
                         8.  ปริญญาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต (ส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษา พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป)  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  6  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

                               ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,190  บาท

                         9.  ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  (ส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษา พ.ศ.2536 เป็นต้นไป) หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  6  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

                               ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,190  บาท

                         10.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  8,700  บาท

                         2.  ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  5,760  บาท

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

                         4.  ประกาศนียบตัรวชิาการพยาบาลและผดงุครรภ์ หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 6,470  บาท

                         5.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  7,940  บาท

                         6.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  5  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  8,700  บาท

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

3.   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                         มีคณะวชิาทัง้หมด  16  คณะ  คอื  คณะเกษตรศาสตร์   คณะทนัตแพทยศาสตร์   คณะเทคนิคการแพทย์   คณะเทคโนโลยี

    คณะพยาบาลศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์   คณะเภสชัศาสตร์   คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    คณะวทิยาการจดัการ   คณะวทิยาศาสตร์

    คณะวศิวกรรมศาสตร์   คณะศกึษาศาสตร์   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   คณะสตัวแพทยศาสตร์   คณะสาธารณสขุศาสตร์   และบณัฑิตวทิยาลยั

                         การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัขอนแก่น   มีดงันี ้                        

                         1.  ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  5,080  บาท
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                               15.4  ผู้ มีพืน้ความรู้ พ.บ. + ใบประกอบฯ, ท.บ. (หลกัสตูรใหม่) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  11,140  บาท

                        16.  ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จาก ภ.บ.(5 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,660  บาท

                        17.  ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จาก ท.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  11,140  บาท

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

                               14.3  ผู้ มีพืน้ความรู้  พ.บ.,ท.บ.,สพ.บ. (หลกัสตูรเดมิ) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,660  บาท

                               14.4  ผู้ มีพืน้ความรู้ พ.บ. + ใบประกอบฯ, ท.บ. และ สพ.บ. (หลกัสตูรใหม่) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  11,140  บาท

                        15.  ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากผู้ มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืน ดงันี ้

                               15.1  ผู้ มีพืน้ความรู้ วท.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  9,700  บาท

                               15.2  ผู้ มีพืน้ความรู้ ภ.บ. (หลกัสตูร 5 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,190  บาท

                               15.3  ผู้ มีพืน้ความรู้  พ.บ.,ท.บ.,สพ.บ. (หลกัสตูรเดมิ) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,660  บาท

                         12.  ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1  ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ ได้รับอตัราเงินเดอืน

                              ไม่สงูกวา่  10,660  บาท

                         13.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  9,700  บาท

                         14.  ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากผู้ มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืน ดงันี ้

                               14.1  ผู้ มีพืน้ความรู้ วท.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  9,700  บาท

                               14.2  ผู้ มีพืน้ความรู้ ภ.บ. (หลกัสตูร 5 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,190  บาท

                         11.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1  ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ + ประสบการณ์ 1 ปี ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,660 บาท

มข. 2



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการประมง

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต กีฏวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางกีฏวิทยา

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางปฐพีศาสตร์

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พืชไร่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางพืชไร่

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางพืชสวน

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต โรคพืชวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางโรคพืช  ทางโรคพืชวิทยา

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์การเกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์การเกษตร

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สง่เสริมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางสง่เสริมการเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางสตัวศาสตร์   ทางสตัวบาล

10 ปริญญาเกษตรศาสตรบณัฑิต สง่เสริมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์                                 

ทางสง่เสริมการเกษตร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เกษตรทัว่ไป สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางเกษตรทัว่ไป

เดิมช่ือหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิตทางเกษตร

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางประมง

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

กีฏวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางชีววิทยา ทางกีฏวิทยา

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

เกษตรทัว่ไป สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางเกษตรทัว่ไป

16 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

ปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางปฐพีวิทยา  ทางปฐพีศาสตร์

17 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

พืชไร่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางพืชไร่
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางพืชสวน

19 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

โรคพืชวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางโรคพืช  ทางโรคพืชวิทยา

20 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางสตัวศาสตร์

21 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิตทางเกษตร พืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางพืชศาสตร์

22 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิตทางเกษตร อารักขาพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางอารักขาพืช

เปลี่ยนช่ือเป็นหลกัสตูร

วิทยาศาสตรบณัฑิต (เกษตรศาสตร์) 

สาขากีฏวิทยาและโรคพืช

23 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิจยัระบบการท าฟาร์ม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการวิจยัระบบการท าฟาร์ม

