
คณะเทคโนโลยีและการจดัการ คณะนิตศิาสตร์ คณะการจดัการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว และบณัฑิตวทิยาลยั

                          1.  ประกาศนียบตัรพนกังานวทิยาศาสตร์การแพทย์ หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลายได้รับอตัราเงินเดอืน

                              ไม่สงูกวา่ 5,760 บาท

                          6.  ประกาศนียบตัรวชิาการเหมืองแร่ หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 6,470 บาท

                          2.  ประกาศนียบตัรพนกังานวทิยาศาสตร์การแพทย์ หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืน

                               ไม่สงูกวา่ 6,470  บาท

                          3.  ประกาศนียบตัรวชิารังสเีทคนิค หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 6,470 บาท

                          4.  ประกาศนียบตัรเทคโนโลยีการจบัสตัว์น า้ หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 6,470  บาท
                          5.  ประกาศนียบตัรการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืน
                                ไม่สงูกวา่ 6,470 บาท

21.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                           มีคณะวชิาทัง้หมด 21  คณะ คอื คณะการจดัการสิ่งแวดล้อม คณะทรัพยากรธรรมชาต ิคณะทนัตแพทยศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ 

              คณะแพทยศาสตร์  คณะเภสชัศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  คณะวทิยาการจดัการ  คณะวทิยาศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

              คณะวศิวกรรมศาสตร์ คณะศลิปศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์  คณะอตุสาหกรรมเกษตร  คณะอตุสาหกรรมบริการ วทิยาลยัชมุชนภเูก็ต  วทิยาลยัอิสลามศกึษา  

                          การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  มีดงันี ้
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                         12.  ประกาศนียบตัรเทคโนโลยีการยาง  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 6,470  บาท

                      ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 8,700 บาท

                         16.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 7,940  บาท
                         17.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 8,700  บาท
                         18. ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการและการประเมินโครงการ หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 

                         19.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 9,700  บาท
                         20.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (5 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,660  บาท

                         13.  อนปุริญญา  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 7,100  บาท
                         14.  ประกาศนียบตัรผดงุครรภ์ หลกัสตูร 6 เดอืน (ได้รับวฒิุเพ่ิมขึน้) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 7,420 บาท
                         15.  ประกาศนียบตัรวสิญัญีวทิยาพยาบาล หรือประกาศนียบตัรวสิญัญีพยาบาล หลกัสตูรตอ่จากผู้ มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืน ดงันี ้
                               15.1  ผู้ มีพืน้ความรู้ประกาศนียบตัรวชิาพยาบาลผดงุครรภ์และอนามยั ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 7,100  บาท
                               15.2  ผู้ มีพืน้ความรู้อนปุริญญาวชิาพยาบาล ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 7,420  บาท
                               15.3  ผู้ มีพืน้ความรู้ปริญญาตรีทางการพยาบาล ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 8,700  บาท

                          7.  ประกาศนียบตัรวชิาการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลายสายวทิยาศาสตร์หรือเทียบเทา่ 

                                ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 6,470  บาท
                          8.  ประกาศนียบตัรศลิปประยกุต์  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 6,470  บาท
                          9.  ประกาศนียบตัรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 6,470 บาท
                         10.  ประกาศนียบตัรการรักษาความปลอดภยั  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 6,470  บาท
                         11.  ประกาศนียบตัรวชิาเทคนิคการเกษตร หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 6,470 บาท
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                          ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,190  บาท 

                                24.2  ผู้ มีพืน้ความรู้  ภ.บ. (หลกัสตูร 5 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,190  บาท
                                24.3  ผู้ มีพืน้ความรู้  ท.บ./พ.บ.(หลกัสตูรเดมิ) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,660  บาท
                                24.4  ผู้ มีพืน้ความรู้  พ.บ. + ใบอนญุาตฯ/ท.บ.(หลกัสตูรปรับปรุงใหม่) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 11,140  บาท

                         25.  ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาทนัตกรรมประดษิฐ์ หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จาก ท.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืน

                                ไม่สงูกวา่ 11,140 บาท

                         26.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 13,110  บาท

                         22.  ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  (ส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษาปีการศกึษา 2535 เป็นต้นไป) หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 6 ปี 

                         23.  ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,190 บาท

                         24.  ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากผู้ มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืน   ดงันี ้
                                24.1  ผู้ มีพืน้ความรู้  วท.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 9,700  บาท

                         21.  ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 9,700 บาท
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อนามยัสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ   ทางสิ่งแวดล้อม

