
1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
                                    มีคณะวิชาทั้งหมด  24  คณะ  คือ   คณะครุศาสตร  คณะจิตวิทยา   คณะทันตแพทยศาสตร   คณะนิติศาสตร   คณะนิเทศศาสตร   คณะพยาบาลศาสตร
             คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี   คณะแพทยศาสตร   คณะเภสัชศาสตร   คณะรัฐศาสตร   คณะวิทยาศาสตร   คณะวิทยาศาสตรการกีฬา / สํานักวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา

             บัณฑิตวิทยาลัย   วิทยาลัยประชากรศาสตร   วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี   วิทยาลัยการสาธารณสุข   สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย    

                                    5. ประกาศนียบัตรผดุงครรภ  หลักสูตรไมนอยกวา 1/2 ป ตอจากอนุปริญญา ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  7,130  บาท
                                    6. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,630  บาท
                                    7. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3   ขั้น  8,360  บาท

                                    การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตางๆ ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีดังนี้
                                    1. ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.1  ขั้น  4,880  บาท

                                    3. อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน 
                                    2. ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาล หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.1  ขั้น  5,530  บาท

                                         ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  6,220  บาท
                                    4. อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  6,820  บาท

                                    8. ประกาศนียบัตรบัณฑิต/ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3 ขั้น  8,360  บาท
                                    9. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี (5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3   ขั้น  9,100  บาท
                                  10. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  9,320  บาท
                                  11. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  10,250  บาท
                                  12. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการอุดมศึกษา หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาโท ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  10,250  บ
                                  13. ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (สําหรับผูสําเร็จการศึกษา พ.ศ.2536 เปนตนไป) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                                        ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  9,790  บาท

             คณะวิศวกรรมศาสตร   คณะศิลปกรรมศาสตร   คณะเศรษฐศาสตร   คณะสถาปตยกรรมศาสตร   คณะสหเวชศาสตร   คณะสัตวแพทยศาสตร   คณะอักษรศาสตร    
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                                        ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  9,790  บาท

                                  16. ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท
                                  17. ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สําหรับผูสําเร็จการศึกษา พ.ศ.2544 เปนตนไป) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

                                  14. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 

                                        ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  9,790  บาท
                                  18. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจาก พ.บ., ท.บ. + ใบประกอบฯ ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา

                                  19. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจาก ท.บ. + ปฏิบัติงาน 1 ป ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
                                       อันดับ  ท.4   ขั้น  10,250  บาท

                                       อันดับ  ท.4  ขั้น  10,250  บาท

                                  21. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
                                        21.1 ผูมีพื้นความรู วท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  9,320  บาท

                                  20. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและบริหาร หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
                                        20.1 ผูมีพื้นความรู วท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  9,320  บาท
                                        20.2 ผูมีพื้นความรู ภ.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  9,790  บาท

                                        21.2 ผูมีพื้นความรู พ.บ./ท.บ. (หลักสูตรเดิม) /สพ.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  10,250  บาท
                                        21.3 ผูมีพื้นความรู พ.บ. + ใบอนุญาตฯ และ ท.บ. (หลักสูตรใหม) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  10,710  บาท
                                  22. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
                                        22.1 ผูมีพื้นความรู วท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  9,320  บาท

                                  15 ปริญญาเภสัชบริบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,320  บาท

                                        22.2 ผูมีพื้นความรู ภ.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  9,790  บาท
                                        22.3 ผูมีพื้นความรู พ.บ./ท.บ. (หลักสูตรเดิม) /สพ.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  10,250  บาท
                                        22.4 ผูมีพื้นความรู พ.บ. + ใบอนุญาตฯ ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  10,710  บาท
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                                   26. ปริญญาเอก หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโท ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.5   ขั้น  12,600  บาท

                                   25. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจาก พ.บ.+ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 
                                   24. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจาก ท.ม. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น 11,180  บาท

                                         ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น 10,710 บาท

                                   23. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจาก สพ.บ. (หลักสูตรเดิม) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น 10,250 บาท
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษา, การศึกษานอกระบบโรงเรียน เอกคู 15 วิชาเอก

