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1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มีคณะวิชาทั้งหมด 24 คณะ คือ คณะครุศาสตร คณะจิตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร คณะนิติศาสตร คณะนิเทศศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรการกีฬา / สํานักวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะสหเวชศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะอักษรศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยประชากรศาสตร วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี วิทยาลัยการสาธารณสุข สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตางๆ ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีดังนี้
1. ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.1 ขั้น 4,880 บาท
2. ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาล หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.1 ขั้น 5,530 บาท
3. อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน
ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.2 ขั้น 6,220 บาท
4. อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.2 ขั้น 6,820 บาท
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
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
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14. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,790 บาท
15 ปริญญาเภสัชบริบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 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
ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,790 บาท
18. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจาก พ.บ., ท.บ. + ใบประกอบฯ ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
อันดับ ท.4 ขั้น 10,250 บาท
19. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจาก ท.บ. + ปฏิบัติงาน 1 ป ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
อันดับ ท.4 ขั้น 10,250 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. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
21.1 ผูมีพื้นความรู วท.บ. ไดรบั อัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 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. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
22.1 ผูมีพื้นความรู วท.บ. 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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23. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจาก สพ.บ. (หลักสูตรเดิม) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 10,250 บาท
24. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจาก ท.ม. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 11,180 บาท
25. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจาก พ.บ.+ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 10,710 บาท
26. ปริญญาเอก หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโท ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.5 ขั้น 12,600 บาท
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

คณะครุศาสตร
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

9

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
พัฒนศึกษา

การศึกษา, มนุษยศาสตร,
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
การศึกษา, พัฒนศึกษา

10

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรและการสอน

การศึกษา, หลักสูตรและการสอน

11

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

การจัดการอุดมศึกษา

การศึกษา, การจัดการอุดมศึกษา

12

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

การวัดและประเมินผลการศึกษา

การศึกษา, การวัดและประเมินผลการศึกษา

13

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

การศึกษานอกระบบโรงเรียน

การศึกษา, การศึกษานอกระบบโรงเรียน

14

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

การศึกษา, การศึกษาปฐมวัย

15

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

พัฒนศึกษา

การศึกษา, พัฒนศึกษา

จฬ.- 4

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาโท

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

16

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา

การศึกษา, วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา

17

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรและการสอน

การศึกษา, หลักสูตรและการสอน

18

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

อุดมศึกษา

การศึกษา, อุดมศึกษา

หมายเหตุ

คณะจิตวิทยา
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยา

จิตวิทยา

2

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

จิตวิทยา, จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

3

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต

จิตวิทยา

จิตวิทยา

คณะทันตแพทยศาสตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรการแพทย

วิทยาศาสตรการแพทย

2

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

ทันตแพทยศาสตร

เปนปริญญาในหลักสูตร พ.บ.และ
ท.บ. ตั้งแตป 2538 เปนตนไป
หลักสูตร 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริทันตวิทยา

ทันตแพทยศาสตร, ปริทันตวิทยา

หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ.

รังสีวทิ ยา

รังสีวิทยา

หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ.

5

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

บูรณะชองปากและใบหนา

ทันตแพทยศาสตร, บูรณะชองปากและใบหนา หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.ม.

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมทั่วไป

ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมทั่วไป

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมบดเคี้ยว

ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมบดเคี้ยว

4

จฬ.- 5

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 2 ป ตอจาก ท.บ.
หลักสูตร 2 ป ตอจาก ท.บ.

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.

คณะนิติศาสตร
1

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

กฎหมาย

2

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

กฎหมายธุรกิจ

กฎหมาย, กฎหมายธุรกิจ

3

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

กฎหมายเศรษฐกิจ

กฎหมาย, กฎหมายเศรษฐกิจ

4

ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

นิติศาสตร

กฎหมาย

หลักสูตรนานาชาติ

คณะนิเทศศาสตร
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

จฬ.- 6

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
คณะพยาบาลศาสตร

1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

การพยาบาล

2

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

3

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

พยาบาลศาสตร

การพยาบาล,
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
การพยาบาล, พยาบาลศาสตร

หมายเหตุ
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
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

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ระบบสารสนเทศทางการจัดการ

บริหารธุรกิจ, ระบบสารสนเทศทางการจัดการ

7

ปริญญาบัญชีบัณฑิต

การบัญชี

การบัญชี

8

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ

9

ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

การบัญชี

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาซอฟตแวรดานธุรกิจ

การพัฒนาซอฟตแวรดานธุรกิจ
จฬ.- 7

หลักสูตรนานาชาติ

เดิมชื่อปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบัญชีการเงิน และ
สาขาวิชาบัญชีบริหาร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

11

ปริญญาสถิติศาสตรมหาบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

สถิติ

12

ปริญญาบัญชีดุษฏีบัณฑิต

การบัญชี

การบัญชี

หมายเหตุ

คณะแพทยศาสตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรการแพทย

วิทยาศาสตรการแพทย

2

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

แพทยศาสตร

3

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

กุมารเวชศาสตร

กุมารเวชศาสตร

พ.บ. + ใบอนุญาต + 1 ป

จักษุวิทยา

จักษุวิทยา

พ.บ. + ใบอนุญาต + 1 ป

จิตเวชศาสตร

จิตเวชศาสตร

พ.บ. + ใบอนุญาต + 1 ป

รังสีวิทยา

รังสีวิทยา

พ.บ. + ใบอนุญาต + 1 ป

วิสัญญีวิทยา

วิสัญญีวิทยา

พ.บ. + ใบอนุญาต + 1 ป

เวชศาสตรชองปาก

เวชศาสตรชองปาก

พ.บ. + ใบอนุญาต + 1 ป

สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา

สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา

พ.บ. + ใบอนุญาต + 1 ป

4
5
6
7
8
9

จฬ.- 8

เปนปริญญาในหลักสูตร พ.บ.
และ ท.บ. ตั้งแตป 2538 เปนตนไป

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
10

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

อายุรศาสตร

อายุรศาสตร

พ.บ. + ใบอนุญาต + 1 ป

11

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
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

คณะเภสัชศาสตร
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.

จฬ.- 9

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

16

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เภสัชเวท

เภสัชศาสตร,
เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ
เภสัชศาสตร, เภสัชเวท

คณะรัฐศาสตร
1

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บริหารรัฐกิจ

การบริหาร, บริหารรัฐกิจ, รัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรนานาชาติ

2

ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

การปกครอง

รัฐศาสตร, การปกครอง

3

ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รัฐศาสตร

รัฐศาสตร

คณะวิทยาศาสตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาซอฟแวร

คอมพิวเตอร, การพัฒนาซอฟแวร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร

คณิตศาสตร

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

เคมี
จฬ.- 10

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีวิศวกรรม

เคมี, เคมีวิศวกรรม

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

ชีววิทยา, จุลชีววิทยา

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีวเคมี

ชีววิทยา, ชีวเคมี

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

ชีววิทยา

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ

เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ

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

20

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร

คณิตศาสตร

จฬ.- 11

หมายเหตุ

เดิมชื่อสาขาวิทยาศาสตรทางภาพถายและเทคโนโลยีทางการพิมพ

หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

21

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมี

เคมี

22

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีเทคนิค

เคมี, เคมีเทคนิค

23

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมี

เคมี, ชีวเคมี

24

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมีทางการแพทย

25

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

วิทยาศาสตรการแพทย
ชีวเคมี, ชีวเคมีทางการแพทย
เทคโนโลยีชีวภาพ

26

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปรสิตวิทยาทางการแพทย

ชีววิทยา, ปรสิตวิทยาทางการแพทย

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

33

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาหารสัตว

สัตวบาล, อาหารสัตว

34

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

คณิตศาสตร

คณิตศาสตร

35

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เคมี

เคมี

36

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เคมีเทคนิค

เคมี, เคมีเทคนิค

จฬ.- 12

หมายเหตุ

หลักสูตร 2 ป / รับหลายพื้นฐาน

รับหลายพื้นฐาน

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

37

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

จุลชีววิทยาทางการแพทย

38

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ชีวเคมี

วิทยาศาสตรการแพทย,
จุลชีววิทยาทางการแพทย
เคมี, ชีวเคมี

39

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ชีวเวชเคมี

ชีวเวชเคมี

40

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหโมเลกุล

วิทยาศาสตรมหโมเลกุล

41

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

จุลชีววิทยา

ชีววิทยา, จุลชีววิทยา

หมายเหตุ

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา / สํานักวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรการกีฬา

พลศึกษา, วิทยาศาสตรการกีฬา

คณะวิศวกรรมศาสตร
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
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
จฬ.- 13

เดิมชื่อปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสํารวจ

10

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิศวกรรมความปลอดภัย

วิสวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา,
วิศวกรรมสํารวจ
วิศวกรรมความปลอดภัย

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ระบบสารสนเทศปริภูมิทางวิศวกรรม

ระบบสารสนเทศปริภูมิทางวิศวกรรม

12

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมซอฟแวร

13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทางวิศวกรรม

วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,
วิศวกรรมซอฟแวร
วิศวกรรมศาสตร, การจัดการทางวิศวกรรม

14

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

15

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมปโตรเลียม

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมปโตรเลียม

16

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

17

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมระบบการผลิต

18

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเหมืองแร

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหกรรม,
วิศวกรรมระบบการผลิต
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเหมืองแร

19

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร

20

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

21

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

22

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

23

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมโลหการ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโลหการ

จฬ.- 14

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

24

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

25

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

วิศวกรรมศาสตร, สิ่งแวดลอม,
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

คณะศิลปกรรมศาสตร
1

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

นฤมิตศิลป

ศิลปประยุกต, นฤมิตศิลป

2

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การประพันธเพลง

ศิลปศาสตร, การประพันธเพลง

3

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต

นาฏยศิลปไทย

นาฏศิลป, นาฏยศิลปไทย

คณะเศรษฐศาสตร
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร

เศรษฐศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตรสาธารณสุข

เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรสาธารณสุข

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

3

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตรแรงงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย

เศรษฐศาสตร,
เศรษฐศาสตรแรงงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย

หลักสูตรนานาชาติ

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
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

