษตร

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางสตัวศาสตร์

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางอาหารและโภชนาการ  ทางการอาหาร

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

ไม่ระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีแขนงย่อย 6 สาขา

ซึ�งจะปรากฏในระเบียนแสดงผลการศึกษา

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การปรับปรุงพนัธุ์พืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางพืชศาสตร์ ทางการปรับปรุงพนัธุ์พืช   

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การปรับปรุงพนัธุ์สตัว์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการปรับปรุงพนัธุ์สตัว์  ทางสตัวศาสตร์

คณะเกษตร

มก.2
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การปรับปรุงพนัธุ์สตัว์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการปรับปรุงพนัธุ์สตัว์  ทางสตัวศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การผลิตสตัว์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการผลิตสตัว์

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การผลิตสตัว์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการผลิตสตัว์

หลกัสตูรนานาชาติ

13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต กีฏวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางกีฏวิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ

14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต กีฏวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางกีฏวิทยา

15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เกษตรเขตร้อน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรเขตร้อน

16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เกษตรยั�งยืน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรยั�งยืน

หลกัสตูรนานาชาติ

17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ความปลอดภยัของอาหาร (ผลิตผลปศสุตัว์) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางความปลอดภยัของอาหาร

18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ความปลอดภยัของอาหารในผลิตผลจากสตัว์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางความปลอดภยัของอาหารในผลิตผลจากสตัว์

เดิมชื�อปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาความปลอดภยัของอาหาร 

(ผลิตผลปศสุตัว์)

มก.3
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การปรับปรุงพนัธุ์สตัว์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการปรับปรุงพนัธุ์สตัว์  ทางสตัวศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การผลิตสตัว์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการผลิตสตัว์

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การผลิตสตัว์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการผลิตสตัว์

หลกัสตูรนานาชาติ

13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต กีฏวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางกีฏวิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ

14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต กีฏวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางกีฏวิทยา

15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เกษตรเขตร้อน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรเขตร้อน

16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เกษตรยั�งยืน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรยั�งยืน

หลกัสตูรนานาชาติ

17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ความปลอดภยัของอาหาร (ผลิตผลปศสุตัว์) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางความปลอดภยัของอาหาร

18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ความปลอดภยัของอาหารในผลิตผลจากสตัว์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางความปลอดภยัของอาหารในผลิตผลจากสตัว์

เดิมชื�อปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาความปลอดภยัของอาหาร 

(ผลิตผลปศสุตัว์)

มก.3
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เดิมชื�อปริญญาคหกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาคหกรรม

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีระบบเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีระบบเกษตร

21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร

22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ปฐพีวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางปฐพีวิทยา

เดิมชื�อสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางพืชสวน

24 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสตัว์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสตัว์

25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสตัว์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสตัว์

หลกัสตูรนานาชาติ

26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต โรคพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางโรคพืช

เดิมชื�อปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

(เกษตรศาสตร์)

27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิจยัและพฒันาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการวิจยัและพฒันาการเกษตร
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28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิจยัและพฒันาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิจยัและพฒันาการเกษตร

หลกัสตูรนานาชาติ

29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการพืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางพืชสวน   ทางวิทยาการพืชสวน

30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจดัการทาง

ดิน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจดัการทางดิน

31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ส่งเสริมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางส่งเสริมการเกษตร

32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สขุภาพพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางสขุภาพพืช

33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อารักขาพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางอารักขาพืช

34 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต การปรับปรุงพนัธุ์พืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการปรับปรุงพนัธุ์พืช

35 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เกษตรเขตร้อน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรเขตร้อน

หลกัสตูรนานาชาติ

36 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เกษตรเขตร้อน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรเขตร้อน
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28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิจยัและพฒันาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิจยัและพฒันาการเกษตร

หลกัสตูรนานาชาติ

29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการพืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางพืชสวน   ทางวิทยาการพืชสวน

30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจดัการทาง

ดิน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจดัการทางดิน

31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ส่งเสริมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางส่งเสริมการเกษตร

32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สขุภาพพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางสขุภาพพืช

33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อารักขาพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางอารักขาพืช

34 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต การปรับปรุงพนัธุ์พืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการปรับปรุงพนัธุ์พืช

35 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เกษตรเขตร้อน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรเขตร้อน

หลกัสตูรนานาชาติ

36 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เกษตรเขตร้อน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรเขตร้อน
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37 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต พนัธุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางพนัธุศาสตร์

เดิมชื�อปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต

38 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต พืชไร่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางพืชไร่

เดิมชื�อสาขาวิชาพืชไร่นา

39 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางพืชสวน

40 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสตัว์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสตัว์

41 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต โรคพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางโรคพืช

เดิมชื�อปริญญาวิทยาศาสตรดษุฏีบณัฑิต

42 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิจยัและพฒันาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิจยัและพฒันาการเกษตร

หลกัสตูรนานาชาติ

43 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิจยัและพฒันาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิจยัและพฒันาการเกษตร

44 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางสตัวศาสตร์
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1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการสตัวแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางเทคนิคการสตัวแพทย์

เปลี�ยนแปลงผลการรับรองตาม ว41/53จาก

สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์เป็นสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ทรัพยากรเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางทรัพยากรเกษตร

เดิมชื�อสาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการอาหาร  ทางการอาหาร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อาหารปลอดภยัและโภชนาการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางอาหารปลอดภยัและโภชนาการ

ทางการอาหาร

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการโลจิสติกส์

2 ปริญญาบญัชีบณัฑิต บญัชี สาขาวิชาการบญัชี

ทางการบญัชี

3 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบญัชี

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะบริหารธุรกิจ
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1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการสตัวแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางเทคนิคการสตัวแพทย์

เปลี�ยนแปลงผลการรับรองตาม ว41/53จาก

สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์เป็นสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ทรัพยากรเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางทรัพยากรเกษตร

เดิมชื�อสาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการอาหาร  ทางการอาหาร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อาหารปลอดภยัและโภชนาการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางอาหารปลอดภยัและโภชนาการ

ทางการอาหาร

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการโลจิสติกส์

2 ปริญญาบญัชีบณัฑิต บญัชี สาขาวิชาการบญัชี

ทางการบญัชี

3 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบญัชี

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะบริหารธุรกิจ
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การบริหารและพฒันาอตุสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารและพฒันาอตุสาหกรรม

5 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

6 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบญัชี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางประมง

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเที�ยวเชิงบรูณาการ สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ

ทางการจดัการการท่องเที�ยวเชิงบรูณาการ

หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเยอรมนั สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาเยอรมนั

คณะประมง

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วรรณคดี สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางวรรณคดี

เดิมชื�อสาขาวิชาวรรณคดีไทย และ

สาขาวิชาวรรณคดีองักฤษ

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สื�อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางสื�อสารมวลชน

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา

7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ดนตรีศกึษา สาขาวิชาดรุิยางคศาสตร์

ทางดนตรีศกึษา ทางดนตรี

8 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์และสารสนเทศ

9 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

10 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ภาษาศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาศาสตร์ประยกุต์

11 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารระหว่างประเทศ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารระหว่างประเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการทรัพยากรป่าไม้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการจดัการทรัพยากรป่าไม้

เดิมชื�อสาขาวิชาการจดัการป่าไม้

คณะวนศาสตร์

มก.9
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วรรณคดี สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางวรรณคดี

เดิมชื�อสาขาวิชาวรรณคดีไทย และ

สาขาวิชาวรรณคดีองักฤษ

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สื�อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางสื�อสารมวลชน

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา

7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ดนตรีศกึษา สาขาวิชาดรุิยางคศาสตร์

ทางดนตรีศกึษา ทางดนตรี

8 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์และสารสนเทศ

9 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

10 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ภาษาศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาศาสตร์ประยกุต์

11 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารระหว่างประเทศ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารระหว่างประเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการทรัพยากรป่าไม้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการจดัการทรัพยากรป่าไม้

เดิมชื�อสาขาวิชาการจดัการป่าไม้

คณะวนศาสตร์
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ�งแวดล้อม

เดิมชื�อสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีวนวฒัน์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีวนวฒัน์

เดิมชื�อสาขาวิชาวนวฒันวิทยา

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมป่าไม้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวนศาสตร์   ทางวิศวกรรมป่าไม้

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อทุยาน นนัทนาการ และการท่องเที�ยว สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางอทุยาน นนัทนาการ และการท่องเที�ยว

เดิมชื�อสาขาวิชาอทุยานและนนัทนาการ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโรงแรมและท่องเที�ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการโรงแรมและท่องเที�ยว

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการโลจิสติกส์

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชีบริหาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบญัชีบริหาร

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรต่อเนื�อง 2 ปี

คณะวิทยาลัยพยาบาล นพรัตน์ วชิระ สถาบันพระบรมราชนก

คณะวิทยาการจัดการ

มก.10
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาล

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

2 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมีประยกุต์ ทางเคมี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยา สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางจิตวิทยา

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางจลุชีววิทยา ทางชีววิทยา

เดิมชื�อปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(ชีววิทยา) สาขาวิชาจลุชีววิทยา

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา

เดิม วิทยาศาสตรบณัฑิต(ชีววิทยา)

สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาพนัธุศาสตร์ 

สาขาวิชารังสีประยกุต์และไอโซโทป 

สาขาวิชาสตัววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์
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1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

การจัดการโลจิสติกส์

การบัญชีบริหาร

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

3

2

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการโลจิสติกส์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบัญชีบริหาร



ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาล

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

2 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมีประยกุต์ ทางเคมี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยา สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางจิตวิทยา

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางจลุชีววิทยา ทางชีววิทยา

เดิมชื�อปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(ชีววิทยา) สาขาวิชาจลุชีววิทยา

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา

เดิม วิทยาศาสตรบณัฑิต(ชีววิทยา)

สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาพนัธุศาสตร์ 

สาขาวิชารังสีประยกุต์และไอโซโทป 

สาขาวิชาสตัววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์

มก.11
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เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 

สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาพันธุศาสตร์

 สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 

สาขาวิชาสัตววิทยา



ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสกิส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสกิส์

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการลุม่นํ �าและสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการจดัการลุม่นํ �าและสิ�งแวดล้อม

ทางวนศาสตร์   ทางสิ�งแวดล้อม

เดิมชื�อสาขาวิชาการจดัการลุม่นํ �า

ปัจจบุนัอยูใ่นคณะวนศาสตร์

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีและการจดัการสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางเทคโนโลยีและการจดัการสิ�งแวดล้อม

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต รังสีประยกุต์และไอโซโทป สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางรังสีประยกุต์และไอโซโทป

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื �นพิภพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื �นพิภพ

11 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีวเคมี

12 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีและการจดัการสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางเทคโนโลยีและการจดัการสิ�งแวดล้อม

มก.12
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

13 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

14 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาการวสัดนุาโน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาการวสัดนุาโน

15 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื �นพิภพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื �นพิภพ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเครื�องกลและการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเครื�องกลและการผลิต

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธาและสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธาและสิ�งแวดล้อม

1 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางวิทยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม   ทางสิ�งแวดล้อม

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การจดัการการบิน สาขาวิชาการจดัการ

ทางการจดัการการบิน

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

13 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

14 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาการวสัดนุาโน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาการวสัดนุาโน

15 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื �นพิภพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื �นพิภพ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเครื�องกลและการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเครื�องกลและการผลิต

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธาและสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธาและสิ�งแวดล้อม

1 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางวิทยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม   ทางสิ�งแวดล้อม

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การจดัการการบิน สาขาวิชาการจดัการ

ทางการจดัการการบิน

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มก.13
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ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์



ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การจดัการเทคโนโลยีการบิน สาขาวิชาการจดัการ

ทางการจดัการเทคโนโลยีการบิน

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมการบินและอวกาศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศ

เดิมชื�อปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางคอมพิวเตอร์  ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเครื�องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเครื�องกล

หลกัสตูรนานาชาติ

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเครื�องกลและการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเครื�องกลและการผลิต

ทางวิศวกรรมเครื�องกล

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ความรู้

หลกัสตูรนานาชาติ

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเครื�องกลการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมไฟฟ้าเครื�องกลการผลิต

หลกัสตูรนานาชาติ

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

มก.14
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10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

ทางวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน

เดิมชื�อปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรนํ �า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ �า  ทางวิศวกรรมโยธา

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธาและสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธาและสิ�งแวดล้อม

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมวสัดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวสัดศุาสตร์   ทางวิศวกรรมวสัดุ

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภมูิศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมสํารวจ

ทางวิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภมูิศาสตร์

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

หลกัสตูรนานาชาติ

16 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

หลกัสตูรนานาชาติ

17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีโครงสร้างเพื�อสิ�งแวดล้อมสรรค์

สร้าง

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีโครงสร้างเพื�อสิ�งแวดล้อมสรรค์สร้าง

มก.15
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

ทางวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน

เดิมชื�อปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรนํ �า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ �า  ทางวิศวกรรมโยธา

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธาและสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธาและสิ�งแวดล้อม

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมวสัดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวสัดศุาสตร์   ทางวิศวกรรมวสัดุ

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภมูิศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมสํารวจ

ทางวิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภมูิศาสตร์

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

หลกัสตูรนานาชาติ

16 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

หลกัสตูรนานาชาติ

17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีโครงสร้างเพื�อสิ�งแวดล้อมสรรค์

สร้าง

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีโครงสร้างเพื�อสิ�งแวดล้อมสรรค์สร้าง

มก.15
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สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมทรัพยกรนํ้า ทางวิศวกรรมโยธา
ทางวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรนํ้า



ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารสําหรับ

ระบบฝังตวั

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารสําหรับ

ระบบฝังตวั

หลกัสตูรนานาชาติ

19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมการจดัการซ่อมบํารุง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมการจดัการซ่อมบํารุง

หลกัสตูรนานาชาติ

20 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมการบินและอวกาศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศ

21 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโครงสร้างพื �นฐานและการบริหาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโครงสร้างพื �นฐานและการบริหาร

หลกัสตูรนานาชาติ

22 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมชลประทาน

23 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมป้องกันอคัคีภยั สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมป้องกันอคัคีภยั

24 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หลกัสตูรนานาชาติ

25 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมวสัดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมวสัดุ

26 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

เดิมชื�อปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎี

บณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มก.16
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

27 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมการอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมการอาหาร

28 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเกษตร

29 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางเคมี ทางวิศวกรรมเคมี

53 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคมี

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พฤกษ์เศรษฐกิจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางพฤกษ์เศรษฐกิจ

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากล สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ

ทางภาษาองักฤษเป็นภาษาสากล

หลกัสตูรนานาชาติ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มก.17
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

27 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมการอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมการอาหาร

28 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเกษตร

29 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางเคมี ทางวิศวกรรมเคมี

53 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคมี

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พฤกษ์เศรษฐกิจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางพฤกษ์เศรษฐกิจ

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากล สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ

ทางภาษาองักฤษเป็นภาษาสากล

หลกัสตูรนานาชาติ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
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5 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากล สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ

ทางภาษาองักฤษเป็นภาษาสากล

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เกษตรและสิ�งแวดล้อมศึกษา สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางเกษตรและสิ�งแวดล้อมศึกษา

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางพลศึกษา ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

3 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต การจดัการเรียนรู้ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการจดัการเรียนรู้

4 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต การสอนคณิตศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนคณิตศาสตร์

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตรศึกษา

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศกึษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศกึษา

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

เดิมชื�อสาขาวิชาธุรกิจศึกษา

7 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ธุรกิจศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางธุรกิจศึกษา

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

คณะศึกษาศาสตร์
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8 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

9 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต สขุศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางสขุศกึษา

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

10 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนวิทยาศาสตร์

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

11 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

12 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์ศกึษา

เดิมชื�อปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์-การสอน

(วิทยาศาสตร์)

13 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางหลกัสตูรและการสอน

14 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต คหกรรมศาสตรศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตรศึกษา  ทางคหกรรมศาสตร์

15 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการการเรียนรู้ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการจดัการการเรียนรู้

16 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การวิจยัและประเมินทางการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการวิจยัและประเมินทางการศึกษา
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8 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

9 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต สขุศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางสขุศกึษา

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

10 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนวิทยาศาสตร์

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

11 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

12 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์ศกึษา

เดิมชื�อปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์-การสอน

(วิทยาศาสตร์)

13 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางหลกัสตูรและการสอน

14 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต คหกรรมศาสตรศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตรศึกษา  ทางคหกรรมศาสตร์

15 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการการเรียนรู้ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการจดัการการเรียนรู้

16 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การวิจยัและประเมินทางการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการวิจยัและประเมินทางการศึกษา
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17 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนคณิตศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนคณิตศาสตร์

18 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต บริหารธุรกิจศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางบริหารธุรกิจศึกษา

19 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต ปฐมวยัศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางปฐมวยัศกึษา

20 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต พฒันอาชีวศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางพฒันอาชีวศึกษา

21 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางหลกัสตูรและการสอน

22 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์ศกึษา

23 ปริญญาศึกษาศาสตรดษุฎีบณัฑิต การวิจยัและประเมินทางการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการวิจยัและประเมินทางการศึกษา

24 ปริญญาศึกษาศาสตรดษุฎีบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางหลกัสตูรและการสอน

เดิมชื�อปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์การประกอบการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์การประกอบการ

หลกัสตูรนานาชาติ

คณะเศรษฐศาสตร์
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2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์

3 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์

4 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ธุรกิจการเกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจการเกษตร

6 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

7 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร

1 ปริญญาการวางผงัเมืองและ

สภาพแวดล้อมบณัฑิต

การวางผงัเมืองและสภาพแวดล้อม สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางผงัเมือง

ทางการวางผงัเมืองและสภาพแวดล้อม

          

2 การวางผงัเมืองและสภาพแวดล้อม

มหาบณัฑิต

การวางผงัเมืองและสภาพแวดล้อม สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางการผงัเมือง

ทางการวางผงัเมืองและสภาพแวดล้อม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์

3 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์

4 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ธุรกิจการเกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจการเกษตร

6 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

7 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร

1 ปริญญาการวางผงัเมืองและ

สภาพแวดล้อมบณัฑิต

การวางผงัเมืองและสภาพแวดล้อม สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางผงัเมือง

ทางการวางผงัเมืองและสภาพแวดล้อม

          

2 การวางผงัเมืองและสภาพแวดล้อม

มหาบณัฑิต

การวางผงัเมืองและสภาพแวดล้อม สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางการผงัเมือง

ทางการวางผงัเมืองและสภาพแวดล้อม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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3 ปริญญาภมูิสถาปัตยกรรมศาสตร

มหาบณัฑิต

ไม่ระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทางภมูิสถาปัตยกรรม

4 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร

มหาบณัฑิต

นวตักรรมอาคาร สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทางนวตักรรมอาคาร

5 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สิ�งแวดล้อมสรรค์สร้าง สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางสิ�งแวดล้อมสรรค์สร้าง

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยา สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางจิตวิทยา

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

ทางรัฐศาสตร์

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ภมูิศาสตร์การวางแผนพฒันา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางภมูิศาสตร์การวางแผนพฒันา

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการความขดัแย้ง สาขาวิชาการจดัการ

ทางการจดัการความขดัแย้ง

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พฒันสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันสงัคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์
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7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

ทางรัฐศาสตร์

8 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสงัคมศาสตร์

1 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต สาธารณสขุศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางสาธารณสขุศาสตร์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการบรรจุ สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีการบรรจุ

เปลี�ยนแปลงผลการรับรองตาม ว41/53 

จากสาขาเกษตรศาสตร์ เป็นสาขาวิชาไม่

กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอตุสาหกรรมและการจดัการ

สินค้าสิ�งทอ

สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรมและการจดัการสินค้าสิ�ง

ทอ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอตุสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรมอาหาร

ทางอตุสาหกรรมเกษตร

หลกัสตูรนานาชาติ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะสาธารณสุขศาสตร์
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7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

ทางรัฐศาสตร์

8 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสงัคมศาสตร์

1 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต สาธารณสขุศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางสาธารณสขุศาสตร์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการบรรจุ สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีการบรรจุ

เปลี�ยนแปลงผลการรับรองตาม ว41/53 

จากสาขาเกษตรศาสตร์ เป็นสาขาวิชาไม่

กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอตุสาหกรรมและการจดัการ

สินค้าสิ�งทอ

สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรมและการจดัการสินค้าสิ�ง

ทอ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอตุสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรมอาหาร

ทางอตุสาหกรรมเกษตร

หลกัสตูรนานาชาติ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะสาธารณสุขศาสตร์
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สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้า

สิ่งทอ
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4 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีการบรรจุ สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีการบรรจุ

5 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

เดิมชื�อปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต 

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หลกัสตูร 1 ปีต่อจากปริญญาตรี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการทรัพยากร สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางการจดัการทรัพยากร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการจดัการประมง

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การปรับปรุงพนัธุ์และการผลิตสตัว์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการปรับปรุงพนัธุ์และการผลิตสตัว์

เดิมชื�อสาขาวิชาผลิตสตัว์

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เกษตรเขตร้อน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรเขตร้อน

หลกัสตูรนานาชาติ

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์ศกึษา

บัณฑิตวิทยาลัย
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7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาชมุชน สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางจิตวิทยา  ทางจิตวิทยาชมุชน

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ

เดิมชื�อสาขาวิชาจิตวิทยาอตุสาหกรรม

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอตุสาหกรรมไม้และกระดาษ สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรมไม้และกระดาษ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พืชไร่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางพืชไร่

