
    ขั้น  4,700  บาท

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

              8.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,610  บาท

              6.  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,040  บาท

              7.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท

              4.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท

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

              2.  ประกาศนียบัตรพนักงานเวชกรรมฟนฟู  หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,180  บาท

              3.  ประกาศนียบัตรพนักงานเซลวิทยา  หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,180  บาท

4.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

              มีคณะวิชาทั้งหมด  16  คณะ  คือ  คณะเกษตรศาสตร  คณะเทคนิคการแพทย  คณะทันตแพทยศาสตร  คณะบริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร  
คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร  คณะเภสัชศาสตร  คณะวิจิตรศิลป  คณะวิทยาศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะศึกษาศาสตร  คณะเศรษฐศาสตร
คณะสังคมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร  และคณะอุตสาหกรรมเกษตร
              การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  มีดังนี้
              1.  ประกาศนียบัตรพนักงานหองปฏิบัติการชันสูตรโรค หลักสูตรไมนอยกวา 3 ปตอจากมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.1 
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                ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,190  บาท 

            12.  ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท

            13.  ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  (สําหรับผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2544 เปนตนไป) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                    ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,190  บาท
            

              อันดับ  ท.4  ขั้น  8,610  บาท  

อันดับ  ท.4  ขั้น  8,610  บาท

                    16.1  ผูมีพื้นความรู  วท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท
                    16.2  ผูมีพื้นความรู  ภ.บ. (หลักสูตร 5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนอันดับ  ท.4  ขั้น  8,190  บาท
                    16.3  ผูมีพื้นความรู  ท.บ./พ.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนอันดับ  ท.4  ขั้น  8,610  บาท
                    16.4  ผูมีพื้นความรู  พ.บ. + ใบอนุญาตฯ ไดรับอัตราเงินเดือนอันดับ  ท.4  ขั้น  9,040  บาท

              17.  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟน หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจาก ท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น  9,040  บ

              18.  ปริญญาเอก  หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโท ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.5  ขั้น  10,600  บาท

            15.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก  หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา

     
            16.  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน   ดังนี้

            14.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก  หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจาก ท.บ. + ประสบการณ 1 ป ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา

            10.  ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  (สําหรับผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2535 เปนตนไป) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

            11.  ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4  ขั้น  8,190 บาท
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พืชสวน การเกษตร, ชีววิทยา, พฤกษศาสตร, พืชสวน
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การถนอมผลิตภัณฑเกษตร การอาหาร,  การถนอมผลิตภัณฑเกษตร
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร การอาหาร, 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

(เกษตรศาสตร)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การสอนวิชาเกษตรศาสตร การเกษตร, การสอนวิชาเกษตรศาสตร
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรเกษตร การเกษตร, เศรษฐศาสตรเกษตร
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

(เกษตรศาสตร)
เศรษฐศาสตรเกษตร การเกษตร,

เศรษฐศาสตรเกษตร
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พืชไร การเกษตร, ชีววิทยา, พฤกษศาสตร
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

(เกษตรศาสตร)
พืชไร การเกษตร, พืชไร

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

พืชสวน การเกษตร, พืชสวน

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

การถนอมผลิตภัณฑอาหาร การเกษตร, โภชนวิทยา, 
การถนอมผลิตภัณฑอาหาร

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

สงเสริมและเผยแพรการเกษตร การเกษตร, สงเสริมและเผยแพรการเกษตร

คณะเกษตรศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
13 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

(เกษตรศาสตร)
โรคพืช การเกษตร, โรคพืช

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

กีฏวิทยา การเกษตร, กีฏวิทยา

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

สัตวบาล การเกษตร, สัตวศาสตร, สัตวบาล

16 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

พืชศาสตร การเกษตร, ชีววิทยา, พฤกษศาสตร

17 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

ปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร การเกษตร, ปฐพีวิทยา, 
ปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร

18 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตทาง
เกษตรศาสตร

สัตวศาสตร การเกษตร, สัตวศาสตร เดิมชื่อวิทยาศาสตรบัณฑิตทาง-
เกษตรศาสตร  สาขาสัตวบาล