ทางอนามยัสิ่งแวดล้อม

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สิ่งแวดล้อมศกึษา สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ   ทางสิ่งแวดล้อม

ทางสิ่งแวดล้อมศกึษา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วาริชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวาริชศาสตร์   ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร   ทางเศรษฐศาสตร์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

การจดัการศตัรูพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการจดัการศตัรูพืช

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

ปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางปฐพีศาสตร์

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

พฒันาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางพฒันาการเกษตร

คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

พืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางพืชศาสตร์

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางสตัวศาสตร์

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(วาริชศาสตร์)

วาริชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวาริชศาสตร์   ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(อตุสาหกรรมเกษตร)

                           - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร   

ทางอตุสาหกรรมเกษตร

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(อตุสาหกรรมเกษตร)

อตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร   

ทางอตุสาหกรรมเกษตร
11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

กีฏวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางการเกษตร   ทางกีฏวิทยา

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการทรัพยากรดิน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางปฐพีวิทยา   ทางการเกษตร   

ทางการจดัการทรัพยากรดิน
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ   ทางสิ่งแวดล้อม

ทางการจดัการสิ่งแวดล้อม

14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต กีฏวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางกีฏวิทยา

15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีอาหาร

17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางพฒันาการเกษตร

18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางพืชศาสตร์

19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต โรคพืชวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางโรคพืช   ทางโรคพืชวิทยา

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วาริชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล   ทางวาริชศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางสตัวศาสตร์

22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

โรคพืชวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางโรคพืช   ทางโรคพืชวิทยา

23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ธุรกิจเกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจเกษตร

เปลี่ยนช่ือเป็นศิลปศาสตรมหาบณัฑิต

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจเกษตร

24 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการอาหาร   ทางเทคโนโลยีอาหาร

25 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต พืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางพืชศาสตร์

1 ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต                       - สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมประดิษฐ์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมประดิษฐ์

หลกัสตูร2ปีตอ่จาก ท.บ.+ประสบการณ์1ปี

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การวิจยัทางทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางการวิจยัทางทนัตแพทยศาสตร์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ทบ.

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมประดิษฐ์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมประดิษฐ์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ทบ.+ประสบการณ์ 1 ปี

คณะทนัตแพทยศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์สขุภาพช่องปาก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์สขุภาพช่องปาก

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ทบ.+ประสบการณ์ 1-2 ปี

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ทบ.+ประสบการณ์ 1 ปี

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหาร   ทางวิทยาการจดัการ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ผลิตกรรมชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา   ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางผลิตกรรมชีวภาพ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะเทคโนโลยแีละการจัดการ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรผดงุครรภ์                       - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางผดงุครรภ์

ผู้ ได้รับประกาศนียบตัรผดงุครรภ์ (ลส.6 เดือน) 

เพ่ิมขึน้ ได้รับอตัราเงินเดือนไมส่งูกวา่ 

7,420 บาท/เดิมอยู่ในคณะแพทยศาสตร์

2 อนปุริญญาพยาบาล                       - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูร3ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต                       - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูร2ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรพยาบาล

ผดงุครรภ์ระดบัต้นและมีประสบประสบการณ์

การท างานในสายงานวิทยาศาสตร์สขุภาพ

มาแล้วไมน้่อยกวา่2ปี
4 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต                       - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง1ปี

5 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต                       - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง2ปี

6 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต                       - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(พยาบาลและผดงุครรภ์)

                      - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลและผดงุครรภ์

8 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลบดิามารดาและเด็ก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลบดิามารดาและเด็ก

9 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลผู้ ใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลผู้ ใหญ่

คณะพยาบาลศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลอนามยัชมุชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลอนามยัชมุชน

11 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

12 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ

13 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ

1 ประกาศนียบตัรผดงุครรภ์                       - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางผดงุครรภ์

ผู้ ได้รับประกาศนียบตัรผดงุครรภ์ (ลส.6 เดือน) 

เพ่ิมขึน้ ได้รับอตัราเงินเดือนไมส่งูกวา่ 

7,420 บาท/ปัจจบุนัอยู่คณะพยาบาลศาสตร์

2 ประกาศนียบตัรพนกังานวิทยาศาสตร์

การแพทย์

                      - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลกัสตูร1 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

3 ประกาศนียบตัรพนกังานวิทยาศาสตร์-

การแพทย์

                      - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลกัสตูร 2ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

4 ประกาศนียบตัรวิชารังสีเทคนิค                       - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางรังสีเทคนิค

5 ประกาศนียบตัรวิสญัญีพยาบาล                       - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางวิสญัญีพยาบาล

