
                             มีคณะวชิาทัง้หมด    29    คณะ     คอื         คณะทนัตแพทยศาสตร์         คณะเทคนิคการแพทย์         คณะพยาบาลศาสตร์   
             คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบด ี /  คณะแพทยศาสตร์ ศริิราชพยาบาล        คณะเภสชัศาสตร์        คณะวทิยาศาสตร์       คณะวศิวกรรมศาสตร์      
             คณะเวชศาสตร์เขตร้อน    คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์   คณะสตัวแพทยศาสตร์   คณะสาธารณสขุศาสตร์    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์      
             โครงการวทิยาการจดัการ  โครงการศกึษานานาชาต ิ  ศนูย์ฝึกอบรมและพฒันาการสาธารณสขุมลูฐานอาเซียน  สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม
             สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเพ่ือพฒันาชนบท     สถาบนัวจิยัโภชนาการ     สถาบนัวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี     วทิยาลยัดริุยางคศลิป์
             วทิยาลยัราชสดุา   วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา   วทิยาลยัศาสนศกึษา    บณัฑิตวทิยาลยั   วทิยาเขตกาญจนบรีุ 
             สถาบนัสมทบสถาบนัพระบรมราชชนก   สถาบนัสมทบวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี    สถาบนัสมทบวทิยาลยัพยาบาลกองทพับก

             สถาบนัสมทบมหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฏุเกล้า 
                           การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัมหดิล  มีดงันี ้
                           1.  ประกาศนียบตัร หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้นหรือเทยีบเทา่  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 5,080  บาท
                           2.  ประกาศนียบตัร หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้นหรือเทยีบเทา่ ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 5,310  บาท
                           3.  ประกาศนียบตัร หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่ ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 5,760  บาท
                           4.  ประกาศนียบตัร หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่ ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 6,470  บาท

                           5.  ประกาศนียบตัรหรืออนปุริญญาหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่ 
                                 ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 7,100  บาท
                           6.  อนปุริญญาพยาบาลและผดงุครรภ์ หลกัสตูร 3 ปี 6 เดอืน ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 7,420 บาท 

14.  มหาวิทยาลัยมหดิล
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                           7.  ประกาศนียบตัรวชิาผดงุครรภ์  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากผู้มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืน ดงันี ้
                                7.1  ผู้มีพืน้ความรู้อนปุริญญาทางการพยาบาล ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 7,420  บาท
                                7.2  ผู้มีพืน้ความรู้ปริญญาตรีทางการพยาบาล ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 8,700  บาท
                           8.  ปริญญาตรี หรือประกาศนียบตัร หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากอนปุริญญาหรือเทยีบเทา่ 
                                 ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 7,940  บาท
                           9.  ปริญญาตรี หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่ ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 8,700  บาท
                           10.  ประกาศนียบตัรวสิญัญีวทิยาพยาบาล หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากผู้มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืน ดงันี ้
                               10.1  ผู้มีพืน้ความรู้ประกาศนียบตัรพยาบาล ผดงุครรภ์ และอนามยั ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 7,100  บาท
                               10.2  ผู้มีพืน้ความรู้อนปุริญญา หรือเทยีบเทา่ ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 7,420  บาท
                               10.3  ผู้มีพืน้ความรู้ปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่ ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 8,700  บาท
                               10.4  ผู้มีพืน้ความรู้ประกาศนียบตัรทางการพยาบาล (หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น) ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 6,470 บาท
                           11.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือประกาศนียบตัรชัน้สงู หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 8,700 บาท 
                           12.  ประกาศนียบตัรชัน้สงูการบริหารงานโรงพยาบาล หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากผู้มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืน ดงันี ้
                                   12.1  ผู้มีพืน้ความรู้วทิยาศาสตรบณัฑิต ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 8,700  บาท
                                   12.2  ผู้มีพืน้ความรู้แพทยศาสตรบณัฑิต ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  สตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และได้รับใบอนญุาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม
                                            ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  10,660  บาท
                           13.  ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสตูรเดมิ) หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 9,700 บาท
                           14.  ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต (ส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษา พ.ศ.2536 เป็นต้นไป) หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 
                                   ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 10,190  บาท
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                           15.  ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสตูรเดมิ) หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 9,700  บาท
                           16.  ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย และได้รับใบอนญุาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
                                   ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 10,190  บาท
                           17.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐาน หรือประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก
                                   หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาแพทยศาตรบณัฑิต หรือทนัตแพทยศาตรบณัฑิต  และได้รับใบอนญุาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมและ
                                   ประสบการณ์ในการประกอบวชิาชีพฯ 1 ปี หรือเทยีบเทา่  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 8,610  บาท
                           18.  ประกาศนียบตัรชัน้สงู สาขาวชิาฟิสกิส์การแพทย์ หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากผู้มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืน ดงันี ้
                                  18.1  ผู้มีพืน้ความรู้วทิยาศาสตรบณัฑิต ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่อนัดบั  ท.4  ขัน้  8,700  บาท
                                  18.2  ผู้มีพืน้ความรู้เภสชัศาสตรบณัฑิต ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่อนัดบั  ท.4  ขัน้  9,470  บาท
                                  18.3  ผู้มีพืน้ความรู้แพทยศาสตรบณัฑิต หรือทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสตูรเดมิ) หรือสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่
                                           10,190  บาท
                                  18.4  ผู้มีพืน้ความรู้แพทยศาสตรบณัฑิต และได้รับใบอนญุาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม หรือทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสตูรทีป่รับปรุงใหม)่ 
                                          ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  10,660  บาท
                           19.  ปริญญาโท หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากผู้มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืน ดงันี ้
                                  19.1  ผู้มีพืน้ความรู้แพทยศาสตรบณัฑิต ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 10,190  บาท
                                  19.2  ผู้มีพืน้ความรู้แพทยศาสตรบณัฑิต และได้รับใบประกอบวชิาชีพเวชกรรม ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 10,660  บาท
                           20.  ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาทนัตสาธารณสขุ หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต ได้รับอตัราเงินเดอืน
                                   ไมส่งูกวา่  10,660  บาท
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                           21.  ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาการระบาดทางการแพทย์/ปริญญาการบริหารสาธารณสขุมลูฐานมหาบณัฑิต
                                   หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากผู้มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืน ดงันี ้
                                  21.1  ผู้มีพืน้ความรู้วทิยาศาสตรบณัฑิต ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  9,700  บาท
                                  21.2  ผู้มีพืน้ความรู้แพทยศาสตรบณัฑิต หรือทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสตูรเดมิ) หรือสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่
                                           10,190  บาท
                                   21.3  ผู้มีพืน้ความรู้แพทยศาสตรบณัฑิต และได้รับใบอนญุาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม หรือทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสตูรทีป่รับปรุงใหม)่
                                           ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 10,660  บาท
                           22.  ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาสาธารณสขุทัว่ไป สาขาวชิาการบริหารโรงพยาบาล  สาขาวชิาการวจิยัสาธารณสขุ
                                   สาขาวชิาทนัตสาธารณสขุ หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากผู้มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืน ดงันี ้
                                  22.1  ผู้มีพืน้ความรู้เภสชัศาสตรบณัฑิต ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 9,700 บาท
                                  22.2  ผู้มีพืน้ความรู้แพทยศาสตรบณัฑิต หรือทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสตูรเดมิ) หรือสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่
                                           10,190  บาท
                                   22.3  ผู้มีพืน้ความรู้แพทยศาสตรบณัฑิต และได้รับใบอนญุาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม หรือทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสตูรทีป่รับปรุงใหม)่ 
                                           ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 10,660  บาท
                           23.  ปริญญาโท หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 9,700  บาท
                           24.  ปริญญาโท หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (5 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 10,660  บาท
                           25.  ปริญญาโท หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากทนัตแพทยศาตรบณัฑิต หรือแพทยศาสตรบณัฑิต ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 11,140  บาท
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                           26.  ปริญญาโท หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากผู้มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืน ดงันี ้
                                  26.1  ผู้มีพืน้ความรู้วทิยาศาสตรบณัฑิต ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 9,700  บาท
                                  26.2  ผู้มีพืน้ความรู้เภสชัศาสตรบณัฑิต ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 10,190  บาท
                                  26.3  ผู้มีพืน้ความรู้แพทยศาสตรบณัฑิต หรือทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสตูรเดมิ) หรือสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่
                                           10,660  บาท
                                  26.4  ผู้มีพืน้ความรู้แพทยศาสตรบณัฑิต และได้รับใบอนญุาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม หรือทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสตูรทีป่รับปรุงใหม)่ 
                                           ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 11,140  บาท

                                         ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 11,630  บาท
            27.  ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากทนัตแพทยศาสตรมหาบณัฑิต และได้รับใบอนญุาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม

        28.  ปริญญาเอก หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท  หรือหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 4 ปี ตอ่จากปริญญาตรี ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่
                                         13,110  บาท
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1 ประกาศนียบตัรชา่งทนัตกรรม                              - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางชา่งทนัตกรรม

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

2 ประกาศนียบตัรผู้ชว่ยทนัตแพทย์                              - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางผู้ชว่ยทนัตแพทย์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

3 ประกาศนียบตัรวิชาชา่งทนัตกรรม                              - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางชา่งทนัตกรรม

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

4 ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต                              - สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ หลกัสตูร 6 ปี ตอ่จากมธัยมศีกษาตอนปลาย

5 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค

ศลัยศาสตร์ชอ่งปาก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์ชอ่งปาก

(หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ.+ ใบประกอบฯ)

เดิมช่ือสาขาวิชาทนัตศลัยศาสตร์

6 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค

ทนัตกรรมจดัฟัน สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมจดัฟัน

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ

7 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค

ทนัตกรรมประดิษฐ์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมประดิษฐ์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ

8 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค

ทนัตกรรมส าหรับเด็ก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมส าหรับเด็ก

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ

9 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค

ทนัตกรรมหตัถการ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมหตัถการ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ

คณะทนัตแพทยศาสตร์
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10 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค

ทนัตรังสีวิทยา สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตรังสีวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ

11 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค

ทนัตศลัยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตศลัยศาสตร์

(หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ)

เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาศลัยศาสตร์ชอ่งปาก

12 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค

ปริทนัตวิทยา สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางปริทนัตวิทยา

(หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ)

เดิมช่ือสาขาวิชาวิทยาเปริโอดอนต์

13 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค

เอนโดดอนต์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางเอนโดดอนต์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ

14 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ทนัตกรรมทัว่ไป สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมทัว่ไป

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ.

