
                      ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,190  บาท 

            12.  ปริญญาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 9,700  บาท

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

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

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

              9.  ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 9,700  บาท

4.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

              มีคณะวชิาทัง้หมด  16  คณะ  คอื  คณะเกษตรศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย์  คณะทนัตแพทยศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ  คณะมนษุยศาสตร์  

คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  คณะเภสชัศาสตร์  คณะวจิิตรศลิป์  คณะวทิยาศาสตร์  คณะวศิวกรรมศาสตร์  คณะศกึษาศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์

คณะสงัคมศาสตร์ คณะสตัวแพทยศาสตร์  และคณะอตุสาหกรรมเกษตร

              การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  มีดงันี ้

              1.  ประกาศนียบตัรพนกังานห้องปฏิบตักิารชนัสตูรโรค หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 5,760 บาท 

              4.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 7,940  บาท
              5.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 8,700  บาท

              2.  ประกาศนียบตัรพนกังานเวชกรรมฟืน้ฟ ู หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 6,470  บาท
              3.  ประกาศนียบตัรพนกังานเซลวทิยา  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 6,470  บาท

              8.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (5 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,660  บาท

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

มช.  1 



            13.  ปริญญาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต  (ส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษาปีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป) หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 
                    ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,190  บาท

            15.  ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,660 บาท
            14.  ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ประสบการณ์ 1 ปี ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,660 บาท

            16.  ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากผู้ มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืน   ดงันี ้

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

                    16.1  ผู้ มีพืน้ความรู้  วท.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 9,700  บาท
                    16.2  ผู้ มีพืน้ความรู้  ภ.บ. (หลกัสตูร 5 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,190  บาท
                    16.3  ผู้ มีพืน้ความรู้  ท.บ./พ.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,660  บาท
                    16.4  ผู้ มีพืน้ความรู้  พ.บ. + ใบอนญุาตฯ ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  11,140  บาท
              17.  ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาทนัตกรรมจดัฟัน หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จาก ท.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 11,140  บาท

มช.  2 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางพืชสวน

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การถนอมผลิตภณัฑ์เกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการอาหาร ทางการถนอมผลิตภณัฑ์เกษตร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการอาหาร 

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การสอนวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการสอนวิชาเกษตรศาสตร์
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

เศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร

คณะเกษตรศาสตร์

มช.  3 



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

ทางพืชไร่

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

พืชไร่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางพืชไร่

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางพืชสวน

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

การถนอมผลิตภณัฑ์อาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการอาหาร   ทางการถนอมผลิตภณัฑ์อาหาร

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

สง่เสริมและเผยแพร่การเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

ทางสง่เสริมและเผยแพร่การเกษตร

                                                                                                                              

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

โรคพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางโรคพืช

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

กีฏวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางกีฏวิทยา

16 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

สตัวบาล สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางสตัวศาสตร์ ทางสตัวบาล

17 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

พืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางพฤกษศาสตร์   ทางพืชศาสตร์

มช.  4 



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

(เกษตรศาสตร์)

ปฐพีศาสตร์และอนรัุกษ์ศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางปฐพีวิทยา  ทางปฐพีศาสตร์และอนรัุกษ์

ศาสตร์19 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิตทาง

เกษตรศาสตร์

สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางสตัวศาสตร์

เดิมช่ือวิทยาศาสตรบณัฑิตทางเกษตรศาสตร์  

สาขาสตัวบาล

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการหลงัการเก็บเก่ียว สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางวิทยาการหลงัการเก็บเก่ียว

21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการอาหาร   ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร

23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

ปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางปฐพีศาสตร์

เดิมช่ือปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

ทางเกษตรศาสตร์

24 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

สง่เสริมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางสง่เสริมการเกษตร

25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร 

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มช.  5 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการหลงัการเก็บเก่ียว สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางวิทยาการหลงัการเก็บเก่ียว
27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต โรคพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางโรคพืช

28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เกษตรศาสตร์เชิงระบบ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางเกษตรศาสตร์เชิงระบบ