หลกัสตูร1ปี/ รับหลายพืน้ความรู้

คณะแพทยศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ประกาศนียบตัรวิสญัญีวิทยาพยาบาล                       - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางวิสญัญีวิทยาพยาบาล

รับหลายพืน้ความรู้

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต(พยาบาล)                       - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

9 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต                       - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

10 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต                       - สาขาวิชาแพทยศาสตร์ หลกัสตูร 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ระบาดวิทยา สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางระบาดวิทยา

หลกัสตูร2ปี/รับหลายพืน้ความรู้

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การวิจยัและพฒันาระบบสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางการวิจยัและพฒันาระบบสาธารณสขุ

13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางชีวเวชศาสตร์

14 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต อาชีวอนามยั สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางอาชีวอนามยั

15 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ระบาดวิทยา สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางระบาดวิทยา

16 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต ชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางชีวเวชศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต                       - สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

2 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชักรรมคลินิก สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเภสชักรรมคลินิก

3 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

4 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัศาสตร์สงัคมและการบริหาร สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเภสชัศาสตร์สงัคมและการบริหาร

5 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การบริบาลทางเภสชักรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางการบริบาลทางเภสชักรรม

6 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี

ทางประวตัิศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา

ทางปรัชญา

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต พฒันาสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสงัคมวิทยา   ทางพฒันาสงัคม

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี

ทางภาษาจีน

วิทยาเขตปัตตานี

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี

ทางภาษาญ่ีปุ่ น

วิทยาเขตปัตตานี

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาฝร่ังเศส

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษามลายู สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี

ทางภาษามลายู

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเยอรมนั สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาเยอรมนั

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี

ทางภาษาเกาหลี

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวรรณคดีไทย สาขาวิชาภาษา วรรรณคดี

ทางภาษาไทย   ทางภาษาและวรรณคดีไทย
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาฝร่ังเศส   

ทางภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวรรณคดีองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ   ทางภาษาและวรรณคดี

องักฤษ15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอาหรับ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอาหรับ

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางภมิูศาสตร์   ทางภมิูศาสตร์กายภาพ

เปลี่ยนช่ือเป็นวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาภมิูศาสตร์

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต มลายศูกึษา สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางมลายศูกึษา

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์(การปกครอง) สาขาวิชารัฐศาสตร์

ทางการปกครอง

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศาสนา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา

ทางศาสนา

มอ. 14



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปะการแสดง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปะการแสดง   ทางศิลปการละคร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง2ปี

23 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปะประยกุต์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม   ทางศิลปะประยกุต์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง2ปี

24 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสงัคมวิทยา   ทางสงัคมวิทยาและ

มานษุยวิทยา25 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อิสลามศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางอิสลามศกึษา

26 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางการจดัการสารสนเทศ

เดิมช่ือสาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์

และสารนิเทศศาสตร์

27 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต(ภมิูศาสตร์)                       - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางภมิูศาสตร์

28 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

29 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา

ทางปรัชญา

มอ. 15



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
30 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

31 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา และวรรณคดี

ทางภาษาไทย   ทางภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร

32 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ

33 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สงัคมวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสงัคมวิทยา

34 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสงัคมวิทยา   ทางพฒันาสงัคม

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงิน

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการคลงั สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงินและการคลงั

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโรงแรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการโรงแรม

คณะวิทยาการจัดการ

มอ. 16



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารงานบคุคล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหาร   ทางการบริหารงานบคุคล

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบญัชี

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

หลกัสตูรตอ่เน่ือง2ปี 

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต พาณิชยนาวี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางพาณิชยนาวี

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหาร   ทางการจดัการ

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหาร   ทางการบริหารทรัพยากรมนษุย์

เดิมช่ือสาขาวิชาการบริหารงานบคุคล

12 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต                       - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

13 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

มอ. 17



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การบริหารงานคลงั สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร   ทางการบริหารงานคลงั

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

15 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การบริหารงานบคุคล สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร   ทางการบริหารงานบคุคล

หลกัสตูร4ปีและหลกัสตูรตอ่เน่ือง2ปี

16 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การบริหารงานพฒันาชมุชน สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร  ทางการบริหารงานพฒันาชมุชน

17 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การบริหารงานสหกรณ์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร   ทางการบริหารงานสหกรณ์

หลกัสตูร4ปีและหลกัสตูรตอ่เน่ือง2ปี

18 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การบริหารทัว่ไป สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร   ทางการบริหารทัว่ไป