19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร, 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การเกษตร, วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โรคพืช การเกษตร, โรคพืช
22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตรเชิงระบบ การเกษตร, เกษตรศาสตรเชิงระบบ (หลักสูตรนานาชาติ)
23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทาง

เกษตรศาสตร
สัตวศาสตร สัตวศาสตร, เกษตรศาสตร

24 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทาง
เกษตรศาสตร

กีฏวิทยา การเกษตร, กีฏวิทยา
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทาง

เกษตรศาสตร
เกษตรศาสตรเชิงระบบ การเกษตร, เกษตรศาสตรเชิงระบบ

26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทาง
เกษตรศาสตร

ปฐพีศาสตร การเกษตร, ปฐพีศาสตร

27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทาง
เกษตรศาสตร

พืชสวน การเกษตร, พืชสวน

28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

พืชไร เกษตรศาสตร, พืชไร

29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

สงเสริมการเกษตร การเกษตร, สงเสริมการเกษตร

30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

สงเสริมการเกษตร การเกษตร, สงเสริมการเกษตร

31 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต พืชสวน การเกษตร, พืชสวน
32 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต พืชไร การเกษตร, พืชไร

  1 * ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต - ทันตแพทยศาสตร
  2 * ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร
  3 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง

วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
ทันตกรรมประดิษฐ ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมประดิษฐ (ท.บ. + ประสบการณ 1 ป + 1 ป)

คณะทันตแพทยศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
 4 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง

วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
วิทยาเอนโดดอนต ทันตแพทยศาสตร, วิทยาเอนโดดอนต (ท.บ. + ประสบการณ 1 ป + 1 ป)

 5 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตแพทยศาสตร, ศัลยศาสตรชองปากและ - 
แม็กซิลโลเฟเชียล

(ท.บ. + ประสบการณ 1 ป + 1 ป)

 6 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ปริทันตวิทยา ทันตแพทยศาสตร, ปริทันตวิทยา (ท.บ. + ใบประกอบฯ +  
ประสบการณ 1 ป + 1 ป)

 7 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ทันตกรรมทั่วไป ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมทั่วไป (ท.บ. + ใบประกอบฯ +  
ประสบการณ 1 ป + 1 ป)

 8 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

เวชศาสตรชองปาก ทันตแพทยศาสตร, เวชศาสตรชองปาก (ท.บ. + ใบประกอบฯ +  
ประสบการณ 1 ป + 1 ป)

 9 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมจัดฟน ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมจัดฟน (ท.บ. + 2 ป)

  1 * ประกาศนียบัตรพนักงานหองปฏิบัติการ
ชันสูตรโรค

- การชันสูตรโรค (หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน)

  2 * ประกาศนียบัตรพนักงานเวชกรรมฟนฟู - เวชกรรมฟนฟู
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบําบัด กายภาพบําบัด
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต กิจกรรมบําบัด กิจกรรมบําบัด, อาชีวบําบัด
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย, เคมี
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต รังสีเทคนิค ฟสิกสรังสี,  รังสีเทคนิค

  7 * ประกาศนียบัตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย แขนงวิชาโลหิตวิทยา เทคนิคการแพทย, โลหิตวิทยา (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)

คณะเทคนิคการแพทย

มช. - 6 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
  8 * ประกาศนียบัตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก
เทคนิคการแพทย, จุลทรรศนศาสตรคลินิก (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย                                                                  

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต - การพยาบาล (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต - การพยาบาล

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พยาบาลและผดุงครรภ การพยาบาล, พยาบาลและผดุงครรภ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พยาบาล การพยาบาล

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การพยาบาลสาธารณสุข การพยาบาล, การพยาบาลสาธารณสุข เดิมชื่อวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(การพยาบาลสาธารณสุข)

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(การพยาบาลสาธารณสุข)

- การพยาบาล, พยาบาลสาธารณสุข

7 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ การพยาบาล, 
การพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ

8 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลสตรี การพยาบาล, การพยาบาลสตรี
9 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผูสูงอายุ การพยาบาล, การพยาบาลผูสูงอายุ

10 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช การพยาบาล, 
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