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต มาตรวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางมาตรวิทยา

เปลี�ยนแปลงผลการรับรองตาม ว41/53 

จากสาชาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ เป็น

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการวสัดนุาโน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาการวสัดนุาโน

13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์การประมง

14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

หลกัสตูรนานาชาติ

15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภณัฑ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภณัฑ์
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ทางวิชาชีพครู



ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาชมุชน สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางจิตวิทยา  ทางจิตวิทยาชมุชน

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ

เดิมชื�อสาขาวิชาจิตวิทยาอตุสาหกรรม

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอตุสาหกรรมไม้และกระดาษ สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรมไม้และกระดาษ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พืชไร่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางพืชไร่

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต มาตรวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางมาตรวิทยา

เปลี�ยนแปลงผลการรับรองตาม ว41/53 

จากสาชาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ เป็น

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการวสัดนุาโน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาการวสัดนุาโน

13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์การประมง

14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

หลกัสตูรนานาชาติ

15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภณัฑ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภณัฑ์
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16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางชีววิทยา ทางวนศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้

เดิมชื�อสาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้

17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล

18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ�งแวดล้อม

19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิศวกรรมอาหาร

20 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางการจดัการวิศวกรรม

หลกัสตูรนานาชาติ

21 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางการจดัการวิศวกรรม

23 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตทางอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการผลิตทางอตุสาหกรรม

24 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคมี

หลกัสตูรนานาชาติ

มก.26
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

25 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางเคมี ทางวิศวกรรมเคมี

26 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และชมุชน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และชมุชน

27 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การศึกษานอกระบบเพื�อพฒันาสงัคม สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษานอกระบบเพื�อพฒันาสงัคม

28 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

29 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต วิจยัและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางวิจยัและประเมินผลการศึกษา

30 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต การจดัการประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการจดัการประมง

31 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต การใช้ที�ดินและการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั�งยืน

สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางการใช้ที�ดินและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างยั�งยืน

32 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และชมุชน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และชมุชน

มก.27
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

25 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางเคมี ทางวิศวกรรมเคมี

26 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และชมุชน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และชมุชน

27 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การศึกษานอกระบบเพื�อพฒันาสงัคม สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษานอกระบบเพื�อพฒันาสงัคม

28 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

29 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต วิจยัและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางวิจยัและประเมินผลการศึกษา

30 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต การจดัการประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการจดัการประมง

31 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต การใช้ที�ดินและการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั�งยืน

สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางการใช้ที�ดินและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างยั�งยืน

32 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และชมุชน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และชมุชน

มก.27
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

33 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

34 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

เดิมชื�อปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต

35 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีและสื�อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและสื�อสารการศึกษา

36 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต พฤกษศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางพฤกษศาสตร์

37 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต พนัธุวิศวกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางพนัธุวิศวกรรม

เดิมชื�อปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต

38 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์การประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์การประมง

39 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

หลกัสตูรนานาชาติ

40 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภณัฑ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภณัฑ์

41 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

หลกัสตูรนานาชาติ 

มก.28
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

42 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล

43 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์ประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์ประมง

44 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคมี

45 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคมี

หลกัสตูรนานาชาติ

เดิมชื�อปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต

46 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

หลกัสตูรนานาชาติ

47 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

48 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมสิ�งแวดล้อม

49 ปริญญาศึกษาศาสตรดษุฎีบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การเดินเรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์การเดินเรือ

วิทยาลัยการพาณิชยนาวี (วิทยาเขตศรีราชา)

มก.29
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

42 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล

43 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์ประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์ประมง

44 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคมี

45 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคมี

หลกัสตูรนานาชาติ

เดิมชื�อปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต

46 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

หลกัสตูรนานาชาติ

47 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

48 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมสิ�งแวดล้อม

49 ปริญญาศึกษาศาสตรดษุฎีบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การเดินเรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์การเดินเรือ

วิทยาลัยการพาณิชยนาวี (วิทยาเขตศรีราชา)

มก.29
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต โลกาภิวตัน์ศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางโลกาภิวตัน์ศกึษา

โครงการสหวิทยาการ

มก.30
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3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น



3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น



                               8.3  ผู้ มีพื �นความรู้  พ.บ.,ท.บ.,สพ.บ. (หลกัสตูรเดิม)

                               8.4  ผู้ มีพื �นความรู้ พ.บ. + ใบประกอบฯ, ท.บ. และ สพ.บ. (หลกัสตูรใหม)่

                               8.1  ผู้ มีพื �นความรู้ วท.บ.

                         5.  ประกาศนียบตัรบัณฑิตวิชาชีพครู  หลกัสตูรไม่น้อยกว่า  1  ปี ต่อจากปริญญาตรี

                         4.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกว่า  1  ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี)

                         1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกว่า  4  ปี ต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย 

                         2.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกว่า  5  ปี ต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย 

                               8.2  ผู้ มีพื �นความรู้ ภ.บ. (หลกัสตูร 5 ปี)

3.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          มีคณะวิชาทั �งหมด  19 คณะ  คือ  คณะเกษตรศาสตร์  คณะทนัตแพทยศาสตร์   คณะเทคนิคการแพทย์  คณะเทคโนโลยี คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  

คณะเภสชัศาสตร์  คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสาธารณสขุศาสตร์  บณัฑิตวิทยาลยั  วิทยาลยัการปกครองท้องถิ�น วิทยาลยันานาชาติ

                     คณุวฒุิในระดบัต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัขอนแก่น   มีดงันี �                         

                         3.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกว่า  6  ปี ต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย 

                         6.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกว่า  2  ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี)

                         7.  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกว่า  2  ปี ต่อจากผู้ มีพื �นความรู้ต่างกัน  ดงันี �
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  คุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น   มีดังนี้       



                        11.  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกว่า  3  ปี ต่อจาก ท.บ.

                        9.  ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกว่า  2  ปี ต่อจากผู้ มีพื �นความรู้ต่างกัน ดงันี �

                               9.1  ผู้ มีพื �นความรู้ วท.บ.

                               9.2  ผู้ มีพื �นความรู้ ภ.บ. (หลกัสตูร 5 ปี)

                               9.3  ผู้ มีพื �นความรู้  พ.บ.,ท.บ.,สพ.บ. (หลกัสตูรเดิม)

                               9.4  ผู้ มีพื �นความรู้ พ.บ. + ใบประกอบฯ, ท.บ. (หลกัสตูรใหม่)

                        10.  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกว่า  2  ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ

                        12.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกว่า  3  ปี ต่อจากปริญญาโท 
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ทรัพยากรที�ดินและสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทรัพยากรที�ดินและสิ�งแวดล้อม

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางอตุสาหกรรมเกษตร

4 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ระบบเกษตรเชิงชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางระบบเกษตรเชิงชีวภาพ

หลกัสตูรนานาชาติ

หลกัสตูร 1 ปีต่อจากปริญญาตรี

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การส่งเสริมและพฒันาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการส่งเสริมและพฒันาการเกษตร

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยาทางการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางจุลชีววิทยาทางการเกษตร

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทรัพยากรที�ดินและสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทรัพยากรที�ดินและสิ�งแวดล้อม

หลกัสตูรนานาชาติ

คณะเกษตรศาสตร์
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ทรัพยากรที�ดินและสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทรัพยากรที�ดินและสิ�งแวดล้อม

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางอตุสาหกรรมเกษตร

4 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ระบบเกษตรเชิงชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางระบบเกษตรเชิงชีวภาพ

หลกัสตูรนานาชาติ

หลกัสตูร 1 ปีต่อจากปริญญาตรี

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การส่งเสริมและพฒันาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการส่งเสริมและพฒันาการเกษตร

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยาทางการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางจุลชีววิทยาทางการเกษตร

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทรัพยากรที�ดินและสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทรัพยากรที�ดินและสิ�งแวดล้อม

หลกัสตูรนานาชาติ

คณะเกษตรศาสตร์
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทรัพยากรที�ดินและสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทรัพยากรที�ดินและสิ�งแวดล้อม

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางปฐพีศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางพืชสวน

หลกัสตูรนานาชาติ

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางสตัวศาสตร์

13 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต การประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการประมง

14 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เกษตรเชิงระบบ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรเชิงระบบ

15 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ

16 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ทรัพยากรที�ดินและสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทรัพยากรที�ดินและสิ�งแวดล้อม
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

17 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ทรัพยากรที�ดินและสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทรัพยากรที�ดินและสิ�งแวดล้อม

หลกัสตูรนานาชาติ

18 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต พืชไร่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางพืชไร่

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

19 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางพืชสวน

หลกัสตูรนานาชาติ

20 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางสตัวศาสตร์

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การวิจัยทางทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางการวิจัยทางทนัตแพทยศาสตร์

หลกัสตูร  2 ปีต่อจาก ท.บ.+

ใบประกอบวิชาชีพ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมจัดฟัน สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมจัดฟัน

หลกัสตูร 3 ปีต่อจาก ท.บ.

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมทั�วไป สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมทั�วไป

หลกัสตูร 2 ปีต่อจาก ท.บ.+

ใบประกอบวิชาชีพ +ประสบการณ์ 1 ปี

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมประดิษฐ์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมประดิษฐ์

คณะทันตแพทยศาสตร์
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ทางปฐพีศาสตร์ ปฐพีวิทยา



ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

17 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ทรัพยากรที�ดินและสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทรัพยากรที�ดินและสิ�งแวดล้อม

หลกัสตูรนานาชาติ

18 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต พืชไร่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางพืชไร่

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

19 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางพืชสวน

หลกัสตูรนานาชาติ

20 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางสตัวศาสตร์

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การวิจัยทางทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางการวิจัยทางทนัตแพทยศาสตร์

หลกัสตูร  2 ปีต่อจาก ท.บ.+

ใบประกอบวิชาชีพ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมจัดฟัน สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมจัดฟัน

หลกัสตูร 3 ปีต่อจาก ท.บ.

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมทั�วไป สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมทั�วไป

หลกัสตูร 2 ปีต่อจาก ท.บ.+

ใบประกอบวิชาชีพ +ประสบการณ์ 1 ปี

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมประดิษฐ์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมประดิษฐ์

คณะทันตแพทยศาสตร์
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ใบประกอบวิชาชีพ + ประสบการณ์ 1 ปี



ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์ช่องปาก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางวิทยาศาสตร์ช่องปาก

รับหลายพื �นฐาน

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต กายภาพบําบดั สาขาวิชากายภาพบําบดั

ทางกายภาพบําบดั

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

ทางเทคนิคการแพทย์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต กายภาพบําบดั สาขาวิชากายภาพบําบดั

ทางกายภาพบําบดั

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารพยาธิวิทยาคลินิก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางการบริหารพยาธิวิทยาคลินิก

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

6 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์การเคลื�อนไหวของมนษุย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางวิทยาศาสตร์การเคลื�อนไหวของมนษุย์

หลกัสตูรนานาชาติ

7 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์การเคลื�อนไหวของมนษุย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางวิทยาศาสตร์การเคลื�อนไหวของมนษุย์

คณะเทคนิคการแพทย์

มข.6
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางชีววิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

เปลี�ยนแปลงการรับรองตาม ว41/53 

จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

เป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางเทคโนโลยีการผลิต

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร  

ทางเทคโนโลยีอาหาร

3 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

4 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีธรณี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีธรณี

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

คณะนิติศาสตร์

มข.7
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางชีววิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

เปลี�ยนแปลงการรับรองตาม ว41/53 

จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

เป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางเทคโนโลยีการผลิต

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร  

ทางเทคโนโลยีอาหาร

3 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

4 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีธรณี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีธรณี

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

คณะนิติศาสตร์

มข.7
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบนัสมทบ

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชธานีขอนแก่น 

นครราชสีมา  ศรีมหาสารคาม สรรพสิทธิ�

ประสงค์ สรุินทร์ และอดุรธานี 

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การผดงุครรภ์ขั �นสงู สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการผดงุครรภ์ขั �นสงู

4 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลผู้สงูอายุ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลผู้สงูอายุ

5 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลเวชปฏิบตัิชุมชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลเวชปฏิบตัิชุมชน

6 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลสขุภาพเด็ก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลสขุภาพเด็ก

7 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

มข.8
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต รังสีเทคนิค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางรังสีเทคนิค

หลกัสตูรต่อเนื�อง 2 ปี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เวชนิทศัน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางเวชนิทศัน์

หลกัสตูรต่อเนื�อง 2 ปี

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาสขุภาพชุมชน สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางการพฒันาสขุภาพชุมชน

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางชีวเคมีทางการแพทย์

หลกัสตูรนานาชาติ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางชีวเคมี   ทางชีวเคมีทางการแพทย์

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล

เดิมชื�อสาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ปรสิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางปรสิตวิทยา

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ประสาทวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางประสาทวิทยา

รับหลายพื �นฐาน

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เวชศาสตร์ชมุชน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางเวชศาสตร์ชมุชน

หลกัสตูรนานาชาติ รับหลายพื �นฐาน

คณะแพทยศาสตร์

มข.9

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต รังสีเทคนิค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางรังสีเทคนิค

หลกัสตูรต่อเนื�อง 2 ปี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เวชนิทศัน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางเวชนิทศัน์

หลกัสตูรต่อเนื�อง 2 ปี

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาสขุภาพชุมชน สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางการพฒันาสขุภาพชุมชน

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางชีวเคมีทางการแพทย์

หลกัสตูรนานาชาติ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางชีวเคมี   ทางชีวเคมีทางการแพทย์

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล

เดิมชื�อสาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ปรสิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางปรสิตวิทยา

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ประสาทวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางประสาทวิทยา

รับหลายพื �นฐาน

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เวชศาสตร์ชมุชน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางเวชศาสตร์ชมุชน

หลกัสตูรนานาชาติ รับหลายพื �นฐาน

คณะแพทยศาสตร์

มข.9
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ทางชีวเคมี ทางชีวเคมีทางการแพทย์

ทางชีวเคมี ทางชีวเคมีทางการแพทย์



ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สรีรวิทยาทางการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางสรีรวิทยาทางการแพทย์

รับหลายพื �นฐาน

11 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต กายวิภาคศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางกายวิภาคศาสตร์

12 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต จลุชีววิทยาทางการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์

13 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางชีวเคมีทางการแพทย์

หลกัสตูรนานาชาติ

14 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล

เดิม  สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์

15 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ปรสิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางปรสิตวิทยา

16 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต พยาธิชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางพยาธิชีววิทยา

17 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สรีรวิทยาทางการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางสรีรวิทยาทางการแพทย์

1 ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ หลกัสตูร 6 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

คณะเภสัชศาสตร์

มข.10
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ หลกัสตูร 6 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พิษวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางพิษวิทยา

รับหลายพื �นฐาน

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ความงามและสขุภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางวิทยาศาสตร์ความงามและสขุภาพ

5 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต การบริบาลเภสชักรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางบริบาลเภสชักรรม

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการการคลงั สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการจัดการการคลงั

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การท่องเที�ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ

ทางการท่องเที�ยว

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีนธุรกิจ  ทางภาษาจีน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มข.11
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เดิมชื่อสาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์



ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ หลกัสตูร 6 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พิษวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางพิษวิทยา

รับหลายพื �นฐาน

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ความงามและสขุภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางวิทยาศาสตร์ความงามและสขุภาพ

5 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต การบริบาลเภสชักรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางบริบาลเภสชักรรม

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการการคลงั สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการจัดการการคลงั

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การท่องเที�ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ

ทางการท่องเที�ยว

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีนธุรกิจ  ทางภาษาจีน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มข.11
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สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการการคลัง ทางรัฐประศาสศาสตร์ 
ทางการบริหาร

ทางการบริหาร



ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญี�ปุ่ น สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญี�ปุ่ น

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

ทางภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเยอรมนัเพื�ออาชีพ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาเยอรมนั ทางภาษาเยอรมนัเพื�ออาชีพ

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาสเปน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาสเปน

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ ทางภาษาองักฤษธุรกิจ

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา

มข.12
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศศาสตร์

15 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางการจัดการสารสนเทศ

เดิมชื�อสาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์ 

16 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารอตุสาหกรรมและวิสาหกิจ สาขาวิชาการจัดการ

ทางการบริหารอตุสาหกรรมและวิสาหกิจ

17 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

18 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ

19 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ลุม่นํ �าโขงศึกษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางลุม่นํ �าโขงศึกษา

20 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาญี�ปุ่ น สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนภาษาญี�ปุ่ น

21 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศศึกษา

22 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิต พฒันศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ

มข.13
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ทางการบริหาร



ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศศาสตร์

15 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางการจัดการสารสนเทศ

เดิมชื�อสาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์ 

16 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารอตุสาหกรรมและวิสาหกิจ สาขาวิชาการจัดการ

ทางการบริหารอตุสาหกรรมและวิสาหกิจ

17 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

18 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ

19 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ลุม่นํ �าโขงศึกษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางลุม่นํ �าโขงศึกษา

20 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาญี�ปุ่ น สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนภาษาญี�ปุ่ น

21 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศศึกษา

22 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิต พฒันศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ

มข.13
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ทางภาษาญี่ปุ่น



ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงิน

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการ

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจัดการกอล์ฟ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการกอล์ฟ

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบญัชี

หลกัสตูรต่อเนื�อง 2 ปี

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจระหว่างประเทศ

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจัดการโรงแรมและการท่องเที�ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการโรงแรมและการท่องเที�ยว

หลกัสตูรต่อเนื�อง 2 ปี

9 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบญัชี

10 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

11 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การจัดการการท่องเที�ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการการท่องเที�ยว

คณะวิทยาการจัดการ

มข.14
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

12 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด

13 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

14 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบญัชี

15 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

16 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต การจัดการนวตักรรมการท่องเที�ยวและบริการ สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ

ทางการจัดการนวตักรรมการท่องเที�ยวและบริการ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์

คณะวิทยาศาสตร์

มข.15
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

12 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด

13 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

14 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบญัชี

15 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

16 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต การจัดการนวตักรรมการท่องเที�ยวและบริการ สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ

ทางการจัดการนวตักรรมการท่องเที�ยวและบริการ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์

คณะวิทยาศาสตร์

มข.15
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4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีวเคมี

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ภมูิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางภมูิสารสนเทศศาสตร์

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สารสนเทศสถิติ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศสถิติ

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

มข.16
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13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีสําหรับครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมีสําหรับครู  ทางเคมี

14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางจุลชีววิทยา  ทางชีววิทยา

15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยาสําหรับครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยาสําหรับครู  ทางชีววิทยา

16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

18 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

19 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์

20 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

21 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เคมีอินทรีย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมีอินทรีย์

มข.17
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีสําหรับครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมีสําหรับครู  ทางเคมี

14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางจุลชีววิทยา  ทางชีววิทยา

15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยาสําหรับครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยาสําหรับครู  ทางชีววิทยา

16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

18 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

19 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์

20 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

21 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เคมีอินทรีย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมีอินทรีย์

มข.17

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

ทางเคมี
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22 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมเครื�องจักรกลเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมการเกษตร

ทางวิศวกรรมเครื�องกลเกษตร

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเกษตร

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคมี

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมสิ�งแวดล้อม  ทางสิ�งแวดล้อม

หลกัสตูรนานาชาติ

ร่วมมือกับมหาวิทยาลยัรีจินา

ประเทศแคนาดา

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

หลกัสตูรนานาชาติ

ร่วมมือกับมหาวิทยาลยัรีจินา

ประเทศแคนาดา

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเกษตรและอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มข.18
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7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมพลงังาน

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมสิ�งแวดล้อม

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

12 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคมี

13 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมเครื�องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเครื�องกล

หลกัสตูรนานาชาติ

14 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมเครื�องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเครื�องกล

15 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

16 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

มข.19
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7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมพลงังาน

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมสิ�งแวดล้อม

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

12 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคมี

13 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมเครื�องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเครื�องกล

หลกัสตูรนานาชาติ

14 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมเครื�องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเครื�องกล

15 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

16 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

มข.19
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17 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมสิ�งแวดล้อม

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ดนตรีและการแสดงพื �นเมือง สาขาวิชาดรุิยางคศาสตร์

ทางดนตรีและการแสดงพื �นเมือง

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาญี�ปุ่ น สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนภาษาญี�ปุ่ น

3 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนภาษาไทย

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาองักฤษให้ผู้ มีพื �นฐานภาษา

อื�นนอกจากภาษาองักฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนภาษาองักฤษให้ผู้ มีพื �นฐานภาษาอื�น

นอกจากภาษาองักฤษ

หลกัสตูรนานาชาติ

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาองักฤษให้ผู้ มีพื �นฐานภาษา

อื�นนอกจากภาษาองักฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนภาษาองักฤษให้ผู้ มีพื �นฐานภาษาอื�น

นอกจากภาษาองักฤษ

หลกัสตูรนานาชาติ 

หลกัสตูรร่วมกับ Northen Arizona 

University สหรัฐอเมริกา

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

มข.20
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตรศึกษา

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์ศกึษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพิวเตอร์ศกึษา

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

9 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์ศกึษา

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

10 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ศิลปศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปศึกษา

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

11 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางสงัคมศึกษา

12 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางสงัคมศึกษา

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

13 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางวิชาชีพครู

หลกัสตูร 1 ปีต่อจากปริญญาตรี

มข.21
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การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่น

นอกจากภาษาอังกฤษ

การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่น

นอกจากภาษาอังกฤษ



ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตรศึกษา

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์ศกึษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพิวเตอร์ศกึษา