15 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ทนัตกรรมประดิษฐ์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมประดิษฐ์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ

+ ประสบการณ์ 1 ปี (เดิมช่ือประกาศนียบตัร-

ชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค)

16 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ทนัตกรรมส าหรับเด็ก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมส าหรับเด็ก

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ

+ ประสบการณ์ 1 ปี (เดิมช่ือประกาศนียบตัร-

ชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค)

17 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ทนัตกรรมหตัถการ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมหตัถการ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ

+ ประสบการณ์ 1 ปี (เดิมช่ือประกาศนียบตัร-

ชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค)

มม. 7



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ทนัตรังสีวิทยา สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตรังสีวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ

+ ประสบการณ์ 1 ปี (เดิมช่ือประกาศนียบตัร-

ชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค)

19 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ปริทนัตวิทยา สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางปริทนัตวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ

+ ประสบการณ์ 1 ปี (เดิมช่ือประกาศนียบตัร-

ชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค)

20 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

วิทยาเอนโดดอนต์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางวิทยาเอนโดดอนต์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ

+ ประสบการณ์ 1 ปี (เดิมช่ือประกาศนียบตัร-

ชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค)

21 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

เวชศาสตร์ชอ่งปาก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์ชอ่งปาก

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ

+ ประสบการณ์ 1 ปี

22 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ศลัยศาสตร์ชอ่งปาก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์ชอ่งปาก

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ

+ ประสบการณ์ 1 ปี (เดิมช่ือประกาศนียบตัร-

ชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค)

23 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ศลัยศาสตร์ชอ่งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์ชอ่งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ

+ ประสบการณ์ 1 ปี

24 ประกาศนียบตัรพนักงานผู้ชว่ยทนัตแพทย์ ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางผู้ชว่ยทนัตแพทย์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

25 ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
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26 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีทนัตกรรม สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางเทคโนโลยีทนัตกรรม    ทางทนัตกรรม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

โรงเรียนชา่งทนัตกรรม

27 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ปริทนัตวิทยา สาขาวิชาทนัตแพทยศาตร์ 

ทางปริทนัตวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ.1 + ใบประกอบฯ

28 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

รังสีวิทยาชอ่งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางรังสีวิทยาชอ่งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

เดิมช่ือสาขาวิชาทนัตรังสีวิทยา

29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยาชอ่งปาก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์  

ทางชีววิทยาชอ่งปาก

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ

30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมจดัฟัน สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

ทางทนัตกรรมจดัฟัน

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.

31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมเด็ก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

ทางทนัตกรรมเด็ก

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.

32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมทัว่ไป สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมทัว่ไป

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.

33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมประดิษฐ์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

ทางทนัตกรรมประดิษฐ์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.

34 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมหตัถการ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

ทางทนัตกรรมหตัถการ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.
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35 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตสาธารณสขุ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

ทางทนัตสาธารณสขุ

หลกัสตูร 2  ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ

36 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ปริทนัตวิทยา สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

ทางปริทนัตวิทยา

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.

37 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาเอนโดดอนต์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

ทางวิทยาเอนโดดอนต์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.

38 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เวชศาสตร์ชอ่งปาก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

ทางเวชศาสตร์ชอ่งปาก

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.

39 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยาชอ่งปาก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

ทางชีววิทยาชอ่งปาก

40 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยาชอ่งปาก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

ทางชีววิทยาชอ่งปาก

หลกัสตูรนานาชาติ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.

41 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตชีววสัดศุาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

ทางทนัตชีววสัดศุาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ  

(รับหลายพืน้ฐาน)

42 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางทนัตสาธารณสขุ

43 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู ทนัตกรรมจดัฟัน สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

ทางทนัตกรรมจดัฟัน

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.ม. + ใบประกอบฯ
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
44 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ชีววิทยาชอ่งปาก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

ทางชีววิทยาชอ่งปาก

45 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ทนัตชีววสัดศุาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

ทางทนัตชีววสัดศุาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ประกาศนียบตัรผู้ชว่ยรังสีเทคนิค                              - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางผู้ชว่ยรังสีเทคนิค

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

2 ประกาศนียบตัรเจ้าหน้าทีว่ิทยาศาสตร์-

การแพทย์

                             - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

(หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย)

เดิมช่ือประกาศนียบตัรพนักงานวิทยาศาสตร์-

การแพทย์
3 ประกาศนียบตัรเจ้าหน้าทีว่ิทยาศาสตร์-

การแพทย์ (ปีที ่2)

                             - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต รังสีเทคนิค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางเทคนิคการแพทย์  ทางรังสีเทคนิค

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ (เอกซเรย์เทคนิค) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต รังสีเทคนิค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางเทคนิคการแพทย์  ทางรังสีเทคนิค

เดิมช่ือปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เทคนิคการแพทย์) สาขาวิชารังสีเทคนิค

คณะเทคนิคการแพทย์
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ประกาศนียบตัรบณัฑิต อปุกรณ์เวชศาสตร์ชนัสตูร สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

ทางอปุกรณ์เวชศาสตร์ชนัสตูร

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

9 ประกาศนียบตัรบณัฑิตเทคนิคการแพทย์ เคมีคลินิก สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

ทางเคมี    ทางเคมีคลินิก

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

10 ประกาศนียบตัรบณัฑิตเทคนิคการแพทย์ จลุชีววิทยาคลินิก สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

ทางจลุชีววิทยา   ทางจลุชีววิทยาคลินิก

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

11 ประกาศนียบตัรบณัฑิตเทคนิคการแพทย์ จลุทรรศนศาสตร์คลินิก สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

ทางจลุทรรศนศาสตร์คลินิก

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

12 ประกาศนียบตัรบณัฑิตเทคนิคการแพทย์ ปรสิตวิทยา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

ทางชีววิทยา  ทางปรสิตวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

13 ประกาศนียบตัรบณัฑิตเทคนิคการแพทย์ โลหิตวิทยา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

ทางโลหิตวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

14 ประกาศนียบตัรบณัฑิตเทคนิคการแพทย์ วิทยาภมิูคุ้มกนัคลินิก สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

ทางวิทยาภมิูคุ้มกนัคลินิก

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  

16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลกัสตูรนานาชาติ

17 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  

18 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลกัสตูรนานาชาติ

มม. 12



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรวิชาผู้ชว่ยพยาบาล                              - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางผู้ชว่ยพยาบาล

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

2 ประกาศนียบตัรพยาบาลและผดงุครรภ์                              - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลและผดงุครรภ์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

3 อนปุริญญาพยาบาลและผดงุครรภ์                              - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางพยาบาลและผดงุครรภ์

หลกัสตูร 3 ปี 6 เดือน ตอ่จากมธัยมศกึษา-

ตอนปลาย

4 ประกาศนียบตัรพยาบาลผดงุครรภ์และ-

อนามยัชัน้สงู

                             - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางผดงุครรภ์และอนามยั

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

(เฉพาะรุ่นเดือนพฤศจิกายน 2521 

และเดือนมีนาคม 2522  เพียง 2 รุ่น)

5 ประกาศนียบตัรวิชาผดงุครรภ์                              - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางผดงุครรภ์

หลกัสตูร 2  ปี ตอ่จากอนปุริญญาหรือ

ตอ่จาก วท.บ.

