
9.   มหาวิทยาลัยนเรศวร

                                มีคณะวชิาทัง้หมด   15   คณะ   คอื     คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม   (เดมิช่ือคณะเกษตรศาสตร์)

     คณะทนัตแพทยศาสตร์      คณะพยาบาลศาสตร์      คณะแพทยศาสตร์      คณะเภสชัศาสตร์      คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

     (ปัจจบุนัแยกเป็นคณะมนษุยศาสตร์และคณะสงัคมศาสตร์)     คณะมนษุยศาสตร์     คณะวทิยาศาสตร์     คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์

     คณะวศิวกรรมศาสตร์     คณะศกึษาศาสตร์     คณะสหเวชศาสตร์     คณะสงัคมศาสตร์     คณะสาธารณสขุศาสตร์     และบณัฑิตวทิยาลยั

                                การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยันเรศวร   มีดงันี ้                        

                                1.  ประกาศนียบตัรผู้ช่วยทนัตแพทย์  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 1  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืน

                                      ไมส่งูกวา่  5,760  บาท

                                2.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  7,940  บาท

                                3.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  5  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 8,700  บาท

                                4.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  1  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 8,700  บาท

                                5.  ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาบริบาลเภสชักรรม  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  6  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  

                                      ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  9,700  บาท

                                6.  ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  

                                      ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  10,190  บาท
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                                7.  ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  

                                      ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  10,190  บาท

                                8.  ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  1  ปี ตอ่จากปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต

                                      และได้รับใบอนญุาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  10,660  บาท

                                9.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  9,700  บาท

                              10.  ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต หรือ ปริญญาโท หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (5 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่

                                       10,660  บาท

                              11.  ปริญญาเอก หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท หรือ หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 5 ปี ตอ่จากปริญญาตรี ได้รับอตัราเงินเดอืน

                                      ไมส่งูกวา่  13,110  บาท
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร  สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร 

ทางอตุสาหกรรมเกษตร

เดิมอยู่คณะเกษตรศาสตร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

พืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางพืชศาสตร์

เดิมอยู่คณะเกษตรศาสตร์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการประมง

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

ทางอตุสาหกรรมเกษตร

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการทรัพยากรธรรมชาต-ิ

และสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทางการจดัการทรัพยากรธรรมชาต-ิ

และสิ่งแวดล้อม 

ทางสิ่งแวดล้อม

คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม  (เดมิช่ือคณะเกษตรศาสตร์)
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร  สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร 

ทางอตุสาหกรรมเกษตร

1 ประกาศนียบตัรผู้ชว่ยทนัตแพทย์ ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

ทางผู้ชว่ยทนัตแพทย์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

2 ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

ทางทนัตแพทยศาสตร์

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการบริหารการพยาบาล

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต พยาบาลศกึษา สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ 

ทางพยาบาลศกึษา

คณะทนัตแพทยศาสตร์  

 คณะพยาบาลศาสตร์  
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร  สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

เวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ 

ทางเวชศาสตร์ครอบครัว

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก พ.บ.+ใบประกอบฯ

2 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ 

3 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ (เดิมอยู่คณะวิทยาศาสตร์)

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

5 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ระบบและนโยบายสขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางระบบและนโยบายสขุภาพ

หลกัสตูรนานาชาติ

1* ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

2 ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต บริบาลเภสชักรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

ทางบริบาลเภสชักรรม

หลกัสตูร 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

3 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชักรรมชมุชน สาขาวิชาเภสชัศาสตร์  

ทางเภสชักรรมชมุชน

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

4 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก ภ.บ.

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก วท.บ.

คณะแพทยศาสตร์ 

คณะเภสัชศาสตร์  
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร  สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง

หลกัสตูรนานาชาติ

7 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร์ 

2 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางการประชาสมัพนัธ์    ทางสื่อสารมวลชน

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจดัการธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจการท่องเทีย่ว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจดัการธุรกิจการท่องเทีย่ว

หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี                          

                 

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การท่องเทีย่ว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการท่องเทีย่ว

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

8 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (ปัจจบุนัแยกเป็นคณะมนษุยศาสตร์และคณะสงัคมศาสตร์)
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร  สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางภมิูศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534 

(เดิมอยู่คณะวิทยาศาสตร์)

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การออกแบบบรรจภุณัฑ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

ทางการออกแบบบรรจภุณัฑ์

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวิทยา ทางจิตวิทยา 

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดริุยางคศาสตร์ไทย สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์

ทางการดนตรี   ทางดริุยางคศิลป์  

ทางดริุยางคศาสตร์ไทย

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางนาฏศิลป์ไทย   ทางนาฏศิลป์

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี 

ทางประวตัิศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534
15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต พฒันาสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสงัคมวิทยา   ทางพฒันาสงัคม

ทางพฒันาชมุชน

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาญ่ีปุ่ น
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร  สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  

ทางภาษาไทย

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาศาสตร์

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาองักฤษ

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534
20 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาชาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