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

9 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์ศกึษา

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

10 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ศิลปศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปศึกษา

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

11 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางสงัคมศึกษา

12 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางสงัคมศึกษา

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

13 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางวิชาชีพครู

หลกัสตูร 1 ปีต่อจากปริญญาตรี

มข.21
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

14 ปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์ศกึษา

15 ปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรและการสอนการศึกษาพิเศษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางหลกัสตูรและการสอนการศึกษาพิเศษ

16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การออกกําลงักายและการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางวิทยาศาสตร์การออกกําลงักายและการกีฬา

17 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

18 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์ศกึษา

19 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาการศึกษาและการให้คําปรึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางจิตวิทยาการศึกษาและการให้คําปรึกษา

20 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางโสตทศันศึกษา

21 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางหลกัสตูรและการสอน

22 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

มข.22
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

23 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต การวดัและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการวดัและประเมินผลการศึกษา

24 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการศึกษา

1 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต การออกแบบอตุสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทางการออกแบบอตุสาหกรรม

2 ปริญญาการวางแผนภาคและเมือง

มหาบณัฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางการวางแผนภาคและเมือง

ทางผงัเมือง

3 ปริญญาการวางแผนภาคและเมือง

มหาบณัฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางการวางแผนภาคและเมือง

4 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร

มหาบณัฑิต

เทคโนโลยีอาคาร สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีอาคาร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์อนามยัสิ�งแวดล้อม-อาชีวอนา

มยัและความปลอดภยั

สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์อนามยัสิ�งแวดล้อม

ทางอาชีวอนามยัและความปลอดภยั

สาขาวิชาเอกคู ่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

มข.23
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 ทางคณิตศาสตร์



ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

23 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต การวดัและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการวดัและประเมินผลการศึกษา

24 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการศึกษา

1 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต การออกแบบอตุสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทางการออกแบบอตุสาหกรรม

2 ปริญญาการวางแผนภาคและเมือง

มหาบณัฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางการวางแผนภาคและเมือง

ทางผงัเมือง

3 ปริญญาการวางแผนภาคและเมือง

มหาบณัฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางการวางแผนภาคและเมือง

4 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร

มหาบณัฑิต

เทคโนโลยีอาคาร สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีอาคาร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์อนามยัสิ�งแวดล้อม-อาชีวอนา

มยัและความปลอดภยั

สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์อนามยัสิ�งแวดล้อม

ทางอาชีวอนามยัและความปลอดภยั

สาขาวิชาเอกคู ่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

มข.23
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ทางวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย



ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต ชีวสถิติ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางชีวสถิติ

3 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการระบาด สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางวิทยาการระบาด

4 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต สขุศึกษาและการส่งเสริมสขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางสขุศกึษาและการส่งเสริมสขุภาพ

5 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรดษุฎีบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

6 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรดษุฎีบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางวิชาชีพครู

หลกัสตูร 1 ปีต่อจากปริญญาตรี

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การเป็นผู้ประกอบการและนวตักรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเป็นผู้ประกอบการและนวตักรรม

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการบริหารการพยาบาล

4 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการเภสชักรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางการจัดการเภสชักรรม

เดิมชื�อปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการจัดการผลิตภณัฑ์สขุภาพ

บัณฑิตวิทยาลัย

มข.24
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้าน

สขุภาพ

สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการ-

ด้านสขุภาพ

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต กีฏวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางกีฏวิทยา

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีวเคมี

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางชีวเวชศาสตร์

ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ ทนัต

แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ เภสชัศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ สาธารณสขุศาสตร์ 

สตัวแพทยศาสตร์

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมบรูณะ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมบรูณะ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตรอตุสาหกรรมและการ

จดัการโลจิสติกส์

สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางเทคโนโลยีการเกษตรอตุสาหกรรมและการ

จดัการโลจิสติกส์

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต นิติวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางนิติวิทยาศาสตร์

มข.25
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้าน

สขุภาพ

สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการ-

ด้านสขุภาพ

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต กีฏวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางกีฏวิทยา

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีวเคมี

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางชีวเวชศาสตร์

ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ ทนัต

แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ เภสชัศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ สาธารณสขุศาสตร์ 

สตัวแพทยศาสตร์

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมบรูณะ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมบรูณะ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตรอตุสาหกรรมและการ

จดัการโลจิสติกส์

สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางเทคโนโลยีการเกษตรอตุสาหกรรมและการ

จดัการโลจิสติกส์

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต นิติวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางนิติวิทยาศาสตร์

มข.25

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ 

ทันตแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์เภสัชศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 

สัตวแพทยศาสตร์



ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ

เดิมชื�อปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

สาขาวิชาการบริหารพยาธิคลนิิก

13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางฟิสิกส์การแพทย์

หลกัสตูรนานาชาติ

14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วสัดศุาสตร์และนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวสัดศุาสตร์และนาโนเทคโนโลยี

15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางสตัวศาสตร์

16 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิจัยศิลปะและวฒันธรรม สาขาวิชาศิลปะ วฒันธรรม

ทางวิจัยศิลปะและวฒันธรรม

17 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา

ทางปรัชญา

18 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สิ�งแวดล้อมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางสิ�งแวดล้อมศึกษา

19 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต โภชนศาสตร์เพื�อสขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางโภชนศาสตร์เพื�อสขุภาพ

หลกัสตูรนานาชาติ

เดิมชื�อสาขาวิชาโภชนาการชุมชน

20 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

21 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต สขุศึกษาและการส่งเสริมสขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางสขุศกึษาและการส่งเสริมสขุภาพ

มข.26
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

22 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต การพฒันาสขุภาพชุมชน สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางการพฒันาสขุภาพชุมชน

23 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต กีฏวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางกีฏวิทยา

เปลี�ยนแปลงการรับรองตาม ว41/53 

จากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

เป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

24 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เกษตรเชิงระบบ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรเชิงระบบ

25 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต คณิตศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์ศกึษา

26 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางจุลชีววิทยา

27 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีวเคมี

28 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา

29 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการอาหาร

30 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ประสาทวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางประสาทวิทยาศาสตร์

มข.27
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

22 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต การพฒันาสขุภาพชุมชน สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางการพฒันาสขุภาพชุมชน

23 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต กีฏวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางกีฏวิทยา

เปลี�ยนแปลงการรับรองตาม ว41/53 

จากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

เป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

24 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เกษตรเชิงระบบ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรเชิงระบบ

25 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต คณิตศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์ศกึษา

26 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางจุลชีววิทยา

27 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีวเคมี

28 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา

29 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการอาหาร

30 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ประสาทวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางประสาทวิทยาศาสตร์

มข.27
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

31 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางพืชสวน

32 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เภสชักรรมและระบบสขุภาพ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเภสชักรรมและระบบสขุภาพ

33 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เภสชัศาสตร์สงัคมและการบริหาร สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเภสชัศาสตร์สงัคมและการบริหาร

หลกัสตูรนานาชาติ

34 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วสัดศุาสตร์และนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวสัดศุาสตร์และนาโนเทคโนโลยี

35 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิจัยและพฒันาเภสชัภณัฑ์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางวิจัยและพฒันาเภสชัภณัฑ์

36 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิจัยและพฒันาเภสชัภณัฑ์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางวิจัยและพฒันาเภสชัภณัฑ์

หลกัสตูรนานาชาติ

37 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิจัยศิลปะและวฒันธรรม สาขาวิชาศิลปะ วฒันธรรม

ทางวิจัยศิลปะและวฒันธรรม

38 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

39 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์ศกึษา

มข.28
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

40 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

41 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สงัคมวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสงัคมวิทยา

42 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางสตัวศาสตร์

43 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาธารณสขุศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางสาธารณสขุศาสตร์

เป็นหลกัสตูรตามโครงสร้างร่วมของ 

คณะแพทย์ศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทนัตแพทย์ 

คณะเภสชัศาสตร์ คณะสตัวแพทย์ 

44 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศศึกษา

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

2 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต การจัดการงานช่างและผงัเมือง สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางการจัดการงานช่างและผงัเมือง

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ�น

มข.29
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

40 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

41 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สงัคมวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสงัคมวิทยา

42 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางสตัวศาสตร์

43 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาธารณสขุศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางสาธารณสขุศาสตร์

เป็นหลกัสตูรตามโครงสร้างร่วมของ 

คณะแพทย์ศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทนัตแพทย์ 

คณะเภสชัศาสตร์ คณะสตัวแพทย์ 

44 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศศึกษา

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

2 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต การจัดการงานช่างและผงัเมือง สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางการจัดการงานช่างและผงัเมือง

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ�น

มข.29
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การจัดการ



ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต การปกครองท้องถิ�น สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการปกครองท้องถิ�น

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจระดบัโลก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจระดบัโลก

หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีมลัติมีเดียและแอนิเมชัน สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีมลัติมีเดียและแอนิเมชั�น

หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต กิจการระหว่างประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร์

ทางกิจการระหว่างประเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ

มข.30
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4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



            12.  ปริญญาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต  หลกัสตูรไมน่้อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 
            13.  ปริญญาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต  (ส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษาปีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป) หลกัสตูรไมน่้อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 
            14.  ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต  หลกัสตูรไมน่้อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 

4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                  มีคณะวิชาทัง้หมด  22  คณะ  คือ  คณะการสือ่สารมวลชน  คณะเกษตรศาสตร์  คณะทนัตแพทยศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย์  คณะบริหารธุรกิจ  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  
คณะเภสชัศาสตร์  คณะมนษุยศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  คณะวิจิตรศิลป์  คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศกึษาศาสตร์   คณะเศรษฐศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 คณะสงัคมศาสตร์  คณะสตัวแพทยศาสตร์  คณะอตุสาหกรรมเกษตร  วิทยาลยัศิลปะ สือ่ และเทคโนโลยี   บณัฑิตวิทยาลยั  สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีหลงัการเก็บเกี่ยว

              การก าหนดอตัราเงินเดือนตามคณุวฒุิในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ มีดงันี ้

              1.  ประกาศนียบตัรพนกังานห้องปฏบิตัิการชนัสตูรโรค หลกัสตูรไมน่้อยกวา่ 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น 
              2.  ประกาศนียบตัรพนกังานเวชกรรมฟืน้ฟ ู หลกัสตูรไมน่้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 
              3.  ประกาศนียบตัรพนกังานเซลวิทยา  หลกัสตูรไมน่้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
              4.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไมน่้อยกวา่ 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 
              5.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไมน่้อยกวา่ 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 
              6.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไมน่้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 
              7.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไมน่้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 
              8.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไมน่้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (5 ปี) 
              9.  ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  หลกัสตูรไมน่้อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 
            10.  ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  (ส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษาปีการศกึษา 2535 เป็นต้นไป) หลกัสตูรไมน่้อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
            11.  ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต  หลกัสตูรไมน่้อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

            15.  ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  หลกัสตูรไมน่้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ประสบการณ์ 1 ปี 

มช.1

คุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีดังนี้



            19.  ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  หลกัสตูรไมน่้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ 
            20.  ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  หลกัสตูรไมน่้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ 
            21.  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  หลกัสตูรไมน่้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากผู้มีพืน้ความรู้หลายพืน้ฐาน

            16.  ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  หลกัสตูรไมน่้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ +ประสบการณ์ 1 ปี

            18.  ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  หลกัสตูรไมน่้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ +ประสบการณ์ 1 ปี
            17.  ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  หลกัสตูรไมน่้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ 

            22.  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาทนัตกรรมจดัฟัน หลกัสตูรไมน่้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จาก ท.บ. 
            23.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไมน่้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท หรือ หลกัสตูรไมน่้อยกวา่ 5 ปี ตอ่จากปริญญาตรี

มช.2

ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การสือ่สารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการสือ่สารมวลชน

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสือ่สารศกึษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการสือ่สารศกึษา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การสง่เสริมและเผยแพร่การเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการสง่เสริมและเผยแพร่การเกษตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรศาสตร์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สง่เสริมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสง่เสริมการเกษตร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
ทางเกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์เชิงระบบ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรศาสตร์เชิงระบบ

หลกัสตูรนานาชาต�ิ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต สง่เสริมการเกษตรและพฒันาชนบท สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสง่เสริมการเกษตรและพฒันาชนบท

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ทนัตกรรมบรูณะ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
ทางทนัตกรรมบรูณะ ทางทนัตแพทยศาสตร์

1 ปีตอ่จาก ท.บ.+ใบประกอบฯ+ประสบการณ์ 1 ปี

คณะการสื่อสารมวลชน

คณะเกษตรศาสตร์

คณะทนัตแพทยศาสตร์

มช.3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การสือ่สารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการสือ่สารมวลชน

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสือ่สารศกึษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการสือ่สารศกึษา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การสง่เสริมและเผยแพร่การเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการสง่เสริมและเผยแพร่การเกษตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรศาสตร์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สง่เสริมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสง่เสริมการเกษตร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
ทางเกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์เชิงระบบ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรศาสตร์เชิงระบบ

หลกัสตูรนานาชาต�ิ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต สง่เสริมการเกษตรและพฒันาชนบท สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสง่เสริมการเกษตรและพฒันาชนบท

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ทนัตกรรมบรูณะ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
ทางทนัตกรรมบรูณะ ทางทนัตแพทยศาสตร์

1 ปีตอ่จาก ท.บ.+ใบประกอบฯ+ประสบการณ์ 1 ปี

คณะการสื่อสารมวลชน

คณะเกษตรศาสตร์

คณะทนัตแพทยศาสตร์

มช.3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 1 ปีตอ่จาก ท.บ.+ใบประกอบฯ+ประสบการณ์ 1 ปี

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต กิจกรรมบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั
ทางกิจกรรมบ าบดั   ทางอาชีวบ าบดั

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การเคลือ่นไหวและ
การออกก าลงักาย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์
ทางวิทยาศาสตร์การเคลือ่นไหวและ-
การออกก าลงักาย

3 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

1 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบญัชี

1 ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางผู้ช่วยพยาบาล

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาต�ิ

คณะบริหารธุรกิจ

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะพยาบาลศาสตร์

มช.4

ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

4 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา เชียงใหม ่
นครล าปาง  สถาบนัสมทบ

5 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการบริหารการพยาบาล

หลกัสตูรนานาชาติ

6 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การผดงุครรภ์ขัน้สงู สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการผดงุครรภ์ขัน้สงู

7 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลชมุชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลชมุชน

8 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลเวชปฏบิตัิชมุชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลเวชปฏบิตัิชมุชน

9 ปริญญาพยาบาลศาสตรดษุฎบีณัฑิต พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

1 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

กุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบ�

คณะแพทยศาสตร์

มช.5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

4 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา เชียงใหม ่
นครล าปาง  สถาบนัสมทบ

5 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการบริหารการพยาบาล

หลกัสตูรนานาชาติ

6 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การผดงุครรภ์ขัน้สงู สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการผดงุครรภ์ขัน้สงู

7 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลชมุชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลชมุชน

8 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลเวชปฏบิตัิชมุชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลเวชปฏบิตัิชมุชน

9 ปริญญาพยาบาลศาสตรดษุฎบีณัฑิต พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

1 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

กุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบ�

คณะแพทยศาสตร์

มช.5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

จกัษุวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจกัษุวิทยา

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบ�

4 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

จิตเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจิตเวชศาสตร์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบ�

5 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

นิติเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางนิติเวชศาสตร์

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบ�

6 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

พยาธิวิทยากายวิภาค สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยากายวิภาค

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบ�

7 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

รังสีวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางรังสีวิทยา

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบ�

8 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

วิสญัญีวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางวิสญัญีวิทยา

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบ�

9 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

เวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ครอบครัว

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรบณัฑิต
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก+ใบประกอบ 
หรือ  หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบ

10 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

เวชศาสตร์ฟืน้ฟู สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ฟืน้ฟู

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบ�

11 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ศลัยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศลัยศาสตร์

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบ�

มช.6

ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

12 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

สตูิศาสตร์และนรีเวชวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางสตูิศาสตร์และนรีเวชวิทยา

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบ�

13 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

โสต ศอ นาสิกวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางโสต ศอ นาสิกวิทยา

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบ�

14 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ออร์โธปิดิกส์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางออร์โธปิดิกส์

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบ�

15 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

อายรุศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายรุศาสตร์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบ�

16 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก

พยาธิวิทยาคลินิก สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยาคลินิก

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบ�

17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจลุชีววิทยา
ทางชีววิทยา

เดิม วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐาน 
สาขาวิชาจลุชีววิทยา ฉบบัปี พ.ศ. 2535

18 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต สาธารณสขุศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

19 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีวเคมี

20 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางเภสชัวิทยา

21 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต สรีรวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางสรีรวิทยา

รับหลายพืน้ฐาน�

มช.7

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรบัณฑิต

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก + ใบประกอบ 

หรือ  หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบ



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

12 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

สตูิศาสตร์และนรีเวชวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางสตูิศาสตร์และนรีเวชวิทยา

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบ�

13 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

โสต ศอ นาสิกวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางโสต ศอ นาสิกวิทยา

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบ�

14 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ออร์โธปิดิกส์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางออร์โธปิดิกส์

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบ�

15 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

อายรุศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายรุศาสตร์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบ�

16 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก

พยาธิวิทยาคลินิก สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยาคลินิก

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบ�

17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจลุชีววิทยา
ทางชีววิทยา

เดิม วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐาน 
สาขาวิชาจลุชีววิทยา ฉบบัปี พ.ศ. 2535

18 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต สาธารณสขุศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

19 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีวเคมี

20 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางเภสชัวิทยา

21 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต สรีรวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางสรีรวิทยา

รับหลายพืน้ฐาน�

มช.7

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2535



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต บริบาลเภสชักรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางบริบาลเภสชักรรม

หลกัสตูร 6 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
(หลกัสตูร พ.ศ.2547)

2 ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ หลกัสตูร 6 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
(หลกัสตูร พ.ศ.2553)

3 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการเภสชักรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางการจดัการเภสชักรรม

4 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชักรรมคลินิก สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางเภสชักรรมคลินิก

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตรเภสชักรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางวิทยาศาสตรเภสชักรรม  ทางวิทยาศาสตร์

เดิมชื่อปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต สาขา
เทคโนโลยีเภสชักรรม�

6 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ

คณะเภสัชศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

มช.8

ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์  ทางการบริหาร

2 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต การระหวา่งประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการระหวา่งประเทศ

1 ปริญญาศิลปบณัฑิต สือ่ศิลปะและการออกแบบสือ่ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางสือ่ศิลปะและการออกแบบสือ่

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การออกแบบสือ่ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางการออกแบบสือ่

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี

3 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต จิตรกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางจิตรกรรม

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์  ทางคณิตศาสตร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต แอนนิเมชนั สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางแอนนิเมชนั

คณะวิจิตรศิลป์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

มช.9

์

เดิมชื่อปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์  ทางการบริหาร

2 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต การระหวา่งประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการระหวา่งประเทศ

1 ปริญญาศิลปบณัฑิต สือ่ศิลปะและการออกแบบสือ่ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางสือ่ศิลปะและการออกแบบสือ่

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การออกแบบสือ่ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางการออกแบบสือ่

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี

3 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต จิตรกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางจิตรกรรม

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์  ทางคณิตศาสตร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต แอนนิเมชนั สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางแอนนิเมชนั

คณะวิจิตรศิลป์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

มช.9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการความรู้ สาขาวิชาการจดัการ
ทางการจดัการความรู้

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การใช้ทีด่ินและการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยืน

สาขาวิชาวิทยาการสิง่แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการใช้ทีด่ินและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยัง่ยืน

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมีอตุสาหกรรม    ทางเคมี

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยาประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจลุชีววิทยาประยกุต์  ทางจลุชีววิทยา

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ธรณีฟิสิกส์ประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางธรณีฟิสิกส์ประยกุต์
ทางฟิสิกส์

หลกัสตูรนานาชาต�ิ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม

หลกัสตูรนานาชาต�ิ

มช.10

ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ภมูิศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางภมูิศาสตร์

เดิม คณะสงัคมศาสตร์

12 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

13 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี

หลกัสตูรนานาชาต�ิ

14 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี

เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรดษุฏบีณัฑิต 

15 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจลุชีววิทยา

16 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ชีววิทยาชาติพนัธุ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางความหลากหลายทางชีวภาพและ
ชีววิทยาชาติพนัธุ์

17 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต จลุชีววิทยาประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจลุชีววิทยาประยกุต์
ทางจลุชีววิทยา

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มช.11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ภมูิศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางภมูิศาสตร์

เดิม คณะสงัคมศาสตร์

12 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

13 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี

หลกัสตูรนานาชาต�ิ

14 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี

เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรดษุฏบีณัฑิต 

15 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจลุชีววิทยา

16 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ชีววิทยาชาติพนัธุ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางความหลากหลายทางชีวภาพและ
ชีววิทยาชาติพนัธุ์

17 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต จลุชีววิทยาประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจลุชีววิทยาประยกุต์
ทางจลุชีววิทยา

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มช.11

เดิมชื่อคณะสังคมศาสตร์



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

หลกัสตูรนานาชาต�ิ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิศวกรรมซอฟแวร์

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเกษตร

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจดัการโซ-่
อปุทาน

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจดัการโซ่อปุทาน

9 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

10 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

มช.12

ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์

ส าหรับผู้ทีม่ีพืน้ความรู้ปริญญาวิศวกรรมศาสตร
มหาบณัฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์