6 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต                              - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

7 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต                              - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง 1 ปี หรือ 2 ปี หรือ

3 ปี 6 เดือน  ตามพืน้ความรู้

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

(พยาบาล)

การพยาบาลแม่และเด็ก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการพยาบาลแม่และเด็ก

 

คณะพยาบาลศาสตร์
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

(พยาบาล)

การพยาบาลอายรุศาสตร์และศลัยศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการพยาบาลอายรุศาสตร์และศลัยศาสตร์

 

11 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

12 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลจิตเวชและสขุภาพจิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการพยาบาลจิตเวชและสขุภาพจิต

13 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลเด็ก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  

ทางการพยาบาลเด็ก

14 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลผู้ ใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  

ทางการพยาบาลผู้ ใหญ่

15 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด

16 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลแม่และเด็ก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการพยาบาลแม่และเด็ก

17 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลอนามยัชมุชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการพยาบาลอนามยัชมุชน
18 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สขุภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางสขุภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์

19 ปริญญาพยาบาลศาสตรดษุฎีบณัฑิต                              - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  

20 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต การพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรพยาบาลเวชปฏิบตัิทัว่ไป                              - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางการพยาบาลเวชปฏิบตัิทัว่ไป

หลกัสตูรอบรม 6 เดือน

(ไม่ได้ก าหนดอตัราเงินเดือน)

2 ประกาศนียบตัรวิชาผู้ชว่ยพยาบาล                              - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางผู้ชว่ยพยาบาล

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

3 ประกาศนียบตัรผู้ชว่ยพยาบาล ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางผู้ชว่ยพยาบาล

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

4 ประกาศนียบตัรผู้ชว่ยรังสีเทคนิค                              - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางผู้ชว่ยรังสีเทคนิค

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

5 ประกาศนียบตัรเจ้าหน้าทีว่ิทยาศาสตร์-

การแพทย์

                             - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

6 ประกาศนียบตัรพนักงานวิทยาศาสตร์-

การแพทย์รังสีเทคนิค

                             - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์    ทางรังสีเทคนิค

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

7 ประกาศนียบตัรเจ้าหน้าทีว่ิทยาศาสตร์-

การแพทย์

ความผิดปกติของการสื่อความหมาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางความผิดปกติของการสื่อความหมาย

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

8 ประกาศนียบตัรเจ้าหน้าทีว่ิทยาศาสตร์-

การแพทย์ปีที ่2

                             - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบด ี/ คณะแพทยศาสตร์  ศริิราชพยาบาล 
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ประกาศนียบตัรวิชาพนักงาน-

วิทยาศาสตร์การแพทย์

                             - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

10 ประกาศนียบตัรพนักงาน-

วิทยาศาสตร์การแพทย์

                             - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

11 ประกาศนียบตัรวิชาผดงุครรภ์                              - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางผดงุครรภ์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากอนปุริญญา หรือ

ตอ่จาก วท.บ. (อตัราเงินเดือนตามข้อ 6)

12 ประกาศนียบตัรวิสญัญีวิทยาพยาบาล                              - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางวิสญัญีวิทยาพยาบาล

หลกัสตูร 1 ปี (รับหลายพืน้ฐาน)

(อตัราเงินเดือนตามข้อ 9)

13 อนปุริญญาพยาบาลและผดงุครรภ์                              - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางพยาบาลและผดงุครรภ์

หลกัสตูร 3 ปี 6เ ดือนตอ่จากมธัยมศกึษา

ตอนปลาย

14 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ความผิดปกติของการสื่อความหมาย

(โสตสมัผสัวิทยา)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางความผิดปกติของการสื่อความหมาย

(โสตสมัผสัวิทยา)

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

(เดิมช่ือหลกัสตูรเจ้าหน้าทีว่ิทยาศาสตร์-

การแพทย์ สาขาวิชาความผิดปกติของ

การสื่อความหมาย)

15 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์การแพทย์                              - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

หรือเทียบเท่า

16 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์การแพทย์ รังสีเทคนิค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางรังสีเทคนิค

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

มม. 16



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต                              - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

18 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต                              - สาขาวิชาแพทยศาสตร์ หลกัสตูร 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

19 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั

20 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

21 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พยาบาลและผดงุครรภ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการพยาบาลและผดงุครรภ์

22 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 

ทางพลศกึษา   ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

23 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

24 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เวชนิทศัน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางเวชนิทศัน์

เดิมช่ือประกาศนียบตัรเวชทศัน์ (พ.ศ.2517)

และประกาศนียบตัรทางการแพทย์

(พ.ศ.2509)  เทียบเท่าปริญญาตรี

25 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เวชศาสตร์การธนาคารเลือด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางเวชศาสตร์การธนาคารเลือด

26 ประกาศนียบตัรชัน้สงูการบริหารงาน-

โรงพยาบาล

                             - สาขาวิชาการจดัการ 

ทางการบริหารงานโรงพยาบาล

หลกัสตูร 1 ปี (รับหลายพืน้ฐาน)

อตัราเงินเดือนตามข้อ 12

27 ประกาศนียบตัรชัน้สงู

(ฟิสิกส์การแพทย์)

รังสีวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางฟิสิกส์     ทางรังสีวิทยา

(รับหลายพืน้ฐาน)

อตัราเงินเดือนตามข้อ 18
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28 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาแพทยศาสตร์

29 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค

กมุารเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางกมุารเวชศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

30 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค

จกัษุวิทยาและวิทยาโสตนาสิกลาริงซ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางจกัษุวิทยาและวิทยาโสตนาสิกลาริงซ์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

31 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค

จิตเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางจิตเวชศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

32 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค

นิติเวชวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางนิติเวชวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

33 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค

พยาธิวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางพยาธิวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

34 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค

พยาธิวิทยาคลีนิค สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางพยาธิวิทยาคลีนิค

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

35 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค

รังสีวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางรังสีวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

36 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค

วิสญัญีวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางวิสญัญีวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

37 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค

เวชปฏิบตัิทัว่ไป สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชปฏิบตัิทัว่ไป

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
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38 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค

เวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

39 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค

เวชศาสตร์การธนาคารเลือด สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 

ทางเวชศาสตร์

ทางเวชศาสตร์การธนาคารเลือด

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

40 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค

เวชศาสตร์ป้องกนัคลินิก สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์ป้องกนัคลินิก

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

41 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค

เวชศาสตร์ฟืน้ฟู สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 

ทางเวชศาสตร์ฟืน้ฟู

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

42 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค

ศลัยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 

ทางศลัยศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

43 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค

สตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางสตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

44 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค

อายรุศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางอายรุศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

45 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค

อายรุศาสตร์เขตร้อน สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางอายรุศาสตร์เขตร้อน

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

46 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์พืน้ฐาน

ชีวเคมี สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางชีวเคมี

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
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47 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์พืน้ฐาน

วิทยาภมิูคุ้มกนั สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางวิทยาภมิูคุ้มกนั

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

48 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

กมุารเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางกมุารเวชศาสตร์

เดิมช่ือประกาศนียบตัรชัน้สงูทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

49 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

จกัษุวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางจกัษุวิทยา

เดิมช่ือประกาศนียบตัรชัน้สงูทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

50 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

จิตเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางจิตเวชศาสตร์

เดิมช่ือประกาศนียบตัรชัน้สงูทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

51 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

นิติเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางนิติเวชศาสตร์

เดิมช่ือประกาศนียบตัรชัน้สงูทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

52 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

พยาธิวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางพยาธิวิทยา

เดิมช่ือประกาศนียบตัรชัน้สงูทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

53 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

พยาธิวิทยาคลินิก สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางพยาธิวิทยาคลินิก

เดิมช่ือประกาศนียบตัรชัน้สงูทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

54 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

รังสีวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางรังสีวิทยา

เดิมช่ือประกาศนียบตัรชัน้สงูทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

55 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

วิสญัญีวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางวิสญัญีวิทยา

เดิมช่ือประกาศนียบตัรชัน้สงูทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
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56 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

เวชปฏิบตัิทัว่ไป สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชปฏิบตัิทัว่ไป

เดิมช่ือประกาศนียบตัรชัน้สงูทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

57 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

เวชศาสตร์ป้องกนัคลินิก สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์ป้องกนัคลินิก

เดิมช่ือประกาศนียบตัรชัน้สงูทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

58 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ศลัยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์

เดิมช่ือประกาศนียบตัรชัน้สงูทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

59 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

สตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางสตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา

เดิมช่ือประกาศนียบตัรชัน้สงูทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

60 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

เดิมช่ือประกาศนียบตัรชัน้สงูทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

61 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

อายรุศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางอายรุศาสตร์

เดิมช่ือประกาศนียบตัรชัน้สงูทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

62 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั 

ทางกายภาพบ าบดั

63 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต กายอปุกรณ์ สาขาวิชากายอปุกรณ์ศาสตร์

ทางกายอปุกรณ์

64 ประกาศนียบตัรบณัฑิต กายภาพบ าบดัด้วยการจดั ดดั ดงึ สาขาวิชากายภาพบ าบดั

ทางกายภาพบ าบดัด้วยการจดั ดดั ดงึ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี
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65 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

พยาธิวิทยาคลีนิค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางพยาธิวิทยาคลีนิค

66 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั 

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

67 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีวเคมี  ทางชีววิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ

(รับหลายพืน้ฐาน)

68 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พยาธิชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางชีววิทยา   ทางพยาธิวิทยา  

ทางพยาธิชีววิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ

(รับหลายพืน้ฐาน)

69 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พยาธิวิทยาคลีนิค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ทางชีววิทยา  ทางพยาธิวิทยา  

ทางพยาธิวิทยาคลีนิค

(รับหลายพืน้ฐาน)

70 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางฟิสิกส์  ทางฟิสิกส์การแพทย์

71 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาภมิูคุ้มกนั สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางวิทยาภมิูคุ้มกนั

(รับหลายพืน้ฐาน)

72 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การเจริญพนัธุ์และวางแผนประชากร สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการเจริญพนัธุ์และวางแผนประชากร

ทางประชากร
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73 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาคลินิก สาขาวิชา -

ทางจิตวิทยา   ทางจิตวิทยาคลินิก

 

74 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีวเคมี

หลกัสตูร 2 ปี (รับหลายพืน้ฐาน)

อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

75 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต นิติวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางนิติวิทยาศาสตร์

76 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ประสาทวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางประสาทวิทยาศาสตร์

(รับหลายพืน้ฐาน)

อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

77 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พยาธิวิทยาคลีนิค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางพยาธิวิทยาคลีนิค

หลกัสตูร 2 ปี (รับหลายพืน้ฐาน)

อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

78 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

79 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางฟิสิกส์การแพทย์

หลกัสตูร 2 ปี (รับหลายพืน้ฐาน)