21 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

22 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

23 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ไทยคดีศกึษา เน้นสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางไทยคดีศกึษา

24 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาองักฤษ

25 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาไทย

26 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ทางกฎหมายธุรกิจระหวา่งประเทศ

มน. 8



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร  สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
27 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการโรงแรมและ-

การท่องเทีย่วนานาชาติ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการโรงแรมและการท่องเทีย่วนานาชาติ

28 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี 

ทางประวตัิศาสตร์

29 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทาง

พฒันาสงัคม   ทางพฒันาชมุชน

ทางสงัคมวิทยา

30 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาไทย

31 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาศาสตร์

32 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรรคดี 

ทางภาษาองักฤษ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต พม่าศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางพม่าศกึษา
2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาจีน

คณะมนุษยศาสตร์ 

มน. 9



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร  สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาชาวิชาภาษา วรรรคดี 

ทางภาษาฝร่ังเศส

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ฝร่ังเศสศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทาง

ฝร่ังเศสศกึษา

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาองักฤษ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กาพภาพ 

ทางเคมี

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา   ทางจลุชีววิทยา

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

ทางชีวเคมี

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

คณะวิทยาศาสตร์ 

มน. 10



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร  สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางสถิติ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ทางเคมี

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางจลุชีววิทยา   ทางชีววิทยา

13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา

14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ

15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พลงังานทดแทน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางพลงังานทดแทน

หลกัสตูรนานาชาติ

มน. 11



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร  สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์ประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์   ทางฟิสิกส์ประยกุต์

17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ   

ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   ทางสิ่งแวดล้อม

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางสถิติ   ทางสถิติประยกุต์

21 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์

22 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

มน. 12



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร  สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางจลุชีววิทยา   ทางชีววิทยา

2 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางจลุชีววิทยา   ทางชีววิทยา

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มน. 13



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร  สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมระบบการผลิตและอตัโนมตัิ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

ทางวิศวกรรมระบบการผลิตและอตัโนมตัิ

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ทางสิ่งแวดล้อม

9 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

1 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต การแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการแนะแนว

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

2 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต การประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการประถมศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

3 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต การวดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการวดัผลการศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

4 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคณิตศาสตร์

5 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต เคมี สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางเคมี
6 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต จิตวิทยาการแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางจิตวิทยาการแนะแนว

คณะศกึษาศาสตร์ 

มน. 14



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร  สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางชีววิทยา

8 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต เทคโนโลยีทางการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางโสตทศันศกึษา   

ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

9 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางพลศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

10 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางฟิสิกส์
11 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภาษาไทย

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

12 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางภาษาองักฤษ

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

13 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

14 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางคณิตศาสตร์   

ทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร  สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-เคมี สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเคมี    ทางวิทยาศาสตร์-เคมี

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

16 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางชีววิทยา   ทางวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

17 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์ทัว่ไป

18 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางฟิสิกส์   ทางวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์

19 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต สงัคมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางสงัคมศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.

วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

20 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต อตุสาหกรรมศิลป์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางอตุสาหกรรมศิลป์

                        

21 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต อตุสาหกรรมศิลปศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางอตุสาหกรรมศิลปศกึษา   

ทางอตุสาหกรรมศิลป์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

22 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การจดัการและการประเมินโครงการ สาขาวิชาการจดัการ 

ทางการจดัการและการประเมินโครงการ

23 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอน ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการสอน
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร  สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
24 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการบริหารการศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

25 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การประกนัคณุภาพการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการประกนัคณุภาพการศกึษา

26 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การวดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการวดัผลการศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

27 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การวิจยัและพฒันาการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการวิจยัและพฒันาการศกึษา

28 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคณิตศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

29 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต จิตวิทยาการแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางจิตวิทยาการแนะแนว

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

30 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต จิตวิทยาการแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางจิตวิทยาการแนะแนว    ทางจิตวิทยา

31 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา

ทางโสตทศันศกึษา

32 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภาษาไทย

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร  สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
33 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภาษาองักฤษ

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

34 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์ศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

35 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางหลกัสตูรและการสอน

36 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต อตุสาหกรรมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางอตุสาหกรรมศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตพิษณโุลก เร่ิมใช้ปี 2534

37 ปริญญาการศกึษาดษุฎีบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการบริหารการศกึษา

38 ปริญญาการศกึษาดษุฎีบณัฑิต การวิจยัและประเมินผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการวิจยัและประเมินผลการศกึษา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีหวัใจและทรวงอก สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

ทางเทคโนโลยีหวัใจและทรวงอก

คณะสหเวชศาสตร์ 
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร  สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต รังสีเทคนิค สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

ทางรังสีเทคนิค

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ไทยศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางไทยศกึษา

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สงัคมศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทาง

สงัคมศกึษา

1 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต พลงังานทดแทน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางพลงังานทดแทน

คณะสังคมศาสตร์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

บณัฑิตวิทยาลัย 
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