ส าหรับผู้ทีม่ีพืน้ความรู้ปริญญาวิทยาศาสตร-
มหาบณัฑิต หรือ แพทยศาสตรบณัฑิต
โดยความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์,
แพทยศาสตร์,วิทยาศาสตร์, เทคนิคการแพทย์, 
เภสชัศาสตร์, ทนัตแพทย์, เกษตรศาสตร์, 
อตุสาหกรรมเกษตร, สตัวแพทย์, 
บณัฑิตวิทยาลยั)�
�

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมพลงังาน

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมสิง่แวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิง่แวดล้อม

11 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมชีวการแพทย์

มช.13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์

ส าหรับผู้ทีม่ีพืน้ความรู้ปริญญาวิศวกรรมศาสตร
มหาบณัฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์

ส าหรับผู้ทีม่ีพืน้ความรู้ปริญญาวิทยาศาสตร-
มหาบณัฑิต หรือ แพทยศาสตรบณัฑิต
โดยความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์,
แพทยศาสตร์,วิทยาศาสตร์, เทคนิคการแพทย์, 
เภสชัศาสตร์, ทนัตแพทย์, เกษตรศาสตร์, 
อตุสาหกรรมเกษตร, สตัวแพทย์, 
บณัฑิตวิทยาลยั)�
�

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมพลงังาน

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมสิง่แวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิง่แวดล้อม

11 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมชีวการแพทย์

มช.13

ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์

ส าหรับผู้ทีม่ีพืน้ความรู้ปริญญาวิศวกรรมศาสตร
มหาบณัฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์

ส าหรับผู้ทีม่ีพืน้ความรู้ปริญญาวิทยาศาสตร-
มหาบณัฑิต หรือ แพทยศาสตรบณัฑิต
โดยความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์,
แพทยศาสตร์,วิทยาศาสตร์, เทคนิคการแพทย์, 
เภสชัศาสตร์, ทนัตแพทย์, เกษตรศาสตร์, 
อตุสาหกรรมเกษตร, สตัวแพทย์, 
บณัฑิตวิทยาลยั)�
�

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมพลงังาน

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมสิง่แวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิง่แวดล้อม

11 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมชีวการแพทย์

มช.13

ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์

ส าหรับผู้ทีม่ีพืน้ความรู้ปริญญาวิศวกรรมศาสตร
มหาบณัฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์

ส าหรับผู้ทีม่ีพืน้ความรู้ปริญญาวิทยาศาสตร-
มหาบณัฑิต หรือ แพทยศาสตรบณัฑิต
โดยความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์,
แพทยศาสตร์,วิทยาศาสตร์, เทคนิคการแพทย์, 
เภสชัศาสตร์, ทนัตแพทย์, เกษตรศาสตร์, 
อตุสาหกรรมเกษตร, สตัวแพทย์, 
บณัฑิตวิทยาลยั)�
�

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมพลงังาน

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมสิง่แวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิง่แวดล้อม

11 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมชีวการแพทย์

มช.13

11

12

13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต การศกึษาปฐมวยั สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการศกึษาปฐมวยั

หลกัสตูร 5 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย�
เดิมชื่อปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
อนบุาลศกึษา

2 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลกัสตูร 5 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

3 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางบริหารธุรกิจ

หลกัสตูร 5 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

4 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศกึษาศาสตร์
ทางภาษาไทย

หลกัสตูร 5 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

5 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางภาษาฝรั่งเศส

หลกัสตูร 5 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

6 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ศิลปศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางศิลปศกึษา

หลกัสตูร 5 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

7 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต สขุศกึษาและการสง่เสริมสขุภาพ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางสขุศกึษาและการสง่เสริมสขุภาพ

เดิมชื่อ สาขาวิชาสขุศกึษา�
หลกัสตูร 5 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย�

8 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต วิจยัและสถิติการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิจยัและสถิติการศกึษา

9 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การศกึษาพิเศษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการศกึษาพิเศษ

คณะศึกษาศาสตร์

มช.14

ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

10 ปริญญาศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑิต การวิจยัและพฒันาการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการวิจยัและพฒันาการศกึษา

11 ปริญญาศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางหลกัสตูรและการสอน

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรดษุฎบีณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3 ปริญญาเศรษฐศาสตรดษุฎบีณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การจดัการงานช่างและผงัเมือง สาขาวิชาการจดัการ
ทางการจดัการงานช่างและผงัเมือง

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรม

3 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

มช.15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

10 ปริญญาศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑิต การวิจยัและพฒันาการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการวิจยัและพฒันาการศกึษา

11 ปริญญาศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางหลกัสตูรและการสอน

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรดษุฎบีณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3 ปริญญาเศรษฐศาสตรดษุฎบีณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การจดัการงานช่างและผงัเมือง สาขาวิชาการจดัการ
ทางการจดัการงานช่างและผงัเมือง

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรม

3 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

มช.15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ไทยศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางไทยศกึษา

2 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการสาธารณภยั สาขาวิชาการจดัการ
ทางการจดัการสาธารณภยั

มหาวิทยาลยัเชียงใหมไ่ด้ร่วมกับกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ภมูิสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางภมูิสารสนเทศ

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สงัคมศาสตร์สขุภาพ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสงัคมศาสตร์สขุภาพ

6 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต การใช้ทีด่ินและการจดัการทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างยัง่ยืน

สาขาวิชาวิทยาการสิง่แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการใช้ทีด่ินและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยัง่ยืน

�

7 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎบีณัฑิต สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสงัคมศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาต�ิ

1 ปริญญาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ หลกัสตูร 6 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย�
คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

มช.16

ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การสตัวแพทย์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การสตัวแพทย์

หลกัสตูรนานาชาต�ิ
รับผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี
สตัวแพทยศาสตรบณัฑิต �

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สตัวแพทย์สาธารณสขุ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์
ทางสตัวแพทย์สาธารณสขุ

หลกัสตูรนานาชาติ

4 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิทยาศาสตร์การสตัวแพทย์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การสตัวแพทย์

หลกัสตูรนานาชาติ �

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพทางอตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางอตุสาหกรรมเกษตร
ทางอตุสาหกรรมเกษตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีผลิตภณัฑ์ทางทะเล สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์ทางทะเล

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมกระบวนการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
ทางการอาหาร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มช.17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การสตัวแพทย์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การสตัวแพทย์

หลกัสตูรนานาชาต�ิ
รับผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี
สตัวแพทยศาสตรบณัฑิต �

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สตัวแพทย์สาธารณสขุ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์
ทางสตัวแพทย์สาธารณสขุ

หลกัสตูรนานาชาติ

4 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิทยาศาสตร์การสตัวแพทย์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การสตัวแพทย์

หลกัสตูรนานาชาติ �

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพทางอตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางอตุสาหกรรมเกษตร
ทางอตุสาหกรรมเกษตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีผลิตภณัฑ์ทางทะเล สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์ทางทะเล

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมกระบวนการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
ทางการอาหาร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มช.17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ทางคอมพิวเตอร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต แอนนิเมชนั สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์
ทางแอนนิเมชนั

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการสมยัใหมแ่ละเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางการจดัการสมยัใหมแ่ละเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิทยาศาสตร์บรูณาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์
ทางวิทยาศาสตร์บรูณาการ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

บณัฑิตวิทยาลัย

มช.18

ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

เดิมอยูค่ณะพยาบาลศาสตร์

5 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช

6 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลอาชีวอนามยั สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลอาชีวอนามยั

เดิมอยูค่ณะพยาบาลศาสตร์

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การเกษตรยัง่ยืนและการจดัการลุม่น า้แบบ
บรูณาการ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตรยัง่ยืนและการจดัการลุม่น า้แบบ
บรูณาการ

หลกัสตูรนานาชาต�ิ

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาการจดัการ
ทางการจดัการอตุสาหกรรม

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการพฒันาผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมเกษตร

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางการสอนชีววิทยา    ทางชีววิทยา

เดิมอยูค่ณะวิทยาศาสตร์

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางการสอนฟิสิกส์   ทางฟิสิกส์

เดิมอยูค่ณะวิทยาศาสตร์

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

เดิมอยูค่ณะวิทยาศาสตร์

มช.19



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

เดิมอยูค่ณะพยาบาลศาสตร์

5 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช

6 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลอาชีวอนามยั สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลอาชีวอนามยั

เดิมอยูค่ณะพยาบาลศาสตร์

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การเกษตรยัง่ยืนและการจดัการลุม่น า้แบบ
บรูณาการ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตรยัง่ยืนและการจดัการลุม่น า้แบบ
บรูณาการ

หลกัสตูรนานาชาต�ิ

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาการจดัการ
ทางการจดัการอตุสาหกรรม

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการพฒันาผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมเกษตร

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางการสอนชีววิทยา    ทางชีววิทยา

เดิมอยูค่ณะวิทยาศาสตร์

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางการสอนฟิสิกส์   ทางฟิสิกส์

เดิมอยูค่ณะวิทยาศาสตร์

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

เดิมอยูค่ณะวิทยาศาสตร์

มช.19



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีวเคมี    ทางเคมี

เดิมอยูค่ณะแพทยศาสตร์
เปลีย่นแปลงผลการรับรองตาม ว 41/53  จาก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ เป็นสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีวสารสนเทศศาสตร์

15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ธุรกิจเกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจเกษตร

16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต นิติวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางนิติวิทยาศาสตร์

17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พิษวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางพิษวิทยา

เดิมอยูค่ณะแพทยศาสตร์

18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิสิกส์

เดิมอยูค่ณะวิทยาศาสตร์

19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์บรูณาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์บรูณาการ

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์

มช.20

ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

เดิมอยูค่ณะเกษตรศาสตร์

22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์สตัวแพทย์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สตัวแพทย์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก สพ.บ.

23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร

เดิมอยูค่ณะเกษตรศาสตร์

24 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

เดิมอยูค่ณะวิศวกรรมศาสตร์

25 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

เดิมอยูค่ณะวิศวกรรมศาสตร์

26 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางทศันศิลป์

27 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการศิลปะและวฒันธรรม สาขาวิชาศิลปะ วฒันธรรม
ทางการจดัการศิลปะและวฒันธรรม

28 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาอย่างยัง่ยืน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน
ทางสงัคมวิทยา     ทางพฒันาสงัคม
ทางพฒันาชมุชน

มช.21



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

เดิมอยูค่ณะเกษตรศาสตร์

22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์สตัวแพทย์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สตัวแพทย์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก สพ.บ.

23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร

เดิมอยูค่ณะเกษตรศาสตร์

24 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

เดิมอยูค่ณะวิศวกรรมศาสตร์

25 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

เดิมอยูค่ณะวิศวกรรมศาสตร์

26 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางทศันศิลป์

27 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการศิลปะและวฒันธรรม สาขาวิชาศิลปะ วฒันธรรม
ทางการจดัการศิลปะและวฒันธรรม

28 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาอย่างยัง่ยืน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน
ทางสงัคมวิทยา     ทางพฒันาสงัคม
ทางพฒันาชมุชน

มช.21



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

29 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ชาติพนัธุ์สมัพนัธ์และการพฒันา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางชาติพนัธุ์สมัพนัธ์และการพฒันา

30 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สารสนเทศศกึษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศศกึษา
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางสารนิเทศศาสตร์

เดิมชื่อ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศ
ศาสตร์�

31 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สือ่ศิลปะและการออกแบบสือ่ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางสือ่ศิลปะและการออกแบบสือ่

32 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎบีณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

33 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมีอตุสาหกรรม    ทางเคมี

34 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีวเคมี    ทางเคมี

หลกัสตูรนานาชาต�ิ

35 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ รับผู้จบ ท.บ.�

36 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิสิกส์

37 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต ฟิสิกส์ประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิสิกส์ประยกุต์   ทางฟิสิกส์

มช.22

ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

38 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน

หลกัสตูรนานาชาต�ิ

39 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

41 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เวชศาสตร์ชมุชน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางเวชศาสตร์ชมุชน

42 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เศรษฐกิจพอเพียง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐกิจพอเพียง

หลกัสตูรนานาชาต�ิ

43 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต กายวิภาคศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางกายวิภาคศาสตร์

44 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต การจดัการความรู้ สาขาวิชาการจดัการ
ทางการจดัการความรู้

45 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เกษตรศาสตร์เชิงระบบ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรศาสตร์เชิงระบบ

46 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

เดิมอยูค่ณะวิทยาศาสตร์

47 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ปฐพีศาสตร์และการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางปฐพีศาสตร์และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

มช.23

เดิมชื่อ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศ-

ศาสตร์



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

38 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน

หลกัสตูรนานาชาต�ิ

39 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

41 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เวชศาสตร์ชมุชน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางเวชศาสตร์ชมุชน

42 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เศรษฐกิจพอเพียง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐกิจพอเพียง

หลกัสตูรนานาชาต�ิ

43 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต กายวิภาคศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางกายวิภาคศาสตร์

44 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต การจดัการความรู้ สาขาวิชาการจดัการ
ทางการจดัการความรู้

45 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เกษตรศาสตร์เชิงระบบ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรศาสตร์เชิงระบบ

46 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

เดิมอยูค่ณะวิทยาศาสตร์

47 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ปฐพีศาสตร์และการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางปฐพีศาสตร์และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

มช.23



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

48 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชสวน

เดิมอยูค่ณะเกษตรศาสตร์

49 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ระบาดวิทยาคลินิก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางระบาดวิทยาคลินิก

50 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต โรคพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโรคพืช

51 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์  ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

52 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิทยาศาสตร์สตัวแพทย์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สตัวแพทย์

53 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสตัวศาสตร์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการหลงัการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาการหลงัการเก็บเกี่ยว

หลกัสตูรนานาชาติ
สถาบนัวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

มช.24

5. มหาวิทยาลัยทักษิณ



5. มหาวิทยาลัยทักษิณ



                4.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน  หลักสูตรไม่น้อยกว่า  1  ปี ต่อจากปริญญาตร ี(4 ปี)  

                5.  ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกว่า  2  ปี ต่อจากปริญญาตร ี(4 ปี)

                5.  ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกว่า  3  ปี ต่อจากปริญญาโท 

5.มหาวิทยาลัยทักษิณ

          มีคณะวิชาทั �งหมด  10  คณะ  คือ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  คณะนิติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  คณะวิทยาศาสตร์  

คณะศิลปกรรมศาสตร์    คณะศึกษาศาสตร์   คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  คณะสถาบันทักษิณคดีศึกษา  วิทยาลัยการจัดการเพื�อการพัฒนา

                                     การรับรองคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ มีดังนี �

                1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกว่า  4  ปี ต่อจากมธัยมศกึษาตอนปลาย 

                2.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกว่า  5  ปี ต่อจากมธัยมศกึษาตอนปลาย 

                3.  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกว่า  1  ปี ต่อจากปริญญาตร ี(4 ปี)  

มท.1

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

การรับรองคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ มีดังนี้



ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางพืชศาสตร์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวศาสตร์

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั�งยืน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการจัดการทรัพยากรเกษตรอย่างยั�งยืน

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การปกครองท้องถิ�น สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการปกครองท้องถิ�น

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

คณะนิติศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มท.2
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2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี�ปุ่น สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญี�ปุ่น

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศศึกษา

เดิมชื�อสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์

6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการจัดการ

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร ทางรัฐประศาสนศาสตร์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ทางพลศึกษา

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

มท.3
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2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี�ปุ่น สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญี�ปุ่น

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศศึกษา

เดิมชื�อสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์

6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการจัดการ

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร ทางรัฐประศาสนศาสตร์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ทางพลศึกษา

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
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Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการระบบสุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ทางการจัดการระบบสุขภาพ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมีอุตสาหกรรม ทางเคมี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสิกส์  ทางฟิสิกส์ประยุกต์พลังงาน

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางสิ�งแวดล้อม  ทางวิทยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

มท.4
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7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคม ี  ทางเคมปีระยุกต์

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสิกส์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

1 ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตร์สากล สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

ทางดุริยางคศาสตร์สากล ทางการดนตรี

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตร์ไทย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

ทางดุริยางคศาสตร์ไทย 

ทางการดนตรี

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปะการแสดง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปะการแสดง

1 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต การศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

มท.5
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7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคม ี  ทางเคมปีระยุกต์

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสิกส์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

1 ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตร์สากล สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

ทางดุริยางคศาสตร์สากล ทางการดนตรี

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตร์ไทย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

ทางดุริยางคศาสตร์ไทย 

ทางการดนตรี

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปะการแสดง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปะการแสดง

1 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต การศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์
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2 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต การศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอ่จากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์

3 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอ่จากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์

4 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต จิตวิทยาการแนะแนว สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางจิตวิทยา   ทางจิตวิทยาการแนะแนว

หลักสูตร 5 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปีตอ่จากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางวิชาชีพครู

หลักสูตร 5 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร์-เคมี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์-เคมี  ทางเคมี

หลักสูตร 5 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร์-เคมี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์-เคมี  ทางเคมี

หลักสูตร 5 ปีตอ่จากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์
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11 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา ทางชีววิทยา

หลักสูตร 5 ปีตอ่จากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์

12 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์

หลักสูตร 5 ปีตอ่จากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์

13 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางวิชาชีพครู

14 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

15 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สงัคมศกึษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การวิจัยและประเมิน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการวิจัยและประเมิน

17 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การศึกษาเพื�อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาเพื�อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

18 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต เคมี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางเคมี

19 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื�อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและสื�อสารการศึกษา 

ทางโสตทัศนศึกษา

มท.7
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

11 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา ทางชีววิทยา

หลักสูตร 5 ปีตอ่จากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์

12 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์

หลักสูตร 5 ปีตอ่จากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์

13 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางวิชาชีพครู

14 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

15 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สงัคมศกึษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การวิจัยและประเมิน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการวิจัยและประเมิน

17 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การศึกษาเพื�อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาเพื�อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

18 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต เคมี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางเคมี

19 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื�อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและสื�อสารการศึกษา 

ทางโสตทัศนศึกษา
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

20 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

21 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรและการสอน

22 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการให้คําปรึกษา สาขาวิชา(ไม่ระบุสาขาวิชา)

ทางจิตวิทยา

ทางจิตวิทยาการให้คําปรึกษา

23 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาวะผู้นําทางการบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางภาวะผู้นําทางการบริหารการศึกษา

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการค้าปลีก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการการค้าปลีก

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด

หลักสูตรต่อเนื�อง 2 ปี

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบัญชี

หลักสูตรต่อเนื�อง 2 ปี

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การประกอบการและการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการ 

ทางการประกอบการและการจัดการ

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

มท.8
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

6 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

7 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

8 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจ

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วัฒนธรรมศึกษา สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม

ทางวัฒนธรรมศึกษา

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการจัดการ ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารงานตํารวจและกระบวนการ-ยุติธรรม สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหารงานตํารวจและกระบวนการ-

ยุติธรรม  

ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร

คณะสถาบันทักษิณคดีศึกษา

วิทยาลยัการจัดการเพื�อการพฒันา

มท.9
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

6 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

7 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

8 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจ

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วัฒนธรรมศึกษา สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม

ทางวัฒนธรรมศึกษา

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการจัดการ ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารงานตํารวจและกระบวนการ-ยุติธรรม สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหารงานตํารวจและกระบวนการ-

ยุติธรรม  

ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร

คณะสถาบันทักษิณคดีศึกษา

วิทยาลยัการจัดการเพื�อการพฒันา
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6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี



                                 3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกว่า  2  ปี  ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี)  

                                 4.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกว่า  3  ปี  ต่อจากปริญญาโท 

6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
          มีคณะวิชาทั �งหมด  12  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี  คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะพลงังานสิ�งแวดล้อมและวสัด ุ 

คณะวิทยาลยัสหวิทยาการ  คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  บณัฑิตวิทยาลยั  บณัฑิตวิทยาลยัการจัดการและนวตักรรม

สถาบนัวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

                                 คณุวฒุิในระดบัต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี  มีดงันี �

                                 1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกว่า  4  ปี  ต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย  

                                 2.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกว่า  5  ปี  ต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย  
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมเครื�องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเครื�องกล

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคนิคการพิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

ทางเทคนิคการพิมพ์

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

ระบบสหกิจศึกษา

6 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีการศึกษาและสื�อสารมวลชน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการศึกษาและสื�อสารมวลชน

7 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอตุสาหกรรม สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

8 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางมีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

ทางโสตทศันศึกษา

หลกัสตูรร่วมกับสถาบนัพระบรมราชชนก

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มจธ.2
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9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการพิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

ทางเทคโนโลยีการพิมพ์

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

ทางเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์

เดิมชื�อสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีมีเดีย สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีมีเดีย

12 ปริญญาศิลปบณัฑิต มีเดียอาตส์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางมีเดียอาตส์

13 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื�อสารมวลชน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื�อสารมวลชน

14 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต วิศวกรรมเครื�องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเครื�องกล

15 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

16 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการพิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

ทางเทคโนโลยีการพิมพ์
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9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการพิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

ทางเทคโนโลยีการพิมพ์

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

ทางเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์

เดิมชื�อสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีมีเดีย สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีมีเดีย

12 ปริญญาศิลปบณัฑิต มีเดียอาตส์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางมีเดียอาตส์

13 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื�อสารมวลชน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื�อสารมวลชน

14 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต วิศวกรรมเครื�องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเครื�องกล

15 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

16 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการพิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

ทางเทคโนโลยีการพิมพ์
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18 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต นวตักรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางนวตักรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ

หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ทางชีววิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการทรัพยากรชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางการจัดการทรัพยากรชีวภาพ

เปลี�ยนแปลงการรับรองตาม ว41/53 จาก

สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร์

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการทรัพยากรชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางการจัดการทรัพยากรชีวภาพ

5 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีหลงัการเก็บเกี�ยว สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการเกษตร   ทางเทคโนโลยีหลงัการเก็บเกี�ยว

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มจธ.4
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2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ

ร่วมกับคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

เดิมชื�อสาขาวิชาธุรกิจกรรมอิเล็กทรอนิกส์

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมซอฟแวร์

7 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

8 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

1 ปริญญาปรัชญามหาบณัฑิต เทคโนโลยีพลงังาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีพลงังาน

หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการพลงังาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางการจัดการพลงังาน

เดิมชื�อสาขาวิชาเทคโนโลยี

การจัดการพลงังาน

คณะพลังงานสิ�งแวดล้อมและวัสดุ
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2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ

ร่วมกับคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

เดิมชื�อสาขาวิชาธุรกิจกรรมอิเล็กทรอนิกส์

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมซอฟแวร์

7 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

8 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

1 ปริญญาปรัชญามหาบณัฑิต เทคโนโลยีพลงังาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีพลงังาน

หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการพลงังาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางการจัดการพลงังาน

เดิมชื�อสาขาวิชาเทคโนโลยี

การจัดการพลงังาน

คณะพลังงานสิ�งแวดล้อมและวัสดุ
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3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีพลงังาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีพลงังาน

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ�งแวดล้อม

ทางเทคโนโลยีสิ�งแวดล้อม  ทางสิ�งแวดล้อม

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอณุหภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีอณุหภาพ

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการพลงังาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางการจัดการพลงังาน

เดิมชื�อสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ -

พลงังาน

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การออกแบบและผลิตแบบบรูณาการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางการออกแบบและผลิตแบบบรูณาการ

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีพลงังาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีพลงังาน

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสิ�งแวดล้อม  ทางสิ�งแวดล้อม

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอณุหภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีอณุหภาพ

11 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีวสัดุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีวสัดุ

มจธ.6
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12 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีอณุหภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีอณุหภาพ

เปลี�ยนแปลงการรับรองตาม ว41/53 จาก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ เป็น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต การออกแบบและผลิตแบบบรูณาการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางการออกแบบและผลิตแบบบรูณาการ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางจุลชีววิทยา  ทางชีววิทยา

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสิกส์ ทางฟิสกิส์ประยกุต์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

คณะวิทยาลัยสหวิทยาการ

คณะวิทยาศาสตร์
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12 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีอณุหภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีอณุหภาพ

เปลี�ยนแปลงการรับรองตาม ว41/53 จาก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ เป็น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต การออกแบบและผลิตแบบบรูณาการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางการออกแบบและผลิตแบบบรูณาการ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางจุลชีววิทยา  ทางชีววิทยา

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสิกส์ ทางฟิสกิส์ประยกุต์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

คณะวิทยาลัยสหวิทยาการ

คณะวิทยาศาสตร์
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4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์-มลัติมีเดีย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์-มลัติมีเดีย

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ ทางสถิติประยกุต์

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคมี ทางเคมี

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนคณิตศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์ ทางการสอนคณิตศาสตร์

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางเคมี   ทางเคมีศึกษา

รับผู้สาํเร็จปริญญาตรี ศกึษาศาสตรบณัฑิต

และครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี

มจธ.8
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12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมีอตุสาหกรรม

13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์ศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางฟิสิกส์ศึกษา  ทางฟิสกิส์

14 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์  ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์

15 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

16 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสกิส์

17 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

18 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลกัสตูรนานาชาติ

19 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคมี ทางเคมี

หลกัสตูรนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมีอตุสาหกรรม

13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์ศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางฟิสิกส์ศึกษา  ทางฟิสกิส์

14 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์  ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์

15 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

16 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสกิส์

17 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

18 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลกัสตูรนานาชาติ

19 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคมี ทางเคมี

หลกัสตูรนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเครื�องกล (พลงังาน  เศรษฐศาสตร์

 และสิ�งแวดล้อม)

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเครื�องกล 

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

กําลงั และพลงังาน)

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หลกัสตูรนานาชาติ

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าสื�อสารและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื�อสารและอิเล็กทรอนิกส์

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าสื�อสารและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื�อสารและอิเล็กทรอนิกส์

หลกัสตูรนานาชาติ

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมสิ�งแวดล้อม  ทางสิ�งแวดล้อม

หลกัสตูรนานาชาติ

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตัโนมตัิ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมอตัโนมตัิ

หลกัสตูรนานาชาติ

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรนานาชาติ

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางวิศวกรรมชีวภาพ

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การออกแบบและผลิตแบบบรูณาการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางการออกแบบและผลิตแบบบรูณาการ

มจธ.10
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11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการขึ �นรูปวสัดแุละนวตักรรมการ

ผลิต

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการขึ �นรูปวสัดแุละนวตักรรมการผลิต

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีวสัดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีวสัด ุทางวสัดศุาสตร์

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วาริชวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวาริชวิศวกรรม

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมกระบวนการขึ �นรูปพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมกระบวนการขึ �นรูปพอลิเมอร์

หลกัสตูรนานาชาติ

16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรนานาชาติ

17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมคณุภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมคณุภาพ

18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมชีวภาพ

19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ

มจธ.11
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการขึ �นรูปวสัดแุละนวตักรรมการ

ผลิต

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการขึ �นรูปวสัดแุละนวตักรรมการผลิต

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีวสัดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีวสัด ุทางวสัดศุาสตร์

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วาริชวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวาริชวิศวกรรม

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมกระบวนการขึ �นรูปพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมกระบวนการขึ �นรูปพอลิเมอร์

หลกัสตูรนานาชาติ

16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรนานาชาติ

17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมคณุภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมคณุภาพ

18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมชีวภาพ

19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ

มจธ.11
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เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรม

การผลิต



ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

20 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ

21 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมยานยนต์

หลกัสตูรนานาชาติ

22 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

23 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการและระบบการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมอตุสาหการและระบบการผลิต

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

เดิมชื�อสาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต

24 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีการขึ �นรูปวสัดแุละนวตักรรมการ

ผลิต

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการขึ �นรูปวสัดแุละนวตักรรมการผลิต

25 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมการผลิตและระบบ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมการผลิตและระบบ

26 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมชีวภาพ

27 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

มจธ.12
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

28 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมสิ�งแวดล้อม    ทางสิ�งแวดล้อม

29 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการและระบบการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมอตุสาหการและระบบการผลิต

เดิมชื�อสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและระบบ

30 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต การออกแบบและผลิตแบบบรูณาการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางการออกแบบและผลิตแบบบรูณาการ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ประยกุต์ด้านการสอน

ภาษาองักฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาศาสตร์ประยกุต์ด้านการสอนภาษาองักฤษ

หลกัสตูรนานาชาติ

เดิมชื�อสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยกุต์ด้าน

การสอนภาษาองักฤษแบบพึ�งตนเอง

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารในวิชาชีพและ

นานาชาติ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารในวิชาชีพและ

นานาชาติ

หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ภาษาศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาศาสตร์ประยกุต์

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต การออกแบบอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางการออกแบบอตุสาหกรรม

หลกัสตูรนานาชาติ

คณะศิลปศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

มจธ.13
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

28 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมสิ�งแวดล้อม    ทางสิ�งแวดล้อม

29 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการและระบบการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมอตุสาหการและระบบการผลิต

เดิมชื�อสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและระบบ

30 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต การออกแบบและผลิตแบบบรูณาการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางการออกแบบและผลิตแบบบรูณาการ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ประยกุต์ด้านการสอน

ภาษาองักฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาศาสตร์ประยกุต์ด้านการสอนภาษาองักฤษ

หลกัสตูรนานาชาติ

เดิมชื�อสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยกุต์ด้าน

การสอนภาษาองักฤษแบบพึ�งตนเอง

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารในวิชาชีพและ

นานาชาติ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารในวิชาชีพและ

นานาชาติ

หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ภาษาศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาศาสตร์ประยกุต์

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต การออกแบบอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางการออกแบบอตุสาหกรรม

หลกัสตูรนานาชาติ

คณะศิลปศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

มจธ.13
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาศิลปบณัฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางออกแบบนิเทศศิลป์

หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต การออกแบบอตุสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทางการออกแบบอตุสาหกรรม

หลกัสตูรนานาชาติ 

เดิมชื�อสาขาวิชาศิลปอตุสาหกรรม

(หลกัสตูรภาษาองักฤษ)

4 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทางสถาปัตยกรรม

หลกัสตูรนานาชาติ 

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทางสถาปัตยกรรมภายใน

หลกัสตูรนานาชาติ 

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การออกแบบโดยเน้นมนษุย์เป็นศนูย์กลาง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางการออกแบบ

ทางการออกแบบโดยเน้นมนษุย์เป็นศนูย์กลาง

หลกัสตูรนานาชาติ

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การออกแบบและวางแผน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางการออกแบบและวางแผน

หลกัสตูรนานาชาติ

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอาคาร สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางเทคโนโลยีอาคาร

หลกัสตูรนานาชาติ  

รับหลายพื �นฐาน

9 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต การออกแบบโดยเน้นมนษุย์เป็นศนูย์กลาง สาขาวิชาสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางการออกแบบ

ทางการออกแบบโดยเน้นมนษุย์เป็นศนูย์กลาง

หลกัสตูรนานาชาติ

มจธ.14
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

10 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต การออกแบบและวางแผน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางการออกแบบและวางแผน

หลกัสตูรนานาชาติ

11 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การออกแบบและวางแผน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทางการออกแบบและวางแผน

หลกัสตูรนานาชาติ

12 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอาคาร สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีอาคาร

หลกัสตูรนานาชาติ 

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การจัดการสําหรับการเป็นผู้ประกอบการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการสําหรับการเป็นผู้ประกอบการ

2 ปริญญาปรัชญามหาบณัฑิต เทคโนโลยีสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ�งแวดล้อม

ทางเทคโนโลยีสิ�งแวดล้อม  ทางสิ�งแวดล้อม

หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีพลงังาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีพลงังาน

หลกัสตูรนานาชาติ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีและการจัดการพลงังาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีและการจัดการพลงังาน

หลกัสตูรนานาชาติ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีและการจัดการสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางเทคโนโลยีและการจัดการสิ�งแวดล้อม

หลกัสตูรนานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย

มจธ.15
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

10 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต การออกแบบและวางแผน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางการออกแบบและวางแผน

หลกัสตูรนานาชาติ

11 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การออกแบบและวางแผน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทางการออกแบบและวางแผน

หลกัสตูรนานาชาติ

12 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอาคาร สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีอาคาร

หลกัสตูรนานาชาติ 

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การจัดการสําหรับการเป็นผู้ประกอบการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการสําหรับการเป็นผู้ประกอบการ

2 ปริญญาปรัชญามหาบณัฑิต เทคโนโลยีสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ�งแวดล้อม

ทางเทคโนโลยีสิ�งแวดล้อม  ทางสิ�งแวดล้อม

หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีพลงังาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีพลงังาน

หลกัสตูรนานาชาติ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีและการจัดการพลงังาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีและการจัดการพลงังาน

หลกัสตูรนานาชาติ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีและการจัดการสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางเทคโนโลยีและการจัดการสิ�งแวดล้อม

หลกัสตูรนานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย

มจธ.15
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ�งแวดล้อม

ทางเทคโนโลยีสิ�งแวดล้อม   ทางสิ�งแวดล้อม

หลกัสตูรนานาชาติ

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีและการจัดการพลงังาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและการจัดการพลงังาน

หลกัสตูรนานาชาติ

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีและการจัดการสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและการจัดการสิ�งแวดล้อม

หลกัสตูรนานาชาติ

9 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีพลงังาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีพลงังาน

หลกัสตูรนานาชาติ

บณัฑิตวิทยาลยัร่วมสานพลงังานและ

สิ�งแวดล้อม

10 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ�งแวดล้อม

ทางเทคโนโลยีสิ�งแวดล้อม

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การจัดการสําหรับการเป็นผู้ประกอบการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการสําหรับการเป็นผู้ประกอบการ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การจัดการธุรกิจโทรคมนาคม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจโทรคมนาคม

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการเทคโนโลยีและนวตักรรม สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการเทคโนโลยีและนวตักรรม

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

มจธ.16
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการโลจิสติกส์

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารโครงการ สาขาวิชาการจัดการ

ทางการบริหารโครงการ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาความสามารถทางการแข่งขนัเชิง

อตุสาหกรรม

สาขาวิชาการจัดการ

ทางการพฒันาความสามารถทางการแข่งขนั

เชิงอตุสาหกรรม

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอตัโนมตัิ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอตัโนมตัิ

เดิมชื�อปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบ

อตัโนมตัิ

3 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอตัโนมตัิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอตัโนมตัิ

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

มจธ.17
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการโลจิสติกส์

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารโครงการ สาขาวิชาการจัดการ

ทางการบริหารโครงการ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาความสามารถทางการแข่งขนัเชิง

อตุสาหกรรม

สาขาวิชาการจัดการ

ทางการพฒันาความสามารถทางการแข่งขนั

เชิงอตุสาหกรรม

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอตัโนมตัิ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอตัโนมตัิ

เดิมชื�อปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบ

อตัโนมตัิ

3 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอตัโนมตัิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอตัโนมตัิ

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

มจธ.17
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7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



                                     การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี  มีดงันี ้

7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
          มีคณะวิชาทัง้หมด  7  คณะ  คือ    ส านกัวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  ส านกัวิชาเทคโนโลยีสงัคม ส านกัวิชาแพทยศาสตร์  ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์   ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์  
ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบนัสมทบสถาบนัการบนิพลเรือน

                1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไมน่้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 
                2.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไมน่้อยกวา่  1  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  
                3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไมน่้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 
                4.  ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต  หลกัสตูรไมน่้อยกวา่  6  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
                5.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไมน่้อยกวา่  3  ปี ตอ่จากปริญญาโท 

มทส.1



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร
ทางโภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

เปลีย่นแปลงผลการรับรองตาม ว41 /53
จากสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เป็นสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต พืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์

1 ปริญญาการจดัการบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาการจดัการ

2 ปริญญาวิทยาการสารสนเทศบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ปริญญาวิทยาการสารสนเทศบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

4 ปริญญาวิทยาการสารสนเทศบณัฑิต ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ

5 ปริญญาการจดัการมหาบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาการจดัการ

6 ปริญญาการจดัการมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ
ทางเทคโนโลยีการจดัการ

ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม

มทส.2

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาวิทยาการสารสนเทศมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

8 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษศกึษา สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษศกึษา ทางภาษาองักฤษ

9 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎบีณัฑิต ภาษาองักฤษศกึษา สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษศกึษา ทางภาษาองักฤษ

10 ปริญญาวิทยาการสารสนเทศดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางพยาบาลศาสตร์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา  ทางพลศกึษา

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

ส านักวิชาแพทยศาสตร์

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์

มทส.3



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาวิทยาการสารสนเทศมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

8 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษศกึษา สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษศกึษา ทางภาษาองักฤษ

9 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎบีณัฑิต ภาษาองักฤษศกึษา สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษศกึษา ทางภาษาองักฤษ

10 ปริญญาวิทยาการสารสนเทศดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางพยาบาลศาสตร์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา  ทางพลศกึษา

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

ส านักวิชาแพทยศาสตร์

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์

มทส.3



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางชีวเวชศาสตร์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ภมูิสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางภมูิสารสนเทศ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางชีวเวชศาสตร์

5 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ภมูิสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางภมูิสารสนเทศ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต แมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางแมคคาทรอนิกส์  ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการผลิต

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเกษตรและอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมขนสง่และโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมขนสง่และโลจิสติกส์ 
ทางวิศวกรรมโยธา

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

มทส.4

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมธรณี

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยานยนต์   ทางวิศวกรรมเครื่องกล

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอากาศยาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอากาศยาน

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์   ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณปูโภค สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณปูโภค

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต แมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางแมคคาทรอนิกส์  ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมการจดัการพลงังาน  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการจดัการพลงังาน

มทส.5



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมธรณี

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยานยนต์   ทางวิศวกรรมเครื่องกล

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอากาศยาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอากาศยาน

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์   ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณปูโภค สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณปูโภค

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต แมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางแมคคาทรอนิกส์  ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมการจดัการพลงังาน  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการจดัการพลงังาน

มทส.5



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมขนสง่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมขนสง่  ทางวิศวกรรมโยธา

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม   ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าประยกุต์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าประยกุต์   ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโลหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโลหการ

20 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

21 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมขนสง่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมขนสง่  ทางวิศวกรรมโยธา

22 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์  ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มทส.6

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

23 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม   ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

24 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมโลหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโลหการ

25 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อิเล็กทรอนิกส์การบนิ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ทางอิเล็กทรอนิกส์การบนิ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
สถาบนัสมทบสถาบนัการบนิพลเรือน

มทส.7



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

23 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม   ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

24 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมโลหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโลหการ

25 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อิเล็กทรอนิกส์การบนิ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ทางอิเล็กทรอนิกส์การบนิ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
สถาบนัสมทบสถาบนัการบนิพลเรือน

มทส.7



8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



                     10. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลกัสตูรไมน่้อยกว่า 2 ปี ตอ่จากผู้ มีพืน้ความรู้ตา่งกนั  ดงันี ้
                           10.1  ผู้ มีพืน้ความรู้ วท.บ. 
                           10.2  ผู้ มีพืน้ความรู้ ภ.บ. (หลกัสตูร 5 ปี) 
                           10.3  ผู้ มีพืน้ความรู้ พ.บ.,  ท.บ.,  สพ.บ.(หลกัสตูรเดิม)  

8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                     มีคณะวิชาทัง้หมด  24  คณะ  คือ  คณะทนัตแพทยศาสตร์    คณะนิติศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  คณะแพทยศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์  
คณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตร์   คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผงัเมือง  คณะสหเวชศาสตร์  คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา  คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์  คณะสาธารณสขุศาสตร์   วิทยาลยันวตักรรม   วิทยาลยันานาชาติปรีดี  พนมยงค์    
วิทยาลยัสหวิทยาการ   สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร  สถาบนัภาษา  ส านกับณัฑิตอาสาสมคัร
                     การก าหนดอตัราเงินเดือนตามคณุวฒุิในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มีดงันี ้
                     1. ประกาศนียบตัรผู้ชว่ยพยาบาล  หลกัสตูรไมน่้อยกว่า 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น 
                     2. อนปุริญญา หลกัสตูรไมน่้อยกว่า 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 
                     3. ปริญญาตรี หลกัสตูรไมน่้อยกว่า 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 
                     4. ปริญญาตรี หลกัสตูรไมน่้อยกว่า 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 
                     5. ประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือประกาศนียบตัร หลกัสตูรไมน่้อยกว่า 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 
                     6. ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต  หลกัสตูรไมน่้อยกว่า 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย และได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
                     7. ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก  หรือประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไมน่้อยกว่า 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ 
                     8. ปริญญาโท หลกัสตูรไมน่้อยกว่า 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 

                           10.4  ผู้ มีพืน้ความรู้ พ.บ. + ใบอนญุาตฯ , ท.บ. (หลกัสตูรที่ปรับปรุงใหม)่ 
                      11. ปริญญาเอก หลกัสตูรไมน่้อยกว่า 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท 

                     9. ปริญญาโท หลกัสตูรไมน่้อยกว่า 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี(5 ปี) 

มธ.1

คุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีดังนี้



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์สขุภาพชอ่งปาก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สขุภาพชอ่งปาก

1 อนปุริญญา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

2 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

3 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร์

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต นิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหวา่งประเทศ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ

หลกัสตูรร่วมคณะเศรษฐศาสตร์และ
คณะนิติศาสตร์

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลผู้ใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลผู้ใหญ่

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลเวชปฏิบตัิครอบครัว สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลเวชปฎิบตัิครอบครัว

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลเวชปฏิบตัิชมุชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลเวชปฏิบตัิชมุชน

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะทนัตแพทยศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

มธ.2

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช

5 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต การจดัการบริการสขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการจดัการบริการสขุภาพ

หลกัสตูรนานาชาติ�

1 อนปุริญญา การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงิน

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย�

2 อนปุริญญา การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย�

3 อนปุริญญา การบริหารการปฏิบตัิการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารการปฏิบตัิการ

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย�

4 อนปุริญญา การบริหารทรัพยากรมนษุย์และองค์การ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนษุย์และองค์การ

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย�

5 อนปุริญญา การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี
ทางการบญัชี

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย�

6 อนปุริญญา ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย�

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี

มธ.3



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช

5 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต การจดัการบริการสขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการจดัการบริการสขุภาพ

หลกัสตูรนานาชาติ�

1 อนปุริญญา การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงิน

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย�

2 อนปุริญญา การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย�

3 อนปุริญญา การบริหารการปฏิบตัิการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารการปฏิบตัิการ

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย�

4 อนปุริญญา การบริหารทรัพยากรมนษุย์และองค์การ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนษุย์และองค์การ

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย�

5 อนปุริญญา การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี
ทางการบญัชี

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย�

6 อนปุริญญา ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย�

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี

มธ.3



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 อนปุริญญา บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 
โลจิสติกส์และการขนสง่