11 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลแมและเด็ก การพยาบาล, การพยาบาลแมและเด็ก

คณะพยาบาลศาสตร

มช. - 7 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
12 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการพยาบาล การบริหาร, การบริหารการพยาบาล
13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาลศาสตร (การพยาบาล-

อายุรศาสตร และศัลยศาสตร)
การพยาบาล

14 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการพยาบาล การบริหาร, การบริหารการพยาบาล

  1 * ประกาศนียบัตรพนักงานเซลลวิทยา - พนักงานเซลลวิทยา,เซลลวิทยา
  2 * ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต - แพทยศาสตร                                                           
  3 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง

วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
พยาธิวิทยา แพทยศาสตร, 

พยาธิวิทยา
(พ.บ.+ ใบประกอบฯ + 1 ป)

  4 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

โสต นาสิก ลาริงชวิทยา แพทยศาสตร, โสต นาสิก ลาริงซวิทยา (พ.บ.+ ใบประกอบฯ + 1 ป)

  5 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

นิติเวชศาสตร แพทยศาสตร, นิติเวชศาสตร (พ.บ.+ ใบประกอบฯ + 1 ป)

  6 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

จิตเวชศาสตร แพทยศาสตร, จิตเวชศาสตร (พ.บ.+ ใบประกอบฯ + 1 ป)

  7 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา แพทยศาสตร, สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา (พ.บ.+ ใบประกอบฯ + 1 ป)

  8 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

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

คณะแพทยศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
  9 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง

วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
เวชปฏิบัติทั่วไป แพทยศาสตร, เวชปฏิบัติทั่วไป (พ.บ.+ ใบประกอบฯ + 1 ป)

  10 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

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

  11 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

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

  12 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

รังสีวิทยา แพทยศาสตร, รังสีวิทยา (พ.บ.+ ใบประกอบฯ + 1 ป)

  13 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

กุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร, กุมารเวชศาสตร (พ.บ.+ ใบประกอบฯ + 1 ป)

  14 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

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

  15 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

จุลชีววิทยา แพทยศาสตร, จุลชีววิทยา (พ.บ.+ ใบประกอบฯ + 1 ป)

  16 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

เวชศาสตรฟนฟู แพทยศาสตร, เวชศาสตรฟนฟู (พ.บ.+ ใบประกอบฯ + 1 ป)

   17 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ศัลยศาสตรออรโธปดิคส แพทยศาสตร, ศัลยศาสตรออรโธปดิกส (พ.บ.+ ใบประกอบฯ + 1 ป)

  18 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปาราสิตวิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา, สัตววิทยา หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน * )
  19 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวิทยา เภสัชศาสตร หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน * )
  20 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สรีรวิทยา ชีววิทยา หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน * )
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
  21 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน * )
  22 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมี เคมี, ชีวเคมี หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน * )
  23 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สรีรวิทยา ชีววิทยา, สรีรวิทยา หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน * )
  24 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(กายวิภาคศาสตร)
- กายวิภาคศาสตร (หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี)

  25 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กายวิภาคศาสตร กายวิภาคศาสตร หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน * )
  26 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน * )
  27 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมี เคมี, ชีวเคมี หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน * )
  28 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวิทยา เภสัชศาสตร, เภสัชวิทยา หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน * )
  29 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปรสิตวิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา, ปรสิตวิทยา หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน * )
  30 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทาง

วิทยาศาสตรการแพทย
ปรสิตวิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา, ปรสิตวิทยา หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน * )

31 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต - สาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
32 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต - สาธารณสุขศาสตร
33 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เภสัชวิทยา เภสัชวิทยา

  1 * ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต - เภสัชศาสตร (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

  2 * ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชศาสตร, เทคโนโลยีเภสัชกรรม (หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป)

  3 * ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเคมี เภสัชศาสตร, เภสัชเคมี (หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป)

คณะเภสัชศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
  4 * ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมคลินิก เภสัชศาสตร, เภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป)

  5 * ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเวท เภสัชศาสตร, เภสัชเวท (หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป)