หลกัสตูรนานาชาติ

29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตทาง

เกษตรศาสตร์

สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางสตัวศาสตร์

30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตทาง

เกษตรศาสตร์

กีฏวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางกีฏวิทยา

31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตทาง

เกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์เชิงระบบ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางเกษตรศาสตร์เชิงระบบ

32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตทาง

เกษตรศาสตร์

ปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางปฐพีศาสตร์

33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตทาง

เกษตรศาสตร์

พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางพืชสวน

34 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

พืชไร่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางพืชไร่

มช.  6 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
35 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

สง่เสริมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางสง่เสริมการเกษตร

36 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

สง่เสริมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางสง่เสริมการเกษตร

37 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต พืชไร่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางพืชไร่

38 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางพืชสวน

39 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ทนัตกรรมทัว่ไป สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมทัว่ไป

  2 * ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

  3 * ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์
4 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ทนัตกรรมส าหรับเด็ก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

ทางทนัตกรรมส าหรับเด็ก

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

คณะทนัตแพทยศาสตร์

มช.  7 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง-

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ศลัยศาสตร์ช่องปากและ-

แม็กซิลโลเฟเชียล

สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

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

  6 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลินิก

ทนัตกรรมประดิษฐ์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

ทางทนัตกรรมประดิษฐ์

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

7 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

วิทยาเอนโดดอนต์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

ทางวิทยาเอนโดดอนต์

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

 8 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

ปริทนัตวิทยา สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

ทางปริทนัตวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ + 

ประสบการณ์ 1 ปี

 7 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

ทนัตกรรมทัว่ไป สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

ทางทนัตกรรมทัว่ไป

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ + 

ประสบการณ์ 1 ปี

 8 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

เวชศาสตร์ช่องปาก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์  

ทางเวชศาสตร์ช่องปาก

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ท.บ. + ใบประกอบฯ + 

ประสบการณ์ 1 ปี

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมป้องกัน สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์  

ทางทนัตกรรมป้องกัน

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ปริทนัตวิทยา สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์  

ทางปริทนัตวิทยา

11 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมจดัฟัน สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

ทางทนัตกรรมจดัฟัน

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ท.บ.

มช.  8 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาทนัตแพทยศาสตรดษุฎบีณัฑิต - สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ

13 ปริญญาทนัตแพทยศาสตรดษุฎบีณัฑิต - สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

  1 * ประกาศนียบตัรพนกังานห้องปฏบิตัิการ

ชนัสตูรโรค

- สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางการชนัสตูรโรค

หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

  2 * ประกาศนียบตัรพนกังานเวชกรรมฟืน้ฟู - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางเวชกรรมฟืน้ฟู

3 ประกาศนียบตัรบณัฑิต กายภาพบ าบดัคลินิก สาขาวิชากายภาพบ าบดั

ทางกายภาพบ าบดัคลินิก

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต กิจกรรมบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั 

ทางอาชีวบ าบดั ทางกิจกรรมบ าบดั

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต รังสีเทคนิค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางฟิสิกส์รังสี  ทางรังสีเทคนิค

 8 * ประกาศนียบตัรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ แขนงวิชาโลหติวิทยา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

ทางโลหติวิทยา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

คณะเทคนิคการแพทย์

มช.  9 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
 9 * ประกาศนียบตัรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์

แขนงวิชาจลุทรรศนศาสตร์คลินิก

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

ทางจลุทรรศนศาสตร์คลินิก

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 

ทางพลศกึษา  ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์                                                                  

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง 1 ปี

หลกัสตูรเฉพาะกาล 2540 - 2543

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พยาบาลและผดงุครรภ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

 ทางพยาบาลและผดงุครรภ์

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางพยาบาล
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การพยาบาลสาธารณสขุ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการพยาบาลสาธารณสขุ

เดิมช่ือวิทยาศาสตรบณัฑิต 

(การพยาบาลสาธารณสขุ)

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต 

(การพยาบาลสาธารณสขุ)

- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางพยาบาลสาธารณสขุ

คณะพยาบาลศาสตร์

มช.  10 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลด้านการควบคมุการติดเชือ้ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการพยาบาลด้านการควบคมุการติดเชือ้