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย การศึกษา, การศึกษาปฐมวัย เอกเดี่ยว

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา การศึกษา, ดนตรี, ดนตรีศึกษา เอกเดี่ยว

4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ธุรกิจศึกษา การศึกษา, บริหารธุรกิจ, ธุรกิจศึกษา เอกเดี่ยว

5 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ประถมศึกษา การศึกษา, ประถมศึกษา เอกเดี่ยว

6 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต มัธยมศึกษา การศึกษา, มัธยมศึกษา เอกเดี่ยว 6 วิชาเอก และ เอกคู 14 วิชาเอก

7 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา การศึกษา, ศิลปศึกษา เอกเดี่ยว

8 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษเปน-
ภาษาตางประเทศ

การศึกษา, มนุษยศาสตร,
การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

9 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนศึกษา การศึกษา, พัฒนศึกษา

10 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน การศึกษา, หลักสูตรและการสอน

11 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง การจัดการอุดมศึกษา การศึกษา, การจัดการอุดมศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาโท

12 ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การวัดและประเมินผลการศึกษา การศึกษา, การวัดและประเมินผลการศึกษา

13 ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษา, การศึกษานอกระบบโรงเรียน

14 ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย การศึกษา, การศึกษาปฐมวัย

15 ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต พัฒนศึกษา การศึกษา, พัฒนศึกษา

คณะครุศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
16 ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา การศึกษา, วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา

17 ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรและการสอน การศึกษา, หลักสูตรและการสอน

18 ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต อุดมศึกษา การศึกษา, อุดมศึกษา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา จิตวิทยา

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ จิตวิทยา, จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

3 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต จิตวิทยา จิตวิทยา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรการแพทย เปนปริญญาในหลักสูตร พ.บ.และ
ท.บ. ตั้งแตป 2538 เปนตนไป

2 ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก ทันตแพทยศาสตร หลักสูตร 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ปริทันตวิทยา ทันตแพทยศาสตร, ปริทันตวิทยา หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ.

4 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

รังสีวทิยา รังสีวิทยา หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ.

5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง บูรณะชองปากและใบหนา ทันตแพทยศาสตร, บูรณะชองปากและใบหนา หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.ม.

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมทั่วไป ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมทั่วไป หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 2 ป ตอจาก ท.บ.

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมบดเคี้ยว ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมบดเคี้ยว หลักสูตร 2 ป ตอจาก ท.บ.

คณะจิตวิทยา

คณะทันตแพทยศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมหัตถการ หลักสูตร 2 ป ตอจาก ท.บ.

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริทันตศาสตร ทันตแพทยศาสตร, ปริทันตศาสตร หลักสูตร 2 ป ตอจาก ท.บ.

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเอนโดดอนต ทันตแพทยศาสตร, วิทยาเอนโดดอนต หลักสูตร 2 ป ตอจาก ท.บ.

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เวชศาสตรชองปาก ทันตแพทยศาสตร, เวชศาสตรชองปาก หลักสูตร 2 ป ตอจาก ท.บ.

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตแพทยศาสตร, 
ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

หลักสูตร 2 ป ตอจาก ท.บ.

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก กฎหมาย

2 ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายธุรกิจ กฎหมาย, กฎหมายธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมาย, กฎหมายเศรษฐกิจ

4 ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต นิติศาสตร กฎหมาย

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรพัฒนาการ นิเทศศาสตร, นิเทศศาสตรพัฒนาการ

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก นิเทศศาสตร

3 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต วารสารสนเทศ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน, วารสารสนเทศ เดิมชื่อสาขาวิชาการหนังสือพิมพ

4 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การโฆษณา นิเทศศาสตร, การโฆษณา

5 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต วาทวิทยา นิเทศศาสตร, วาทวิทยา

6 ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร นิเทศศาสตร

คณะนิเทศศาสตร

คณะนิติศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก การพยาบาล หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การพยาบาล, 
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาลศาสตร การพยาบาล, พยาบาลศาสตร

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การจัดการ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ, การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด,