80 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต โภชนวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการอาหาร  ทางโภชนวิทยา

81 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต โภชนศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา ทางโภชนศาสตร์

82 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการระบาด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางวิทยาการระบาด

(รับหลายพืน้ฐาน)

อตัราเงินเดือนตามข้อ 21
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83 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาภมิูคุ้มกนั สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางวิทยาภมิูคุ้มกนั

หลกัสตูร 2 ปี (รับหลายพืน้ฐาน)

อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

84 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

หลกัสตูร 2 ปี (รับหลายพืน้ฐาน)

อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

85 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เวชนิทศัน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางเวชนิทศัน์

 

86 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

(เภสชัศาสตร์)

ชีวเภสชั สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางชีวเภสชั

87 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

(เภสชัศาสตร์)

เภสชัวินิจฉัยและเภสชัเคมี สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางเภสชัวินิจฉัยและเภสชัเคมี

88 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

(เภสชัศาสตร์)

เภสชัอตุสาหกรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเภสชัอตุสาหกรรม

89 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต-

การแพทย์คลินิก

กมุารเวชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางกมุารเวชศาสตร์

(รับหลายพืน้ฐาน)   อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

90 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต-

การแพทย์คลินิก

จกัษุวิทยาและวิทยาโสตนาสิกลาริงซ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางจกัษุวิทยาและวิทยาโสตนาสิกลาริงซ์

(รับหลายพืน้ฐาน)   อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

91 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต-

การแพทย์คลินิก

จิตเวชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางจิตเวชศาสตร์

(รับหลายพืน้ฐาน)   อตัราเงินเดือนตามข้อ 26
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92 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต-

การแพทย์คลินิก

นิติเวชวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางนิติเวชวิทยา

(รับหลายพืน้ฐาน)   อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

93 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต-

การแพทย์คลินิก

พยาธิวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางพยาธิวิทยา

(รับหลายพืน้ฐาน)   อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

94 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต-

การแพทย์คลินิก

รังสีวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางรังสีวิทยา

(รับหลายพืน้ฐาน)   อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

95 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต-

การแพทย์คลินิก

วิสญัญีวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางวิสญัญีวิทยา

(รับหลายพืน้ฐาน)   อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

96 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต-

การแพทย์คลินิก

เวชปฏิบตัิทัว่ไป สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางเวชปฏิบตัิทัว่ไป

(รับหลายพืน้ฐาน)   อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

97 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต-

การแพทย์คลินิก

เวชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางเวชศาสตร์

(รับหลายพืน้ฐาน)   อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

98 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต-

การแพทย์คลินิก

ศลัยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางศลัยศาสตร์

(รับหลายพืน้ฐาน)   อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

99 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต-

การแพทย์คลินิก

สตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางสตูิศาตร์-นรีเวชวิทยา

(รับหลายพืน้ฐาน)   อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

100 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต-

การแพทย์คลินิก

อายรุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางอายรุศาสตร์

(รับหลายพืน้ฐาน)   อตัราเงินเดือนตามข้อ 26
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101 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต-

การแพทย์คลินิก

อายรุศาสตร์เขตร้อน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางอายรุศาสตร์เขตร้อน

(รับหลายพืน้ฐาน)   อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

102 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต-

การแพทย์พืน้ฐาน

กายวิภาคศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางกายวิภาคศาสตร์

(รับหลายพืน้ฐาน)   อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

103 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต-

การแพทย์พืน้ฐาน

จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางจลุชีววิทยา   ทางชีววิทยา

(รับหลายพืน้ฐาน)   อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

104 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต-

การแพทย์พืน้ฐาน

ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางชีวเคมี   ทางชีววิทยา

(รับหลายพืน้ฐาน)   อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

105 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต-

การแพทย์พืน้ฐาน

ปรสิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางชีววิทยา   ทางปรสิตวิทยา

(รับหลายพืน้ฐาน)   อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

106 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต-

การแพทย์พืน้ฐาน

เภสชัวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางเภสชัวิทยา

(รับหลายพืน้ฐาน)   อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

107 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต-

การแพทย์พืน้ฐาน

สรีรวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ทางชีววิทยา  ทางสรีรวิทยา

(รับหลายพืน้ฐาน)   อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

108 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ความผิดปกติทางการสื่อความหมาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางความผิดปกติทางการสื่อความหมาย

เดิมช่ือสาขาวิชาความผิดปกติทางการพดู-

และการได้ยิน

109 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีวเคมี

หลกัสตูรนานาชาติ

110 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั หลกัสตูรนานาชาติ

มม. 26



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
111 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต จลุชีววิทยาการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางชีววิทยา    ทางจลุชีววิทยา

ทางจลุชีววิทยาการแพทย์

หลกัสตูรนานาชาติ

112 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต พยาธิวิทยาคลินิก สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

ทางพยาธิวิทยาคลินิก

 

113 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต พยาธิวิทยาคลีนิค สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

ทางพยาธิวิทยาคลีนิค

114 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เภสชัอตุสาหกรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์  

ทางเภสชัอตุสาหกรรม

115 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต โภชนศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการอาหาร  ทางโภชนศาสตร์

 

116 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาภมิูคุ้มกนั สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางวิทยาภมิูคุ้มกนั

 

117 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์คลินิก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางวิทยาศาสตร์คลินิก

มม. 27



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต                              - สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 

หรือเทียบเท่า

2 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางจลุชีววิทยา

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

3 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางชีวเคมี

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

4 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต บริหารเภสชักิจ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางบริหารเภสชักิจ

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

5 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต พิษวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางพิษวิทยา

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

6 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชักรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางเภสชักรรม

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

7 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชักรรมคลินิก สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเภสชักรรมคลินิก

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

8 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชักรรมโรงพยาบาล สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเภสชักรรมโรงพยาบาล

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

9 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัการ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเภสชัการ

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

คณะเภสัชศาสตร์

มม. 28



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัเคมี สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเภสชัเคมี

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

11 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัพฤกษศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางเภสชัพฤกษศาสตร์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

12 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเภสชัวิทยา

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

13 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัวินิจฉัย สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเภสชัวินิจฉัย

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

14 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัเวท สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางเภสชัเวท

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

15 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัสรีรวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางเภสชัสรีรวิทยา

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

16 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัอตุสาหกรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางเภสชัอตุสาหกรรม

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

17 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต สรีรวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางสรีรวิทยา

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

18 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต อาหารเคมี สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางอาหารเคมี

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

มม. 29



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัเคมีและพฤกษเคมี สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเภสชัเคมีและพฤกษเคมี

หลกัสตูรนานาชาติ 

(หลกัสตูร 2 ปีตอ่จาก วท.บ.)

อตัราเงินเดือนตามข้อ 24

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเภสชัวิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ (รับหลายพืน้ฐาน)

อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ (รับหลายพืน้ฐาน)

อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเภสชัศาสตร์ชีวภาพ

หลกัสตูรนานาชาติ  

(หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก วท.บ.)

อตัราเงินเดือนตามข้อ 24

23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

(เภสชัศาสตร์)

เภสชักรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเภสชักรรม

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

24 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางชีววิทยา  ทางจลุชีววิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ

25 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางชีววิทยา  ทางเคมี  ทางชีวเคมี

หลกัสตูรนานาชาติ

26 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต บริหารเภสชักิจ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางบริหารเภสชักิจ

หลกัสตูรนานาชาติ

มม. 30



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
27 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต พิษวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางพิษวิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ

28 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชักรรมคลินิก สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางเภสชักรรมคลินิก

หลกัสตูรนานาชาติ

29 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชักรรมโรงพยาบาล สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเภสชักรรมโรงพยาบาล

หลกัสตูรนานาชาติ

30 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัการ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางเภสชัการ

หลกัสตูรนานาชาติ

31 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัเคมี สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางเภสชัเคมี

หลกัสตูรนานาชาติ

32 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางเภสชัวิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ

33 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัวินิจฉัย สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเภสชัวินิจฉัย

หลกัสตูรนานาชาติ

34 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต สรีรวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางสรีรวิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ

35 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางเภสชัวิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ

(รับหลายพืน้ฐาน)

มม. 31



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
36 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เภสชัอตุสาหกรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางเภสชัอตุสาหกรรม

 

37 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต เภสชัเคมีและพฤกษเคมี สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเภสชัเคมีและพฤกษเคมี

 

38 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางเภสชัวิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ

39 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เภสชัศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางเภสชัศาสตร์ชีวภาพ

เปลี่ยนช่ือเป็นวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต

40 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต เภสชัศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางเภสชัศาสตร์ชีวภาพ

เดิมช่ือปรัชญาดษุฎีบณัฑิต

41 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต บริหารเภสชักิจ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางบริหารเภสชักิจ

หลกัสตูรนานาชาติ

42 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เภสชัการ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางเภสชัการ

หลกัสตูรนานาชาติ

43 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เภสชัเคมีและพฤกษเคมี สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางเภสชัเคมีและพฤกษเคมี

44 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางเภสชัวิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ

มม. 32



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
45 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เภสชัศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางเภสชัศาสตร์ชีวภาพ

หลกัสตูรนานาชาติ

46 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาการพฤกษเภสชัภณัฑ์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางวิทยาการพฤกษเภสชัภณัฑ์

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์

 

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์   ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์

สอนด้วยภาษาองักฤษ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี

สอนด้วยภาษาองักฤษ

เดิมช่ือสาขาวิชาอินทรีย์เคมี

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ทางเคมี   ทางเคมีอตุสาหกรรม

 