19 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร   ทางการบริหารรัฐกิจ

20 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การบริหารและการปกครองท้องถ่ิน สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร   ทางการปกครอง

ทางการบริหารและการปกครองท้องถ่ิน

เดิมช่ือสาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน

มอ. 18



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
21 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองท้องถ่ิน สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร   ทางการปกครอง

ทางการปกครองท้องถ่ิน

เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาการบริหาร

และการปกครองท้องถ่ิน

22 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต นโยบายสาธารณะ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร   ทางนโยบายสาธารณะ
23 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต                       - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

วิทยาเขตหาดใหญ่

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา   ทางจลุชีววิทยา

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา   ทางจลุชีววิทยา

วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะวิทยาศาสตร์

มอ. 19



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยาทัว่ไป สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา   ทางชีววิทยาทัว่ไป

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา แขนงวิชาชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา แขนงวิชาชีววิทยาทางน า้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา   ทางชีววิทยาทางน า้

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา แขนงวิชาพฤกษศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา   ทางพฤกษศาสตร์

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา แขนงวิชาสตัววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา   ทางสตัววิทยา

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลยัชมุชนภเูก็ต

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วสัดศุาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวสัดศุาสตร์

มอ. 20



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสิกส์

16 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

17 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

18 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์ทัว่ไป

19 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

20 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ

21 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต(ชีววิทยา) ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา

22 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต(ชีววิทยา) พฤกษศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา   ทางพฤกษศาสตร์

23 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต(ชีววิทยา) สตัววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา   ทางสตัววิทยา

24 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีเชิงฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี   ทางฟิสิกส์   ทางเคมีเชิงฟิสิกส์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีวิเคราะห์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางคมี   ทางเคมีวิเคราะห์

26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีศกึษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี   ทางเคมีศกึษา

27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีอนินทรีย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี   ทางเคมีอนินทรีย์

28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีอินทรีย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี   ทางเคมีอินทรีย์

29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา   ทางจลุชีววิทยา

30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีวเคมี

31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต นิเวศวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา   ทางนิเวศวิทยา

32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสิกส์

33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางเภสชัวิทยา
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
34 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

35 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางกายวิภาคศาสตร์

36 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

สาขาวิชาจลุชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา   ทางจลุชีววิทยา

37 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สาขาวิชาชีวเคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา  ทางชีวเคมี

38 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา

39 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สาขาวิชาเภสชัวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางเภสชัวิทยา
40 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สาขาวิชาสรีรวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางสรีรวิทยา
41 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สตัววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา   ทางสตัววิทยา

42 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา   ทางจลุชีววิทยา

ในช่ือปริญญาไมร่ะบสุาขาวิชา

แตจ่ะปรากฎในระเบยีนผลการศกึษา
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
43 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา   ทางชีวเคมี

ในช่ือปริญญาไมร่ะบสุาขาวิชา

แตจ่ะปรากฎในระเบยีนผลการศกึษา

44 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

นิเวศน์วิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา   ทางนิเวศน์วิทยา

ในช่ือปริญญาไมร่ะบสุาขาวิชา

แตจ่ะปรากฎในระเบยีนผลการศกึษา

45 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

พฤกษศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา   ทางพฤกษศาสตร์

ในช่ือปริญญาไมร่ะบสุาขาวิชา

แตจ่ะปรากฎในระเบยีนผลการศกึษา

46 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

เภสชัวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางเภสชัวิทยา

ในช่ือปริญญาไมร่ะบสุาขาวิชา

แตจ่ะปรากฎในระเบยีนผลการศกึษา

47 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

(เคมีศกึษา)

เคมีศกึษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี   ทางเคมีศกึษา

48 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

(เคมีอินทรีย์)

เคมีอินทรีย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี   ทางเคมีอินทรีย์

49 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ธรณีฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสิกส์   ทางธรณีวิทยา   ทางธรณีฟิสิกส์

50 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

51 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สรีรวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางสรีรวิทยา
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
52 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา   ทางชีวเคมี

53 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

54 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เคมีอินทรีย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี   ทางเคมีอินทรีย์

55 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา

56 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสิกส์

1 ประกาศนียบตัรเทคโนโลยีการจบัสตัว์น า้                                 - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการประมง   ทางเทคโนโลยีการจบัสตัว์น า้

วิทยาเขตปัตตานี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์   ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การจดัการเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางอตุสาหกรรมเกษตร

ทางการจดัการเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี   ทางเคมีอตุสาหกรรม