9 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลสตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการพยาบาลสตรี
10 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลผู้สงูอายุ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการพยาบาลผู้สงูอายุ

11 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สขุภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางสขุภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

12 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลแมแ่ละเด็ก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการพยาบาลแมแ่ละเด็ก

13 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการบริหารการพยาบาล

14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พยาบาลศาสตร์ (การพยาบาล-

อายรุศาสตร์ และศลัยศาสตร์)

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการพยาบาลอายรุศาสตร์ และศลัยศาสตร์

15 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการบริหารการพยาบาล

16 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

มช.  11 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลอายรุศาสตร์และ-

ศลัยศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

การพยาบาลอายรุศาสตร์และศลัยศาสตร์

เดิมช่ือปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

สาขาพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาล-

อายรุศาสตร์ และศลัยศาสตร์)

18 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลผู้ ใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

การพยาบาลผู้ ใหญ่

เดิมช่ือปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต

สาขาการพยาบาลอายรุศาสตร์และ-

ศลัยศาสตร์

19 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลอาชีวอนามยั สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการพยาบาลอาชีวอนามยั

20 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สขุภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

สขุภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

21 ปริญญาพยาบาลศาสตรดษุฎบีณัฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

22 ปริญญาพยาบาลศาสตรดษุฎบีณัฑิต พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ

  1 * ประกาศนียบตัรพนกังานเซลล์วิทยา - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางพนกังานเซลล์วิทยา  ทางเซลล์วิทยา

  2 * ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาแพทยศาสตร์                                                           

คณะแพทยศาสตร์

มช.  12 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวิทยาศาสตร์-

การแพทย์คลินิก

เวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์ครอบครัว

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

เดิมช่ือสาขาเวชปฏบิตัิทัว่ไป

 4 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

พยาธิวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 

ทางพยาธิวิทยา

หลกัสตูร 1  ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

  5* ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

โสต นาสิก ลาริงช์วิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์  

ทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

หลกัสตูร 1  ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

 6 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

นิติเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 

ทางนิติเวชศาสตร์

หลกัสตูร 1  ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

  7 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

จิตเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 

ทางจิตเวชศาสตร์

หลกัสตูร 1  ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

  8 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

สตูิศาสตร์และนรีเวชวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 

ทางสตูิศาสตร์และนรีเวชวิทยา

หลกัสตูร 1  ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

  9 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

จกัษุวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 

ทางจกัษุวิทยา

หลกัสตูร 1  ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

10 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

เวชปฏบิตัิทัว่ไป สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 

ทางเวชปฏบิตัิทัว่ไป

หลกัสตูร 1  ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

  11 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

ศลัยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 

ทางศลัยศาสตร์

หลกัสตูร 1  ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

มช.  13 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
  12 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

วิสญัญีวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 

ทางวิสญัญีวิทยา

หลกัสตูร 1  ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

  13 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

รังสีวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 

ทางรังสีวิทยา

หลกัสตูร 1  ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

  14 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

กุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 

ทางกุมารเวชศาสตร์

หลกัสตูร 1  ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

  15 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

อายรุศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 

ทางอายรุศาสตร์

หลกัสตูร 1  ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

  16 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

จลุชีววิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 

ทางจลุชีววิทยา

หลกัสตูร 1  ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

  17 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

เวชศาสตร์ฟืน้ฟู สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 

ทางเวชศาสตร์ฟืน้ฟู

หลกัสตูร 1  ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

   18 * ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 

ทางศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

หลกัสตูร 1  ปี ตอ่จาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

  19 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ปรสิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางปรสิตวิทยา

หลกัสตูร 2 ปี (รับหลายพืน้ฐาน * )

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พิษวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางพิษวิทยา

มช.  14 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางฟิสิกส์  ทางฟิสิกส์การแพทย์

(รับหลายพืน้ฐาน * )

  22 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางจลุชีววิทยา

หลกัสตูร 2 ปี (รับหลายพืน้ฐาน * )