24 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการประมง

25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต กีฏวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางกีฎวิทยา

26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เกษตรเชิงระบบ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

ทางเกษตรเชิงระบบ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เกษตรเชิงระบบ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางเกษตรเชิงระบบ

หลกัสตูรนานาชาติ

28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ธุรกิจการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางธุรกิจการเกษตร
29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พืชไร่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางพืชไร่

หลกัสตูรนานาชาติ

30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พืชไร่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางพืชไร่

เดิมช่ือสาขาวิชาพืชศาสตร์

31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต โรคพืชวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางโรคพืช ทางโรคพืชวิทยา

32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางสตัวศาสตร์ ทางสตัวบาล

หลกัสตูรนานาชาติ

33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์                               

ทางทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

34 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางปฐพีวิทยา  ทางปฐพีศาสตร์

35 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางพืชศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
36 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางพืชสวน

37 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สง่เสริมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์                                

ทางสง่เสริมการเกษตร

38 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางสตัวศาสตร์

39 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต กีฏวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางกีฎวิทยา

40 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต พืชไร่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางพืชไร่

41 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต โรคพืชวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางโรคพืช ทางโรคพืชวิทยา

42 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางสตัวศาสตร์
43 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางปฐพีวิทยา  ทางปฐพีศาสตร์

มข. 7



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ หลกัสตูร 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ทนัตกรรมส าหรับเด็ก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

ทางทนัตกรรมส าหรับเด็ก

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ.

3 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ปริทนัตวิทยา สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

ทางปริทนัตวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ.+ใบประกอบฯ+

ประสบการณ์ 1 ปี
4 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิทยาเอนโดดอนต์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

ทางวิทยาเอนโดดอนต์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ.

5 ประกาศนียบตัรผู้ช่วยทนัตแพทย์ ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางผู้ช่วยทนัตแพทย์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

6 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิทยาเอนโดดอนต์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์                          

ทางวิทยาเอนโดดอนต์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ.+ปฏบิตัิงานฯ 1 ปี

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมประดิษฐ์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

ทางทนัตกรรมประดิษฐ์

หลกัสตูรนานาชาติ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.+ ใบอนญุาตฯ

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมส าหรับเด็ก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

ทางทนัตกรรมส าหรับเด็ก

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.+ ใบอนญุาตฯ

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตสาธารณสขุ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

ทางทนัตสาธารณสขุ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.+ ใบอนญุาตฯ

คณะทนัตแพทยศาสตร์

มข. 8



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ปริทนัตวิทยา สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางปริทนัตวิทยา

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.+ ใบอนญุาตฯ

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมจดัฟัน สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์                           

ทางทนัตกรรมจดัฟัน

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตสาธารณสขุ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์                          

ทางทนัตสาธารณสขุ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.

1 ประกาศนียบตัรพนกังานวิทยาศาสตร์

การแพทย์

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์                

ทางพนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต รังสีเทคนิค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางรังสีเทคนิค

หลกัสตูรตอ่เน่ือง

5 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารห้องปฏบิตัิการคลินิก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางการบริหารห้องปฏบิตัิการคลินิก

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาปฏบิตัิการทางการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางวิทยาปฏบิตัิการทางการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์

มข. 9



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดิมช่ือสาขาวิชาวิทยาปฏบิตัิการทางการแพทย์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการอาหาร  ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

ทางเทคโนโลยีการอาหาร

เดิมช่ือสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา  ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีธรณี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางธรณีวิทยา  ทางเทคโนโลยีธรณี

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีพลงังาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีพลงังาน

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีการผลิต

6 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการอาหาร  ทางเทคโนโลยีอาหาร

7 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางชีววิทยา  ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะเทคโนโลยี

มข. 10



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรวิชาผู้ช่วยพยาบาล ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์                          

ทางผู้ช่วยพยาบาล

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

2 ประกาศนียบตัรวิชาการพยาบาลและ

ผดงุครรภ์

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลและผดงุครรภ์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เดิมช่ือหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาพยาบาล

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เปลี่ยนช่ือหลกัสตูรเป็น

พยาบาลศาสตรบณัฑิต

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต พยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เดิมช่ือหลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต 

(พยาบาล)

6 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์                     

ทางการบริหารการพยาบาล

7 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลครอบครัว สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์                           

ทางการพยาบาลครอบครัว
8 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลชมุชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์                        

ทางการพยาบาลชมุชน

คณะพยาบาลศาสตร์

มข. 11



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลผู้ ใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์                            