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี-ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี   ทางเคมีชีววิทยา

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการประมง   ทางเทคโนโลยีการประมง

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการยาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยียาง      ทางเทคโนโลยีการยาง

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยียาง ทางเทคโนโลยียาง

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร   ทางการอาหาร

ทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยียาง   ทางเทคโนโลยีพอลิเมอร์

มอ. 26



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิธีวิทยาการวิจยั สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางวิธีวิทยาการวิจยั

14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์พอลิเมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสิกส์   ทางฟิสิกส์พอลิเมอร์

15 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยียาง   ทางเทคโนโลยีพอลิเมอร์

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคมี

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางสิ่งแวดล้อม   ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเหมืองแร่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเหมืองแร่

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเหมืองแร่

ทางวิศวกรรมธรณีเหมืองแร่

ทางวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมการผลิต

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล   

ทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมวสัดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวสัดศุาสตร์   ทางวิศวกรรมวสัดุ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคมี

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเหมืองแร่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเหมืองแร่

17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต

(วิศวกรรมไฟฟ้า)

แขนงวิชาคอมพิวเตอร์และระบบควบคมุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์และระบบควบคมุ

ในช่ือปริญญาไมร่ะบสุาขาวิชา

แตจ่ะปรากฎในระเบยีนผลการศกึษา

18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต

(วิศวกรรมไฟฟ้า)

แขนงวิชาไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางไฟฟ้าก าลงั

ในช่ือปริญญาไมร่ะบสุาขาวิชา

แตจ่ะปรากฎในระเบยีนผลการศกึษา

19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต

(วิศวกรรมไฟฟ้า)

แขนงวิชาไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็คทรอนิคส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

ทางวิศวกรรมอิเล็คทรอนิคส์

ทางไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็คทรอนิคส์

ในช่ือปริญญาไมร่ะบสุาขาวิชา

แตจ่ะปรากฎในระเบยีนผลการศกึษา

มอ. 29



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
20 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

21 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคมี

22 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมวสัดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมวสัด ุ  ทางวสัดศุาสตร์

23 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

24 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคมี

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาศาสตร์   ทางภาษาศาสตร์ประยกุต์

2 ปริญญาศิลปบณัฑิต ศิลปะการแสดง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม   ทางศิลปะการแสดง

วิทยาเขตปัตตานี

3 ปริญญาศิลปบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม   ทางทศันศิลป์

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

คณะศิลปศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต 

(ศกึษาศาสตร์)

ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางชีววิทยา

เดิมช่ือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต 

(ศกึษาศาสตร์)

คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต 

(ศกึษาศาสตร์)

เคมี สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางเคมี

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต 

(ศกึษาศาสตร์)

ฟิสิกส์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางฟิสิกส์

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต 

(ศกึษาศาสตร์)

วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์ทัว่ไป

6 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต

(ศกึษาศาสตร์พลศกึษา)

- สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางพลศกึษา

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต

(ศกึษาศาสตร์)

การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางบริหารการศกึษา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต

(ศกึษาศาสตร์)

การศกึษาชนบท สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการศกึษาชนบท

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

คณะศึกษาศาสตร์

มอ. 31



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต

(ศกึษาศาสตร์)

จิตวิทยาและการแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางจิตวิทยา   ทางจิตวิทยาและการแนะแนว

หลกัสตูร4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต

(ศกึษาศาสตร์)

ประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางประถมศกึษา

หลกัสตูร4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต

(ศกึษาศาสตร์)

ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลกัสตูร4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต

(ศกึษาศาสตร์)

ภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางภาษาองักฤษ

หลกัสตูร4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต

(ศกึษาศาสตร์)

สงัคมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางสงัคมศกึษา

หลกัสตูร4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

14 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต การวดัและประเมินผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการวดัและประเมินผลการศกึษา

วิทยาเขตปัตตานี

15 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

16 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการวดัและประเมินผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการวดัและประเมินผลการศกึษา

เดิมช่ือสาขาวิชาการวดัและประเมินผล

การศกึษา
17 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางพลศกึษา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการศกึษา

19 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ศิลปศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางศิลปกรรม   ทางศิลปศกึษา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง2ปี/วิทยาเขตปัตตานี

20 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต สขุศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางสขุศกึษา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง2ปี

21 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต(สขุศกึษา) สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางสขุศกึษา
22 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางวิชาชีพครู

หลกัสตูร1ปีตอ่จากปริญญาตรี

23 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการบริหารการศกึษา

24 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การปฐมวยัศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการปฐมวยัศกึษา