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การธนาคารและการเงิน บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การธนาคารและการเงิน

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี หลักสูตรนานาชาติ

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางการจัดการ บริหารธุรกิจ, ระบบสารสนเทศทางการจัดการ

7 ปริญญาบัญชีบัณฑิต การบัญชี การบัญชี

8 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ

9 ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก การบัญชี เดิมชื่อปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบัญชีการเงิน และ
สาขาวิชาบัญชีบริหาร

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาซอฟตแวรดานธุรกิจ การพัฒนาซอฟตแวรดานธุรกิจ

คณะพยาบาลศาสตร

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
11 ปริญญาสถิติศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สถิติ

12 ปริญญาบัญชีดุษฏีบัณฑิต การบัญชี การบัญชี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรการแพทย เปนปริญญาในหลักสูตร พ.บ.
และ ท.บ. ตั้งแตป 2538 เปนตนไป

2 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก แพทยศาสตร

3 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

กุมารเวชศาสตร กุมารเวชศาสตร พ.บ. + ใบอนุญาต + 1 ป

4 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

จักษุวิทยา จักษุวิทยา พ.บ. + ใบอนุญาต + 1 ป

5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

จิตเวชศาสตร จิตเวชศาสตร พ.บ. + ใบอนุญาต + 1 ป

6 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

รังสีวิทยา รังสีวิทยา พ.บ. + ใบอนุญาต + 1 ป

7 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

วิสัญญีวิทยา วสิัญญีวิทยา พ.บ. + ใบอนุญาต + 1 ป

8 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

เวชศาสตรชองปาก เวชศาสตรชองปาก พ.บ. + ใบอนุญาต + 1 ป

9 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา พ.บ. + ใบอนุญาต + 1 ป

คณะแพทยศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
10 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-

วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
อายุรศาสตร อายุรศาสตร พ.บ. + ใบอนุญาต + 1 ป

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาสุขภาพ การพัฒนาสุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ / รับหลายพื้นฐาน

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร, กุมารเวชศาสตร พ.บ. + ใบอนุญาต + 2 ป

13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตเวชศาสตร แพทยศาสตร, จิตเวชศาสตร พ.บ. + ใบอนุญาต + 2 ป

14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฉายาเวชศาสตร ฉายาเวชศาสตร รับหลายพื้นฐาน

15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรการแพทย รับหลายพื้นฐาน

16 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เวชศาสตรชุมชน เวชศาสตรชุมชน

1 ปริญญาเภสัชบริบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก เภสัชศาสตร หลักสูตร 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตร เภสัชศาสตร หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรม เภสัชศาสตร, เภสัชกรรม หลักสูตร 2 ป + ภ.บ.

4 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมคลินิก เภสัชศาสตร, เภสัชกรรมคลินิก หลักสูตร 2 ป + ภ.บ.

5 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเคมี เภสัชศาสตร, เภสัชเคมี หลักสูตร 2 ป + ภ.บ.

6 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวิทยา เภสัชศาสตร, เภสัชวิทยา หลักสูตร 2 ป + ภ.บ.

7 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเวท เภสัชศาสตร, เภสัชเวท หลักสูตร 2 ป + ภ.บ.

8 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สรีรวิทยา เภสัชศาสตร, สรีรวิทยา หลักสูตร 2 ป + ภ.บ.

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีเภสัชกรรม เทคโนโลยีเภสัชกรรม หลักสูตรนานาชาติ / หลักสูตร 2 ป + ภ.บ.

คณะเภสัชศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวิทยา เภสัชศาสตร, เภสัชวิทยา หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี

สาขาวิทยาศาสตรดานสุขภาพชีวภาพ / เคมี
11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร เภสัชศาสตร,

เภสัชวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร
หลักสูตร 2 ป + สพ.บ.