จฬ.- 15

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
ปริญญาเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

การวางผังชุมชน

การวางผังชุมชน

การวางผังเมือง

การวางผังเมือง

การวางแผนภาค

การวางแผนภาค

เคหการ

สังคมวิทยา, เคหการ

ไมระบุสาขาวิชาเอก

สถาปตยกรรมศาสตร, ภูมิสถาปตยกรรม

หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป

การออกแบบชุมชนเมือง

การออกแบบชุมชนเมือง

หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป

ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีอาคาร

สถาปตยกรรมศาสตร, เทคโนโลยีอาคาร

หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป

สถาปตยกรรม

สถาปตยกรรมศาสตร, สถาปตยกรรม

หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป

ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สถาปตยกรรมไทย

สถาปตยกรรมศาสตร, สถาปตยกรรมไทย

หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป

การวางแผนภาคและเมือง

การวางแผนภาคและเมือง

สถาปตยกรรม

สถาปตยกรรมศาสตร, สถาปตยกรรม

ปริญญาภูมิสถาบัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

จฬ.- 16

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
คณะสหเวชศาสตร
เวชศาสตรชุมชน

เวชศาสตรชุมชน

หมายเหตุ
รับหลายพื้นฐาน

คณะสัตวแพทยศาสตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวศาสตร

สัตวบาล, สัตวศาสตร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อายุรศาสตรสัตวปก

สัตวแพทยศาสตร, อายุรศาสตรสัตวปก

3

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สรีรวิทยาการสัตว

สรีรวิทยา, สรีรวิทยาการสัตว

เปนปริญญาในหลักสูตร สพ.บ.
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป
หลักสูตร 2 ป ตอจาก สพ.บ.

คณะอักษรศาสตร
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พุทธศาสนศึกษา

มนุษยศาสตร, การศาสนา, พุทธศาสนศึกษา

2

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา

3

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

การแปลและการลาม

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
หลักสูตรนานาชาติ
อักษรศาสตร, เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
อักษรศาสตร, การแปลและการลาม

4

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
อักษรศาสตร, บรรณารักษศาสตร,
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร

5

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ประวัติศาสตร

6

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญา

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ประวัติศาสตร
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ปรัชญา
จฬ.- 17

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

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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หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

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

หมายเหตุ

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาสุขภาพ

การพัฒนาสุขภาพ

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

10

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ธรณีวิทยา

ธรณีวิทยา

11

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ปโตรเคมี

ปโตรเคมี
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รับหลายพื้นฐาน

หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

12

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ฟสิกส

ฟสิกส

13

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ

เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ

14

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เภสัชวิทยา

เภสัชศาสตร, เภสัชวิทยา

15

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เภสัชศาสตรสังคมและบริหาร

เภสัชศาสตรสังคมและบริหาร

16

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วัสดุศาสตร

วัสดุศาสตร

17

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร

18

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิทยาการสืบพันธุสัตว

สัตวศาสตร, วิทยาการสืบพันธุสัตว

19

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิทยาศาสตรชีวภาพ

วิทยาศาสตรชีวภาพ

20

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

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

วิทยาลัยประชากรศาสตร
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ประชากรศาสตร

ประชากรศาสตร

2

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต

ประชากรศาสตร

ประชากรศาสตร

จฬ.- 20

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

สหสาขาวิชา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี
เทคโนโลยีปโตรเคมี

เคมี, เทคโนโลยีปโตรเคมี

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยสาธารณสุข
1

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาระบบสาธารณสุข

2

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร

สาธารณสุขศาสตร,
การพัฒนาระบบสาธารณสุข
สาธารณสุขศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ

สถาบันสมทบ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
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

ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภและอนามัย

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

จฬ.- 21

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มีคณะวิชาทั้งหมด 18 คณะ คือ คณะเกษตร คณะบริหารธุรกิจ คณะประมง คณะมนุษยศาสตร คณะวนศาสตร คณะวิทยาศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาการจัดการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร) วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาลัยสิ่งแวดลอ
และบัณฑิตวิทยาลัย
การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 7,630 บาท
2. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 8,360 บาท
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 8,360 บาท
4. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท
5. ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
อันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท
6. ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สําหรับผูสําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2543 เปนตนไป) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลา
ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,790 บาท
7. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
อันดับ ท.4 ขั้น 10,250 บาท
8. ปริญญาเอก หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโท ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.5 ขั้น 12,600 บาท

มก.- 1

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง
คณะเกษตร

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การจัดการศัตรูพืช

การเกษตร, การจัดการศัตรูพืช

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรกลวิธาน

การเกษตร, เกษตรกลวิธาน

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร

คหกรรมศาสตร

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีการเกษตร

การเกษตร, เคมี, เคมีการเกษตร

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

กีฏวิทยา

การเกษตร, เทคโนโลยีชีวภาพ,
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
การเกษตร, กีฏวิทยา

ปฐพีวิทยา

การเกษตร, ปฐพีวิทยา, ปฐพีศาสตร

พืชไรนา

การเกษตร, พืชศาสตร, พืชไรนา

พืชสวน

การเกษตร, พืชศาสตร, พืชสวน

โรคพืช

การเกษตร, โรคพืช

สงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร

การเกษตร, สงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร

7
8
9
10
11

มก.- 2

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
12

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

สัตวบาล

การเกษตร, สัตวบาล

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เกษตรเขตรอน

การเกษตร, เกษตรเขตรอน

หลักสูตรนานาชาติ

14

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พืชสวน

การเกษตร, พืชสวน

เดิมชื่อวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เกษตรศาสตร) สาขาวิชาพืชสวน

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร)
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

การเกษตร, ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

คณะบริหารธุรกิจ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การเงิน

บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การเงิน

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

บริหารธุรกิจ, การจัดการ

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการผลิต

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การจัดการการผลิต
บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ธุรกิจระหวางประเทศ

บริหารธุรกิจ, ธุรกิจระหวางประเทศ

6

ปริญญาบัญชีบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

การบัญชี

คณะประมง
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(ประมง)

การจัดการประมง

การเกษตร, การประมง, การจัดการประมง

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(ประมง)

ชีววิทยาประมง

การเกษตร, การประมง, ชีววิทยา,
ชีววิทยาประมง

มก.- 3

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(ประมง)

ผลิตภัณฑประมง

การเกษตร, การประมง, ผลิตภัณฑประมง

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(ประมง)

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

การเกษตร, การประมง, เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(ประมง)

วิทยาศาสตรทางทะเล

6

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

การจัดการประมง

การเกษตร, การประมง,
วิทยาศาสตรทางทะเล
การประมง, การจัดการประมง

7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ผลิตภัณฑประมง

การประมง, ผลิตภัณฑประมง

8

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

การประมง, เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

9

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิทยาศาสตรการประมง

การประมง, วิทยาศาสตรการประมง

10

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิทยาศาสตรทางทะเล

การประมง, วิทยาศาสตรทางทะเล

คณะมนุษยศาสตร
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การเดินทางและทองเที่ยว

มนุษยศาสตร, การเดินทางและทองเที่ยว

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การแปล

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การโรงแรม

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
การแปล
บริหารธุรกิจ, การโรงแรม

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การเลขานุการ

บริหารธุรกิจ, การเลขานุการ

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรีไทย

ดุริยางคศิลป, ดนตรี, ดนตรีไทย

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรีสากล

ดุริยางคศิลป, ดนตรี, ดนตรีสากล

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ปรัชญาและศาสนา

มนุษยศาสตร, ปรัชญาและศาสนา

มก.- 4

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญี่ปุน

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาญี่ปุน
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาไทย
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาฝรั่งเศส

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเยอรมัน

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาเยอรมัน

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาอังกฤษ

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

วรรณคดีไทย

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
วรรณคดีไทย

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

วรรณคดีอังกฤษ

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
วรรณดีอังกฤษ

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สื่อสารมวลชน

นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน

16

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญาและศาสนา

มนุษยศาสตร, ปรัชญาและศาสนา

17

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาไทย

18

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ

มก.- 5

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
19

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

วรรณคดีไทย

หมายเหตุ

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
วรรณคดีไทย

คณะวนศาสตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วนศาสตร

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม

4

การจัดการทรัพยากรปาไม

วิศวกรรมปาไม

การเกษตร, วนศาสตร,
วิทยาศาสตรและชีวภาพปาไม
การเกษตร, วนศาสตร, วิศวกรรมปาไม

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(วนศาสตร)
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(วนศาสตร)
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(วนศาสตร)
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(วนศาสตร)
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารทรัพยากรปาไม

วนศาสตร, การบริหารทรัพยากรปาไม

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วนศาสตรเขตรอน

วนศาสตร, วนศาสตรเขตรอน

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วนศาสตรชุมชน

วนศาสตร, วนศาสตรชุมชน

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อุทยานและนันทนาการ

สันทนาการ, อุทยานและนันทนาการ

5
6
7

การเกษตร, วนศาสตร,
เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
การเกษตร, วนศาสตร

วนศาสตรชุมชน
วิทยาศาสตรและชีวภาพปาไม

มก.- 6

การเกษตร, วนศาสตร,
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม
การเกษตร, วนศาสตร,
การจัดการทรัพยากรปาไม
การเกษตร, วนศาสตร, วนศาสตรชุมชน

หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
12

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

วนศาสตร

วนศาสตร

หมายเหตุ
เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา)
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว

บริหารธุรกิจ, การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว

คณะวิทยาศาสตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีอุตสาหกรรม

เคมี, เคมีอุตสาหกรรม

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา(ชีววิทยา)

ชีววิทยา

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟสิกส

ฟสิกส

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรทั่วไป

วิทยาศาสตรทั่วไป

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) จุลชีววิทยา

ชีววิทยา, จุลชีววิทยา

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) พฤกษศาสตร

ชีววิทยา, พฤกษศาสตร

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) พันธุศาสตร

ชีววิทยา, พันธุศาสตร

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พฤกษศาสตร

ชีววิทยา, พฤกษศาสตร

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร

คณิตศาสตร

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

เคมี

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา(รังสีประยุกตและไอโซโทป)