  6 * ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเภสัชกรรม เภสัชศาสตร, ชีวเภสัชกรรม (หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป)

  7 * ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชศาสตร, เทคโนโลยีเภสัชกรรม (หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป)

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา จิตวิทยา

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, 
มนุษยศาสตร, บรรณารักษศาสตร

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุน อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาญี่ปุน

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, 
มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร

6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, 
มนุษยศาสตร, ภาษาไทย

                                                   

7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเยอรมัน อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, 
มนุษยศาสตร, ภาษาเยอรมัน

8 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, 
มนุษยศาสตร, ภาษาฝรั่งเศส

คณะมนุษยศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
9 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, 

มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ,
10 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, สื่อสารมวลชน

11 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ปรัชญา ปรัชญา, อักษรศาสตร, 
ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร

12 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บานและชุมชน คหกรรมศาสตร,
บานและชุมชน

13 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
(บานและชุมชน)

- คหกรรมศาสตร,
บานและชุมชน

14 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศึกษาศาสตร)

การสอนวิชาภาษาไทย อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร,
ภาษาไทย, การสอนวิชาภาษาไทย

15 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศึกษาศาสตร)

การสอนวิชาภาษาปจจุบัน อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 
การสอนวิชาภาษาปจจุบัน

  16 * ประกาศนียบัตรบัณฑิต การทองเที่ยว การทองเที่ยว (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)

17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ จิตวิทยา, 
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาโรงเรียน จิตวิทยา,จิตวิทยาโรงเรียน

19 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, 
การจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอม

มช. - 12 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
20 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและ - 

สารนิเทศศาสตร
บรรณารักษศาสตร, สารนิเทศศาสตร, 
บรรณารักษศาสตรและ สารนิเทศศาสตร

21 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ประวัติศาสตร ประวัติศาสตร

22 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา ปรัชญา, มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร, 
ศิลปศาสตร

23 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาและวรรณกรรมลานนา อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 
ภาษาและวรรณกรรมลานนา

24 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, 
มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ

1 ปริญญาศิลปบัณฑิต ศิลปะไทย ศิลปกรรม, วิจิตรศิลป, ศิลปะไทย (หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
2 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบ มัณฑนศิลป, การออกแบบ (หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

  3 * ปริญญาศิลปบัณฑิต จิตรกรรม ศิลปกรรม, วิจิตรศิลป, จิตรกรรม (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
  4 * ปริญญาศิลปบัณฑิต ศิลปไทย ศิลปกรรม, วิจิตรศิลป, ศิลปไทย (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
  5 * ปริญญาศิลปบัณฑิต ประติมากรรม ศิลปกรรม, วิจิตรศิลป, ประติมากรรม (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
  6 * ปริญญาศิลปบัณฑิต ภาพพิมพ ศิลปกรรม, วิจิตรศิลป, ภาพพิมพ (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
  7 * ปริญญาศิลปบัณฑิต(จิตรกรรม) - ศิลปกรรม, วิจิตรศิลป, จิตรกรรม (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
  8 * ปริญญาศิลปบัณฑิต(ประติมากรรม) - ศิลปกรรม, วิจิตรศิลป, ประติมากรรม (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
  9 * ปริญญาศิลปบัณฑิต(ศิลปะไทย) - ศิลปกรรม, วิจิตรศิลป, ศิลปะไทย (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
  10 * ปริญญาศิลปบัณฑิต(ภาพพิมพ) - ศิลปกรรม, วิจิตรศิลป, ภาพพิมพ (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

คณะวิจิตรศิลป

มช. - 13 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
  11 * ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี ชีวเคมี, เคมี, ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตววิทยา สัตววิทยา, ชีววิทยา
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม เคมี, เคมีอุตสาหกรรม
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ สถิติ
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วัสดุศาสตร วัสดุศาสตร

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม เคมีอุตสาหกรรม
11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ธรณีวิทยา ธรณีวิทยา
12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยาทั่วไป ชีววิทยา, ชีววิทยาทั่วไป
13 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา
14 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี เคมี
15 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อัญมณีวิทยา อัญมณีวิทยา
16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การประเมินความเสี่ยงทางดาน - 