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา

สอนด้วยภาษาองักฤษ

เดิมช่ือสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยาเชิงอนรัุกษ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา   ทางชีววิทยาเชิงอนรัุกษ์

คณะวิทยาศาสตร์

มม. 33



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการเพาะขยายพนัธุ์สตัว์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางสตัวศาสตร์    ทางสตัวบาล

ทางเทคโนโลยีการเพาะขยายพนัธุ์สตัว์

 

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

ทางเทคโนโลยีการอาหาร

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลกัสตูรนานาชาติ

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พฤกษศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา  ทางพฤกษศาสตร์

 

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ   

ทางฟิสิกส์

สอนด้วยภาษาองักฤษ

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางฟิสิกส์  ทางฟิสิกส์การแพทย์

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

16 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร

มม. 34



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  

18 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา  ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

เดิมช่ือสาขาวิชาชีววิทยา

19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต กายวิภาคศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางกายวิภาคศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ

(รับหลายพืน้ฐาน)

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั  

21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  

ทางคณิตศาสตร์   ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์

22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีเชิงฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี   ทางฟิสิกส์  ทางเคมีเชิงฟิสิกส์

23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีเชิงฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี   ทางฟิสิกส์  ทางเคมีเชิงฟิสิกส์

หลกัสตูรนานาชาติ

เดิมช่ือสาขาฟิสิคลัเคมี

24 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี  

ทางเคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยกุต์

 

25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีอินทรีย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ทางเคมี   ทางเคมีอินทรีย์

หลกัสตูรนานาชาติ

เดิมช่ือสาขาวิชาอินทรีย์เคมี

26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา  ทางจลุชีววิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ

มม. 35



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

ทางชีววิทยา  ทางจลุชีววิทยา

(รับหลายพืน้ฐาน)

28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา  ทางเคมี  ทางชีวเคมี

หลกัสตูรนานาชาติ

(รับหลายพืน้ฐาน)

29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา  ทางเคมี  ทางชีวเคมี

30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยา(ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา  ทางสิ่งแวดล้อม

ทางชีววิทยาสภาวะแวดล้อม

31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางสิ่งแวดล้อม  ทางชีววิทยา

ทางชีววิทยาสภาวะแวดล้อม

32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางสิ่งแวดล้อม  ทางชีววิทยา

ทางชีววิทยาสภาวะแวดล้อม

หลกัสตูรนานาชาติ

33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลกัสตูรนานาชาติ

34 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ปรสิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา    ทางปรสิตวิทยา

มม. 36



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
35 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ประสาทวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ทางประสาทวิทยาศาสตร์

(รับหลายพืน้ฐาน)

อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

36 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พยาธิชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

ทางชีววิทยา  ทางพยาธิชีววิทยา

37 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พิษวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางพิษวิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ

(รับหลายพืน้ฐาน)

38 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พิษวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางพิษวิทยา

 

39 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์

หลกัสตูรนานาชาติ

40 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางฟิสิกส์   ทางฟิสิกส์การแพทย์

41 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์เชิงเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์   ทางเคมี   ทางฟิสิกส์เชิงเคมี

42 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์เชิงเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์   ทางเคมี   ทางฟิสิกส์เชิงเคมี

หลกัสตูรนานาชาติ

43 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิคลัเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์   ทางเคมี   ทางฟิสิคลัเคมี

มม. 37



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
44 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์  

ทางเภสชัวิทยา

45 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต โภชนศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

ทางการอาหาร   ทางโภชนศาสตร์

46 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

 

47 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการระบาดทางการแพทย์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางวิทยาการระบาดทางการแพทย์

หลกัสตูรนานาชาติ  

หลกัสตูร 1 ปี (รับหลายพืน้ฐาน)

อตัราเงินเดือนตามข้อ 21

48 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

  

49 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์รังสี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางวิทยาศาสตร์รังสี

 

50 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

เดิมช่ือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

51 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สรีรวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางสรีรวิทยา  ทางชีววิทยา

(รับหลายพืน้ฐาน)

มม. 38



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
52 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สรีรวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ทางสรีรวิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ

(รับหลายพืน้ฐาน)

53 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สรีรวิทยาของการออกก าลงักาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

ทางสรีรวิทยาของการออกก าลงักาย

หลกัสตูรนานาชาติ

(รับหลายพืน้ฐาน)

54 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สรีรวิทยาของการออกก าลงักาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

ทางสรีรวิทยาของการออกก าลงักาย

55 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อินทรีย์เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี   ทางอินทรีย์เคมี

56 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั หลกัสตูรนานาชาติ

57 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต กายวิภาคศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ทางกายวิภาคศาสตร์

58 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต กายวิภาคศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ทางกายวิภาคศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ

59 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ

60 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เคมีเชิงฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี   ทางฟิสิกส์   ทางเคมีเชิงฟิสิกส์
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
61 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เคมีเชิงฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี   ทางฟิสิกส์   ทางเคมีเชิงฟิสิกส์

หลกัสตูรนานาชาติ

62 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เคมีวิเคราะห์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี   ทางเคมีวิเคราะห์

หลกัสตูรนานาชาติ

63 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เคมีอินทรีย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ทางเคมี    ทางเคมีอินทรีย์

หลกัสตูรนานาชาติ

64 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

ทางชีววิทยา   ทางจลุชีววิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ

65 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

ทางชีววิทยา   ทางจลุชีววิทยา

66 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา   ทางเคมี   ทางชีวเคมี

หลกัสตูรนานาชาติ

67 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา   ทางเคมี   ทางชีวเคมี

68 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   

ทางชีววิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ

69 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

ทางชีววิทยา

 

70 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลกัสตูรนานาชาติ
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
71 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต พยาธิชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

ทางพยาธิชีววิทยา  ทางชีววิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ

72 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต พยาธิชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   

ทางชีววิทยา   ทางพยาธิชีววิทยา

73 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต พิษวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

ทางพิษวิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ

74 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ฟิสิกส์เชิงเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์  ทางเคมี   ทางฟิสิกส์เชิงเคมี

75 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ฟิสิกส์เชิงเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์  ทางเคมี   ทางฟิสิกส์เชิงเคมี

หลกัสตูรนานาชาติ

76 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์  

ทางเภสชัวิทยา

77 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต โภชนศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการอาหาร  ทางโภชนศาสตร์

78 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรนานาชาติ

79 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

หลกัสตูรนานาชาติ
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
80 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สรีรวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ทางชีววิทยา   ทางสรีรวิทยา

81 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สรีรวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ทางชีววิทยา   ทางสรีรวิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ

82 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต อินทรีย์เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ทางเคมี   ทางอินทรีย์เคมี

83 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต โภชนศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร 

ทางโภชนศาสตร์

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคมี

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางคอมพิวเตอร์  ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการจดัการระบบสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางคอมพิวเตอร์

ทางเทคโนโลยีการจดัการระบบสารสนเทศ

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ประกาศนียบตัรผู้ชว่ยพยาบาล                              - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางผู้ชว่ยพยาบาล

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

2 ประกาศนียบตัรผู้ชว่ยพยาบาล ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางผู้ชว่ยพยาบาล

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

3 ประกาศนียบตัรบณัฑิต อายรุศาสตร์เขตร้อนและสขุวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางอายรุศาสตร์เขตร้อนและสขุวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

4 ประกาศนียบตัรอายรุศาสตร์เขตร้อน-

และสขุวิทยา

                             - สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์เขตร้อน

ทางอายรุศาสตร์เขตร้อนและสขุวิทยา

หลกัสตูร 6 เดือน ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

(ไม่ได้ก าหนดอตัราเงินเดือน)

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ประกาศนียบตัรบณัฑิตอายรุศาสตร์-

เขตร้อนและสขุวิทยา

                             - สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์เขตร้อน

ทางอายรุศาสตร์เขตร้อนและสขุวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

(เดิมช่ือประกาศนียบตัรอายรุศาสตร์เขตร้อน-

และสขุวิทยา)

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เวชศาสตร์เขตร้อน สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์เขตร้อน

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก พ.บ.

(เดิมช่ือสาขาวิชาอายรุศาสตร์เขตร้อน)

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อายรุศาสตร์เขตร้อน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางอายรุศาสตร์เขตร้อน

หลกัสตูรนานาชาติ

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อายรุศาสตร์เขตร้อน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางอายรุศาสตร์เขตร้อน

หลกัสตูรนานาชาติ

หลกัสตูร 2 ปี (รับหลายพืน้ฐาน)

อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อายรุศาสตร์เขตร้อน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางอายรุศาสตร์เขตร้อน

หลกัสตูร พ.ศ.2534 รับเฉพาะผู้จบ วท.บ.

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อายรุศาสตร์เขตร้อนคลินิก สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางอายรุศาสตร์เขตร้อนคลินิก

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก พ.บ.