ชีววิทยา, รังสีประยุกตและไอโซโทป

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร

มก.- 7

รับรองผูจบการศึกษาตั้งแตป 2543
เปนตนไป

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรทั่วไป

วิทยาศาสตรทั่วไป

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรพื้นพิภพ

ธรณีวิทยา, วิทยาศาสตรพื้นพิภพ

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติ

สถิติ

17

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมี

เคมี

18

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมี

เคมี, ชีววิทยา, ชีวเคมี

19

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

รังสีประยุกตและไอโซโทป

รังสีประยุกตและไอโซโทป

20

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยาของเซลลและโมเลกุล

ชีววิทยา, ชีววิทยาของเซลลและโมเลกุล

21

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พฤกษเศรษฐกิจ

ชีววิทยา, พฤกษศาสตร, พฤกษเศรษฐกิจ

22

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

มาตรวิทยา

มาตรวิทยา

23

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร

24

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เคมี

เคมี

25

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

จุลชีววิทยา

ชีววิทยา, จุลชีววิทยา

26

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

พฤกษศาสตร

ชีววิทยา, พฤกษศาสตร

27

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สัตววิทยา

การเกษตร, ชีววิทยา, สัตววิทยา

28

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

พันธุศาสตร

ชีววิทยา, พันธุศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน

วิศวกรรมศาสตร,
วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน
มก.- 8

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการอาหาร

การอาหาร, วิศวกรรมการอาหาร

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเกษตร

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา,
วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
วิศวกรรมศาสตร, เคมี, วิศวกรรมเคมี

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมชลประทาน

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา,
วิศวกรรมชลประทาน

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล,
วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา,
วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมวัสดุ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมวัสดุ

14

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

วิศวกรรมศาสตร,
สิ่งแวดลอม, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
มก.- 9

หมายเหตุ
เดิมชื่อสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

วิทยาลัยชลประทาน สถาบันสมทบ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

15

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอาหาร

การอาหาร, วิศวกรรมอาหาร

16

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

17

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

18

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมการอาหาร

การอาหาร, วิศวกรรมการอาหาร

19

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเกษตร

20

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมความปลอดภัย

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา,
วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมความปลอดภัย

21

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร

22

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี

23

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

24

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมชลประทาน

25

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

26

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา,
วิศวกรรมชลประทาน
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา,
วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

27

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

วิศวกรรมศาสตร,
สิ่งแวดลอม, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

มก.- 10

หมายเหตุ
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

28

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

29

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมศาสตร,
สิ่งแวดลอม, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

30

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมเกษตร

วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมเกษตร

31

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร

32

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี

33

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

34

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมชลประทาน

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมชลประทาน

35

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

36

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

37

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

38

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมศาสตร,
สิ่งแวดลอม, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

39

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

คณะศึกษาศาสตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรการกีฬา

พลศึกษา, วิทยาศาสตรการกีฬา

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ศึกษาศาสตร - เกษตร

การศึกษา, การเกษตร

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศึกษาศาสตร - คหกรรมศาสตร

การศึกษา, คหกรรมศาสตร
มก.- 11

หลักสูตรตอเนื่อง

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

4

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การสอนคณิตศาสตร

การศึกษา, การสอนคณิตศาสตร

5

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตร

การศึกษา, การสอนวิทยาศาสตร

6

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา

7

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจศึกษา

การศึกษา, สิ่งแวดลอม,
เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา
การศึกษา, บริหารธุรกิจ, ธุรกิจศึกษา

8

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

สาธารณสุขศาสตร

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

นันทนาการ

นันทนาการ

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรการกีฬา

พลศึกษา, วิทยาศาสตรการกีฬา

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สุขศึกษา

สุขศึกษา

12

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พลศึกษา

พลศึกษา

13

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ธุรกิจศึกษา

การศึกษา, บริหารธุรกิจ, ธุรกิจศึกษา

14

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิทยาศาสตรศึกษา

การศึกษา, วิทยาศาสตรศึกษา

15

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต

พลศึกษา

การศึกษา, พลศึกษา

16

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต

อาชีวศึกษา

การศึกษา, อาชีวศึกษา

17

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิทยาศาสตรศึกษา

การศึกษา, วิทยาศาสตรศึกษา

18

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

การศึกษา, การบริหารการศึกษา

19

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา

การศึกษา, เทคโนโลยีการศึกษา

มก.- 12

หมายเหตุ

หลักสูตรตอเนื่อง

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
คณะเศรษฐศาสตร

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจการเกษตร

บริหารธุรกิจ, ธุรกิจการเกษตร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตรเกษตร

เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรเกษตร

3

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

เศรษฐศาสตร

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากร

เศรษฐศาสตร, การจัดการทรัพยากร

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร

เศรษฐศาสตร

6

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร

เศรษฐศาสตร

7

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ธุรกิจการเกษตร

บริหารธุรกิจ, ธุรกิจการเกษตร

8

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตรสหกรณ

เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรสหกรณ

9

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตรธุรกิจ

เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรธุรกิจ

หมายเหตุ

เปนปริญญาเดียวกันกับลําดับที่11
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร (หนา มก.18) ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 3
ลงวันที่ 10 เมษายน 2546
เปลี่ยนชื่อเปนปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
1

ปริญญาภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

สถาปตยกรรมศาสตร,
ภูมิสถาปตยกรรมศาสตร

มก.- 13

หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

2

ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

สถาปตยกรรมศาสตร

3

การวางผังเมืองและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

ผังเมือง, การวางผังเมืองและสภาพแวดลอม

หมายเหตุ

คณะสังคมศาสตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยา

จิตวิทยา

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร

ภูมิศาสตร

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร

มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาชุมชน

สังคมวิทยา, มานุษยวิทยา,
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
จิตวิทยา, จิตวิทยาชุมชน

6

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ประวัติศาสตร

มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร

7

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐศาสตร

รัฐศาสตร

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิศาสตร

คณะสัตวแพทยศาสตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคนิคการสัตวแพทย

เทคนิคการแพทย, เทคนิคการสัตวแพทย

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรการสัตวแพทย

สัตวบาล, วิทยาศาสตรการสัตวแพทย

3

ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

สัตวแพทยศาสตร

4

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

โรคและการจัดการสุขภาพในฟารมโคนม การเกษตร,
โรคและการจัดการสุขภาพในฟารมโคนม

มก.- 14

หลักสูตร 1 ป ตอจาก สพ.บ.

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

5

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

โรคและการจัดการสุขภาพในฟารมสุกร

6

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

โรคสัตวเลี้ยง

การเกษตร,
โรคและการจัดการสุขภาพในฟารมสุกร
โรคสัตวเลี้ยง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการบรรจุ

อุตสาหกรรมเกษตร, เทคโนโลยีการบรรจุ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟสิกส เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟสิกส

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอาหาร

วิทยาศาสตรการอาหาร, การอาหาร,
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
การอาหาร, วิศวกรรมอาหาร

8

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

เทคโนโลยีของน้ําตาล

เทคโนโลยีของน้ําตาล

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร,
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีการบรรจุ
เทคโนโลยีการบรรจุ

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

อุตสาหกรรมเกษตร,
พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ

ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ

มก.- 15

หมายเหตุ
หลักสูตร 1 ป ตอจาก สพ.บ.
หลักสูตร 1 ป ตอจาก สพ.บ.

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

12

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

13

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร

14

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรการอาหาร

ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ,
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร,
พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
การอาหาร, วิทยาศาสตรการอาหาร

15

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

เทคโนโลยีชีวภาพ, เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

16

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

17

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

18

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร,
พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการเกษตร
พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร,
พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคนิคการแพทย

วิทยาศาสตรการแพทย, เทคนิคการแพทย

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

รังสีเทคนิค

วิทยาศาสตรการแพทย, รังสีเทคนิค

วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการและการประเมินโครงการ

มก.- 16

การจัดการและการประเมินโครงการ

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

3

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

การใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
การเกษตร, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พันธุวิศวกรรม

ชีววิทยา, พันธุวิศวกรรม

5

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ดนตรีชาติพันธุวิทยา

ดุริยางคศิลป, ดนตรี, ดนตรีชาติพันธุวิทยา

6

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

การเกษตร, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

7

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

พันธุวิศวกรรม

ชีววิทยา, พันธุวิศวกรรม

มก.- 17

หมายเหตุ

3. มหาวิทยาลัยขอนแกน
มีคณะวิชาทั้งหมด 16 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะเทคนิคการแพทย คณะเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย
การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 7,630 บาท
2. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 8,360 บาท
3. ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สําหรับผูสําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2544 เปนตนไป) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,790 บาท
4. ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (สําหรับผูสําเร็จการศึกษา พ.ศ.2536 เปนตนไป) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,790 บาท
5. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 8,360 บาท
6. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ + ประสบการณ 1 ป ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
อันดับ ท.4 ขั้น 10,250 บาท
7. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ ไดรับอัตราเงินเดือน
ไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 10,250 บาท
8. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท

มข.- 1

9. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
9.1 ผูมีพื้นความรู วท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท
9.2 ผูมีพื้นความรู ภ.บ. (หลักสูตร 5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,790 บาท
9.3 ผูมีพื้นความรู พ.บ.,ท.บ.,สพ.บ. (หลักสูตรเดิม) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 10,250 บาท
9.4 ผูมีพื้นความรู พ.บ. + ใบประกอบฯ, ท.บ. และ สพ.บ. (หลักสูตรใหม) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 10,710 บาท
10. ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
10.1 ผูมีพื้นความรู วท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท
10.2 ผูมีพื้นความรู ภ.บ. (หลักสูตร 5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,790 บาท
10.3 ผูมีพื้นความรู พ.บ.,ท.บ.,สพ.บ. (หลักสูตรเดิม) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 10,250 บาท
10.4 ผูมีพื้นความรู พ.บ. + ใบประกอบฯ, ท.บ. (หลักสูตรใหม) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 10,710 บาท
11. ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไมนอ ยกวา 2 ป ตอจาก ภ.บ.(5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 10,250 บาท
12. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจาก ท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 10,710 บาท
13. ปริญญาเอก หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโท ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.5 ขั้น 12,600 บาท
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
คณะเกษตรศาสตร