ทางการพยาบาลผู้ ใหญ่

10 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์                         

ทางการพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช

11 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลเด็ก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลเด็ก

12 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

จิตเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 

ทางจิตเวชศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

เวชศาสตร์ฟืน้ฟู สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์ฟืน้ฟู

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

3 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

โสต ศอ นาสิกวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางโสต ศอ นาสิกวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

4 ประกาศนียบตัรพนกังานวิทยาศาสตร์

การแพทย์

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางพนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย์

รับรองก่อนปี 2518 / หลกัสตูร 1 ปี 

ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

5 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เวชนิทศัน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางเวชนิทศัน์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

คณะแพทยศาสตร์

มข. 12



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

8 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลีนิค

กุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางกุมารเวชศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

9 ประกาศนียบตัรบณัฑิต เซลล์วิทยาการแพทย์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเซลล์วิทยาการแพทย์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

10 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

กุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางกุมารเวชศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

11 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

จกัษุวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางจกัษุวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

12 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

วิสญัญีวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางวิสญัญีวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

13 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

ศลัยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

14 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

สตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์                                  

ทางสตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

15 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

ออร์โทปิดิกส์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางออร์โทปิดิกส์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

มข. 13



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

อายรุศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางอายรุศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต กายวิภาคศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์                

ทางกายวิภาคศาสตร์

หลกัสตูร 2 ปี / รับหลายพืน้ฐาน

18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยาทางการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางจลุชีววิทยาทางการแพทย์

หลกัสตูร 2 ปี / รับหลายพืน้ฐาน

19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางชีวเคมี  ทางชีวเคมีทางการแพทย์

หลกัสตูร 2 ปี / รับหลายพืน้ฐาน

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ปรสิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์                 

ทางปรสิตวิทยา

หลกัสตูร 2 ปี /  รับหลายพืน้ฐาน

21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางเภสชัวิทยา

หลกัสตูร 2 ปี / รับหลายพืน้ฐาน

22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สรีรวิทยาทางการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางสรีรวิทยาทางการแพทย์

หลกัสตูร 2 ปี / รับหลายพืน้ฐาน

23 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางชีวเคมี  ทางชีวเคมีทางการแพทย์

มข. 14



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

2 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชักรรมคลินิก สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเภสชักรรมคลินิก

3 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัภณัฑ์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเภสชัภณัฑ์

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสขุภาพ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการผลิตภณัฑ์สขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางการจดัการผลิตภณัฑ์สขุภาพ

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัเคมีและผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเภสชัเคมีและผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ

ผู้ มีพืน้ วท.บ. รับอตัราเงินเดือนตามข้อ 14.1

ผู้ มีพืน้ ภ.บ. รับอตัราเงินเดือนตามข้อ 14.2

7 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเภสชัวิทยา

8 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เภสชัศาสตร์สงัคมและการบริหาร สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเภสชัศาสตร์สงัคมและการบริหาร

9 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิจยัและพฒันาเภสชัภณัฑ์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางวิจยัและพฒันาเภสชัภณัฑ์

คณะเภสัชศาสตร์

มข. 15



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการพฒันาสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันาสงัคม ทางการจดัการพฒันาสงัคม

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย
3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเยอรมนั สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาเยอรมนั

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางสารนิเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศศาสตร์

เดิมช่ือสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ-

สารนิเทศศาสตร์

6 ประกาศนียบตัรบณัฑิต อาสาสมคัรพฒันาชนบท สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชนบท                                    

ทางอาสาสมคัรพฒันาชนบท

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชมุชน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชมุชน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มข. 16



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสนเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสนเทศศาสตร์

เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางบรรณารักษศาสตร์                               

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

เดิมช่ือสาขาบรรณารักษศาสตร์และ

สนเทศศาสตร์

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาฝร่ังเศส

11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา

ทางปรัชญา

12 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สงัคมวิทยาการพฒันา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสงัคมวิทยา ทางสงัคมวิทยาการพฒันา

13 ปริญญาการจดัการการพฒันาชนบท

มหาบณัฑิต

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชมุชน

ทางการจดัการการพฒันาชนบท

หลกัสตูรนานาชาติ

14 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการพฒันา สาขาวิชาการจดัการ 

ทางการบริหารการพฒันา

มข. 17



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางสารนิเทศศาสตร์ 

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

16 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางพฒันาสงัคม

17 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฏบีณัฑิต พฒันศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางสงัคมวิทยา ทางพฒันศาสตร์