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชศาสตรสังคมและบริหาร เภสัชศาสตร, 
เภสัชศาสตรสังคมและบริหาร

หลักสูตรนานาชาติ / รับหลายพื้นฐาน

13 ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริบาลทางเภสัชกรรม เภสัชศาสตร, การบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรนานาชาติ

14 ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต เภสัชกรรม เภสัชศาสตร, เภสัชกรรม

15 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ เภสัชศาสตร,
เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ

16 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เภสัชเวท เภสัชศาสตร, เภสัชเวท

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บริหารรัฐกิจ การบริหาร, บริหารรัฐกิจ, รัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง รัฐศาสตร, การปกครอง

3 ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตร รัฐศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ การพัฒนาซอฟแวร คอมพิวเตอร, การพัฒนาซอฟแวร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี เคมี

คณะรัฐศาสตร

คณะวิทยาศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีวิศวกรรม เคมี, เคมีวิศวกรรม

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีวเคมี ชีววิทยา, ชีวเคมี

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ เดิมชื่อสาขาวิทยาศาสตรทางภาพถายและ-
เทคโนโลยีทางการพิมพ

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีทางอาหาร การอาหาร, เทคโนโลยีทางอาหาร

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ธรณีวิทยา ธรณีวิทยา

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พฤกษศาสตร ชีววิทยา, พฤกษศาสตร

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พันธุศาสตร ชีววิทยา, พันธุศาสตร

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วัสดุศาสตร วัสดุศาสตร

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร

16 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไป วิทยาศาสตรทั่วไป

17 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทางทะเล ชีววิทยา, วิทยาศาสตรทางทะเล

18 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตววิทยา ชีววิทยา, สัตววิทยา

19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, การจัดการสิ่งแวดลอม หลักสูตรนานาชาติ

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี เคมี

22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีเทคนิค เคมี, เคมีเทคนิค

23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมี เคมี, ชีวเคมี หลักสูตร 2 ป / รับหลายพื้นฐาน

24 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมีทางการแพทย วิทยาศาสตรการแพทย
ชีวเคมี, ชีวเคมีทางการแพทย

25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ

26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปรสิตวิทยาทางการแพทย ชีววิทยา, ปรสิตวิทยาทางการแพทย รับหลายพื้นฐาน

27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พฤกษศาสตร ชีววิทยา, พฤกษศาสตร

28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส

29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มาตรวิทยา มาตรวิทยา

30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โรคสัตวน้ํา สัตวบาล, โรคสัตวน้ํา

31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โลกศาสตร โลกศาสตร, ภูมิศาสตร

32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร การอาหาร, วิทยาศาสตรการอาหาร,
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาหารสัตว สัตวบาล, อาหารสัตว

34 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร

35 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เคมี เคมี

36 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เคมีเทคนิค เคมี, เคมีเทคนิค
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
37 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยาทางการแพทย วิทยาศาสตรการแพทย,

จุลชีววิทยาทางการแพทย
38 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมี เคมี, ชีวเคมี

39 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ชีวเวชเคมี ชีวเวชเคมี

40 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรมหโมเลกุล วิทยาศาสตรมหโมเลกุล

41 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬา พลศึกษา, วิทยาศาสตรการกีฬา

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศิวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมทรัพยากรธรณี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมทรัพยากรธรณี

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมปโตรเลียม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมปโตรเลียม

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมยานยนต วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมยานยนต

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเรือ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเรือ

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโลหการและวัสดุ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโลหการ,
วิศวกรรมโลหการและวัสดุ

เดิมชื่อปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา / สํานักวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสํารวจ วิสวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา,

วิศวกรรมสํารวจ
10 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมความปลอดภัย

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระบบสารสนเทศปริภูมิทางวิศวกรรม ระบบสารสนเทศปริภูมิทางวิศวกรรม

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมซอฟแวร วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,
วิศวกรรมซอฟแวร

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการทางวิศวกรรม วิศวกรรมศาสตร, การจัดการทางวิศวกรรม

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมปโตรเลียม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมปโตรเลียม หลักสูตรนานาชาติ

16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมระบบการผลิต วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหกรรม,
วิศวกรรมระบบการผลิต

18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเหมืองแร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเหมืองแร

19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

20 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

21 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

22 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

23 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโลหการ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
24 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตร, สิ่งแวดลอม,