หมายเหตุ

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การประมง

การเกษตร, การประมง

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กีฏวิทยา

การเกษตร, กีฏวิทยา

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ปฐพีศาสตร

การเกษตร, ปฐพีศาสตร

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชไร

การเกษตร, พืชไร

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชสวน

การเกษตร, พืชสวน

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

โรคพืชวิทยา

การเกษตร, โรคพืช, โรคพืชวิทยา

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตรการเกษตร

เศรษฐศาสตร, การเกษตร

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สงเสริมการเกษตร

การเกษตร, สงเสริมการเกษตร

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวศาสตร

การเกษตร, สัตวบาล, สัตวศาสตร

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การประมง

การเกษตร, การประมง

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กีฏวิทยา

การเกษตร, กีฎวิทยา

12

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เกษตรเชิงระบบ

การเกษตร, เกษตรเชิงระบบ

13

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เกษตรเชิงระบบ

การเกษตร, เกษตรเชิงระบบ

14

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ธุรกิจการเกษตร

การเกษตร, ธุรกิจการเกษตร

15

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พืชไร

การเกษตร, พืชไร

หลักสูตรนานาชาติ

16

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พืชไร

การเกษตร, พืชไร

เดิมชื่อสาขาวิชาพืชศาสตร

17

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

โรคพืชวิทยา

การเกษตร, โรคพืช, โรคพืชวิทยา

18

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สัตวศาสตร

การเกษตร, สัตวศาสตร, สัตวบาล

มข.- 3

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

19

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

กีฏวิทยา

การเกษตร, กีฎวิทยา

20

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

พืชไร

การเกษตร, พืชไร

21

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

โรคพืชวิทยา

การเกษตร, โรคพืช, โรคพืชวิทยา

22

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สัตวศาสตร

การเกษตร, สัตวศาสตร

หมายเหตุ

คณะทันตแพทยศาสตร
1

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ทันตแพทยศาสตร

ทันตแพทยศาสตร

หลักสูตร 6 ป

2

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ทันตกรรมสําหรับเด็ก

ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมสําหรับเด็ก

หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ.

3

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริทันตวิทยา

ทันตแพทยศาสตร, ปริทันตวิทยา

หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ.

4

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิทยาเอนโดดอนต

ทันตแพทยศาสตร, วิทยาเอนโดดอนต

หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ.

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมประดิษฐ

ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมประดิษฐ

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 2 ป ตอจาก ท.บ.+ ใบอนุญาตฯ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมสําหรับเด็ก

ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมสําหรับเด็ก

หลักสูตร 2 ป ตอจาก ท.บ.+ ใบอนุญาตฯ

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตสาธารณสุข

ทันตแพทยศาสตร, ทันตสาธารณสุข

หลักสูตร 2 ป ตอจาก ท.บ.+ ใบอนุญาตฯ

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปริทันตวิทยา

ทันตแพทยศาสตร, ปริทันตวิทยา

หลักสูตร 2 ป ตอจาก ท.บ.+ ใบอนุญาตฯ

คณะเทคนิคการแพทย
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กายภาพบําบัด

กายภาพบําบัด

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคนิคการแพทย

เทคนิคการแพทย

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

รังสีเทคนิค

รังสีเทคนิค

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กายภาพบําบัด

กายภาพบําบัด

มข.- 4

หลักสูตรตอเนื่อง

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาปฏิบัติการทางการแพทย

วิทยาปฏิบัติการทางการแพทย

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรการแพทย

วิทยาศาสตรการแพทย

หมายเหตุ
เดิมชื่อสาขาวิชาวิทยาปฏิบัติการทางการแพทย

คณะเทคโนโลยี
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการอาหาร

การอาหาร, วิทยาศาสตรการอาหาร,
เทคโนโลยีการอาหาร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ

3

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เทคโนโลยีอาหาร

การอาหาร, เทคโนโลยีอาหาร

4

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ

คณะพยาบาลศาสตร
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

-

การพยาบาล

2

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการพยาบาล

การพยาบาล, การบริหารการพยาบาล

3

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลครอบครัว

การพยาบาล, การพยาบาลครอบครัว

4

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลชุมชน

การพยาบาล, การพยาบาลชุมชน

5

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลเด็ก

การพยาบาล, การพยาบาลเด็ก

6

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลผูใหญ

การพยาบาล, การพยาบาลผูใหญ

7

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

การพยาบาล,
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

8

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

การพยาบาล

การพยาบาล

มข.- 5

เดิมชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

คณะแพทยศาสตร
1
2
3

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

จิตเวชศาสตร

แพทยศาสตร, จิตเวชศาสตร

เวชศาสตรฟนฟู

แพทยศาสตร, เวชศาสตรฟนฟู

โสต ศอ นาสิกวิทยา

แพทยศาสตร, โสต ศอ นาสิกวิทยา

4

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สรีรวิทยาทางการแพทย

สรีรวิทยาทางการแพทย

5

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ชีวเคมีทางการแพทย

ชีวเคมี, ชีวเคมีทางการแพทย

หลักสูตร 1 ป ตอจาก พบ.+ ใบประกอบฯ

รับหลายพื้นฐาน

คณะเภสัชศาสตร
1

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

-

เภสัชศาสตร

2

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชภัณฑ

เภสัชศาสตร, เภสัชภัณฑ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ

การคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ

(อัตราเงินเดือนตามขอ 8)

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการผลิตภัณฑสุขภาพ

การจัดการผลิตภัณฑสุขภาพ

(อัตราเงินเดือนตามขอ 8)

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ

ผูมีพื้น วท.บ. รับอัตราเงินเดือนตามขอ 8
ผูมีพื้น ภ.บ. รับอัตราเงินเดือนตามขอ 9.2

6

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เภสัชวิทยา

เภสัชศาสตร,
เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ
เภสัชศาสตร,เภสัชวิทยา

7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร

8

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ

มข.- 6

เภสัชศาสตร,
เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
เภสัชศาสตร,
วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการการพัฒนาสังคม

พัฒนาสังคม, การจัดการพัฒนาสังคม

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเยอรมัน

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสนเทศศาสตร

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาไทย
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาเยอรมัน
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาอังกฤษ
บรรณารักษศาสตร, สารนิเทศศาสตร,
สารสนเทศศาสตร

6

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญา

มนุษยศาสตร, ปรัชญา

7

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

8

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมวิทยาการพัฒนา

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาอังกฤษ
สังคมวิทยา, สังคมวิทยาการพัฒนา

9

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต

พัฒนศาสตร

สังคมวิทยา, พัฒนศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การเงิน

บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การเงิน

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

บริหารธุรกิจ, การบัญชี

4

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

5

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

-

บริหารธุรกิจ

เศรษฐศาสตรธุรกิจ

เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรธุรกิจ
มข.- 7

หมายเหตุ

เดิมชื่อสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

คณะวิทยาศาสตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

ชีววิทยา, จุลชีววิทยา

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

ชีววิทยา

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

4

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ชีววิทยา

การรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ชีววิทยา

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

8

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ชีวเคมี

ชีววิทยา, เคมี, ชีวเคมี

9

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ชีววิทยา

ชีววิทยา

10

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ฟสิกส

ฟสิกส

คณะวิศวกรรมศาสตร
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเกษตร

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเกษตร

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร,
คอมพิวเตอร

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

มข.- 8

เดิมชื่อสาขาวิชานิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร,
คอมพิวเตอร
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมดินและน้ํา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมดินและน้ํา

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม,
สิ่งแวดลอม

13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

14

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมทรัพยากรแหลงน้ํา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา,
วิศวกรรมทรัพยากรแหลงน้ํา

หมายเหตุ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม,
สิ่งแวดลอม
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรนานาชาติ

คณะศึกษาศาสตร
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

การศึกษา

2

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศึกษา

การศึกษา, สังคมศึกษา

3

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

การศึกษา, การบริหารการศึกษา

4

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรและการสอน

การศึกษา, หลักสูตรและการสอน

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
1

ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปตยกรรมศาสตร

สถาปตยกรรมศาสตร

มข.- 9

หลักสูตร 5 ป

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
1

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
คณะสัตวแพทยศาสตร

ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

-

สัตวแพทยศาสตร

หมายเหตุ
หลักสูตร 6 ป

คณะสาธารณสุขศาสตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร)

วิทยาศาสตรสุขาภิบาล

สาธารณสุขศาสตร,
วิทยาศาสตรสุขภาพ, สิ่งแวดลอม

เปนทางสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นจาก
ว 3/46 ลําดับที่ 2 ของคณะ
สาธารณสุขศาสตร หนา มข.-15

2

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

-

สาธารณสุขศาสตร

หลักสูตรตอเนื่อง

3

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

-

สาธารณสุขศาสตร

4

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารสาธารณสุข

สาธารณสุขศาสตร, การบริหารสาธารณสุข

5

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต โภชนาการชุมชน

การอาหาร, โภชนาการชุมชน

6

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร

สาธารณสุขศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการและการประเมินโครงการ

การจัดการและการประเมินโครงการ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเวชศาสตร

ชีววิทยา, ชีวเวชศาสตร

3

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ชีวเวชศาสตร

ชีววิทยา, ชีวเวชศาสตร

มข.- 10

รับหลายพื้นฐาน

4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มีคณะวิชาทั้งหมด 15 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร คณะเทคนิคการแพทย คณะทันตแพทยศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะวิจิตรศิลป คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะสังคมศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย
การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 7,630 บาท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 8,360 บาท
ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจาก ท.บ.+ ประสบการณ
ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 10,250 บาท
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 10,250 บาท
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
6.1 ผูมีพื้นความรู วท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท
6.2 ผูมีพื้นความรู ภ.บ. (หลักสูตร 5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนอันดับ ท.4 ขั้น 9,790 บาท
6.3 ผูมีพื้นความรู พ.บ., ท.บ., สพ.บ.(หลักสูตรเดิม) ไดรับอัตราเงินเดือนอันดับ ท.4 ขั้น 10,250 บาท
6.4 ผูมีพื้นความรู พ.บ. + ใบอนุญาตฯ , ท.บ., สพ.บ. (หลักสูตรปรับปรุงใหม) ไดรับอัตราเงินเดือนอันดับ ท.4 ขั้น 10,710 บาท
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมปองกัน หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจาก ท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
อันดับ ท.4 ขั้น 10,710 บาท
ปริญญาเอก หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโท ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.5 ขั้น 12,600 บาท