สิ่งแวดลอมในระบบนิเวศเขตรอน
สิ่งแวดลอม, 
การประเมินความเสี่ยงทางดาน -
สิ่งแวดลอมในระบบนิเวศเขตรอน

(หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร

มช. - 14 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ธรณีฟสิกสประยุกต ธรณีฟสิกสประยุกต
18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนฟสิกส ฟสิกส, การสอนฟสิกส
19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนชีววิทยา ชีววิทยา, การสอนชีววิทยา
20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนเคมี เคมี, การสอนเคมี
21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนคณิตศาสตร คณิตศาสตร, การสอนคณิตศาสตร
22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส
23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร
24 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา
25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ธรณีวิทยา ธรณีวิทยา
26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกสประยุกต ฟสิกส, ฟสิกสประยุกต
27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถิติประยุกต สถิติ, สถิติประยุกต
30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร
31 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เคมี แขนงวิชาเคมีฟสิกัล เคมี, เคมีฟสิกัล
32 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ธรณีวิทยา ธรณีวิทยา
33 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส
34 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา
35 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร
36 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
37 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เคมี แขนงวิชาเคมีวิเคราะห เคมี, เคมีวิเคราะห

มช. - 15 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เหมืองแร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเหมืองแร
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสภาวะแวดลอม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสภาวะแวดลอม
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา                                                               
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา                                                               
8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สภาวะแวดลอม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสภาวะแวดลอม

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเหมืองแร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเหมืองแร
11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม เดิมชื่อสาขาวิชาวิศวกรรมสภาวะแวดลอม
16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศิลป คหกรรมศิลป, การศึกษา, 
คหกรรมศาสตร

เปลี่ยนชื่อเปนศึกษาศาสตรบัณฑิต

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะศึกษาศาสตร

มช. - 16 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป การศึกษา, อุตสาหกรรมศิลป เปลี่ยนชื่อเปนศึกษาศาสตรบัณฑิต
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(ศึกษาศาสตร)
พลานามัย วิชาเอกพลศึกษา การศึกษา, พลศึกษา เปลี่ยนชื่อเปนศึกษาศาสตรบัณฑิต

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ศึกษาศาสตร)

พลานามัย วิชาเอกสุขศึกษา การศึกษา, สุขศึกษา เปลี่ยนชื่อเปนศึกษาศาสตรบัณฑิต

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ศึกษาศาสตร)

การสอนวิชาคณิตศาสตร การศึกษา, คณิตศาสตร, 
การสอนวิชาคณิตศาสตร

6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร)

การศึกษาผูใหญ การศึกษา, การศึกษาผูใหญ

7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศึกษาศาสตร)

ประถมศึกษา การศึกษา, ประถมศึกษา

8 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศึกษาศาสตร)

บริหารการศึกษา การศึกษา, บริหารการศึกษา

9 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศึกษาศาสตร)

การสอนวิชาภาษาไทย มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, 
การศึกษา, ภาษาไทย, การสอนวิชาภาษาไทย

10 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศึกษาศาสตร)

การสอนวิชาภาษาปจจุบัน มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, 
การศึกษา, การสอนวิชาภาษาปจจุบัน

11 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร คหกรรมศาสตร เดิมชื่อศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรม
12 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร การศึกษา, คหกรรมศาสตร (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
13 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ การศึกษา, ภาษาอังกฤษ, มนุษยศาสตร,

อักษรศาสตร

มช. - 17 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
14 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร การศึกษา
15 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต เกษตรกรรม การศึกษา, เกษตรกรรม
16 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา การศึกษา, สังคมศึกษา
17 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย การศึกษา, ภาษาไทย, มนุษยศาสตร,

อักษรศาสตร
18 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต คหกรรม การศึกษา, คหกรรม เดิมชื่อคหกรรมศิลป
19 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรม การศึกษา, อุตสาหกรรม เดิมชื่ออุตสาหกรรมศิลป
20 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจ การศึกษา, บริหารธุรกิจ
21 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา การศึกษา, พลศึกษา
22 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สุขศึกษา การศึกษา, สุขศึกษา
23 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต อนุบาลศึกษา การศึกษา, อนุบาลศึกษา เดิมชื่อสาขาวิชาประถมศึกษา 