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
25 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต นฤมิตศิลป ศิลปประยุกต, นฤมิตศิลป

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การประพันธเพลง ศิลปศาสตร, การประพันธเพลง

3 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต นาฏยศิลปไทย นาฏศิลป, นาฏยศิลปไทย

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรสาธารณสุข เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรสาธารณสุข หลักสูตรภาษาอังกฤษ

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรแรงงานและ-
การจัดการทรัพยากรมนุษย

เศรษฐศาสตร, 
เศรษฐศาสตรแรงงานและ-
การจัดการทรัพยากรมนุษย

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาภูมิสถาบัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สถาปตยกรรมศาสตร, ภูมิสถาปตยกรรม หลักสูตร 5 ป

2 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรม สถาปตยกรรมศาสตร, สถาปตยกรรม หลักสูตร 5 ป

3 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมไทย สถาปตยกรรมศาสตร, สถาปตยกรรมไทย หลักสูตร 5 ป

4 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมภายใน สถาปตยกรรมศาสตร, สถาปตยกรรมภายใน หลักสูตร 5 ป

คณะศิลปกรรมศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
5 ปริญญาการวางแผนภาคและเมือง-

มหาบัณฑิต
การวางผังชุมชน การวางผังชุมชน

6 ปริญญาการวางแผนภาคและเมือง-
มหาบัณฑิต

การวางผังเมือง การวางผังเมือง

7 ปริญญาการวางแผนภาคและเมือง-
มหาบัณฑิต

การวางแผนภาค การวางแผนภาค 

8 ปริญญาเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต เคหการ สังคมวิทยา, เคหการ

9 ปริญญาภูมิสถาบัตยกรรมศาสตร-
มหาบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก สถาปตยกรรมศาสตร, ภูมิสถาปตยกรรม หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป

10 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตร-
มหาบัณฑิต

การออกแบบชุมชนเมือง การออกแบบชุมชนเมือง หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป

11 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตร-
มหาบัณฑิต

เทคโนโลยีอาคาร สถาปตยกรรมศาสตร, เทคโนโลยีอาคาร หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป

12 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตร-
มหาบัณฑิต

สถาปตยกรรม สถาปตยกรรมศาสตร, สถาปตยกรรม หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป

13 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตร-
มหาบัณฑิต

สถาปตยกรรมไทย สถาปตยกรรมศาสตร, สถาปตยกรรมไทย หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป

14 ปริญญาการวางแผนภาคและเมือง-
ดุษฎีบัณฑิต

การวางแผนภาคและเมือง การวางแผนภาคและเมือง

15 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตร-
ดุษฎีบัณฑิต

สถาปตยกรรม สถาปตยกรรมศาสตร, สถาปตยกรรม
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เวชศาสตรชุมชน เวชศาสตรชุมชน รับหลายพื้นฐาน

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร สัตวบาล, สัตวศาสตร เปนปริญญาในหลักสูตร สพ.บ.
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อายุรศาสตรสัตวปก สัตวแพทยศาสตร, อายุรศาสตรสัตวปก หลักสูตร 2 ป ตอจาก สพ.บ.

3 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สรีรวิทยาการสัตว สรีรวิทยา, สรีรวิทยาการสัตว

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พุทธศาสนศึกษา มนุษยศาสตร, การศาสนา, พุทธศาสนศึกษา

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
อักษรศาสตร, เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต การแปลและการลาม มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
อักษรศาสตร, การแปลและการลาม

4 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
อักษรศาสตร, บรรณารักษศาสตร,
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร

5 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ประวัติศาสตร มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ประวัติศาสตร

6 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ปรัชญา

คณะสหเวชศาสตร

คณะสัตวแพทยศาสตร

คณะอักษรศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
7 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาจีน
8 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาไทย
9 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาบาลีและสันสกฤต มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาบาลีและสันสกฤต
10 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาฝรั่งเศส
11 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาและวรรณคดีญี่ปุน มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาและวรรณคดีญี่ปุน
12 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตร มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาศาสตร
13 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาอังกฤษ
14 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภูมิศาสตร มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