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการ
ขนสง่

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย�

8 อนปุริญญา สารสนเทศเพื่อการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางสารสนเทศเพื่อการจดัการ

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย�

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจแบบบรูณาการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการธุรกิจแบบบรูณาการ

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

11 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชีธุรกิจแบบบรูณาการ สาขาวิชาการบญัชี
ทางการบญัชีธุรกิจแบบบรูณาการ

หลกัสตูรควบบญัชีบณัฑิต และบญัชี
มหาบณัฑิตสาขาวิชาเอกการบญัชีธุรกิจ
แบบบรูณาการ

12 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบญัชี

13 ปริญญาการตลาดมหาบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูรนานาชาติ�

14 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การจดัการเชิงกลยทุธ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการเชิงกลยทุธ์

มธ.4

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

15 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหว่างประเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ�

16 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ผู้ประกอบการสากล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางผู้ประกอบการสากล

หลกัสตูรนานาชาติ�

17 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต การบญัชีธุรกิจแบบบรูณาการ สาขาวิชาการบญัชี
ทางการบญัชีธุรกิจแบบบรูณาการ

หลกัสตูรควบบญัชีบณัฑิต และบญัชี
มหาบณัฑิตสาขาวิชาเอกการบญัชีธุรกิจ
แบบบรูณาการ

18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการบริการสขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการจดัการบริการสขุภาพ

หลกัสตูรนานาชาติ�

19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารการตลาด

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารโลจิสติกส์และการปฏิบตัิการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารโลจิสติกส์และการปฏิบตัิการ

21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ

22 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรนานาชาติ �

23 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรนานาชาติ

มธ.5

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และ

การขนส่ง 



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

15 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหว่างประเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ�

16 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ผู้ประกอบการสากล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางผู้ประกอบการสากล

หลกัสตูรนานาชาติ�

17 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต การบญัชีธุรกิจแบบบรูณาการ สาขาวิชาการบญัชี
ทางการบญัชีธุรกิจแบบบรูณาการ

หลกัสตูรควบบญัชีบณัฑิต และบญัชี
มหาบณัฑิตสาขาวิชาเอกการบญัชีธุรกิจ
แบบบรูณาการ

18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการบริการสขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการจดัการบริการสขุภาพ

หลกัสตูรนานาชาติ�

19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารการตลาด

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารโลจิสติกส์และการปฏิบตัิการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารโลจิสติกส์และการปฏิบตัิการ

21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ

22 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรนานาชาติ �

23 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรนานาชาติ

มธ.5



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาการแพทย์แผนไทยประยกุต์บณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยกุต์ เดิมชื่อวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยกุต์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การแพทย์แผนไทยประยกุต์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยกุต์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การแพทย์แผนไทยประยกุต์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยกุต์

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกลุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกลุ

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เวชศาสตร์ชมุชนและเวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางเวชศาสตร์ชมุชนและเวชศาสตร์ครอบครัว

8 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกลุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกลุ

รับหลายพืน้ฐาน�

9 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

10 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เวชศาสตร์ชมุชนและเวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางเวชศาสตร์ชมุชนและเวชศาสตร์ครอบครัว

คณะแพทยศาสตร์

มธ.6

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนปุริญญา รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย�
เป็นการรับรองในระดบั ป.ตรีและปรับปรุง
หลกัสตูรโดยมีเงื่อนไขให้ได้รับอนปุริญญา
ด้วย

2 อนปุริญญารัฐศาสตร์ การเมืองและการระหว่างประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการเมืองและการระหว่างประเทศ

หลกัสตูรควบอนปุริญญารัฐศาสตร์และ
รัฐศาสตรบณัฑิต�

3 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต การเมืองและการระหว่างประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการเมืองและการระหว่างประเทศ

หลกัสตูรควบรัฐศาสตรบณัฑิต และ
รัฐศาสตรมหาบณัฑิต  �
หลกัสตูรภาษาองักฤษ�

4 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์

5 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารจดัการสาธารณะ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการบริหารจดัการสาธารณะ

6 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารจดัการสาธารณะ 
ส าหรับนกับริหาร

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการบริหารจดัการสาธารณะส าหรับ
นกับริหาร

7 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต การเมืองการปกครองส าหรับนกับริหาร สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการเมืองการปกครองส าหรับนกับริหาร

คณะรัฐศาสตร์

มธ.7



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนปุริญญา รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย�
เป็นการรับรองในระดบั ป.ตรีและปรับปรุง
หลกัสตูรโดยมีเงื่อนไขให้ได้รับอนปุริญญา
ด้วย

2 อนปุริญญารัฐศาสตร์ การเมืองและการระหว่างประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการเมืองและการระหว่างประเทศ

หลกัสตูรควบอนปุริญญารัฐศาสตร์และ
รัฐศาสตรบณัฑิต�

3 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต การเมืองและการระหว่างประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการเมืองและการระหว่างประเทศ

หลกัสตูรควบรัฐศาสตรบณัฑิต และ
รัฐศาสตรมหาบณัฑิต  �
หลกัสตูรภาษาองักฤษ�

4 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์

5 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารจดัการสาธารณะ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการบริหารจดัการสาธารณะ

6 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารจดัการสาธารณะ 
ส าหรับนกับริหาร

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการบริหารจดัการสาธารณะส าหรับ
นกับริหาร

7 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต การเมืองการปกครองส าหรับนกับริหาร สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการเมืองการปกครองส าหรับนกับริหาร

คณะรัฐศาสตร์

มธ.7



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต การเมืองและการระหว่างประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการเมืองและการระหว่างประเทศ

หลกัสตูรควบรัฐศาสตรบณัฑิต และ
รัฐศาสตรมหาบณัฑิต  
�หลกัสตูรภาษาองักฤษ�

9 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

10 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์

11 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

1 อนปุริญญา วารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

2 ปริญญาวารสารศาสตรบณัฑิต สือ่มวลชนศกึษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสือ่มวลชนศกึษา

หลกัสตูรภาษาองักฤษ�

3 ปริญญาวารสารศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการการสือ่สารภาครัฐและเอกชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการจดัการการสือ่สารภาครัฐและเอกชน

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

มธ.8

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาวารสารศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการการสือ่สารองค์กร สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการจดัการการสือ่สารองค์กร

เดิมชื่อปริญญาวารสารศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการการสือ่สารภาครัฐและ
เอกชน

1 อนปุริญญา คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย�

2 อนปุริญญา คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์
ทางคณิตศาสตร์

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย�

3 อนปุริญญา เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย�

4 อนปุริญญา เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

5 อนปุริญญา ฟิสกิส์อีเลก็ทรอนิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิสกิส์อีเลก็ทรอนิกส์

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย�

6 อนปุริญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิง่ทอ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิง่ทอ

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย�

7 อนปุริญญา สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย�

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มธ.9



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาวารสารศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการการสือ่สารองค์กร สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการจดัการการสือ่สารองค์กร

เดิมชื่อปริญญาวารสารศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการการสือ่สารภาครัฐและ
เอกชน

1 อนปุริญญา คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย�

2 อนปุริญญา คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์
ทางคณิตศาสตร์

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย�

3 อนปุริญญา เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย�

4 อนปุริญญา เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

5 อนปุริญญา ฟิสกิส์อีเลก็ทรอนิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิสกิส์อีเลก็ทรอนิกส์

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย�

6 อนปุริญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิง่ทอ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิง่ทอ

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย�

7 อนปุริญญา สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย�

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มธ.9

ทางคณิตศาตร์



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิง่แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการเกษตร

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ
ทางเทคโนโลยีการจดัการ

หลกัสตูรนานาชาติ�

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีพลงังาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเทคโนโลยีพลงังาน

หลกัสตูรนานาชาติ�

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเพื่อการพฒันายัง่ยืน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีเพื่อการพฒันายัง่ยืน

เดิมชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีชนบท�

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเมคคาทรอนิกส์

หลกัสตูรนานาชาติ�

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

มธ.10

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

16 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรม

17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการเกษตรอินทรีย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการจดัการเกษตรอินทรีย์

18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เกษตรยัง่ยืน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรยัง่ยืน

19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการเกษตร

เดิม  สาขาวิชาเกษตรยัง่ยืน พ.ศ.2547�

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

22 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต การจดัการสิง่แวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิง่แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการจดัการสิง่แวดล้อม

23 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

24 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มธ.11



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

16 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรม

17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการเกษตรอินทรีย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการจดัการเกษตรอินทรีย์

18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เกษตรยัง่ยืน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรยัง่ยืน

19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการเกษตร

เดิม  สาขาวิชาเกษตรยัง่ยืน พ.ศ.2547�

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

22 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต การจดัการสิง่แวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิง่แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการจดัการสิง่แวดล้อม

23 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

24 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มธ.11

เดิมชื่อสาขาวิชาเกษตรยั่งยืน พ.ศ.2547



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี

ร่วมกบัมหาวิทยาลยัแหง่นิวเซาท์เวลส์

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี

ความร่วมมือมหาวิทยาลยัน๊อตติง้แฮม

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

ร่วมกบัมหาวิทยาลยัแหง่นิวเซาท์เวลส์

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

หลกัสตูรภาษาองักฤษ
โปรแกรมมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และ
มหาวิทยาลยัแหง่นิวเซาท์เวลส์

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

ความร่วมมือมหาวิทยาลยัน๊อตติง้แฮม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มธ.12

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ร่วมกบัมหาวิทยาลยัแหง่นิวเซาท์เวลส์

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ความร่วมมือมหาวิทยาลยัรีไจน่า

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หลกัสตูรร่วมกบัมหาวิทยาลยัน็อตติง้แฮม

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หลกัสตูรนานาชาติ�

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั

หลกัสตูรนานาชาติ

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

หลกัสตูรภาษาองักฤษ�

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

ร่วมกบัมหาวิทยาลยัแหง่นิวเซาท์เวลส์

16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

ความร่วมมือมหาวิทยาลยัน๊อตติง้แฮม

17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

มธ.13



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ร่วมกบัมหาวิทยาลยัแหง่นิวเซาท์เวลส์

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ความร่วมมือมหาวิทยาลยัรีไจน่า

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หลกัสตูรร่วมกบัมหาวิทยาลยัน็อตติง้แฮม

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หลกัสตูรนานาชาติ�

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั

หลกัสตูรนานาชาติ

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

หลกัสตูรภาษาองักฤษ�

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

ร่วมกบัมหาวิทยาลยัแหง่นิวเซาท์เวลส์

16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

ความร่วมมือมหาวิทยาลยัน๊อตติง้แฮม

17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

มธ.13



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมศาสตร์และการจดัการเชิงธุรกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมศาสตร์และการจดัการเชิงธุรกิจ

19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

หลกัสตูรภาษาองักฤษ�

20 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

หลกัสตูรนานาชาติ

21 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

ร่วมกบัมหาวิทยาลยัแหง่นิวเซาท์เวลส์

22 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

หลกัสตูรร่วมกบัมหาวิทยาลยัรีไจน่า

23 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

ความร่วมมือมหาวิทยาลยัน๊อตติง้แฮม

24 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมทางการแพทย์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมทางการแพทย์

25 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันางานอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการพฒันางานอตุสาหกรรม

26 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการจดัการพลงังานและ
สิง่แวดล้อม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการจดัการพลงังานและสิง่แวดล้อม

มธ.14

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

27 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

28 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

29 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมศาสตร์และการจดัการเชิงธุรกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมศาสตร์และการจดัการเชิงธุรกิจ

หลกัสตูรนานาชาติ�

30 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมทางการแพทย์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมทางการแพทย์

31 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

32 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี

1 อนปุริญญา การละคอน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางการละคอน   ทางศิลปกรรม

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

2 อนปุริญญา ศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต การละคอน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางการละคอน
ทางศิลปกรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์

มธ.15



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

27 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

28 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

29 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมศาสตร์และการจดัการเชิงธุรกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมศาสตร์และการจดัการเชิงธุรกิจ

หลกัสตูรนานาชาติ�

30 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมทางการแพทย์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมทางการแพทย์

31 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

32 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี

1 อนปุริญญา การละคอน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางการละคอน   ทางศิลปกรรม

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

2 อนปุริญญา ศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต การละคอน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางการละคอน
ทางศิลปกรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์

มธ.15



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ศิลปะการออกแบบหตัถอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปะการออกแบบหตัถอตุสาหกรรม

1 อนปุริญญา การสือ่สารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการสือ่สารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

2 อนปุริญญา จิตวิทยา ไมก่ าหนดไว้ในสาขาวิชาใด
ทางจิตวิทยา

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

3 อนปุริญญา ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวตัิศาสตร์

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

4 อนปุริญญา ปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญา

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

5 อนปุริญญา ภาษาญี่ปุ่ น สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญี่ปุ่ น

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

6 อนปุริญญา ภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรั่งเศส

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

7 อนปุริญญา ภาษาเยอรมนั สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมนั

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

8 อนปุริญญา ภาษารัสเซีย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษารัสเซีย

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

คณะศิลปศาสตร์

มธ.16

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 อนปุริญญา รัสเซียศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางรัสเซียศกึษา

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

10 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ การสือ่สารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการสือ่สารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ

หลกัสตูรนานาชาติ
หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การสือ่สารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการสือ่สารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การสือ่สารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการสือ่สารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ

หลกัสตูรนานาชาติ�

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรั่งเศส

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต องักฤษ-อเมริกนัศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางองักฤษ-อเมริกนัศกึษา

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา

16 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจและการจดัการ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจและการจดัการ

หลกัสตูร 1 ปีตอ่จากปริญญาตรี�

17 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การแปลภาษาองักฤษและไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการแปลภาษาองักฤษและไทย

มธ.17



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 อนปุริญญา รัสเซียศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางรัสเซียศกึษา

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

10 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ การสือ่สารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการสือ่สารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ

หลกัสตูรนานาชาติ
หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การสือ่สารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการสือ่สารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การสือ่สารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการสือ่สารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ

หลกัสตูรนานาชาติ�

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรั่งเศส

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต องักฤษ-อเมริกนัศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางองักฤษ-อเมริกนัศกึษา

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา

16 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจและการจดัการ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจและการจดัการ

หลกัสตูร 1 ปีตอ่จากปริญญาตรี�

17 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การแปลภาษาองักฤษและไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการแปลภาษาองักฤษและไทย

มธ.17



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

18 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พทุธศาสนศกึษา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางพทุธศาสนศกึษา

19 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย

20 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาและวรรณคดีองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวรรณคดีองักฤษ

21 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์เพื่อการสือ่สาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์เพื่อการสือ่สาร

22 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วฒันธรรมจีนศกึษา สาขาวิชาศิลปะ วฒันธรรม
ทางวฒันธรรมจีนศกึษา

23 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์

1 อนปุริญญา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย�

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลกัสตูรภาษาองักฤษ�

คณะเศรษฐศาสตร์

มธ.18

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

5 ปริญญาเศรษฐศาสตรดษุฎีบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลกัสตูรภาษาองักฤษ�

1 ปริญญาการผงัเมืองบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก ไมก่ าหนดไว้ในสาขาวิชาใด
ทางการผงัเมือง

2 ปริญญาภมูิสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางภมูิสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลกัสตูร 5 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรมเพื่อการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรมเพื่อการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

4 ปริญญาสถาปัตยกรรมภายในบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรมภายใน

5 ปริญญาสถาปัตยกรรมภายในบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรมภายใน

หลกัสตูร 5 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

6 ปริญญาการผงัเมืองมหาบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก ไมก่ าหนดไว้ในสาขาวิชาใด
ทางการผงัเมือง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

มธ.19



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

5 ปริญญาเศรษฐศาสตรดษุฎีบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลกัสตูรภาษาองักฤษ�

1 ปริญญาการผงัเมืองบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก ไมก่ าหนดไว้ในสาขาวิชาใด
ทางการผงัเมือง

2 ปริญญาภมูิสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางภมูิสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลกัสตูร 5 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรมเพื่อการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรมเพื่อการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

4 ปริญญาสถาปัตยกรรมภายในบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรมภายใน

5 ปริญญาสถาปัตยกรรมภายในบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรมภายใน

หลกัสตูร 5 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

6 ปริญญาการผงัเมืองมหาบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก ไมก่ าหนดไว้ในสาขาวิชาใด
ทางการผงัเมือง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

มธ.19



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต นวตักรรมการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สาขาวิชาการจดัการ
ทางนวตักรรมการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

8 ปริญญาสถาปัตยกรรมภายในมหาบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรมภายใน

9 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

10 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

3 ปริญญาเทคนิคการแพทยมหาบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

4 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางชีวเวชศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์

มธ.20

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนปุริญญา สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสงัคมวิทยา
ทางสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

2 ปริญญาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา
บณัฑิต

การวิจยัทางสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการวิจยัทางสงัคม

3 ปริญญาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา
บณัฑิต

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสงัคมวิทยา
ทางสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา

4 ปริญญาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา
บณัฑิต

สงัคมวิทยาและมนษุยวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสงัคมวิทยาและมนษุยวิทยา

5 ปริญญาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา
มหาบณัฑิต

การวิจยัทางสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการวิจยัทางสงัคม

6 ปริญญาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา
มหาบณัฑิต

มานษุยวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางมานษุยวิทยา

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มธ.21



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนปุริญญา สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสงัคมวิทยา
ทางสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

2 ปริญญาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา
บณัฑิต

การวิจยัทางสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการวิจยัทางสงัคม

3 ปริญญาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา
บณัฑิต

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสงัคมวิทยา
ทางสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา

4 ปริญญาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา
บณัฑิต

สงัคมวิทยาและมนษุยวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสงัคมวิทยาและมนษุยวิทยา

5 ปริญญาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา
มหาบณัฑิต

การวิจยัทางสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการวิจยัทางสงัคม

6 ปริญญาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา
มหาบณัฑิต

มานษุยวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางมานษุยวิทยา

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มธ.21



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา
มหาบณัฑิต

สงัคมวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสงัคมวิทยา

8 ปริญญาสงัคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารและนโยบายสวสัดิการสงัคม สาขาวิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์
ทางการบริหารและนโยบายสวสัดิการสงัคม

เปลีย่นแปลงผลการรับรองตาม ว41/53  
เดิมสาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรม
ศาสตร์

9 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต มานษุยวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางมานษุยวิทยา

1 อนปุริญญา สงัคมสงเคราะห์ สาขาวิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์
ทางสงัคมสงเคราะห์

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

2 ปริญญาสงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ เปลีย่นแปลงผลการรับรองตาม ว41/53 
จากเดิม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์

3 ปริญญาพฒันาแรงงานและสวสัดิการ
มหาบณัฑิต

ไมร่ะบสุาขา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพฒันาแรงงานและสวสัดิการ

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารงานยตุิธรรม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการบริหารงานยตุิธรรม

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มธ.22

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาสงัคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารและนโยบายสวสัดิการสงัคม สาขาวิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์
ทางการบริหารและนโยบายสวสัดิการสงัคม

6 ปริญญาสงัคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ รับรองก่อนปี 2518 ไมแ่ยกสาขาวิชา�
เปลีย่นแปลงผลการรับรองตาม ว41/53  จาก
เดิม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรม
ศาสตร์

1 อนปุริญญา สาธารณสขุศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสขุศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

3 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต การสาธารณสขุโลก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการสาธารณสขุโลก

หลกัสตูรนานาชาติ�

4 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต นวตักรรมการบริการ สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางนวตักรรมการบริการ

หลกัสตูรนานาชาติ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

วิทยาลัยนวัตกรรม

มธ.23



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาสงัคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารและนโยบายสวสัดิการสงัคม สาขาวิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์
ทางการบริหารและนโยบายสวสัดิการสงัคม

6 ปริญญาสงัคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ รับรองก่อนปี 2518 ไมแ่ยกสาขาวิชา�
เปลีย่นแปลงผลการรับรองตาม ว41/53  จาก
เดิม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรม
ศาสตร์

1 อนปุริญญา สาธารณสขุศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสขุศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

3 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต การสาธารณสขุโลก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการสาธารณสขุโลก

หลกัสตูรนานาชาติ�

4 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต นวตักรรมการบริการ สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางนวตักรรมการบริการ

หลกัสตูรนานาชาติ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

วิทยาลัยนวัตกรรม

มธ.23



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต นวตักรรมการบริการ สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางนวตักรรมการบริการ

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารงานวฒันธรรม สาขาวิชาศิลปะ วฒันธรรม
ทางการบริหารงานวฒันธรรม

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จีนศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางจีนศกึษา

หลกัสตูรนานาชาติ�

1 อนปุริญญา คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

2 อนปุริญญา คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์   ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

3 อนปุริญญา เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

4 อนปุริญญา เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

5 อนปุริญญา ฟิสกิส์อิเลก็ทรอนิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิสกิส์อิเลก็ทรอนิกส์

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

วิทยาลัยสหวิทยาการ

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี  พนมยงค์

มธ.24

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 อนปุริญญา ภมูิศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางภมูิศาสตร์

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

7 อนปุริญญา วสัดศุาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวสัดศุาสตร์

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

8 อนปุริญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิง่ทอ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิง่ทอ

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

9 อนปุริญญา วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิง่แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม
ทางสิง่แวดล้อม

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

10 อนปุริญญา สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

11 อนปุริญญา สหวิทยาการสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวิทยาการสงัคมศาสตร์

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสกิส์อิเลก็ทรอนิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิสกิส์   ทางฟิสกิส์อิเลก็ทรอนิกส์