มช.- 1

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

คณะเกษตรศาสตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตรเกษตร

เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรเกษตร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

การเกษตร, วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

การอาหาร, วิทยาศาสตรการอาหาร,
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตรเกษตร

เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรเกษตร

5

ปฐพีศาสตร

การเกษตร, ปฐพีศาสตร

สงเสริมการเกษตร

การเกษตร, สงเสริมการเกษตร

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

พืชไร

การเกษตร, พืชไร

8

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

พืชสวน

การเกษตร, พืชสวน

9

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

การอาหาร, วิทยาศาสตรการอาหาร,
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

6

เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ทางเกษตรศาสตร

คณะทันตแพทยศาสตร
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ทันตกรรมทั่วไป

ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมทั่วไป

2

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมสําหรับเด็ก

ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมสําหรับเด็ก

ทบ.+ ประสบการณ 1 ป + 1 ป

ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ทันตกรรมปองกัน

ทันตแพทยศาสตร,
ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมปองกัน

ท.บ.+ ประสบการณ 1 ป + 1 ป

3
4

มช.- 2

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปริทันตวิทยา

6

ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต

-

ทันตแพทยศาสตร

7

ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต

-

ทันตแพทยศาสตร

หมายเหตุ

ทันตแพทยศาสตร, ปริทันตวิทยา
หลักสูตรนานาชาติ

คณะเทคนิคการแพทย
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

กายภาพบําบัดคลินิก

กายภาพบําบัดคลินิก

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กายภาพบําบัด

กายภาพบําบัด

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กิจกรรมบําบัด

อาชีวบําบัด, กิจกรรมบําบัด

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคนิคการแพทย

เทคนิคการแพทย

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรการกีฬา

พลศึกษา, วิทยาศาสตรการกีฬา

คณะบริหารธุรกิจ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

-

บริหารธุรกิจ

2

ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต

-

การบัญชี

3

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร

บริหารธุรกิจ, การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร

คณะมนุษยศาสตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

จิตวิทยา, จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

คณะพยาบาลศาสตร
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

2

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

-

การพยาบาล

การพยาบาลกุมารเวชศาสตร

การพยาบาล, การพยาบาลกุมารเวชศาสตร

มช.- 3

(หลักสูตรตอเนื่อง 1 ป)
หลักสูตรเฉพาะกาล 2540 - 2543

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

3

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลอายุรศาสตรและศัลยศาสตร

การพยาบาล,
การพยาบาลอายุรศาสตรและศัลยศาสตร

เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาพยาบาลศาสตร (การพยาบาลอายุรศาสตร และศัลยศาสตร)

4

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลผูใหญ

การพยาบาล,
การพยาบาลผูใหญ

เดิมชื่อปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการพยาบาลอายุรศาสตรและศัลยศาสตร

5

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลอาชีวอนามัย

การพยาบาล, การพยาบาลอาชีวอนามัย

6

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

7

ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต

การพยาบาล,
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
การพยาบาล

8

ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต

-

การพยาบาล, พยาบาลศาสตร

พยาบาลศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ

คณะแพทยศาสตร
1
2

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เวชศาสตรครอบครัว

แพทยศาสตร,
เวชศาสตรครอบครัว
พิษวิทยา

พ.บ.+ ใบปรกอบฯ + 1 ป
เดิมชื่อสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป

พิษวิทยา

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟสิกสการแพทย

(รับหลายพื้นฐาน * )

สรีรวิทยา

วิทยาศาสตรการแพทย, ฟสิกส,
ฟสิกสการแพทย
ชีววิทยา, สรีรวิทยา

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

5

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ปรสิตวิทยา

ชีววิทยา, จุลชีววิทยา, ปรสิตวิทยา

หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน * )

คณะเภสัชศาสตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชวิทยา

เภสัชศาสตร, เภสัชวิทยา

มช.- 4

หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน * )

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

2

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เภสัชวิทยา

เภสัชศาสตร, เภสัชวิทยา

3

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เภสัชศาสตร

เภสัชศาสตร

หมายเหตุ

คณะมนุษยศาสตร
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

พุทธศาสนศึกษา

มนุษยศาสตร, การศาสนา, พุทธศาสนศึกษา

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสนเทศศึกษา

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาการปรึกษา

บรรณารักษศาสตร, สารนิเทศศาสตร,
สารสนเทศศึกษา
จิตวิทยา, จิตวิทยาการปรึกษา

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

จิตวิทยา, จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

5

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

เดิมชื่อสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร
เดิมชื่อสาขาวิชาจิตวิทยาโรงเรียน

คณะวิจิตรศิลป
1

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปะการถายภาพ

ศิลปประยุกต, ศิลปะการถายภาพ

หลักสูตร 4 ป

2

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปะไทย

ศิลปกรรม, วิจิตรศิลป, ศิลปะไทย

หลักสูตร 4 ป

3

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

ภาพพิมพ

ศิลปกรรม, ภาพพิมพ

คณะวิทยาศาสตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

ชีววิทยา, จุลชีววิทยา

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

ชีววิทยา

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟสิกส

ฟสิกส

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติ

สถิติ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนเคมี

เคมี, การสอนเคมี

มช.- 5

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตรประยุกต

คณิตศาสตร, คณิตศาสตรประยุกต

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมี

เคมี

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีอุตสาหกรรม

เคมี, เคมีอุตสาหกรรม

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยา

ชีววิทยา

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

12

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ธรณีวิทยา

ธรณีวิทยา

13

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วัสดุศาสตร

วัสดุศาสตร

14

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร

15

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

คณิตศาสตร

คณิตศาสตร

16

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เคมี

เคมี

17

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เคมี

เคมี

18

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

จุลชีววิทยา

ชีววิทยา, จุลชีววิทยา

19

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ชีวเคมี

เคมี, ชีวเคมี

20

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ชีววิทยา

ชีววิทยา

21

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ธรณีวิทยา

ธรณีวิทยา

22

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ธรณีวิทยา

ธรณีวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ

23

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ฟสิกส

ฟสิกส

หลักสูตรนานาชาติ

24

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ฟสิกส

ฟสิกส

25

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วัสดุศาสตร

วัสดุศาสตร

26

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วัสดุศาสตร

วัสดุศาสตร

27

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
มช.- 6

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
คณะวิศวกรรมศาสตร

1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร,
คอมพิวเตอร
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล,
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเหมืองแร

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเหมืองแร

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมพลังงาน

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมพลังงาน

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

14

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเหมืองแร

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม,
สิ่งแวดลอม
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเหมืองแร

15

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

16

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

17

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

มช.- 7

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

คณะศึกษาศาสตร
1

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

เกษตรกรรม

การศึกษา, เกษตรกรรม

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

2

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศึกษา

การศึกษา, อุตสาหกรรมศึกษา

3

วิชาชีพครู

การศึกษา, วิชาชีพครู

4

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางศึกษาศาสตร
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป
เดิมชื่อสาขาวิชาอุตสาหกรรม
หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี

โภชนศาสตรศึกษา

5

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีทางการศึกษา

การอาหาร, วิทยาศาสตรการอาหาร,
โภชนศาสตรศึกษา
การศึกษา, โสตทัศนศึกษา,
เทคโนโลยีทางการศึกษา

คณะสังคมศาสตร
1

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

-

รัฐศาสตร

2

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

-

3

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาสังคม

การบริหาร, บริหารรัฐกิจ,
รัฐประศาสนศาสตร
สังคมวิทยา, พัฒนาสังคม, พัฒนาชุมชน

4

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาอยางยั่งยืน

5

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตรการเมือง

สังคมวิทยา, พัฒนาสังคม, พัฒนาชุมชน,
การพัฒนาอยางยั่งยืน
เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรการเมือง

6

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สตรีศึกษา

มานุษยวิทยา, สตรีศึกษา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ

เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ

มช.- 8

หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมการเกษตร
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร

หมายเหตุ

เทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมเกษตร,
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
การอาหาร, วิศวกรรมกระบวนการอาหาร

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการและการประเมินโครงการ

การจัดการและการประเมินโครงการ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรสุขภาพ

วิทยาศาสตรสุขภาพ

3

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอม

สิงแวดลอม, การจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอม

4

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภูมิภาคศึกษา

ภูมิภาคศึกษา

5

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

การเกษตร, วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

มช.- 9

หลักสูตรนานาชาติ

5. มหาวิทยาลัยทักษิณ
มีคณะวิชาทั้งหมด 4 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตร และคณะศึกษาศาสตร
การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 7,630 บาท
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 8,360 บาท
3. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท

มท.- 1

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
เทคโนโลยีการผลิตสัตว

หมายเหตุ

การเกษตร, สัตวบาล,
เทคโนโลยีการผลิตสัตว

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

บริหารธุรกิจ, การบัญชี

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร

มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรมนุษย

การบริหาร, การจัดการทรัพยากรมนุษย

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร

มนุษยศาสตร, การพัฒนาชุมชน,
พัฒนาสังคม
มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปะ

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาไทย
ศิลปกรรม, ศิลปะ

9

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร

เศรษฐศาสตร

10

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

นโยบายและการวางแผนสังคม

การบริหาร, นโยบายและการวางแผนสังคม

11

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พื้นที่ศึกษา

มนุษยศาสตร, พื้นที่ศึกษา

12

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาไทย

มท.- 2

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง
คณะวิทยาศาสตร

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร

คณิตศาสตร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

เคมี

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

ชีววิทยา

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟสิกส

ฟสิกส

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติ

การประมง, การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา,
วิทยาศาสตรการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
คณิตศาสตร, สถิติ