  23 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางชีวเคมี

หลกัสตูร 2 ปี (รับหลายพืน้ฐาน * )

  24 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สรีรวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางสรีรวิทยา

หลกัสตูร 2 ปี (รับหลายพืน้ฐาน * )

  25 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

(กายวิภาคศาสตร์)

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางกายวิภาคศาสตร์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี

  26 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต กายวิภาคศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางกายวิภาคศาสตร์

หลกัสตูร 2 ปี (รับหลายพืน้ฐาน * )

  27 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางจลุชีววิทยา

หลกัสตูร 2 ปี (รับหลายพืน้ฐาน * )

  28 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีวเคมี

หลกัสตูร 2 ปี (รับหลายพืน้ฐาน * )

  29 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางเภสชัวิทยา

หลกัสตูร 2 ปี (รับหลายพืน้ฐาน * )

มช.  15 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
  30 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์

ปรสิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางปรสิตวิทยา

หลกัสตูร 2 ปี (รับหลายพืน้ฐาน * )

31 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

32 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

33 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ปรสิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางชีววิทยา ทางจลุชีววิทยา ทางปรสิตวิทยา

34 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางเภสชัวิทยา

  1 * ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางเภสชัวิทยา

หลกัสตูร 2 ปี  (รับหลายพืน้ฐาน * )

  3 * ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีเภสชักรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีเภสชักรรม

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 5 ปี

  4 * ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัเคมี สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางเภสชัเคมี

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 5 ปี

คณะเภสัชศาสตร์

มช.  16 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
  5 * ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชักรรมคลินิก สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางเภสชักรรมคลินิก

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 5 ปี

  6 * ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัเวท สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางเภสชัเวท

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 5 ปี

  7 * ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเภสชักรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางชีวเภสชักรรม

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 5 ปี

 8 * ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีเภสชักรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีเภสชักรรม

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 5 ปี

9 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เภสชัวิทยา สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางเภสชัวิทยา

10 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต - สาขาวิชาการบญัชี

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจดัการอตุสาหกรรมเกษตร

คณะบริหารธุรกิจ

มช.  17 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยา ทางจิตวิทยา

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต พทุธศาสนศกึษา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 

ทางการศาสนา ทางพทุธศาสนศกึษา

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศกึษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางบรรณารักษศาสตร์  ทางสารนิเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศศกึษา

เดิมช่ือสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางสื่อสารมวลชน

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษ์ศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางบรรณารักษ์ศาสตร์

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาญ่ีปุ่ น

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี 

ทางประวตัิศาสตร์

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาไทย 

                                                   

คณะมนุษยศาสตร์

มช.  18 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเยอรมนั สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาเยอรมนั 

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาฝร่ังเศส 

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาองักฤษ 

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางสื่อสารมวลชน

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 

ทางปรัชญา

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บ้านและชมุชน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

ทางบ้านและชมุชน

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 

(บ้านและชมุชน)

- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

ทางบ้านและชมุชน

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 

(ศกึษาศาสตร์)

การสอนวิชาภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภาษาไทย  ทางการสอนวิชาภาษาไทย

มช.  19 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 

(ศกึษาศาสตร์)

การสอนวิชาภาษาปัจจบุนั สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภาษาไทย  ทางการสอนวิชาภาษาปัจจบุนั

18 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ 

ทางการทอ่งเที่ยว

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ ทางจิตวิทยา 

ทางจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาโรงเรียน ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาโรงเรียน

21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาการปรึกษา ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาการปรึกษา เดิมช่ือสาขาวิชาจิตวิทยาโรงเรียน

22 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ 

ทางการจดัการอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว

23 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการมนษุย์กับสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ทางสิ่งแวดล้อม 

ทางการจดัการมนษุย์กับสิ่งแวดล้อม

24 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และ - 

สารนิเทศศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางสารนิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

มช.  20 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
25 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี 

ทางประวตัิศาสตร์

26 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 

ทางปรัชญา

27 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาและวรรณกรรมล้านนา สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาและวรรณกรรมล้านนา