25 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการประถมศกึษา

26 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การวดัผลและวิจยัการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการวิจยัการศกึษา   

ทางการวดัผลและวิจยัการศกึษา

มอ. 33



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
27 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางจิตวิทยาการศกึษา   ทางจิตวิทยา

28 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา   

ทางโสตทศันศกึษา

ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา

29 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางพลศกึษา

30 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์ศกึษา

31 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต ศกึษาศาสตร์เพ่ือพฒันาชมุชน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการศกึษาเพ่ือพฒันาชมุชน

32 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต

(จิตวิทยาการศกึษา)

จิตวิทยาการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางจิตวิทยา   ทางจิตวิทยาการศกึษา

33 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สร้างเสริมสขุภาพ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางสขุศกึษา   ทางสร้างเสริมสขุภาพ

34 ปริญญาศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการบริหารการศกึษา
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีวสัดภุณัฑ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวสัดศุาสตร์   ทางเทคโนโลยีวสัดภุณัฑ์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร   

ทางอตุสาหกรรมเกษตร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีผลิตภณัฑ์ประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางผลิตภณัฑ์สตัว์น า้   

ทางเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์ประมง
5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการอาหาร   ทางเทคโนโลยีอาหาร

6 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางอตุสาหกรรมเกษตร

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วิเทศธุรกิจ(จีน) สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ

ทางวิเทศธุรกิจ

1 ประกาศนียบตัรการรักษาความปลอดภยั                            - สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ

ทางการรักษาความปลอดภยั

หลกัสตูร2ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

2 ประกาศนียบตัรการโรงแรมและ-

การทอ่งเที่ยว

                           - สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ

ทางการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

หลกัสตูร2ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

3 ประกาศนียบตัรการเหมืองแร่                            - สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางการเหมืองแร่

หลกัสตูร2ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 

สายวิทยาศาสตร์หรือเทยีบเทา่

4 ประกาศนียบตัรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร2ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

5 ประกาศนียบตัรเทคโนโลยีการยาง                            - ทางเทคโนโลยีการยาง หลกัสตูร2ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

6 ประกาศนียบตัรวิชาการเพาะเลีย้งสตัว์น า้                            - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการประมง   ทางการเพาะเลีย้งสตัว์น า้

หลกัสตูร2ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

คณะอุตสาหกรรมบริการ

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ประกาศนียบตัรวิชาเทคนิคการเกษตร                            - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเทคนิคการเกษตร

หลกัสตูร2ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

8 ประกาศนียบตัรศิลปประยกุต์                            - สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปประยกุต์

หลกัสตูร2ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

9 อนปุริญญาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว                            - สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ

ทางการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

หลกัสตูร3ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

10 อนปุริญญาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                            - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร3ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย/ 

เดิมช่ือประกาศนียบตัรวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 เดิมช่ือประกาศนียบตัรวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

11 อนปุริญญาเทคโนโลยีการเพาะเลีย้ง

สตัว์น า้

                           - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการประมง   

ทางเทคโนโลยีการเพาะเลีย้งสตัว์น า้

หลกัสตูร3ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

12 อนปุริญญาเทคโนโลยีการเกษตร                            - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการเกษตร   ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลกัสตูร3ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย/เดิม

ช่ือประกาศนียบตัรวิชาเทคนิคการเกษตร

13 อนปุริญญาเทคโนโลยียาง                            - ทางเทคโนโลยียาง หลกัสตูร3ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย/

เดิมช่ือประกาศนียบตัรวิชาเทคโนโลยียาง

14 อนปุริญญาศิลปะประยกุต์                            - สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป

ทางศิลปะประยกุต์

หลกัสตูร3ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย/

เดิมช่ือประกาศนียบตัรวิชาศิลปะประยกุต์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโรงแรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการโรงแรม

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อิสลามศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางอิสลามศกึษา

2 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ครุศาสตร์อิสลาม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางครุศาสตร์อิสลาม

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต กฎหมายอิสลาม สาขาวิชานิติศาสตร์

ทางกฎหมายอิสลาม

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์และการจดัการในอิสลาม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์และการจดัการในอิสลาม

วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต อิสลามศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางอิสลามศกึษา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อนามยัสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางสิ่งแวดล้อม   ทางอนามยัสิ่งแวดล้อม

คณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การจดัการและการประเมินโครงการ สาขาวิชาการจดัการ

ทางการจดัการและการประเมินโครงการ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี

บัณฑิตวิทยาลัย

มอ. 39