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร

สาธารณสุขศาสตร

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยา

ชีววิทยา

คณะศึกษาศาสตร
1

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การประถมศึกษา

การศึกษา, การประถมศึกษา

2

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

3

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

คณิตศาสตร

การศึกษา,
การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
การศึกษา, คณิตศาสตร

4

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

จิตวิทยาการแนะแนว

การศึกษา, จิตวิทยา, จิตวิทยาการแนะแนว

5

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา

การศึกษา, โสตทัศนศึกษา,
เทคโนโลยีการศึกษา

มท.- 3

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

6

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร-เคมี

การศึกษา, เคมี, วิทยาศาสตร-เคมี

7

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร-ฟสิกส

การศึกษา, ฟสิกส, วิทยาศาสตร-ฟสิกส

8

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

สังคมศึกษา

การศึกษา, สังคมศึกษา

9

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

หมวดวิชาชีพครู

การศึกษา

10

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน

11

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

คณิตศาสตร

การศึกษา, คณิตศาสตร

12

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ภาษาไทย

การศึกษา, ภาษาไทย

13

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

การศึกษา, ภาษาอังกฤษ

-

การศึกษา, การสอน

มท.- 4

หมายเหตุ

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มีคณะวิชาทั้งหมด 8 คณะ คือ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะพลังงานและวัสดุ คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร และคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 7,630 บาท
2. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 8,360 บาท
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 8,360 บาท
4. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท
5. ปริญญาเอก หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโท ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.5 ขั้น 12,600 บาท

มจธ.- 1

ลําดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

หมายเหตุ

1

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ครุศาสตรเทคโนโลยี

การศึกษา, ครุศาสตรเทคโนโลยี

หลักสูตรตอเนื่อง

2

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

หลักสูตรตอเนื่อง

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการพิมพ

การพิมพ, เทคโนโลยีการพิมพ

4

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

การศึกษา,
การสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตรการอาหาร, การอาหาร,
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรชีวภาพ

วิศวกรรมศาสตร, การจัดการทรัพยากรชีวภาพ

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีชีวภาพ

5

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวเคมี

เทคโนโลยีชีวเคมี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส

3

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะพลังงานและวัสดุ
1

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

2

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ
มจธ.- 2

ลําดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

3

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เทคโนโลยีพลังงาน

เทคโนโลยีพลังงาน

4

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เทคโนโลยีวัสดุ

วัสดุศาสตร, เทคโนโลยีวัสดุ

5

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม, เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

6

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เทคโนโลยีอุณหภาพ

เทคโนโลยีอุณหภาพ

หมายเหตุ

คณะวิทยาศาสตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร

คณิตศาสตร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

เคมี

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟสิกส

ฟสิกส

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรชีวภาพ

สิ่งแวดลอม, การจัดการทรัพยากรชีวภาพ

หลักสูตรนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร,
คอมพิวเตอร
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี, เคมี

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

วิศวกรรมศาสตร,
วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ, วัสดุศาสตร

เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องมือ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องมือ

เดิมชื่อสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

มจธ.- 3

หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล,
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

หลักสูตรรวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
หลักสูตรนานาชาติ

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

เดิมชื่อสาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดและควบคุม

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมวัสดุ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมวัสดุ, วัสดุศาสตร

13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

14

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

15

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

16

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิศวกรรมอาหาร

วิศวกรรมอาหาร

17

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร

18

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

มาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม

มาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม

19

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมการเชื่อม

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมการเชื่อม

20

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมขนสง

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมขนสง

21

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมความเที่ยงตรง

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมความเที่ยงตรง

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม,
สิ่งแวดลอม,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม

มจธ.- 4

ลําดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

22

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร,
คอมพิวเตอร

23

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

24

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมระบบการผลิต

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมระบบการผลิต

25

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมและการบริหารการกอสราง

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา,
วิศวกรรมและการบริหารการกอสราง

26

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโลหการ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโลหการ

27

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม,
สิ่งแวดลอม

28

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมอาหาร

การอาหาร, วิศวกรรมอาหาร

29

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร

30

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร,
คอมพิวเตอร
วิศวกรรมโยธา

31

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเครื่องกล

32

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมอาหาร

วิศวกรรมอาหาร, การอาหาร

คณะศิลปศาสตร
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาศาสตรประยุกต

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาศาสตร, ภาษาศาสตรประยุกต

มจธ.- 5

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที่
2

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

ภาษาศาสตรประยุกต
(การเรียนรูภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง)

หมายเหตุ

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาศาสตร, ภาษาศาสตรประยุกต

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
1

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ออกแบบนิเทศศิลป

ออกแบบนิเทศศิลป, ศิลปะประยุกต

2

ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ศิลปอุตสาหกรรม

สถาปตยกรรมศาสตร, ศิลปอุตสาหกรรม

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปตยกรรม

สถาปตยกรรมศาสตร

หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปตยกรรมภายใน

สถาปตยกรรมศาสตร, สถาปตยกรรมภายใน, หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
มัณฑนศิลป

มจธ.- 6

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มีสํานักวิชาทั้งหมด 5 สํานักวิชาและ 1 สถาบันสมทบ คือ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สํานักวิชาแพทยศาสตร สํานักวิชาวิทยาศาสตร สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร และสถาบันสมทบสถาบันการบินพลเรือน
การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 7,630 บาท
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 8,360 บาท
3. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท
4. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จากแพทยสภา ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,790 บาท
5. ปริญญาเอก หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโท ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.5 ขั้น 12,600 บาท

มทส. - 1

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิตพืช

การเกษตร, พืชศาสตร,
เทคโนโลยีการผลิตพืช

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิตสัตว

การเกษตร, สัตวศาสตร,
เทคโนโลยีการผลิตสัตว

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอาหาร

วิทยาศาสตรการอาหาร, เทคโนโลยีอาหาร

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิตพืช

การเกษตร, พืชศาสตร,
เทคโนโลยีการผลิตพืช

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิตสัตว

การเกษตร, สัตวศาสตร,
เทคโนโลยีการผลิตสัตว

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีอาหาร

วิทยาศาสตรการอาหาร, เทคโนโลยีอาหาร

8

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิตพืช

การเกษตร, พืชศาสตร,
เทคโนโลยีการผลิตพืช

9

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิตสัตว

การเกษตร, สัตวศาสตร,
เทคโนโลยีการผลิตสัตว

10

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ

11

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เทคโนโลยีอาหาร

วิทยาศาสตรการอาหาร, เทคโนโลยีอาหาร

มทส. - 2

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

1

ปริญญาวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต

นิเทศศาสตร

นิเทศศาสตร

2

ปริญญาวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3

ปริญญาวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต

สารสนเทศศึกษา

สารนิเทศศาสตร, สารสนเทศศึกษา

4

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการและประเมินโครงการ

การจัดการและประเมินโครงการ

5

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษศึกษา

ภาษาอังกฤษศึกษา

6

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษศึกษา

มนุษยศาสตร, การศึกษา,
ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษศึกษา

7

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษศึกษา

มนุษยศาสตร, การศึกษา,
ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษศึกษา

8

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต

ภาษาอังกฤษศึกษา

มนุษยศาสตร, การศึกษา,
ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษศึกษา

สํานักวิชาแพทยศาสตร
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

พยาบาลศาสตร

การพยาบาล

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคนิคการแพทย

เทคนิคการแพทย

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อนามัยสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม, อนามัยสิ่งแวดลอม

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาธารณสุขศาสตร,
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

5

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชา

แพทยศาสตร

มทส. - 3

หมายเหตุ

ฉบับภาษาอังกฤษ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
สํานักวิชาวิทยาศาสตร

1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การรับรูระยะไกล

การรับรูระยะไกล

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตรประยุกต

คณิตศาสตร, คณิตศาสตรประยุกต

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมี

เคมี

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยา

ชีววิทยา, จุลชีววิทยา

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมี

ชีววิทยา, เคมี, ชีวเคมี

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยาสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม, ชีววิทยา, ชีววิทยาสิ่งแวดลอม,
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม,

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีเลเซอร

เทคโนโลยีเลเซอร

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟสิกส

ฟสิกส

9

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

การรับรูระยะไกล

การรับรูระยะไกล

10

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

คณิตศาสตรประยุกต

คณิตศาสตร, คณิตศาสตรประยุกต

11

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เคมี

เคมี

12

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

จุลชีววิทยา

ชีววิทยา, จุลชีววิทยา

13

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ชีวเคมี

ชีววิทยา, เคมี, ชีวเคมี

14

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ชีววิทยาสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม, ชีววิทยา, ชีววิทยาสิ่งแวดลอม,
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม,

15

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เทคโนโลยีเลเซอร

เทคโนโลยีเลเซอร

มทส. - 4

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
16

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

ฟสิกส

หมายเหตุ

ฟสิกส

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีธรณี

วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีธรณี

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเกษตร

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมขนสง

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา,
วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมขนสง,
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร,
คอมพิวเตอร

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี, เคมี

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเซรามิก

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเซรามิก

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโทรคมนาคม

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร,
วิศวกรรมโทรคมนาคม

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมพอลิเมอร

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมพอลิเมอร

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโลหการ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโลหการ

มทส. - 5

เดิมชื่อปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม,
สิ่งแวดลอม

14

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

15

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีธรณี

วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีธรณี

16

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีธรณี

วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีธรณี

17

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี, เคมี

18

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

19

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเซรามิก

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเซรามิก

20

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมพอลิเมอร

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมพอลิเมอร

21

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

22

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

23

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม,
สิ่งแวดลอม

24

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เทคโนโลยีธรณี

วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีธรณี

25

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เทคโนโลยีธรณี

วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีธรณี

26

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี, เคมี

27

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

28

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมเซรามิก

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเซรามิก

มทส. - 6

หมายเหตุ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ฉบับภาษาอังกฤษ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