28 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาองักฤษ

1 ปริญญาศิลปบณัฑิต  ศิลปะการถ่ายภาพ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปประยกุต์  ทางศิลปะการถ่ายภาพ

หลกัสตูร 4 ปี

2 ปริญญาศิลปบณัฑิต ศิลปะไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์ ทางศิลปะไทย

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

3 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางมณัฑนศิลป์ ทางการออกแบบ

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

  4 * ปริญญาศิลปบณัฑิต จิตรกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์ ทางจิตรกรรม

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

คณะวิจิตรศิลป์

มช.  21 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
  5 * ปริญญาศิลปบณัฑิต ศิลปไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์ ทางศิลปไทย

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

  6 * ปริญญาศิลปบณัฑิต ประติมากรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์  ทางประติมากรรม

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

7 * ปริญญาศิลปบณัฑิต ภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ศิลปกรรม

 ทางวิจิตรศิลป์ ทางภาพพิมพ์

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

  8 * ปริญญาศิลปบณัฑิต(จิตรกรรม) - สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์ ทางจิตรกรรม

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

  9 * ปริญญาศิลปบณัฑิต(ประติมากรรม) - สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์ 

ทางประติมากรรม

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

  10 * ปริญญาศิลปบณัฑิต(ศิลปะไทย) - สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์ ทางศิลปะไทย

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

  11 * ปริญญาศิลปบณัฑิต(ภาพพิมพ์) - สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์ ทางภาพพิมพ์

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

12 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต ภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปกรรม ทางภาพพิมพ์

  13 * ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

มช.  22 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา ทางจลุชีววิทยา

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี สาขาวิชาวbทยาศาสตร์ชีวภาพ  

ทางชีวเคมี  ทางเคมี    

ทางชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สตัววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางสตัววิทยา ทางชีววิทยา

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี  ทางเคมีอตุสาหกรรม

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ทางฟิสิกส์

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์

มช.  23 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วสัดศุาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางวสัดศุาสตร์

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมีอตุสาหกรรม

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ธรณีวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางธรณีวิทยา

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยาทัว่ไป สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาทัว่ไป

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อญัมณีวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ทางอญัมณีวิทยา

16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์  ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์

17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา

มช.  24 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ

19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ธรณีวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางธรณีวิทยา

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วสัดศุาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางวสัดศุาสตร์

21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การประเมินความเสี่ยงทางด้าน - 

สิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศเขตร้อน

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางสิ่งแวดล้อม ทางการประเมินความเสี่ยง-

ทางด้านสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศเขตร้อน

หลกัสตูรนานาชาติ

23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ธรณีฟิสิกส์ประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ทางธรณีฟิสิกส์ประยกุต์

24 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ทางฟิสิกส์    ทางการสอนฟิสิกส์

25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา 

ทางการสอนชีววิทยา

มช.  25 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  ทางเคมี 

ทางการสอนเคมี

27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์ ทางการสอนคณิตศาสตร์

28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์

29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  

ทางคณิตศาสตร์

30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา

31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ธรณีวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางธรณีวิทยา

32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์ประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์  ทางฟิสิกส์ประยกุต์

33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทางสิ่งแวดล้อม   ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

34 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

มช.  26 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
35 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางสถิติ  ทางสถิติประยกุต์

36 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
37 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์

38 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ทางเคมี

39 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี

หลกัสตูรนานาชาติ

40 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา  ทางจลุชีววิทยา

41 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ทางเคมี  ทางชีวเคมี

42 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา

43 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ธรณีวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ทางธรณีวิทยา

มช.  27 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
44 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ธรณีวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ทางธรณีวิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ

45 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์

หลกัสตูรนานาชาติ

46 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์

47 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต วสัดศุาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางวสัดศุาสตร์

48 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต วสัดศุาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางวสัดศุาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ

49 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

50 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เคมี แขนงวิชาเคมีฟิสิกัล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี  ทางเคมีฟิสิกัล

51 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ธรณีวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ทางธรณีวิทยา

มช.  28 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
52 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ทางฟิสิกส์