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงิน

เดิมอยู่ในคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบญัชี

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการ ทางการจดัการการโรงแรมและ

การทอ่งเที่ยว

5 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

มข. 18



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

7 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

8 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา  ทางจลุชีววิทยา

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางสิ่งแวดล้อม  ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เดิมช่ือสาขาวิชานิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม

4 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางสิ่งแวดล้อม ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์

มข. 19



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การรับรู้จากระยะไกลและระบบ-

สารสนเทศภมิูศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางการรับรู้จากระยะไกลและระบบ-

สารสนเทศภมิูศาสตร์

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางสิ่งแวดล้อม ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

8 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี

9 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา

10 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสิกส์

มข. 20



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเกษตร

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ทางคอมพิวเตอร์

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางสิ่งแวดล้อม

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคมี

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมดินและน า้ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมดินและน า้

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางสิ่งแวดล้อม
14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เคร่ืองจกัรกลเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางเคร่ืองจกัรกลเกษตร

16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

เดิมช่ือหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 

(วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ)
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ

18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา หมวดวิศวกรรมโครงสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา หมวดวิศวกรรมทรัพยากร

แหลง่น า้

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

20 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมทรัพยากรแหลง่น า้ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา   

ทางวิศวกรรมทรัพยากรแหลง่น า้

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

2 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต การประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการประถมศกึษา

3 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต การมธัยมศกึษา วิชาเอกการสอน

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการมธัยมศกึษา

ทางการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

มข. 23



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต การสอนสงัคมศกึษาระดบัมธัยมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการสอนสงัคมศกึษาระดบัมธัยมศกึษา

5 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางพลศกึษา

6 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ศิลปศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางศิลปศกึษา  ทางศิลปกรรม

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

7 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต สงัคมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางสงัคมศกึษา

8 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การแนะแนวและให้ค าปรึกษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการแนะแนวและให้ค าปรึกษา

9 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการบริหารการศกึษา

10 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการประถมศกึษา

11 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การวดัผลและประเมินผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการวดัผลการศกึษา 

ทางการวดัและประเมินผลการศกึษา
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางจิตวิทยา  ทางจิตวิทยาการศกึษา

13 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางโสตทศันศกึษา  ทางเทคโนโลยีการศกึษา

14 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางพลศกึษา

15 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต พฒันศกึษาศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางพฒันศกึษาศาสตร์

16 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์ศกึษา

17 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางหลกัสตูรและการสอน

18 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สงัคมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางสงัคมศกึษา

19 ปริญญาศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการบริหารการศกึษา

20 ปริญญาศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางหลกัสตูรและการสอน
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

2 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

1 ปริญญาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ หลกัสตูร 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(สาธารณสขุศาสตร์)

วิทยาศาสตร์สขุาภบิาล สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ   ทางสิ่งแวดล้อม 

ทางวิทยาศาสตร์สขุาภบิาล

2 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ เปลี่ยนช่ือสาขาวิชาเป็นสาธารณสขุศาสตร์

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต 

(สาธารณสขุศาสตร์)

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางอาชีวอนามยัและความปลอดภยั

5 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี และหลกัสตูร 4 ปีเทยีบเข้า

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต ชีวสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางชีวสถิติ

หลกัสตูร 2 ปี /  รับหลายพืน้ฐาน

7 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต อนามยัสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางอนามยัสิ่งแวดล้อม

8 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

9 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางการบริหารสาธารณสขุ

10 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต โภชนาการชมุชน สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางการอาหาร    ทางโภชนาการชมุชน

11 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต สาธารณสขุศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การจดัการและการประเมินโครงการ สาขาวิชาการจดัการ 

ทางการจดัการและการประเมินโครงการ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา   ทางชีวเวชศาสตร์

รับหลายพืน้ฐาน

3 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต ชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา   ทางชีวเวชศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ประติมากรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปกรรม   ทางประติมากรรม

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางออกแบบนิเทศศิลป์

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ดนตรีสากล สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ 

ทางดนตรี ทางดริุยางคศิลป์ ทางดนตรีสากล

4 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต จิตรกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปกรรม  ทางจิตรกรรม

5 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ดนตรีไทย สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ 

ทางดนตรี ทางดริุยางคศิลป์ ทางดนตรีไทย

คณะศิลปกรรมศาสตร์

มข. 28