(เดิมช่ือสาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อนคลินิก)

11 ปริญญาอายรุศาสตร์เขตร้อนคลินิก-

มหาบณัฑิต

กมุารเวชศาสตร์เขตร้อน สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางกมุารเวชศาสตร์เขตร้อน

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ +

ปฏิบตัิงานคลินิกอยา่งน้อย 1 ปี

12 ปริญญาอายรุศาสตร์เขตร้อนคลินิก-

มหาบณัฑิต

อายรุศาสตร์เขตร้อนคลินิก สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางอายรุศาสตร์เขตร้อนคลินิก

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ +

ปฏิบตัิงานคลินิกอยา่งน้อย 1 ปี
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต การระบาดคลินิก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางการระบาดคลินิก

 

14 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต อายรุศาสตร์เขตร้อน สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์  

ทางอายรุศาสตร์เขตร้อน

หลกัสตูรนานาชาติ

15 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต อายรุศาสตร์เขตร้อน สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์  

ทางอายรุศาสตร์เขตร้อน

เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน 

16 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต อายรุศาสตร์เขตร้อน สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางอายรุศาสตร์เขตร้อน

 

17 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต อายรุศาสตร์เขตร้อนคลินิก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์  

ทางอายรุศาสตร์เขตร้อนคลินิก

หลกัสตูรนานาชาติ

(เดิมช่ือวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต)
18 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต อายรุศาสตร์เขตร้อนคลินิก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางอายรุศาสตร์เขตร้อนคลินิก

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เวชระเบียน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางเวชระเบียน

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาปัจจบุนั สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  

ทางภาษาปัจจบุนั

สอนด้วยภาษาองักฤษ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี   

ทางภาษาศาสตร์

สอนด้วยภาษาองักฤษ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เลขานกุารการแพทย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางเลขานกุาร  ทางเลขานกุารการแพทย์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

(รับรองผู้จบปี 2530 และ 2531 เพียง 2 รุ่น)

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เอเซียอาคเนย์ศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางเอเซียอาคเนย์ศกึษา

สอนด้วยภาษาองักฤษ

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สิทธิมนษุยชน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสิทธิมนษุยชน

หลกัสตูรนานาชาติ

7 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การจดัการอบรม สาขาวิชาการจดัการ  

ทางการจดัการอบรม

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

8 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการสอนวิทยาศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี

9 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการทางการกีฬา สาขาวิชาการจดัการ 

ทางการจดัการทางการกีฬา

ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา  ทางพลศกึษา

 

10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จริยศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางจริยศาสตร์ศกึษา

11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 

ทางการบริหาร  ทางรัฐประศาสนศาสตร์

12 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ประชากรศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางประชากรศกึษา

เดิมช่ือศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาประชากรศกึษา
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร   ทางบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

เดิมช่ือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

14 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาการศกึษา (ประชากรศกึษา) สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางประชากรศกึษา

เปลี่ยนช่ือเป็นศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาประชากรศกึษา

15 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ศาสนาเปรียบเทียบ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 

ทางการศาสนา   ทางศาสนาเปรียบเทียบ

เดิมช่ือปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต

16 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารจดัการด้านการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการบริหารจดัการด้านการศกึษา

หลกัสตูรนานาชาติ

17 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สงัคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางสงัคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสขุ

18 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การศกึษาผู้ ใหญ่และการศกึษาตอ่เน่ือง สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษาผู้ ใหญ่และการศกึษาตอ่เน่ือง

 

19 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สิทธิมนษุยชน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางสิทธิมนษุยชน

หลกัสตูรนานาชาติ

20 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต ประชากรศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางประชากรศาสตร์   ทางประชากรศกึษา

เดิมช่ือศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาพฒันาการศกึษา (ประชากรศกึษา)

มม. 47



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
21 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต อาชญาวิทยาและงานยตุิธรรม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางสงัคมวิทยา  

ทางอาชญาวิทยาและงานยตุิธรรม

22 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สิ่งแวดล้อมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางสิ่งแวดล้อม   ทางสิ่งแวดล้อมศกึษา

 

23 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การศกึษาผู้ ใหญ่และการศกึษาตอ่เน่ือง สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการศกึษาผู้ ใหญ่และการศกึษาตอ่เน่ือง

24 ปริญญาสงัคมศาสตรมหาบณัฑิต การแพทย์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางวิจยัสงัคมศาสตร์

ทางสงัคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสขุ

รับผู้ มีพืน้ปริญญาตรีทัว่ไป ส าหรับผู้ มีคณุวฒิุ

พืน้ฐาน พ.บ., ท.บ.หรือ สพ.บ.อตัราเงินเดือน

เสนอ ก.พ. พิจารณาเป็นราย ๆ ไป

เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาสงัคมศาสตร์

การแพทย์และสาธารณสขุ

25 ปริญญาสงัคมศาสตรมหาบณัฑิต วิจยัประชากรและสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางสงัคมวิทยา   ทางวิจยัสงัคมศาสตร์

ทางวิจยัประชากรและสงัคม

26 ปริญญาสงัคมศาสตรมหาบณัฑิต สงัคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสขุ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางวิจยัสงัคมศาสตร์

ทางสงัคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสขุ

เดิมช่ือสาขาวิชาการแพทย์
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
27 ปริญญาสงัคมศาสตรมหาบณัฑิต สงัคมศาสตร์สขุภาพ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางสงัคมศาสตร์สขุภาพ

หลกัสตูรนานาชาติ

28 ปริญญาสงัคมศาสตรมหาบณัฑิต สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางสิ่งแวดล้อม   ทางวิจยัสงัคมศาสตร์

29 ปริญญาสงัคมศาสตรมหาบณัฑิต อาชญาวิทยาและงานยตุิธรรม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางสงัคมวิทยา   

ทางอาชญาวิทยาและงานยตุิธรรม

30 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต จริยศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางจริยศาสตร์ศกึษา

 

31 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ศาสนาเปรียบเทียบ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา  

ทางการศาสนา   ทางศาสนาเปรียบเทียบ

32 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ศาสนศกึษา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา  

ทางศาสนศกึษา

หลกัสตูรนานาชาติ

33 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ประชากรศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางประชากรศกึษา

เดิมช่ือศกึษาศาสตรดษุฎีบณัฑิต

34 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สงัคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางสงัคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสขุ
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
35 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต อาชญาวิทยา  การบริหารงานยตุิธรรม-

และสงัคม 

วิชาเอกอาชญาวิทยาและสงัคม

สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางอาชญาวิทยา 

ทางการบริหารงานยตุิธรรมและสงัคม

วิชาเอกจะปรากฏในระเบียบแสดงผลการศกึษา

36 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต อาชญาวิทยา  การบริหารงานยตุิธรรม-

และสงัคม 

วิชาเอกอาชญาวิทยาและการบริหาร-

งานยตุิธรรม

สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางอาชญาวิทยา 

ทางการบริหารงานยตุิธรรมและสงัคม

วิชาเอกจะปรากฏในระเบียบแสดงผลการศกึษา

37 ปริญญาศกึษาศาสตรดษุฎีบณัฑิต ประชากรศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางประชากรศกึษา

38 ปริญญาศกึษาศาสตรดษุฎีบณัฑิต สิ่งแวดล้อมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางสิ่งแวดล้อม   ทางสิ่งแวดล้อมศกึษา

 

39 ปริญญาสงัคมศาสตรดษุฎีบณัฑิต สงัคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสขุ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางวิจยัสงัคมศาสตร์

ทางสงัคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสขุ

 

1 ปริญญาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรพยาบาลเวชปฏิบตัิทัว่ไป                              - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางการพยาบาลเวชปฏิบตัิทัว่ไป

หลกัสตูรอบรม 6 เดือน

(ไม่ได้ก าหนดเงินเดือน)

2 อนปุริญญาพยาบาลสาธารณสขุ

(เวชปฏิบตั)ิ

                             - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลสาธารณสขุ

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

หรือเทียบเท่า

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พยาบาลสาธารณสขุ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางพยาบาลสาธารณสขุ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต โภชนวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร  ทางโภชนวิทยา

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากอนปุริญญา

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสขุศาสตร์ 

วิชาเอกสขุาภิบาล

สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางสขุาภิบาล

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสขุศาสตร์ 

วิชาเอกอาชีวอนามยั

สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางอาชีวอนามยั

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สขุศกึษา สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางสขุศกึษา

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สขุาภิบาล สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางสขุาภิบาล

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยั สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางอาชีวอนามยั

คณะสาธารณสุขศาสตร์
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(พยาบาลสาธารณสขุ)

                             - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  

ทางการพยาบาลสาธารณสขุ

 

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(สาธารณสขุศาสตร์)

การบริหารสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางการบริหารสาธารณสขุ

เดิมช่ือสาขาวิชาการให้การบริการทางการแพทย์

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(สาธารณสขุศาสตร์)

โภชนวิทยา สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร  ทางโภชนวิทยา

 

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(สาธารณสขุศาสตร์)

วิทยาศาสตร์สขุาภิบาล สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์สขุาภิบาล

เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์-

อนามยัสิ่งแวดล้อม

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(สาธารณสขุศาสตร์)

วิทยาศาสตร์อนามยัสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์  

ทางสิ่งแวดล้อม  

ทางวิทยาศาสตร์อนามยัสิ่งแวดล้อม

เดิมช่ือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุาภิบาล

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(สาธารณสขุศาสตร์)

สขุศกึษา สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางสขุศกึษา

 

16 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(สาธารณสขุศาสตร์)

อนามยัชมุชน สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์  

ทางอนามยัชมุชน

 

17 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(สาธารณสขุศาสตร์)

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางอาชีวอนามยัและความปลอดภยั
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(สาธารณสขุศาสตร์)

อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์  

ทางโภชนวิทยา   ทางอาหารและโภชนาการ

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

 

19 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต                              - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี และหลกัสตูร 4 ปี

(เทียบเข้าศกึษา)

20 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

21 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต                              - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์  

22 ประกาศนียบตัรบณัฑิต พฒันาระบบสารสนเทศสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางพฒันาระบบสารสนเทศสาธารณสขุ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