(อนุบาลศึกษา)
24 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต บริหารการศึกษา การศึกษา, บริหารการศึกษา
25 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาผูใหญ การศึกษา, การศึกษาผูใหญ
26 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต คหกรรม การศึกษา, คหกรรมศาสตร (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
27 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร การศึกษา, คณิตศาสตร
28 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส การศึกษา, ภาษาฝรั่งเศส, มนุษยศาสตร,

อักษรศาสตร
29 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร การศึกษา, วิทยาศาสตร
30 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร การศึกษา, คหกรรมศาสตร
31 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ประถมศึกษา การศึกษา, ประถมศึกษา

มช. - 18 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
  32 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางศึกษาศาสตร วิชาชีพครู การศึกษา, วิชาชีพครู (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)
  33 * ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสื่อสารเพื่อการพัฒนา การสื่อสารเพื่อการพัฒนา (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)

34 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา การศึกษา, คณิตศาสตรศึกษา
35 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว การศึกษา, 

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
36 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวศึกษา การศึกษา, อาชีวศึกษา
37 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ การศึกษา, การสอนภาษาอังกฤษ
38 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา การศึกษา, การสอนสังคมศึกษา
39 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา การศึกษา, คณิตศาสตรศึกษา                                                                      
40 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ การศึกษา, การสอนภาษาอังกฤษ
41 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาไทย การศึกษา, การสอนภาษาไทย
42 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสงเสริมสุขภาพ การศึกษา, การสงเสริมสุขภาพ
43 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การศึกษา, 

การวัดและประเมินผลการศึกษา
44 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษานอกระบบ การศึกษา, การศึกษานอกระบบ
45 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน การศึกษา, หลักสูตรและการสอน
46 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา การศึกษา, การบริหารการศึกษา, 

การบริหาร
47 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา การศึกษา, วิทยาศาสตรศึกษา
48 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษา, โสตทัศนศึกษา, 

เทคโนโลยีทางการศึกษา

มช. - 19 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
49 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวศึกษา การศึกษา, อาชีวศึกษา
50 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยและสถิติการศึกษา การศึกษา, วิจัยการศึกษา, 

วิจัยและสถิติการศึกษา
51 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ประถมศึกษา การศึกษา, ประถมศึกษา

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต - เศรษฐศาสตร
2 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต - กฎหมาย
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต - บริหารธุรกิจ
3 ปริญญาบัญชีบัณฑิต - การบัญชี
4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร เดิมชื่อรัฐศาสตรบัณฑิต                 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
5 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร รัฐประศาสนศาสตร
6 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต - รัฐศาสตร
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา                                                    
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร
9 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต พัฒนาสังคม สังคมวิทยา, พัฒนาสังคม

10 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารธุรกิจ การบริหาร, บริหารธุรกิจ
11 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร การปกครอง, รัฐศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร

คณะสังคมศาสตร

มช. - 20 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
12 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร
13 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบัญชี การบัญชี
14 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต - เศรษฐศาสตร
15 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
16 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต - การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร
17 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต การเมืองและการปกครอง รัฐศาสตร, การเมืองและการปกครอง
18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภูมิศาสตร ภูมิศาสตร
19 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม, สังคมวิทยา
20 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภูมิภาคศึกษา ภูมิภาคศึกษา
21 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต - เศรษฐศาสตร (หลักสูตรภาษาไทย)
22 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร (หลักสูตรภาษาไทย)

  1 * ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต - สัตวแพทยศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพทาง-

อุตสาหกรรมการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมเกษตร,
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการบรรจุ เทคโนโลยีการบรรจุ

คณะสัตวแพทยศาสตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร, 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร  คณะเภสัชศาสตร  

คณะวิทยาศาสตร  และคณะอุตสาหกรรม-
เกษตร

7 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร  คณะเภสัชศาสตร  
คณะวิทยาศาสตร  และคณะอุตสาหกรรม-
เกษตร
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