มธ.25



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 อนปุริญญา ภมูิศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางภมูิศาสตร์

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

7 อนปุริญญา วสัดศุาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวสัดศุาสตร์

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

8 อนปุริญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิง่ทอ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิง่ทอ

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

9 อนปุริญญา วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิง่แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม
ทางสิง่แวดล้อม

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

10 อนปุริญญา สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

11 อนปุริญญา สหวิทยาการสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวิทยาการสงัคมศาสตร์

หลกัสตูร 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสกิส์อิเลก็ทรอนิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิสกิส์   ทางฟิสกิส์อิเลก็ทรอนิกส์

มธ.25



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วสัดศุาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวสัดศุาสตร์

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภมูิศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางภมูิศาสตร์

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวิทยาการสงัคมศาสตร์

18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารเทคโนโลยี สาขาวิชาการจดัการ
ทางการบริหารเทคโนโลยี

19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี

21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีเพื่อการพฒันาชนบท สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีเพื่อการพฒันาชนบท
ทางพฒันาชมุชน         ทางพฒันาสงัคม

มธ.26

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสกิส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิสกิส์

24 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

25 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สตรีศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสตรีศกึษา

26 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

27 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ

หลกัสตูรนานาชาติ

28 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สหวิทยาการ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวิทยาการ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การจดัการงานวิศวกรรม สาขาวิชาการจดัการ
ทางการจดัการงานวิศวกรรม

หลกัสตูรนานาชาติ�

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การจดัการวิศวกรรม สาขาวิชาการจดัการ
ทางการจดัการวิศวกรรม

หลกัสตูรนานาชาติ�
เดิมชื่อสาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการ

สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร

มธ.27

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท

ทางพัฒนาชุมชน ทางพัฒนาสังคม



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสกิส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิสกิส์

24 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

25 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สตรีศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสตรีศกึษา

26 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

27 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ

หลกัสตูรนานาชาติ

28 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สหวิทยาการ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวิทยาการ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การจดัการงานวิศวกรรม สาขาวิชาการจดัการ
ทางการจดัการงานวิศวกรรม

หลกัสตูรนานาชาติ�

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การจดัการวิศวกรรม สาขาวิชาการจดัการ
ทางการจดัการวิศวกรรม

หลกัสตูรนานาชาติ�
เดิมชื่อสาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการ

สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร

มธ.27



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ
ทางการจดัการ   ทางเทคโนโลยีการจดัการ

หลกัสตูรนานาชาติ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสิง่แวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิง่แวดล้อม เปลีย่นแปลงผลการรับรองตาม ว 41/53 
จากเดิม สาขาวิชาวิทยาการสิง่แวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ  
ทางเทคโนโลยีสิง่แวดล้อม
ทางสิง่แวดล้อม

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบอปุกรณ์และการควบคมุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางระบบอปุกรณ์และการควบคมุ

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบอปุกรณ์และการควบคมุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางระบบอปุกรณ์และการควบคมุ

หลกัสตูรนานาชาติ

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรนานาชาติ

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ
ทางวิศวกรรมการจดัการ

หลกัสตูรนานาชาติ

มธ.28

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมการสือ่สาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการสือ่สาร

เดิมชื่อปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลกัสตูรนานาชาติ�
รับรองเป็นทางวิศวกรรมไฟฟ้า ด้วย�

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี

หลกัสตูรนานาชาติ

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

หลกัสตูรนานาชาติ

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หลกัสตูรนานาชาติ

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หลกัสตูรนานาชาติ

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

หลกัสตูรนานาชาติ

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมระบบสิง่ก่อสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมระบบสิง่ก่อสร้าง

หลกัสตูรนานาชาติ

16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และการสือ่สาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และการสือ่สาร

หลกัสตูรนานาชาติ

มธ.29



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมการสือ่สาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการสือ่สาร

เดิมชื่อปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลกัสตูรนานาชาต�ิ
รับรองเป็นทางวิศวกรรมไฟฟ้า ด้วย�

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี

หลกัสตูรนานาชาติ

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

หลกัสตูรนานาชาติ

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หลกัสตูรนานาชาติ

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หลกัสตูรนานาชาติ

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

หลกัสตูรนานาชาติ

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมระบบสิง่ก่อสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมระบบสิง่ก่อสร้าง

หลกัสตูรนานาชาติ

16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และการสือ่สาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และการสือ่สาร

หลกัสตูรนานาชาติ

มธ.29



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

หลกัสตูรนานาชาติ

18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

หลกัสตูรนานาชาติ�

19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีพลงังาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีพลงังาน
ทางการพลงังาน

หลกัสตูรนานาชาติ�

20 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรม

หลกัสตูรนานาชาติ

21 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารส าหรับ
ระบบฝังตวั

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารส าหรับ
ระบบฝังตวั

หลกัสตูรนานาชาติ�

22 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบหว่งโซอ่ปุทาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบหว่งโซอ่ปุทาน

หลกัสตูรนานาชาติ�

23 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

หลกัสตูรนานาชาติ�

มธ.30

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางภาษาองักฤษ
เพื่ออาชีพ

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ

หลกัสตูรภาษาองักฤษ�
หลกัสตูร 1 ปีตอ่จากปริญญาตรี

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ

หลกัสตูรภาษาองักฤษ�

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ

หลกัสตูรภาษาองักฤษ�

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต บณัฑิตอาสาสมคัร สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ชนบทศกึษาและการพฒันา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางชนบทศกึษาและการพฒันา

ส านักบณัฑิตอาสาสมัคร

สถาบนัภาษา

มธ.31



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางภาษาองักฤษ
เพื่ออาชีพ

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ

หลกัสตูรภาษาองักฤษ�
หลกัสตูร 1 ปีตอ่จากปริญญาตรี

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ

หลกัสตูรภาษาองักฤษ�

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ

หลกัสตูรภาษาองักฤษ�

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต บณัฑิตอาสาสมคัร สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ชนบทศกึษาและการพฒันา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางชนบทศกึษาและการพฒันา

ส านักบณัฑิตอาสาสมัคร

สถาบนัภาษา

มธ.31



9. มหาวิทยาลัยนเรศวร



10.  ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริญญาโท หรือ หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากปริญญาตรี

4.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกว่า  1  ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี)

5.  ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย  

6.  ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย  

7.  ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  หลกัสตูรไม่น้อยกว่า  1  ปี ต่อจากปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิตและได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

8.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกว่า  2  ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี)  

9.  ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต หรือ ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก ภ.บ. 

9.มหาวิทยาลัยนเรศวร
                 มีคณะวิชาทั �งหมด  18  คณะและสถาบนัสมทบ  คือ  คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม  คณะทนัตแพทยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  

คณะแพทยศาสตร์  คณะเภสชัศาสตร์  คณะมนษุยศาสตร์   คณะวิทยาการและสารสนเทศศาสตร์    คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์  

คณะสงัคมศาสตร์  คณะสาธารณสขุศาสตร์  บณัฑิตวิทยาลยั  วิทยาลยันานาชาติ  สํานกัวิชาเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ  สํานกัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ

สถาบนัสมทบวิทยาลยัทหารอากาศ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี อตุรดิตถ์ สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ และพทุธชินราช

การรับรองคณุวฒุิในระดบัต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยันเรศวร   มีดงันี �                         

1.  ประกาศนียบตัรผู้ช่วยทนัตแพทย์  หลกัสตูรไม่น้อยกว่า 1  ปี ต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย 

2.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกว่า  4  ปี ต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย 

3.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกว่า  5  ปี ต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย  

มน.1
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม-

ทางสิ�งแวดล้อม

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ภมูิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางภมูิสารสนเทศศาสตร์

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสตัว์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสตัว์

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

การจดัการทรัพยากรดิน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการจดัการทรัพยากรดิน

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางพืชสวน

คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

มน.2

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การอนรุักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

และการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ

สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางการอนรุักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ-

และการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ

หลกัสตูรนานาชาติ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

เดิมชื�อสาขาวิชาอตุสาหกรรมเกษตร

14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางอตุสาหกรรมเกษตร

15 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

16 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การอนรุักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

และการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ

สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางการอนรุักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ-

และการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ

หลกัสตูรนานาชาติ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

เดิมชื�อสาขาวิชาอตุสาหกรรมเกษตร

14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางอตุสาหกรรมเกษตร

15 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

16 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร
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17 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

หลกัสตูรนานาชาติ

18 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

19 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยาช่องปาก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางชีววิทยาช่องปาก

รับหลายพื �นฐาน

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต ชีววิทยาช่องปาก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางชีววิทยาช่องปาก   

รับหลายพื �นฐาน

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร์

2 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะนิติศาสตร์
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1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลเวชปฏิบตัิชมุชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลเวชปฏิบตัิชมุชน

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต แพทยศาสตรศึกษา สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางแพทยศาสตรศึกษา

รับหลายพื �นฐาน

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์ครอบครัว

หลกัสตูร 2 ปีต่อจาก พ.บ.

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การคลงัและการบริหารหลกัประกัน-

สขุภาพ

สาขาวิชาการจดัการ

ทางการคลงัและการบริหารหลกัประกันสขุภาพ

หลกัสตูรนานาชาติ

รับหลายพื �นฐาน

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์เครื�องสาํอาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์เครื�องสาํอาง

2 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต บริบาลเภสชักรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางบริบาลเภสชักรรม

หลกัสตูร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.

3 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชักรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเภสชักรรม

หลกัสตูรนานาชาติ

หลกัสตูร 2 ปีต่อจาก ภ.บ.

คณะเภสัชศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลเวชปฏิบตัิชมุชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลเวชปฏิบตัิชมุชน

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต แพทยศาสตรศึกษา สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางแพทยศาสตรศึกษา

รับหลายพื �นฐาน

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์ครอบครัว

หลกัสตูร 2 ปีต่อจาก พ.บ.

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การคลงัและการบริหารหลกัประกัน-

สขุภาพ

สาขาวิชาการจดัการ

ทางการคลงัและการบริหารหลกัประกันสขุภาพ

หลกัสตูรนานาชาติ

รับหลายพื �นฐาน

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์เครื�องสาํอาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์เครื�องสาํอาง

2 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต บริบาลเภสชักรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางบริบาลเภสชักรรม

หลกัสตูร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.

3 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชักรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเภสชักรรม

หลกัสตูรนานาชาติ

หลกัสตูร 2 ปีต่อจาก ภ.บ.

คณะเภสัชศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
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4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัเคมีและผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเภสชัเคมีและผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ

หลกัสตูรนานาชาติ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกลุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเภสชัวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกลุ

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการทรัพยากรมนษุย์

หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการท่องเที�ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการท่องเที�ยว

หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดรุิยางคศาสตร์สากล สาขาวิชาดรุิยางคศาสตร์

ทางการดนตรี    ทางดรุิยางคศาสตร์สากล

ทางดรุิยางคศิลป์

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาเกาหลี

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญี�ปุ่ น สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญี�ปุ่ น

คณะมนุษยศาสตร์
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7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ

8 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต คติชนวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางคติชนวิทยา

9 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ญี�ปุ่ นศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางญี�ปุ่ นศกึษา

10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาศาสตร์

12 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ

13 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ สาขาวิชาดรุิยางคศาสตร์

ทางวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์     ทางดนตรี

14 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิต คติชนวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางคติชนวิทยา

15 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

16 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิต ภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาศาสตร์
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ

8 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต คติชนวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางคติชนวิทยา

9 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ญี�ปุ่ นศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางญี�ปุ่ นศกึษา

10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาศาสตร์

12 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ

13 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ สาขาวิชาดรุิยางคศาสตร์

ทางวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์     ทางดนตรี

14 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิต คติชนวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางคติชนวิทยา

15 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

16 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิต ภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาศาสตร์
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

17 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต สารสนเทศเพื�อการสื�อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศเพื�อการสื�อสาร

2 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจระหว่างประเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ

4 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

5 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิต พฒันาสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันาชมุชน   ทางพฒันาสงัคม

ทางสงัคมวิทยา

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางการประชาสมัพนัธ์   ทางการสื�อสาร

2 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การสื�อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางการสื�อสารมวลชน

3 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต สารสนเทศเพื�อการสื�อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศเพื�อการสื�อสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
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4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงินการธนาคาร

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการธุรกิจ

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การท่องเที�ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการท่องเที�ยว

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธรุกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร์ธรุกิจ

8 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

9 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

10 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบญัชี

11 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการการสื�อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางการจดัการการสื�อสาร

12 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการโลจิสติกส์

13 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การสื�อสารการตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการสื�อสารการตลาด

14 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
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4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงินการธนาคาร

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการธุรกิจ

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การท่องเที�ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการท่องเที�ยว

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธรุกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร์ธรุกิจ

8 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

9 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

10 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบญัชี

11 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการการสื�อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางการจดัการการสื�อสาร

12 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการโลจิสติกส์

13 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การสื�อสารการตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการสื�อสารการตลาด

14 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
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15 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรนานาชาติ

16 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

17 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต การบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจ

18 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

เดิมชื�อสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสกิส์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสกิส์   ทางฟิสกิส์ประยกุต์

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ภมูิศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางภมูิศาสตร์

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางระบบสารสนเทศ

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

อารักขาพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางอารักขาพืช

คณะวิทยาศาสตร์
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7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี    ทางเคมีอตุสาหกรรม

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พลงังานทดแทน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางพลงังานทดแทน

หลกัสตูรนานาชาติ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสกิส์

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์สนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางวิทยาศาสตร์สนเทศ

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ

13 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

14 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางจลุชีววิทยา ทางชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี    ทางเคมีอตุสาหกรรม

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พลงังานทดแทน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางพลงังานทดแทน

หลกัสตูรนานาชาติ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสกิส์

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์สนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางวิทยาศาสตร์สนเทศ

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ

13 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

14 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางจลุชีววิทยา ทางชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลกัสตูรนานาชาติ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สรีรวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางสรีรวิทยา

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต กายวิภาคศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางกายวิภาคศาสตร์

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีวเคมี

8 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางจลุชีววิทยา ทางชีววิทยา

9 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต กายวิภาคศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางกายวิภาคศาสตร์

10 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีวเคมี

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคมี ทางเคมี

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมวสัดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมวสัดุ

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมสิ�งแวดล้อม   ทางสิ�งแวดล้อม

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการโครงสร้างพื �นฐานและ-

การพฒันาเมือง

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางการจดัการโครงสร้างพื �นฐานและ- 

การพฒันาเมือง

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารงานก่อสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางการบริหารงานก่อสร้าง

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมการจดัการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมการจดัการ

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเครื�องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเครื�องกล

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

11 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมการจดัการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมการจดัการ
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมวสัดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมวสัดุ

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมสิ�งแวดล้อม   ทางสิ�งแวดล้อม

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการโครงสร้างพื �นฐานและ-

การพฒันาเมือง

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางการจดัการโครงสร้างพื �นฐานและ- 

การพฒันาเมือง

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารงานก่อสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางการบริหารงานก่อสร้าง

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมการจดัการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมการจดัการ

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเครื�องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเครื�องกล

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

11 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมการจดัการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมการจดัการ

มน.13

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต การศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษา

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต การศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษา

3 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต คอมพิวเตอร์ศกึษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพิวเตอร์ศึกษา   ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต ดนตรีศกึษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางดนตรีศกึษา   ทางดนตรี

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์-

ศกึษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศกึษา

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต เทคโนโลยีและสื�อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและสื�อสารการศึกษา

8 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู ไม่ระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางวิชาชีพครู

เดิมชื�อประกาศนีบตัรบณัฑิตทางการสอน 

หลกัสตูร 1 ปีต่อจากปริญญาตรี

9 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต การบริหารจดัการกีฬา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารจดัการกีฬา

คณะศึกษาศาสตร์
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

10 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต การวิจยัและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการวิจยัและประเมินผลการศึกษา

เดิมชื�อสาขาวิชาการวดัผลการศึกษา 

สาขาวิชาการวิจยัและพฒันา 

สาขาวิชาการประกันคณุภาพการศึกษา 

11 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต การศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษา

12 ปริญญาการศึกษาดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีและสื�อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการศึกษา    ทางโสตทศันศึกษา

ทางเทคโนโลยีและสื�อสารการศึกษา

13 ปริญญาการศึกษาดษุฎีบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางหลกัสตูรและการสอน

14 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต การศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษา

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต การจดัการงานช่างและผงัเมือง สาขาวิชาการจดัการ

ทางการจดัการงานช่างและผงัเมือง

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต การออกแบบบรรจภุณัฑ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางการออกแบบ   ทางการออกแบบบรรจภุณัฑ์

เดิมชื�อปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาการออกแบบบรรจภุณัฑ์

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต การออกแบบสื�อนวตักรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางการออกแบบ  ทางการออกแบบสื�อนวตักรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

10 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต การวิจยัและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการวิจยัและประเมินผลการศึกษา

เดิมชื�อสาขาวิชาการวดัผลการศึกษา 

สาขาวิชาการวิจยัและพฒันา 

สาขาวิชาการประกันคณุภาพการศึกษา 

11 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต การศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษา

12 ปริญญาการศึกษาดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีและสื�อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการศึกษา    ทางโสตทศันศึกษา

ทางเทคโนโลยีและสื�อสารการศึกษา

13 ปริญญาการศึกษาดษุฎีบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางหลกัสตูรและการสอน

14 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต การศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษา

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต การจดัการงานช่างและผงัเมือง สาขาวิชาการจดัการ

ทางการจดัการงานช่างและผงัเมือง

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต การออกแบบบรรจภุณัฑ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางการออกแบบ   ทางการออกแบบบรรจภุณัฑ์

เดิมชื�อปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาการออกแบบบรรจภุณัฑ์

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต การออกแบบสื�อนวตักรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางการออกแบบ  ทางการออกแบบสื�อนวตักรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มน.15
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4 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ออกแบบทศันศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางออกแบบทศันศิลป์   ทางออกแบบ

5 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์

6 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

7 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปะและการออกแบบ

8 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต ศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปะและการออกแบบ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางชีวเวชศาสตร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

ทางเทคนิคการแพทย์

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจดัการการคลงั สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการจดัการการคลงั    

ทางรัฐประศาสนศาสตร์     ทางการบริหาร

2 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

มน.16
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3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การวิจยัสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการวิจยัสงัคม

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยา สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางจิตวิทยา

เดิมชื�อปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี

ทางประวตัิศาสตร์

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต พฒันาสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันาสงัคม    ทางพฒันาชมุชน

ทางสงัคมวิทยา

7 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการความขดัแย้ง สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการจดัการความขดัแย้ง

ทางรัฐประศาสนศาสตร์      ทางการบริหาร

8 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต นโยบายสาธารณะ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 

ทางนโยบายสาธารณะ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์     ทางการบริหาร

9 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม สาขาวิชาศิลปะ วฒันธรรม

ทางการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม

10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สงัคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางสงัคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสขุ

มน.17
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3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การวิจยัสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการวิจยัสงัคม

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยา สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางจิตวิทยา

เดิมชื�อปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี

ทางประวตัิศาสตร์

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต พฒันาสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันาสงัคม    ทางพฒันาชมุชน

ทางสงัคมวิทยา

7 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการความขดัแย้ง สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการจดัการความขดัแย้ง

ทางรัฐประศาสนศาสตร์      ทางการบริหาร

8 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต นโยบายสาธารณะ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 

ทางนโยบายสาธารณะ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์     ทางการบริหาร

9 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม สาขาวิชาศิลปะ วฒันธรรม

ทางการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม

10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สงัคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางสงัคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสขุ
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1 ปริญญาการแพทย์แผนไทยประยกุต์บณัฑิต ไม่ระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยกุต์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต แพทย์แผนไทยประยกุต์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยกุต์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสขุศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางอาชีวอนามยัและความปลอดภยั

5 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต การจดัการระบบสาธารณสขุและ-

สิ�งแวดล้อม

สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางการจดัการระบบสาธารณสขุและสิ�งแวดล้อม

6 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรต่อเนื�อง 2 ปี

7 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการบริการสขุภาพปฐมภมูิ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางการจดัการบริการสขุภาพปฐมภมูิ

8 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรดษุฎีบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

มน.18
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4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พลงังานทดแทน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางพลงังานทดแทน

เปลี�ยนแปลงผลการรับรองตาม ว41/53 จาก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ เป็น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์ประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสกิส์   ทางฟิสกิส์ประยกุต์

6 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

7 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร

8 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

หลกัสตูรนานาชาติ

9 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

10 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

11 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ

12 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต พลงังานทดแทน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางพลงังานทดแทน

เปลี�ยนแปลงผลการรับรองตาม ว41/53 จาก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ เป็น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

มน.19
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4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พลงังานทดแทน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางพลงังานทดแทน

เปลี�ยนแปลงผลการรับรองตาม ว41/53 จาก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ เป็น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์ประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสกิส์   ทางฟิสกิส์ประยกุต์

6 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

7 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร

8 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

หลกัสตูรนานาชาติ

9 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

10 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

11 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ

12 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต พลงังานทดแทน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางพลงังานทดแทน

เปลี�ยนแปลงผลการรับรองตาม ว41/53 จาก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ เป็น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

มน.19
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการทรัพยากรมนษุย์

หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการท่องเที�ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการท่องเที�ยว

หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ

ทางภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารธุรกิจ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การอนรุักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

และการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ

สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางการอนรุักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ-

และการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการประมง

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การผลิตพืชอตุสาหกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการผลิตพืชอตุสาหกรรม

วิทยาลัยนานาชาติ

สํานักวิชาเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 

มน.20
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วสัดศุาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวสัดศุาสตร์

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ (สถาบันสมทบ)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช (สถาบันสมทบ)

สํานักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ (สถาบันสมทบ)

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตร์ (สถาบันสมทบ)

มน.21
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วสัดศุาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวสัดศุาสตร์

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ (สถาบันสมทบ)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช (สถาบันสมทบ)

สํานักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ (สถาบันสมทบ)

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตร์ (สถาบันสมทบ)

มน.21
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10. มหาวิทยาลัยบูรพา



                  5. ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกว่า  2  ปี  ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี)

                  6. ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกว่า  3  ปี  ต่อจากปริญญาโท 

10.มหาวิทยาลัยบูรพา

          มีคณะวิชาทั �งหมด  27  คณะ  คือ  คณะการจัดการและการท่องเที�ยว   คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีทางทะเล  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะภมูิสารสนเทศศาสตร์  

คณะเภสชัศาสตร์  คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  คณะโลจิสติกส์  คณะวิทยาการสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์   คณะสหเวชศาสตร์  คณะสาธารณสขุศาสตร์  

คณะอญัมณี  บณัฑิตวิทยาลยั  วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ  วิทยาลยัการพาณิชยนาวี  วิทยาลยัการแพทย์แผนไทยอภยัภเูบศร์  วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์  วิทยาลยัวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

และสถาบนัสมทบ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชลบรุี จัทรบรุี วิทยาลยัสาธารณสขุสิรินธร ชลบรุี ขอนแก่น อบุลราชธานี  ศนูย์ฝึกพาณิชยนาวี กรมเจ้าท่า (สถาบนัสมทบ)

การรับรองคณุวฒุิในระดบัต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยับรูพา   มีดงันี �                         

                  1. ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกว่า  4  ปี  ต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย 

                  2. ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกว่า  5  ปี  ต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย 

                  4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกว่า  1  ปี  ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี)

                  3. ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกว่า  6  ปี  ต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มบ.1
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   การรับรองคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยบูรพา มีดังนี้                        



ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงิน

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจัดการทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการทรัพยากรมนษุย์

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจระหว่างประเทศ

เดิมชื�อสาขาวิชาการจัดการระหว่างประเทศ

5 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรต่อเนื�อง 2 ปี

6 ปริญญาการจัดการมหาบณัฑิต การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

7 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบญัชี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยา สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางจิตวิทยา

คณะจิตวิทยา

คณะการจัดการและการท่องเที�ยว

มบ.2
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีทางทะเล  ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรต่อเนื�อง 2 ปี

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การผดงุครรภ์ขั �นสงู สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการผดงุครรภ์ขั �นสงู

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลเด็ก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลเด็ก

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะเทคโนโลยีทางทะเล

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มบ.3
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีทางทะเล  ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรต่อเนื�อง 2 ปี

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การผดงุครรภ์ขั �นสงู สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการผดงุครรภ์ขั �นสงู

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลเด็ก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลเด็ก

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะเทคโนโลยีทางทะเล

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มบ.3
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลเวชปฏิบตัิครอบครัว สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลเวชปฏิบตัิครอบครัว

เดิมชื�อสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว

5 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลเวชปฏิบตัิชุมชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลเวชปฏิบตัิชุมชน

6 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช

7 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลอาชีวอนามยั สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลอาชีวอนามยั

8 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต พยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช

9 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ

10 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ

11 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ภมูิศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางภมูิศาสตร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ภมูิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางภมูิสารสนเทศศาสตร์

เดิมฃื�อสาขาวิชาภมูิศาสตร์

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

มบ.4
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีภมูิศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีภมูิศาสตร์

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ภมูิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางภมูิสารสนเทศศาสตร์

5 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ภมูิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางภมูิสารสนเทศศาสตร์

1 ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเภสชัศาสตร์

หลกัสตูร 6 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน ทางพฒันาสงัคม

ทางสงัคมวิทยา

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มบ.5
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีภมูิศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีภมูิศาสตร์

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ภมูิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางภมูิสารสนเทศศาสตร์

5 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ภมูิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางภมูิสารสนเทศศาสตร์

1 ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเภสชัศาสตร์

หลกัสตูร 6 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน ทางพฒันาสงัคม

ทางสงัคมวิทยา

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มบ.5
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทยเพื�อการสื�อสารสําหรับชาว

ต่างประเทศ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทยเพื�อการสื�อสารสําหรับ-

ชาวต่างประเทศ

ทางภาษาไทย

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝรั�งเศสเพื�อการสื�อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาฝรั�งเศส

ทางภาษาฝรั�งเศสเพื�อการสื�อสาร

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศศึกษา

7 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สื�อสารการตลาด สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางสื�อสารการตลาด   ทางสื�อสารมวลชน

8 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ไทยศึกษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางไทยศึกษา

9 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

10 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ไทยศึกษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางไทยศึกษา

มบ.6
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร์

2 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองท้องถิ�น สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 

ทางการปกครองท้องถิ�น ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

4 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์

5 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร์

6 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการทรัพยากรเพื�อความมั�นคง สาขาวิชารัฐศาสตร์

ทางการจัดการทรัพยากรเพื�อความมั�นคง

(บณัฑิตวิทยาลยัร่วมกับสถาบนัวิชาการ

ป้องกันประเทศกองบญัชาการทหารสงูสดุ)

7 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารงานยตุธิรรมและสงัคม สาขาวิชารัฐศาสตร์

ทางการบริหารงานยตุธิรรมและสงัคม

8 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารทั�วไป สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหารทั�วไป  ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

มบ.7
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ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับ-

ชาวต่างประเทศ



ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร์

2 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองท้องถิ�น สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 

ทางการปกครองท้องถิ�น ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

4 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์

5 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร์

6 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการทรัพยากรเพื�อความมั�นคง สาขาวิชารัฐศาสตร์

ทางการจัดการทรัพยากรเพื�อความมั�นคง

(บณัฑิตวิทยาลยัร่วมกับสถาบนัวิชาการ

ป้องกันประเทศกองบญัชาการทหารสงูสดุ)

7 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารงานยตุธิรรมและสงัคม สาขาวิชารัฐศาสตร์

ทางการบริหารงานยตุธิรรมและสงัคม

8 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารทั�วไป สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหารทั�วไป  ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

มบ.7
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ สาขาวิชารัฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ

11 ปริญญารัฐศาสตรดษุฎีบณัฑิต ยทุธศาสตร์และความมั�นคง สาขาวิชารัฐศาสตร์

ทางยทุธศาสตร์และความมั�นคง

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์

2 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต การจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการโลจิสติกส์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูรต่อเนื�อง 2 ปี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีอาหาร

เดิมชื�อปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

คณะโลจิสติกส์

คณะวิทยาการสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์

มบ.8
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสิกส์   ทางฟิสกิส์ประยกุต์

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางจุลชีววิทยา   ทางชีววิทยา

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยาประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางจุลชีววิทยาประยกุต์    ทางจุลชีววิทยา 

ทางชีววิทยา

เดิมชื�อสาขาวิชาจุลชีววิทยา 

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสกิส์

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ
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4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสิกส์   ทางฟิสกิส์ประยกุต์

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางจุลชีววิทยา   ทางชีววิทยา

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยาประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางจุลชีววิทยาประยกุต์    ทางจุลชีววิทยา 

ทางชีววิทยา

เดิมชื�อสาขาวิชาจุลชีววิทยา 

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสกิส์

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ
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12 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

13 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วาริชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวาริชศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การออกกําลงักายและ-

การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางวิทยาศาสตร์การออกกําลงักายและการกีฬา

ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา  ทางพลศึกษา

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การออกกําลงักายและกีฬาศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางการออกกําลงักายและกีฬาศึกษา

ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา    ทางพลศึกษา

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สื�อสารมวลชนทางกีฬา สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางสื�อสารมวลชนทางกีฬา

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การออกกําลงักายและการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางวิทยาศาสตร์การออกกําลงักายและการกีฬา

ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา  ทางพลศึกษา

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

มบ.10
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2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางเทคโนโลยี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการอตุสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการอตุสาหกรรม

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรม

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคมี  ทางเคมี

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางเทคโนโลยี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการอตุสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการอตุสาหกรรม

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรม

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคมี  ทางเคมี

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคมีและสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคมีและสิ�งแวดล้อม

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเครื�องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเครื�องกล

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

9 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมเคมีและสิ�งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิศวกรรมเคมีและสิ�งแวดล้อม

รับหลายพื �นฐาน

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางกราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย

เดิมชื�อสาขาวิชาภาพพิมพ์

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต การออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางการออกแบบผลิตภณัฑ์

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต เซรามิกส์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางเซรามิกส์

4 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ดนตรีและการแสดง สาขาวิชาดรุิยางคศาสตร์

ทางดนตรีและการแสดง

คณะศิลปกรรมศาสตร์

มบ.12
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5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารศิลปะและวฒันธรรม สาขาวิชาศิลปะ วฒันธรรม

ทางการบริหารศิลปะและวฒันธรรม

6 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ทศันศิลป์และการออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางทศันศิลป์และการออกแบบ

7 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ทศันศิลป์และการออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางทศันศิลป์และการออกแบบ

1 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต การสอนคณิตศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต การสอนเคมี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนเคมี   ทางเคมี

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต การสอนชีววิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนชีววิทยา   ทางชีววิทยา

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต การสอนดรุิยางคศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนดรุิยางคศึกษา ทางดรุิยางศาสตร์

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต การสอนนาฏยสงัคีต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนนาฏยสงัคีต

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

คณะศึกษาศาสตร์
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5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารศิลปะและวฒันธรรม สาขาวิชาศิลปะ วฒันธรรม

ทางการบริหารศิลปะและวฒันธรรม

6 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ทศันศิลป์และการออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางทศันศิลป์และการออกแบบ

7 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ทศันศิลป์และการออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางทศันศิลป์และการออกแบบ

1 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต การสอนคณิตศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต การสอนเคมี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนเคมี   ทางเคมี

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต การสอนชีววิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนชีววิทยา   ทางชีววิทยา

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต การสอนดรุิยางคศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนดรุิยางคศึกษา ทางดรุิยางศาสตร์

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต การสอนนาฏยสงัคีต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนนาฏยสงัคีต

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

คณะศึกษาศาสตร์

มบ.13
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7 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต การสอนฟิสกิส์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนฟิสิกส์    ทางฟิสกิส์

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต การสอนภาษาจีน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนภาษาจีน  ทางภาษาจีน

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

9 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต การสอนภาษาญี�ปุ่ น สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนภาษาญี�ปุ่ น ทางภาษาญี�ปุ่ น

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

10 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต การสอนภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนภาษาต่างประเทศ

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

11 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต การสอนภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนภาษาไทย  ทางภาษาไทย

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

12 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต การสอนภาษาองักฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนภาษาองักฤษ ทางภาษาองักฤษ

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

13 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนวิทยาศาสตร์

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

14 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ทั�วไป สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนวิทยาศาสตร์ทั�วไป

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

15 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต การสอนศิลปะ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนศิลปะ

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

มบ.14
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16 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต การสอนสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

17 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต การสอนสขุศกึษาและพลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนสขุศกึษาและพลศึกษา

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

18 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต เทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางโสตทศันศึกษา

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรต่อเนื�อง 2 ปี

19 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา ทางโสตทศันศึกษา

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรต่อเนื�อง 2 ปี

20 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต เทคโนโลยีอตุสาหกรรมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรมศึกษา

หลกัสตูรต่อเนื�อง 2 ปี

21 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

หลกัสตูร 1 ปีต่อจากปริญญาตรี

22 ประกาศนียบตัรบัณฑิตวิชาชีพครู ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางวิชาชีพครู

หลกัสตูร 1 ปีต่อจากปริญญาตรี

23 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

24 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต การบริหารอาชีวศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารอาชีวศึกษา

มบ.15

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

16 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต การสอนสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

17 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต การสอนสขุศกึษาและพลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนสขุศกึษาและพลศึกษา

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

18 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต เทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางโสตทศันศึกษา

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรต่อเนื�อง 2 ปี

19 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา ทางโสตทศันศึกษา

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรต่อเนื�อง 2 ปี

20 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต เทคโนโลยีอตุสาหกรรมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรมศึกษา

หลกัสตูรต่อเนื�อง 2 ปี

21 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

หลกัสตูร 1 ปีต่อจากปริญญาตรี

22 ประกาศนียบตัรบัณฑิตวิชาชีพครู ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางวิชาชีพครู

หลกัสตูร 1 ปีต่อจากปริญญาตรี

23 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

24 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต การบริหารอาชีวศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารอาชีวศึกษา
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25 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต การพฒันาครุศกึษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการพฒันาครุศกึษา

26 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต การสอนคณิตศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์

27 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต การสอนภาษาองักฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนภาษาองักฤษ ทางภาษาองักฤษ

หลกัสตูรนานาชาติ

28 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนวิทยาศาสตร์

29 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต เทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางโสตทศันศึกษา

เดิมชื�อสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาการปรึกษา สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางจิตวิทยาการปรึกษา ทางจิตวิทยา

เดิมชื�อสาขาวิชาจิตวิทยาการให้คําปรึกษา

31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิจัยวดัผลและสถิติการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางวิจัยวดัผลและสถิติการศึกษา

32 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาการจัดการ

ทางการพฒันาทรัพยากรมนษุย์

หลกัสตูรนานาชาติ

33 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พฒันศึกษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันศึกษา
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34 ปริญญาการศึกษาดษุฎีบณัฑิต การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการพฒันาทรัพยากรมนษุย์

35 ปริญญาการศึกษาดษุฎีบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางหลกัสตูรและการสอน

36 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

หลกัสตูรนานาชาติ

37 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต การศึกษาและการพฒันาสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการศึกษาและการพฒันาสงัคม

38 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต จิตวิทยาการปรึกษา สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางจิตวิทยาการปรึกษา ทางจิตวิทยา

39 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิจัยวดัผลและสถิติการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางวิจัยวดัผลและสถิติการศึกษา

1 ปริญญากายภาพบําบดับณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชากายภาพบําบดั

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางชีวเวชศาสตร์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะสหเวชศาสตร์

มบ.17
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

34 ปริญญาการศึกษาดษุฎีบณัฑิต การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการพฒันาทรัพยากรมนษุย์

35 ปริญญาการศึกษาดษุฎีบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางหลกัสตูรและการสอน

36 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

หลกัสตูรนานาชาติ

37 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต การศึกษาและการพฒันาสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการศึกษาและการพฒันาสงัคม

38 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต จิตวิทยาการปรึกษา สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางจิตวิทยาการปรึกษา ทางจิตวิทยา

39 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิจัยวดัผลและสถิติการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางวิจัยวดัผลและสถิติการศึกษา

1 ปริญญากายภาพบําบดับณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชากายภาพบําบดั

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางชีวเวชศาสตร์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะสหเวชศาสตร์

มบ.17
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต การจัดการสขุภาพชุมชน สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางการจัดการสขุภาพชุมชน

2 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต ทนัตสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางทนัตสาธารณสขุ

3 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต สาธารณสขุชมุชน สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางสาธารณสขุชมุชน

4 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางอาชีวอนามยัและความปลอดภยั

หลกัสตูรต่อเนื�อง 2 ปี

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การสร้างเสริมสขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางการสร้างเสริมสขุภาพ

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางอาชีวอนามยัและความปลอดภยั

7 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

8 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรดษุฎีบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

มบ.18
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจอญัมณีและเครื�องประดบั สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจอญัมณีและเครื�องประดบั

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อญัมณีและเครื�องประดบั สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางอญัมณีและเครื�องประดบั

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต การออกแบบเครื�องประดบั สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางการออกแบบเครื�องประดบั

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต คณิตศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์ศกึษา

หลกัสตูร 1 ปีต่อจากปริญญาตรี

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

3 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางโสตทศันศึกษา

4 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิจัยวดัผลและสถิติการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางวิจัยวดัผลและสถิติการศึกษา

5 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์  ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะอัญมณี

บัณฑิตวิทยาลัย

มบ.19
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจอญัมณีและเครื�องประดบั สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจอญัมณีและเครื�องประดบั

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อญัมณีและเครื�องประดบั สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางอญัมณีและเครื�องประดบั

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต การออกแบบเครื�องประดบั สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางการออกแบบเครื�องประดบั

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต คณิตศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์ศกึษา

หลกัสตูร 1 ปีต่อจากปริญญาตรี

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

3 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางโสตทศันศึกษา

4 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิจัยวดัผลและสถิติการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทางวิจัยวดัผลและสถิติการศึกษา

5 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์  ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะอัญมณี

บัณฑิตวิทยาลัย

มบ.19
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การบริหารทั�วไป สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหารทั�วไป ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหาร

ทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารงานท้องถิ�น สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหารงานท้องถิ�น ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต นโยบายสาธารณะ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหาร

ทางนโยบายสาธารณะ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การจัดการอตุสาหกรรมพาณิชยนาวี สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการอตุสาหกรรมพาณิชย์นาวี

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

วิทยาลัยการพาณิชยนาวี

มบ.20
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต แพทย์แผนไทยประยกุต์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยกุต์

ทางแพทย์แผนไทยประยกุต์

2 ปริญญาการแพทย์แผนไทยประยกุต์บณัฑิต แพทย์แผนไทยประยกุต์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยกุต์

ทางแพทย์แผนไทยประยกุต์

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจัดการการท่องเที�ยวและการโรงแรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการการท่องเที�ยวและการโรงแรม

หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วาริชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวาริชศาสตร์   ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล

หลกัสตูรนานาชาติ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรนานาชาติ

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ทกัษะการติดต่อสื�อสารเพื�อการพฒันา

ทรัพยากรมนษุย์

สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางทกัษะการติดต่อสื�อสารเพื�อการพฒันา-

ทรัพยากรมนษุย์

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการ

หลกัสตูรนานาชาติ

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร์

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

มบ.21
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต แพทย์แผนไทยประยกุต์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยกุต์

ทางแพทย์แผนไทยประยกุต์

2 ปริญญาการแพทย์แผนไทยประยกุต์บณัฑิต แพทย์แผนไทยประยกุต์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยกุต์

ทางแพทย์แผนไทยประยกุต์

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจัดการการท่องเที�ยวและการโรงแรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการการท่องเที�ยวและการโรงแรม

หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วาริชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวาริชศาสตร์   ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล

หลกัสตูรนานาชาติ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรนานาชาติ

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ทกัษะการติดต่อสื�อสารเพื�อการพฒันา

ทรัพยากรมนษุย์

สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางทกัษะการติดต่อสื�อสารเพื�อการพฒันา-

ทรัพยากรมนษุย์

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการ

หลกัสตูรนานาชาติ

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร์

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจัดการการท่องเที�ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการการท่องเที�ยว

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจัดการการโรงแรมและการท่องเที�ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการการโรงแรมและการท่องเที�ยว

เดิม  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที�ยว 

และสาขาวิชาการจัดการโรงแรม

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด

หลกัสตูรนานาชาติ

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรต่อเนื�อง 2 ปี

6 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารภาษีอากร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารภาษีอากร

หลกัสตูร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี

7 ปริญญาการจัดการมหาบณัฑิต การจัดการทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการทรัพยากรมนษุย์

8 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การบญัชีบริหาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบญัชีบริหาร

9 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การประกอบการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการประกอบการ

10 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

11 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบญัชี

มบ.22
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ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

12 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต การพฒันาองค์การและการจัดการสมรรถนะ

ของมนษุย์

สาขาวิชาการจัดการ

ทางการพฒันาองค์การและการจัดการ-

สมรรถนะของมนษุย์

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการโลจิสติกส์

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การวดัเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางการวดัเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา

3 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต การวดัเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางการวดัและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี  ชลบุรี (สถาบันสมทบ)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี  จันทบุรี (สถาบันสมทบ)
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เดิมชื่อสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 

และสาขาวิชาการจัดการโรงแรม



ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

12 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต การพฒันาองค์การและการจัดการสมรรถนะ

ของมนษุย์

สาขาวิชาการจัดการ

ทางการพฒันาองค์การและการจัดการ-

สมรรถนะของมนษุย์

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการโลจิสติกส์

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การวดัเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางการวดัเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา

3 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต การวดัเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ในสาขาวิชาใด

ทางการวดัและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี  ชลบุรี (สถาบันสมทบ)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี  จันทบุรี (สถาบันสมทบ)
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การพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะ-

ของมนุษย์



ลําดับที� ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต ทนัตสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางทนัตสาธารณสขุ

1 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต ทนัตสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางทนัตสาธารณสขุ

1 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต สาธารณสขุชมุชน สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางสาธารณสขุชมุชน

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการเดินเรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางวิทยาการเดินเรือ

หลกัสตูร 5 ปีต่อจากมธัยมศึกษาตอนปลาย

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  อุบลราชธานี (สถาบันสมทบ)

ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี กรมเจ้าท่า (สถาบันสมทบ)

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  ชลบุรี (สถาบันสมทบ)

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  ขอนแก่น (สถาบันสมทบ)

มบ.24

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/


	คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
	126
	00000164
	3701 วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
	w14_2555
	w14_2555-attach