23 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

สาธารณสขุศาสตร์

การพยาบาลสาธารณสขุเวชปฏิบตัิ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลสาธารณสขุเวชปฏิบตัิ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

24 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

สาธารณสขุศาสตร์

การพยาบาลอาชีวอนามยั สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลอาชีวอนามยั

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

25 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

สาธารณสขุศาสตร์

โภชนบ าบดั สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางโภชนบ าบดั

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางสถิติ   ทางชีวสถิติ
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ  

ทางสิ่งแวดล้อม  ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

สาขาวิชาเฉพาะวิศวกรรมอนามยั-

สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ  

ทางสิ่งแวดล้อม  ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

ทางวิศวกรรมอนามยัสิ่งแวดล้อม

29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการระบาดทางการแพทย์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางวิทยาการระบาดทางการแพทย์

หลกัสตูรนานาชาติ

หลกัสตูร 1 ปี (รับหลายพืน้ฐาน)

อตัราเงินเดือนตามข้อ 21

30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สขุศาสตร์อตุสาหกรรมและความปลอดภยั สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางอาชีวอนามยั

ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ทางสขุศาสตร์อตุสาหกรรมและความปลอดภยั

 

31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สขุาภิบาลสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์  

ทางสิ่งแวดล้อม  ทางสขุาภิบาลสิ่งแวดล้อม

 

32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

(สาธารณสขุศาสตร์)

การบริหารโรงพยาบาล สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางการบริหารโรงพยาบาล
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

(สาธารณสขุศาสตร์)

                             - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ เดิมช่ือปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสขุ-

มหาบณัฑิต

34 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

(สาธารณสขุศาสตร์)

การบริหารโรงพยาบาล สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

การบริหารโรงพยาบาล

 

35 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารโรงพยาบาล สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางการบริหารโรงพยาบาล

หลกัสตูร 1 ปี (รับหลายพืน้ฐาน)

36 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

(สาธารณสขุศาสตร์)

การบริหารสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

การบริหารสาธารณสขุ

37 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต การวิจยัการสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางการวิจยัการสาธารณสขุ

หลกัสตูร 1 ปี (รับหลายพืน้ฐาน)

38 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางทนัตสาธารณสขุ

หลกัสตูร 1 ปี (รับหลายพืน้ฐาน)

39 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

(สาธารณสขุศาสตร์)

บริหารกฎหมายการแพทย์และ-

สาธารณสขุ

สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสขุ

40 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

(สาธารณสขุศาสตร์)

บริหารสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางบริหารสาธารณสขุ

 

41 ปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสขุ-

มหาบณัฑิต

พยาบาลสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางพยาบาลสาธารณสขุ

เปลี่ยนช่ือเป็น วท.ม.(สาธารณสขุศาสตร์)
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
42 ปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสขุ-

มหาบณัฑิต

โภชนวิทยา สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางการอาหาร  ทางโภชนวิทยา

เปลี่ยนช่ือเป็น วท.ม.(สาธารณสขุศาสตร์)

43 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ   (รับหลายพืน้ฐาน)

44 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ (รับหลายพืน้ฐาน)

45 ปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสขุ-

มหาบณัฑิต

โรคติดเชือ้ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางโรคติดเชือ้

เปลี่ยนช่ือเป็น วท.ม.(สาธารณสขุศาสตร์)

46 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

(สาธารณสขุศาสตร์)

โรคติดเชือ้และวิทยาการระบาด สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางโรคติดเชือ้และวิทยาการระบาด

(รับหลายพืน้ฐาน)

47 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต สาธารณสขุทัว่ไป สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางสาธารณสขุทัว่ไป

หลกัสตูร 1 ปี (รับหลายพืน้ฐาน)

48 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต สาธารณสขุมลูฐาน สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางสาธารณสขุมลูฐาน

หลกัสตูรนานาชาติ

(รับหลายพืน้ฐาน)

49 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต สาธารณสขุมลูฐาน สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางสาธารณสขุมลูฐาน

หลกัสตูรนานาชาติ

หลกัสตูร 1 ปี (รับหลายพืน้ฐาน)

50 ปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสขุ-

มหาบณัฑิต

สขุศกึษา สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางสขุศกึษา

เปลี่ยนช่ือเป็น วท.ม.(สาธารณสขุศาสตร์)

51 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

(สาธารณสขุศาสตร์)

สขุศกึษาและพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางสขุศกึษา  

ทางสขุศกึษาและพฤติกรรมศาสตร์

เดิมช่ือ วท.ม.(สาธารณสขุศาสตร์)

สาขาวิชาสขุศกึษา
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
52 ปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสขุ-

มหาบณัฑิต

อนามยัครอบครัว สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางอนามยัครอบครัว

เปลี่ยนช่ือเป็น วท.ม.(สาธารณสขุศาสตร์)

53 ปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสขุ-

มหาบณัฑิต

อนามยัสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางอนามยัสิ่งแวดล้อม

เปลี่ยนช่ือเป็น วท.ม.(สาธารณสขุศาสตร์)

54 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรดษุฎีบณัฑิต การบริหารสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางการบริหารสาธารณสขุ

 

55 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรดษุฎีบณัฑิต การพยาบาลสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางการพยาบาลสาธารณสขุ

หลกัสตูรนานาชาติ

56 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรดษุฎีบณัฑิต การพยาบาลสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางการพยาบาลสาธารณสขุ

 

57 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรดษุฎีบณัฑิต บริหารสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางบริหารสาธารณสขุ

หลกัสตูรนานาชาติ

58 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรดษุฎีบณัฑิต ปรสิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางปรสิตวิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ

59 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรดษุฎีบณัฑิต โภชนาการสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางโภชนาการสาธารณสขุ

หลกัสตูรนานาชาติ
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
60 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรดษุฎีบณัฑิต โภชนาการสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางโภชนวิทยา   ทางการอาหาร

ทางโภชนาการสาธารณสขุ

 

61 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิทยาการระบาด สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางวิทยาการระบาด

หลกัสตูรนานาชาติ

62 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิทยาการระบาด สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางวิทยาการระบาด

 

63 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรดษุฎีบณัฑิต สขุศกึษา สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางสขุศกึษา

 

64 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรดษุฎีบณัฑิต สขุศกึษาและพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางสขุศกึษาและพฤติกรรมศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ   

ทางสิ่งแวดล้อม

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

มม. 58



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ  

ทางสิ่งแวดล้อม  

ทางเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดล้อม-

เพ่ือพฒันาชนบท

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ  

ทางสิ่งแวดล้อม

ทางเทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดล้อม-

เพ่ือพฒันาชนบท

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีทีเ่หมาะสมเพ่ือการพฒันา-

ทรัพยากร

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ  

ทางการจดัการทรัพยากร  ทางสิ่งแวดล้อม

ทางเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมเพ่ือการพฒันา-

ทรัพยากร

 

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ-

สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ  

ทางสิ่งแวดล้อม

ทางการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ-

สิ่งแวดล้อม

หลกัสตูรนานาชาติ

มม. 59



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม-

และทรัพยากร

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ  

ทางสิ่งแวดล้อม

ทางการจดัการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม-

และทรัพยากร

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ  

ทางสิ่งแวดล้อม   ทางการจดัการสิ่งแวดล้อม

หลกัสตูรนานาชาติ

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การวางแผนสิ่งแวดล้อมเพ่ือพฒันา-

ชมุชนและชนบท

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ  

ทางสิ่งแวดล้อม

ทางการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพ่ือพฒันา-

ชมุชนและชนบท

เดิมช่ือสาขาวิชาเทคโนโลยีการวางแผน-

สิ่งแวดล้อมเพ่ือพฒันาชนบท

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ  

ทางสิ่งแวดล้อม

ทางเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม

มม. 60



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีทีเ่หมาะสมเพ่ือการ-

พฒันาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ   

ทางสิ่งแวดล้อม

ทางเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมเพ่ือการ-

พฒันาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

11 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ  

ทางสิ่งแวดล้อม  

ทางเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม

หลกัสตูรนานาชาติ

12 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ  

ทางสิ่งแวดล้อม

ทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ

เดิมช่ือวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม

มม. 61



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาการจดัการ

ทางการจดัการ

หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญาการจดัการมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการจดัการ

ทางการจดัการ

หลกัสตูรนานาชาติ

เดิมช่ือศิลปศาสตรมหาบณัฑิต

สาขาวิชาการจดัการ

3 ปริญญาการจดัการมหาบณัฑิต

(Master  of  Management  Program)

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการจดัการ

ทางการจดัการ

หลกัสตูรนานาชาติ

4 ปริญญาการจดัการมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการจดัการ

ทางการจดัการ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทางสิ่งแวดล้อม

หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ศกึษาเป็นภาษาองักฤษ

โครงการวิทยาการจัดการ

โครงการศกึษานานาชาติ

มม. 62



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงพยาบาล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   

ทางการบริหารโรงพยาบาล

หลกัสตูรนานาชาติ

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ

ทางการบริหารอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาการบริหารสาธารณสขุมลูฐาน-

มหาบณัฑิต

                             - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางการบริหารสาธารณสขุมลูฐาน

หลกัสตูรนานาชาติหลกัสตูร 1 ปี 

(รับหลายพืน้ฐาน)

อตัราเงินเดือนตามข้อ 21

1 ปริญญาสงัคมศาสตรมหาบณัฑิต วิจยัประชากรและการวางแผนครอบครัว สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางประชากรศาสตร์

ทางวิจยัประชากรและการวางแผนครอบครัว

หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญาสงัคมศาสตรมหาบณัฑิต วิจยัประชากรอนามยัเจริญพนัธุ์- 