29

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมพอลิเมอร

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมพอลิเมอร

30

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

31

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

32

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม,
สิ่งแวดลอม

หมายเหตุ

สถาบันสมทบสถาบันการบินพลเรือน
1

เทคโนโลยีการบินบัณฑิต

การจัดการการขนสงสินคาทางอากาศ

การจัดการการขนสงสินคาทางอากาศ

หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

2

เทคโนโลยีการบินบัณฑิต

การจัดการจราจรทางอากาศ

การจัดการจราจรทางอากาศ

หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

3

เทคโนโลยีการบินบัณฑิต

การจัดการทาอากาศยาน

การจัดการทาอากาศยาน

หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

มทส. - 7

8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มีคณะวิชาทั้งหมด 21 คณะ คือ คณะทันตแพทยศาสตร คณะนิติศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสต
คณะรัฐศาสตร คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะสหเวชศาสตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมสงเคราะหศาสตร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สถาบันภาษา สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง และบัณฑิตวิทยาลัย
การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีดังนี้
1. อนุปริญญา หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.2 ขั้น 6,820 บาท
2. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 7,630 บาท
3. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 8,360 บาท
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตร หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือน
ไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 8,360 บาท
5. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 10,250 บาท
6. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท
7. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี(5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 10,250 บาท

มธ.- 1

8. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
8.1 ผูมีพื้นความรู วท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท
8.2 ผูมีพื้นความรู ภ.บ. (หลักสูตร 5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,790 บาท
8.3 ผูมีพื้นความรู พ.บ., ท.บ., สพ.บ.(หลักสูตรเดิม) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 10,250 บาท
8.4 ผูมีพื้นความรู พ.บ. + ใบอนุญาตฯ , ท.บ. (หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 10,710 บาท
9. ปริญญาเอก หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโท ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.5 ขั้น 12,600 บาท

มธ.- 2

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
คณะทันตแพทยศาสตร

1

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

ทันตแพทยศาสตร

2

ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก

ทันตแพทยศาสตร

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

คณะนิติศาสตร
1

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

กฎหมาย

2

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฏหมาย-

ไมระบุสาขาวิชาเอก

กฎหมาย, กฎหมายมหาชน

3

ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

กฎหมาย

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การเงิน

บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การเงิน

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารการขนสงระหวางประเทศ

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารทรัพยากรมนุษยและองคการ

บริหารธุรกิจ,
การบริหารการขนสงระหวางประเทศ
บริหารธุรกิจ,
การบริหารทรัพยากรมนุษยและองคการ

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย

บริหารธุรกิจ, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารอุตสาหการและปฏิบัติการ

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

บริหารธุรกิจ,
บริหารอุตสาหการและปฏิบัติการ
บริหารธุรกิจ,
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

มธ.- 3

เดิมชื่อสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

เดิมชื่อสาขาวิชาบริหารอุตสาหการ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

8

ปริญญาบัญชีบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

การบัญชี

9

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

บริหารธุรกิจ

รับรองตั้งแตปการศึกษา 2542 - 2545

10

ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต

วิชาชีพการบัญชี

การบัญชี

หลักสูตรนานาชาติ

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การเงิน

บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การเงิน

หลักสูตรนานาชาติ

12

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย

13

ปริญญาการตลาดดุษฎีบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด

คณะพยาบาลศาสตร
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

การพยาบาล

คณะแพทยศาสตร
1

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

แพทยศาสตร

2

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

เวชปฏิบัติทั่วไป/ครอบครัว

แพทยศาสตร,
เวชปฏิบัติทั่วไป/ครอบครัว
แพทยศาสตร, เวชศาสตรครอบครัว

3

เวชศาสตรครอบครัว

คณะรัฐศาสตร
1

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

รัฐศาสตร

2

ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ความสัมพันธระหวางประเทศ

รัฐศาสตร, ความสัมพันธระหวางประเทศ

3

ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

รัฐศาสตร

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
1

ปริญญาวารสารศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

นิเทศศาสตร, วารสารศาสตร
มธ.- 4

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

2

ปริญญาวารสารศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารสื่อสารมวลชน

นิเทศศาสตร, วารสารศาสตร,
สื่อสารมวลชน, การบริหารสื่อสารมวลชน

3

ปริญญาวารสารศาสตรมหาบัณฑิต

การสื่อสารภาครัฐและเอกชน

นิเทศศาสตร, วารสารศาสตร,
สื่อสารมวลชน, การสื่อสารภาครัฐและเอกชน

4

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สื่อสารมวลชน

นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1

อนุปริญญา

เคมี

เคมี

2

อนุปริญญา

เทคโนโลยีชนบท

เทคโนโลยีชนบท

3

อนุปริญญา

ฟสิกส

ฟสิกส

4

อนุปริญญา

วัสดุศาสตร

วัสดุศาสตร

5

อนุปริญญา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตรการอาหาร, การอาหาร,
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

6

อนุปริญญา

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

7

อนุปริญญา

วิทยาศาสตรสุขภาพ

วิทยาศาสตรสุขภาพ

8

อนุปริญญา

ศาสตรคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร, ศาสตรคอมพิวเตอร

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร

คณิตศาสตร

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตรประยุกต

คณิตศาสตร, คณิตศาสตรประยุกต

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

เคมี

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการเกษตร

การเกษตร, เทคโนโลยีการเกษตร

มธ.- 5

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชนบท

เทคโนโลยีชนบท

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟสิกส

ฟสิกส

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟสิกสอิเล็กทรอนิกส

ฟสิกส, ฟสิกสอิเล็กทรอนิกส

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วัสดุศาสตร

วัสดุศาสตร

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตรการอาหาร, การอาหาร,
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรสุขภาพ

สาธารณสุขศาสตร, วิทยาศาสตรสุขภาพ

22

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ศาสตรคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร, ศาสตรคอมพิวเตอร

23

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติ

สถิติ

24

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ

25

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารเทคโนโลยี

การบริหารเทคโนโลยี

26

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารโทรคมนาคม

การบริหารโทรคมนาคม

27

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร

คณิตศาสตร

28

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท

พัฒนาสังคม, พัฒนาชุมชน,
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท

29

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร

มธ.- 6

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
คณะวิศวกรรมศาสตร

หมายเหตุ

1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

หลักสูตรสองสถาบัน

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

หลักสูตรสองสถาบัน

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

14

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี

15

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

16

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

17

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

มธ.- 7

หลักสูตรสองสถาบัน
หลักสูตรสองสถาบัน

หลักสูตรสองสถาบัน

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
18

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

คณะศิลปศาสตร
1

อนุปริญญา

การละคร

การละคร

2

อนุปริญญา

คณิตศาสตร

คณิตศาสตร

3

อนุปริญญา

บรรณารักษและสารนิเทศศาสตร

บรรณารักษศาสตร,
บรรณารักษและสารนิเทศศาสตร

4

อนุปริญญา

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
อักษรศาสตร, ภาษาจีน

5

อนุปริญญา

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
อักษรศาสตร, ภาษาไทย

6

อนุปริญญา

ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
อักษรศาสตร, ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

7

อนุปริญญา

ภาษาศาสตร

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
อักษรศาสตร, ภาษาศาสตร

8

อนุปริญญา

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
อักษรศาสตร, ภาษาอังกฤษ

9

อนุปริญญา

ภูมิศาสตร

มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร

10

อนุปริญญา

ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ

ศิลปกรรม, การออกแบบ,
ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ

มธ.- 8

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

11

อนุปริญญา

เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา

มนุษยศาสตร,
เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา

12

อนุปริญญาศิลปกรรมศาสตร

ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ

ศิลปกรรม, การออกแบบ,
ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ

13

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

การละคอน

มนุษยศาสตร, ศิลปกรรม, การละคอน

14

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ

ศิลปกรรม, การออกแบบ,
ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ

15

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
อักษรศาสตร, ภาษาฝรั่งเศส

(หลักสูตร 4 ป)

16

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ภาษารัสเซีย

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
อักษรศาสตร, ภาษารัสเซีย

(หลักสูตร 4 ป)

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยา

มนุษยศาสตร, จิตวิทยา

18

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร บรรณารักษศาสตร,
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร

19

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร

มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร

20

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ปรัชญา

มนุษยศาสตร, ปรัชญา

21

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
อักษรศาสตร, ภาษาจีน

22

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญี่ปุน

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
อักษรศาสตร, ภาษาญี่ปุน

มธ.- 9

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

23

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

24

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเยอรมัน

25

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

26

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาศาสตร

27

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

28

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร

29

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อังกฤษ-อเมริกันศึกษา

30

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา

31

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารกิจกรรมดานวัฒนธรรม

32

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย

หมายเหตุ

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
อักษรศาสตร, ภาษาไทย
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
อักษรศาสตร, ภาษาเยอรมัน
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
อักษรศาสตร, ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
อักษรศาสตร, ภาษาศาสตร
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
อักษรศาสตร, ภาษาอังกฤษ
มนุษยศาสตร, ภูมศิ าสตร

มธ.- 10

มนุษยศาสตร,
อังกฤษ-อเมริกันศึกษา
มนุษยศาสตร,
เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา
มนุษยศาสตร,
การบริหารกิจกรรมดานวัฒนธรรม
มนุษยศาสตร,
การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย

หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

33

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ

การศึกษา, มนุษยศาสตร,
การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ

34

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

35

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ญี่ปุนศึกษา

36

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาไทย

37

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

38

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาศาสตรเพื่อการสื่อสาร

39

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

จิตวิทยา,
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
ญี่ปุนศึกษา
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
อักษรศาสตร, ภาษาไทย
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
อักษรศาสตร, ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
อักษรศาสตร,
ภาษาศาสตรเพื่อการสื่อสาร
มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

40

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สตรีศึกษา

มนุษยศาสตร, สตรีศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร
1

อนุปริญญา

เศรษฐศาสตร

เศรษฐศาสตร

2

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

เศรษฐศาสตร

3

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตรธุรกิจ

เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรธุรกิจ

มธ.- 11

หมายเหตุ

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาษาศาสตร) สาขาวิชาภาษาศาสตรภาษาไทย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
4

ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

ไมระบุสาขาวิชาเอก

เศรษฐศาสตร

หมายเหตุ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถาปตยกรรม

สถาปตยกรรมศาสตร

คณะสหเวชศาสตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กายภาพบําบัด

กายภาพบําบัด

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคนิคการแพทย

เทคนิคการแพทย

3*

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเวชศาสตร

ชีวเวชศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ (รับหลายพื้นฐาน * )