53 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา

54 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์

55 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
56 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เคมี แขนงวิชาเคมีวิเคราะห์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ทางเคมี  ทางเคมีวิเคราะห์

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองจกัรกลเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

ทางวิศวกรรมเคร่ืองจกัรกลเกษตร

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มช.  29 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เหมืองแร่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเหมืองแร่   ทางเหมืองแร่

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมสภาวะแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางสิ่งแวดล้อม   ทางวิศวกรรมสภาวะแวดล้อม

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

                                                              

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

                                                              

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สภาวะแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมสภาวะแวดล้อม

ทางสภาวะแวดล้อม

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเหมืองแร่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเหมืองแร่

มช.  30 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต อตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

เดิมช่ือสาขาวิชาวิศวกรรมสภาวะแวดล้อม

17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางวิศวกรรมโยธา

18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมพลงังาน

20 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

มช.  31 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
21 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา

22 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ทางสิ่งแวดล้อม

23 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเหมืองแร่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเหมืองแร่

24 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

25 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

26 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

1 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต เกษตรกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษา ทางเกษตรกรรม

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศิลป์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคหกรรมศิลป์ ทางคหกรรมศาสตร์

เปลี่ยนช่ือเป็นศกึษาศาสตรบณัฑิต

คณะศึกษาศาสตร์

มช.  32 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมศิลป์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางอตุสาหกรรมศิลป์

เปลี่ยนช่ือเป็นศกึษาศาสตรบณัฑิต

4 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษา ทางอตุสาหกรรมศกึษา

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

เดิมช่ือสาขาวิชาอตุสาหกรรม

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต 

(ศกึษาศาสตร์)

พลานามยั  วิชาเอกพลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางพลศกึษา

เปลี่ยนช่ือเป็นศกึษาศาสตรบณัฑิต

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต 

(ศกึษาศาสตร์)

พลานามยั  วิชาเอกสขุศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางสขุศกึษา

เปลี่ยนช่ือเป็นศกึษาศาสตรบณัฑิต

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต 

(ศกึษาศาสตร์)

การสอนวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคณิตศาสตร์ ทางการสอนวิชาคณิตศาสตร์

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต

(ศกึษาศาสตร์)

การศกึษาผู้ ใหญ่ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษาผู้ ใหญ่

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 

(ศกึษาศาสตร์)

ประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางประถมศกึษา

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 

(ศกึษาศาสตร์)

บริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางบริหารการศกึษา

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 

(ศกึษาศาสตร์)

การสอนวิชาภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภาษาไทย  ทางการสอนวิชาภาษาไทย

มช.  33 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 

(ศกึษาศาสตร์)

การสอนวิชาภาษาปัจจบุนั สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการสอนวิชาภาษาปัจจบุนั

13 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคหกรรมศาสตร์

เดิมช่ือศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาคหกรรม

14 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคหกรรมศาสตร์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

15 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางภาษาองักฤษ

16 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์

17 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต เกษตรกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเกษตรกรรม

18 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต สงัคมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางสงัคมศกึษา

19 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภาษาไทย

20 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต คหกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคหกรรม

เดิมช่ือคหกรรมศิลป์

มช.  34 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
21 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางอตุสาหกรรม

เดิมช่ืออตุสาหกรรมศิลป์

22 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางบริหารธุรกิจ

เดิมช่ือธุรกิจศกึษาหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

23 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางพลศกึษา

24 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต สขุศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางสขุศกึษา

25 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต อนบุาลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางอนบุาลศกึษา

เดิมช่ือสาขาวิชาประถมศกึษา 

(อนบุาลศกึษา)

26 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต บริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางบริหารการศกึษา

27 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต การศกึษาผู้ ใหญ่ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษาผู้ ใหญ่

28 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต คหกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคหกรรมศาสตร์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

29 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคณิตศาสตร์

มช.  35 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
30 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภาษาฝร่ังเศส

31 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์

32 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคหกรรมศาสตร์

33 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางประถมศกึษา

34 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางศกึษาศาสตร์ วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางวิชาชีพครู

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

35 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การสื่อสารเพ่ือการพฒันา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

ทางการสื่อสารเพ่ือการพฒันา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

36 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคณิตศาสตร์ศกึษา

37 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาการศกึษาและการแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางจิตวิทยาการศกึษาและการแนะแนว

38 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต อาชีวศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางอาชีวศกึษา

มช.  36 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
39 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการสอนภาษาองักฤษ

40 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนสงัคมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการสอนสงัคมศกึษา

41 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคณิตศาสตร์ศกึษา

                                                                       

42 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการสอนภาษาองักฤษ

43 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการสอนภาษาไทย

44 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การสง่เสริมสขุภาพ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการสง่เสริมสขุภาพ
45 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การวดัผลและประเมินผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการวดัและประเมินผลการศกึษา

46 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การศกึษานอกระบบ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษานอกระบบ

47 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางหลกัสตูรและการสอน

มช.  37 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
48 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการบริหารการศกึษา

49 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์ศกึษา

50 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีทางการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางโสตทศันศกึษา 

ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา

51 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต อาชีวศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางอาชีวศกึษา

52 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต วิจยัและสถิติการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางวิจยัการศกึษา ทางวิจยัและสถิติการศกึษา

53 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต ประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางประถมศกึษา

54 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีทางการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางโสตทศันศกึษา 

ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา

มช.  38 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
55 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต โภชนศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

ทางการอาหารวิทยาศาสตร์การอาหาร

ทางโภชนศาสตร์ศกึษา

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชานิติศาสตร์

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3 ปริญญาบญัชีบณัฑิต - สาขาวิชาการบญัชี

4 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

5 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชารัฐศาสตร์

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสงัคมวิทยาและมนษุยวิทยา

                                                   

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางภมิูศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

มช.  39 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต พฒันาสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสงัคมวิทยา  ทางพฒันาสงัคม

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการบริหาร    ทางการบริหารธุรกิจ

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

ทางการปกครอง

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี

13 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

14 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

15 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

เดิมช่ือรัฐศาสตรบณัฑิต                 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

16 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 

ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหาร

ทางบริหารรัฐกิจ

17 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต การเมืองและการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

ทางการเมืองและการปกครอง

มช.  40 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางภมิูศาสตร์

19 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาสงัคม  ทางสงัคมวิทยา

20 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภมิูภาคศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางภมิูภาคศกึษา

21 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสงัคมวิทยา  ทางการพฒันาสงัคม 

ทางพฒันาชมุชน

22 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาอย่างยัง่ยืน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสงัคมวิทยา  ทางพฒันาสงัคม 

ทางพฒันาชมุชน  ทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน

หลกัสตูรนานาชาติ

23 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์การเมือง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์การเมือง

24 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สตรีศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางมานษุยวิทยา  ทางสตรีศกึษา

25 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลกัสตูรภาษาไทย

26 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลกัสตูรภาษาไทย

มช.  41 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

  1 * ปริญญาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการพฒันาผลิตภณัฑ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการพฒันาผลิตภณัฑ์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพทาง-

อตุสาหกรรมการเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ   ทางอตุสาหกรรมเกษตร

ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางอตุสาหกรรมเกษตร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมกระบวนการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการอาหาร  

ทางวิศวกรรมกระบวนการอาหาร

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการบรรจุ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร 

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์  คณะเภสชัศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอตุสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะสัตวแพทยศาสตร์

มช.  42 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์  คณะเภสชัศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์  และคณะอตุสาหกรรมเกษตร

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การจดัการและการประเมินโครงการ สาขาวิชาการจดัการ 

ทางการจดัการและการประเมินโครงการ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์สขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ

หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการมนษุย์กับสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางสิ่งแวดล้อม 

ทางการจดัการมนษุย์กับสิ่งแวดล้อม

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภมิูภาคศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางภมิูภาคศกึษา

5 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิทยาการหลงัการเก็บเก่ียว สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางวิทยาการหลงัการเก็บเก่ียว

บัณฑิตวิทยาลัย

มช.  43 