ผู้ติดเชือ้เอชไอวีและโรคเอดส์

สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางวิจยัสงัคมศาสตร์  ทางประชากรศาสตร์

ทางวิจยัประชากรอนามยัเจริญพนัธุ์ผู้ติดเชือ้-

เอชไอวีและโรคเอดส์

หลกัสตูรนานาชาติ

เดิมช่ือสาขาวิชาวิจยัประชากรและ-

การวางแผนครอบครัว

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วิจยัประชากรและสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางวิจยัประชากรและสงัคม

เดิมช่ือสงัคมศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาประชากรและสงัคม

ศนูย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานแห่งอาเซียน (ปัจจุบนัช่ือสถาบนัพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน)

สถาบนัวิจัยประชากรและสังคม

มม. 63



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วิจยัประชากรและอนามยัเจริญพนัธุ์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางวิจยัสงัคมศาสตร์  ทางประชากรศาสตร์

ทางวิจยัประชากรและอนามยัเจริญพนัธุ์

หลกัสตูรนานาชาติ

เดิมช่ือสงัคมศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาวิจยัประชากรอนามยัเจริญพนัธุ์-

ผู้ติดเชือ้เอชไอวีและโรคเอดส์

5 ปริญญาสงัคมศาสตรมหาบณัฑิต ประชากรศาสตร์ 

สาขาวิชาประชากรศาสตร์การแพทย์

สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสงัคมวิทยา  ทางวิจยัสงัคมศาสตร์

ทางประชากรศาสตร์  

ทางประชากรศาสตร์การแพทย์

6 ปริญญาสงัคมศาสตรมหาบณัฑิต ประชากรศาสตร์ 

สาขาวิชาประชากรศาสตร์สงัคม

สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสงัคมวิทยา  ทางวิจยัสงัคมศาสตร์

ทางประชากรศาสตร์  ทางประชากรศาสตร์สงัคม

7 ปริญญาสงัคมศาสตรมหาบณัฑิต ประชากรศาสตร์ 

สาขาวิชาวิจยัประชากรและสงัคม

สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสงัคมวิทยา  ทางวิจยัสงัคมศาสตร์

ทางประชากรศาสตร์ 

ทางวิจยัประชากรและสงัคม

8 ปริญญาสงัคมศาสตรมหาบณัฑิต มานษุยวิทยาประยกุต์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางมานษุยวิทยา   ทางมานษุยวิทยาประยกุต์

 

มม. 64



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาสงัคมศาสตรมหาบณัฑิต วิจยัประชากรและสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางประชากรศาสตร์   ทางสงัคมวิทยา

ทางวิจยัประชากรและสงัคม

ทางวิจยัสงัคมศาสตร์

 

10 ปริญญาประชากรศาสตรดษุฎีบณัฑิต                     - สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางประชากรศาสตร์

 

11 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ประชากรศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางประชากรศาสตร์

เดิมช่ือปริญญาประชากรศาสตรดษุฎีบณัฑิต 

ไม่ระบุสาขาวิชา

12 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ประชากรศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางประชากรศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ

13 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ประชากรศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางประชากรศาสตร์

เดิมช่ือประชากรศาสตรดษุฎีบณัฑิต

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาชนบทศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันาชนบท   ทางพฒันาชนบทศกึษา

 

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมเพ่ือการสื่อสารและ-

การพฒันา

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาและวฒันธรรมเพ่ือการสื่อสาร-

และการพฒันา

 

สถาบนัวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท

มม. 65



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์  

แขนงวิชาความผิดปกติของการพดูและ-

การได้ยิน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาศาสตร์

 

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ 

แขนงวิชาภาษาศาสตร์ประยกุต์

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาศาสตร์

 

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ 

แขนงวิชาภาษาศาสตร์เอเชียอาคเนย์

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาศาสตร์

 

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาศาสตร์  ทางภาษาศาสตร์ประยกุต์

7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วฒันธรรมศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางวฒันธรรมศกึษา

 

8 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาชนบทศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันาชนบทศกึษา

9 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมเพ่ือการสื่อสาร-

และการพฒันา

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาและวฒันธรรมเพ่ือการสื่อสาร-

และการพฒันา

10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางอกัษรศาสตร์  ทางภาษาศาสตร์
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ประยกุต์

(การสอนภาษาองักฤษ

เพ่ือจดุมุง่หมายเฉพาะ)

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางอกัษรศาสตร์  ทางภาษาศาสตร์

ทางภาษาศาสตร์ประยกุต์

หลกัสตูรนานาชาติ

12 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วฒันธรรมศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางวฒันธรรมศกึษา

13 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฏีบณัฑิต ภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางอกัษรศาสตร์   ทางภาษาศาสตร์

 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต โภชนวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการอาหาร   ทางโภชนวิทยา

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

ศกึษาเป็นภาษาองักฤษ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

ทางพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ

 

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต โภชนวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการอาหาร   ทางโภชนวิทยา

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต โภชนศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการอาหาร   ทางโภชนศาสตร์

สถาบนัวิจัยโภชนาการ
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อาหารและโภชนาการเพ่ือการพฒันา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการอาหาร   ทางโภชนวิทยา

ทางอาหารและโภชนาการเพ่ือการพฒันา

หลกัสตูรนานาชาติ

7 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต โภชนศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการอาหาร   ทางโภชนศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ

8 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต โภชนศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางโภชนศาสตร์

เดิมช่ือวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งอปุกรณ์การแพทย์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางชา่งอปุกรณ์การแพทย์

(หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวิชาชีพ)

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ประสาทวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางประสาทวิทยาศาสตร์

(รับหลายพืน้ฐาน)

อตัราเงินเดือนตามข้อ 26

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อณพูนัธุศาสตร์-พนัธุวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา

ทางอณพูนัธุศาสตร์-พนัธุวิศวกรรมศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อปุกรณ์ชีวการแพทย์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางอปุกรณ์ชีวการแพทย์

 

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ประสาทวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางประสาทวิทยาศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ

สถาบนัวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อณพูนัธุศาสตร์และพนัธุวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา

ทางอณพูนัธุศาสตร์และพนัธุวิศวกรรมศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ

7 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ประสาทวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางประสาทวิทยาศาสตร์

 

8 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ประสาทวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางประสาทวิทยาศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ

9 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต อณพูนัธุศาสตร์และพนัธุวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา

ทางอณพูนัธุศาสตร์และพนัธุวิศวกรรมศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ 

ทางดริุยางคศิลป์   ทางดนตรี
2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ดนตรี สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ 

ทางดริุยางคศิลป์   ทางดนตรี

วิทยาลัยดุริยางคศลิป์
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรการสอนภาษามือไทย ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการสอนภาษามือไทย

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

2 ประกาศนียบตัร ลา่ม(ภาษามือไทย) สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางลา่มภาษามือไทย

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต หหูนวกศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางหหูนวกศกึษา

4 ประกาศนียบตัรบณัฑิต บริการสนับสนนุทางวิชาการส าหรับ-

คนตาบอดหรือคนสายตาเลือนลาง

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางบริการสนับสนนุทางวิชาการส าหรับ-

คนตาบอดหรือคนสายตาเลือนลาง

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต งานบริการฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพิการ สาขาวิชากายภาพบ าบดั 

ทางงานบริการฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพิการ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 

ทางพลศกึษา  ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศาสนศกึษา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 

ทางศาสนศกึษา

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

วิทยาลัยศาสนศกึษา

วิทยาลัยราชสุดา

มม. 70



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต นิติวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางนิติวิทยาศาสตร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาการมนษุย์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางพฒันาการมนษุย์

1 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบญัชี

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาแพทยศาสตร์

3 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

4 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

5 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลราชบุรี

บณัฑิตวิทยาลัย

วิทยาเขตกาญจนบุรี

สถาบนัสมทบ สถาบนัพระบรมราชชนก
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง

วิทยาลยัพยาบาลฯราชบุรี

วิทยาลยัพยาบาลฯจกัรีรัช

วิทยาลยัพยาบาลฯศรีธัญญา

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง 

วิทยาลยัพยาบาลฯสพุรรณบุรี

4 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง 

วิทยาลยัพยาบาลฯเพชรบุรี

5 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลฯจกัรีรัช

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต งานบริการฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพิการ สาขาวิชากายภาพบ าบดั

ทางงานบริการฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพิการ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากอนปุริญญา-

ทางการพยาบาล

สถาบนัสมทบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

สถาบนัสมทบ วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก

มม. 72



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต                              - สาขาวิชาแพทยศาสตร์ หลกัสตูรสมทบกรมแพทย์ทหารบก

วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฏุเกล้า

2 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค

กมุารเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางกมุารเวชศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

3 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค

จิตเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางจิตเวชศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

4 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค

พยาธิวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางพยาธิวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

5 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค

รังสีวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางรังสีวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

6 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค

ศลัยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

7 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค

สตูิศาสตร์และนรีเวชวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางสตูิศาสตร์และนรีเวชวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

8 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค

โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

9 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลีนิค

อายรุศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางอายรุศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

สถาบนัสมทบมหาวิทยาลัยมหดิล  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

เวชศาสตร์ฟืน้ฟู สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์ฟืน้ฟู

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

11 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

จกัษุวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางจกัษุวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

12 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

วิสญัญีวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางวิสญัญีวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

13 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

เวชปฏิบตัิทัว่ไป สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชปฏิบตัิทัว่ไป

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
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