ภูมิศาสตร
15 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต เยอรมัน มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาเยอรมัน
16 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต วรรณคดีเปรียบเทียบ มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

วรรณคดีเปรียบเทียบ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
17 ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาษาไทย มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาไทย
18 ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตร มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาศาสตร
19 ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร

20 ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาสุขภาพ การพัฒนาสุขภาพ รับหลายพื้นฐาน

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเวชเคมี เคมี, ชีวเวชเคมี

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เพศศาสตร มานุษยวิทยา, สังคมวิทยา, เพศศาสตร สหสาขาวิชา

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวเวชศาสตร อาชีวเวชศาสตร รับหลายพื้นฐาน

5 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต การจัดการสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, การจัดการสิ่งแวดลอม หลักสูตรนานาชาติ

6 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ชีวเวชศาสตร ชีวเวชศาสตร สหสาขาวิชา

7 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรนานาชาติ

8 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ

9 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีเภสัชกรรม เทคโนโลยีเภสัชกรรม หลักสูตรนานาชาติ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ธรณีวิทยา ธรณีวิทยา

11 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปโตรเคมี ปโตรเคมี

บัณฑิตวิทยาลัย
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
12 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส

13 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ

14 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เภสัชวิทยา เภสัชศาสตร, เภสัชวิทยา

15 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เภสัชศาสตรสังคมและบริหาร เภสัชศาสตรสังคมและบริหาร หลักสูตรนานาชาติ

16 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วัสดุศาสตร วัสดุศาสตร

17 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วทิยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรภาษาอังกฤษ

18 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาการสืบพันธุสัตว สัตวศาสตร, วิทยาการสืบพันธุสัตว

19 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ

20 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สหสาขาวิชา

21 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สรีรวิทยา สรีรวิทยา

22 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการทางวัฒนธรรม มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, 
สังคมวิทยา, การจัดการทางวัฒนธรรม

หลักสูจรนานาชาติ / สหสาขาวิชา

23 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนามนุษยและสังคม พัฒนาสังคม, พัฒนาชุมชน,
พัฒนามนุษยและสังคม

สหสาขาวิชา

24 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต ภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ ภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ประชากรศาสตร ประชากรศาสตร

2 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต ประชากรศาสตร ประชากรศาสตร

วิทยาลัยประชากรศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีปโตรเคมี เคมี, เทคโนโลยีปโตรเคมี หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาระบบสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร,
การพัฒนาระบบสาธารณสุข

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร สาธารณสุขศาสตร หลักสูตรนานาชาติ

1 ประกาศนียบัตรผดุงครรภ ไมระบุสาขาวิชาเอก ผดุงครรภ หลักสูตร 1/2ป ตอจากอนุปริญญา

2 ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ไมระบุสาขาวิชาเอก ผูชวยพยาบาล หลักสูตร 1 ป ตอจาก ม.ตน

3 ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ไมระบุสาขาวิชาเอก ผูชวยพยาบาล หลักสูตร 1 ป ตอจาก ม.ตน

4 ประกาศนียบัตรพยาบาล-
ผดุงครรภและอนามัย

ไมระบุสาขาวิชาเอก พยาบาลผดุงครรภและอนามัย หลักสูตร 4 ป ตอจาก ม.ตน

5 ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาล ไมระบุสาขาวิชาเอก พยาบาล หลักสูตร 3 ป ตอจาก ม.ตน

6 อนุปริญญาเคมีปฏิบัติ ไมระบุสาขาวิชาเอก เคมีปฏิบัติ หลักสูตร 3 ป ตอจาก ม.ปลาย
เดิมชื่อประกาศนียบัตรเคมีปฏิบัติ

7 อนุปริญญาพยาบาลและอนามัย ไมระบุสาขาวิชาเอก พยาบาลและอนามัย หลักสูตร 3 ป ตอจาก ม.ปลาย

วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

วิทยาลัยสาธารณสุข

สถาบันสมทบ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
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