4

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ชีวเวชศาสตร

ชีวเวชศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิตการวิจัยทาง

ไมระบุสาขาวิชาเอก

การวิจัยสังคมศาสตร, การวิจัยทางสังคม

2

ปริญญาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต
ปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต
ปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต
ปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก
ไมระบุสาขาวิชาเอก

สังคมสงเคราะหศาสตร,
พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
สังคมวิทยา, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มานุษยวิทยา

สังคมวิทยา, มานุษยวิทยา

การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม

สังคมสงเคราะหศาสตร,
การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม

3
4
5

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร,
1

ปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก

สังคมสงเคราะหศาสตร
มธ.- 12

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

2

ปริญญาพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

พัฒนาสังคม, พัฒนาชุมชน

3

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารงานยุติธรรม

งานยุติธรรม, การบริหารงานยุติธรรม

4

ปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตรดุษฎีบัณฑิต

การบริหารสังคม

สังคมสงเคราะหศาสตร, การบริหารสังคม

หมายเหตุ

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีพลังงาน

เทคโนโลยีพลังงาน

หลักสูตรนานาชาติ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม, เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตรหรือเทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตรหรือเทคโนโลยี

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมระบบสิ่งกอสราง

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมระบบสิ่งกอสราง หลักสูตรนานาชาติ

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรนานาชาติ

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมศาสตร,
วิศวกรรมอุตสาหการ

(รับรองเฉพาะรุนปการศึกษา 2540 และ
2541 เทานั้น)

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรนานาชาติ

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

หลักสูตรนานาชาติ

13

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตรหรือเทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตรหรือเทคโนโลยี

หลักสูตรนานาชาติ

มธ.- 13

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

สถาบันภาษา
1

ประกาศนียบัตรทางการสอนภาษาอังกฤษ

ไมระบุสาขาวิชาเอก

การสอนภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี

สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ชนบทศึกษาและการพัฒนา

พัฒนาชุมชน,
ชนบทศึกษาและการพัฒนา

วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารงานวัฒนธรรม

การบริหารงานวัฒนธรรม

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สหวิทยาการสังคมสงเคราะห

มนุษยศาสตร,
สหวิทยาการสังคมสงเคราะห

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สหวิทยาการ

สหวิทยาการ

2

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สหวิทยาการ

สหวิทยาการ

มธ.- 14

เดิมชื่อสาขาการบริหารกิจกรรมดานวัฒนธรรม

9. มหาวิทยาลัยนเรศวร
มีคณะวิชาทั้งหมด 15 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (เดิมชื่อคณะเกษตรศาสตร)
คณะทันตแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(ปจจุบันแยกเปนคณะมนุษยศาสตรและคณะสังคมศาสตร) คณะมนุษยศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรการแพทย
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะสหเวชศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย
การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีดังนี้
1. ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือน
ไมสูงกวาอันดับ ท.1 ขั้น 5,530 บาท
2. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 7,630 บาท
3. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 8,360 บาท
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 8,360 บาท
5. ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท
6. ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,790 บาท
7. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,790 บาท

มน. - 1

8. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ไดรบั อัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 10,250 บาท
9. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท
10. ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต หรือ ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
อันดับ ท.4 ขั้น 10,250 บาท
11. ปริญญาเอก หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโท หรือ หลักสูตรไมนอยกวา 5 ป ตอจากปริญญาตรี ไดรับอัตราเงินเดือน
ไมสูงกวาอันดับ ท. 5 ขั้น 12,600 บาท

มน. - 2

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
คณะเกษตรศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (เดิมชื่อคณะเกษตรศาสตร)
1
2
3
4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

5
6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การประมง
เกษตรศาสตร
อุตสาหกรรมเกษตร
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตรการเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร

หมายเหตุ

การเกษตร, การประมง
เกษตรศาสตร, การเกษตร
วิทยาศาสตรการอาหาร, อุตสาหกรรมเกษตร
สิ่งแวดลอม, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การเกษตร, วิทยาศาสตรการเกษตร
วิทยาศาสตรการอาหาร, อุตสาหกรรมเกษตร

คณะทันตแพทยศาสตร
1
2

ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย
ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก
ไมระบุสาขาวิชาเอก

ผูชวยทันตแพทย
ทันตแพทยศาสตร

หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะพยาบาลศาสตร
1
2

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการพยาบาล
พยาบาลศึกษา

การพยาบาล, การบริหารการพยาบาล
การพยาบาล, พยาบาลศึกษา

คณะแพทยศาสตร
1
2
3
4

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เวชศาสตรครอบครัว

แพทยศาสตร, เวชศาสตรครอบครัว

(พ.บ. + ใบประกอบฯ + 1 ป)

ไมระบุสาขาวิชาเอก
ไมระบุสาขาวิชาเอก
ระบบและนโยบายสุขภาพ

แพทยศาสตร
สาธารณสุขศาสตร
ระบบและนโยบายสุขภาพ

หลักสูตรนานาชาติ

คณะเภสัชศาสตร
1

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

บริบาลเภสัชกรรม

เภสัชศาสตร, บริบาลเภสัชกรรม

มน. - 3

หลักสูตร 6 ป

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

2
3
4

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก
เภสัชกรรมชุมชน
เภสัชศาสตร

เภสัชศาสตร
เภสัชศาสตร, เภสัชกรรมชุมชน
เภสัชศาสตร

5
6
7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เภสัชศาสตร
วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
เภสัชศาสตร

เภสัชศาสตร
วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
เภสัชศาสตร

หมายเหตุ
หลักสูตร 2 ป ตอจาก ภ.บ.
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 2 ป ตอจาก ภ.บ.
หลักสูตร 2 ป ตอจาก วท.บ.
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ปจจุบันแยกเปนคณะมนุษยศาสตรและคณะสังคมศาสตร)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาบัญชีบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก
ไมระบุสาขาวิชาเอก
การประชาสัมพันธ
การจัดการธุรกิจ
การทองเที่ยว
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การบัญชี
ภูมิศาสตร
เศรษฐศาสตร
การออกแบบบรรจุภัณฑ
จิตวิทยา
ดุริยางคศาสตรไทย
นาฏศิลปไทย
ประวัติศาสตร

กฎหมาย
กฎหมาย
หลักสูตรนานาชาติ
นิเทศศาสตร, การประชาสัมพันธ
บริหารธุรกิจ, การจัดการธุรกิจ
บริหารธุรกิจ, การทองเที่ยว
บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ
การบัญชี
มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร
เศรษฐศาสตร
ออกแบบผลิตภัณฑ, การออกแบบบรรจุภัณฑ
จิตวิทยา
ดุริยางคศิลป, ดุริยางคศาสตรไทย
นาฏศิลปไทย, นาฏศิลป
มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร

มน. - 4

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

15
16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

พัฒนาสังคม
ภาษาศาสตร

17
18
19

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก
กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ
การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยวนานาชาติ

20
21
22

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ประวัติศาสตร
พัฒนาสังคม
ภาษาไทย

23

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาศาสตร

24

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

คุณวุฒิทาง

สังคมวิทยา, พัฒนาสังคม, พัฒนาชุมชน
มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
ภาษาศาสตร
บริหารธุรกิจ
กฎหมาย, กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ
บริหารธุรกิจ,
หลักสูตรนานาชาติ
การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยวนานาชาติ
มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร
พัฒนาสังคม, พัฒนาชุมชน, สังคมวิทยา
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาไทย
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาศาสตร
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร
1
2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

พมาศึกษา
ภาษาจีน

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

4

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ฝรั่งเศสศึกษา

หมายเหตุ

มนุษยศาสตร, พมาศึกษา
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาจีน
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาฝรั่งเศส
มนุษยศาสตร, ฝรั่งเศสศึกษา

มน. - 5

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
5

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาอังกฤษ

คณะวิทยาศาสตร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

คณิตศาสตร
เคมี
ชีววิทยา
ฟสิกส
วิทยาการคอมพิวเตอร
สถิติ
คณิตศาสตร
เคมี
จุลชีววิทยา
ชีววิทยา
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและสารสนเทศ
พลังงานทดแทน
ฟสิกสประยุกต
วิทยาการคอมพิวเตอร
วิทยาศาสตรชีวภาพ
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
สถิติประยุกต
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรชีวภาพ

มน. - 6

คณิตศาสตร
เคมี
ชีววิทยา
ฟสิกส
คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร
สถิติ
คณิตศาสตร
เคมี
ชีววิทยา, จุลชีววิทยา
ชีววิทยา
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและสารสนเทศ
พลังงานทดแทน
ฟสิกส, ฟสิกสประยุกต
คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร
วิทยาศาสตรชีวภาพ
สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
สถิติ, สถิติประยุกต
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรชีวภาพ

หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
คณะวิทยาศาสตรการแพทย

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

ชีววิทยา, จุลชีววิทยา

2

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

จุลชีววิทยา

ชีววิทยา, จุลชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร,
คอมพิวเตอร
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัติ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ,
วิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัติ

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม,
สิ่งแวดลอม

คณะศึกษาศาสตร
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการและการประเมินโครงการ

การจัดการและการประเมินโครงการ

2

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน

ไมระบุสาขาวิชาเอก

การศึกษา

3

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

เคมี

การศึกษา, เคมี

4

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ชีววิทยา

การศึกษา, ชีววิทยา

5

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

เทคโนโลยีทางการศึกษา

การศึกษา, เทคโนโลยีทางการศึกษา

มน. - 7

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

6

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ฟสิกส

การศึกษา, ฟสิกส

7

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร-ฟสิกส

การศึกษา, ฟสิกส

8

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

การศึกษา, การบริหารการศึกษา

9

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การประกันคุณภาพการศึกษา

การศึกษา, การประกันคุณภาพการศึกษา

10

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การวัดผลการศึกษา

การศึกษา, การวัดผลการศึกษา

11

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การวิจัยและพัฒนาการศึกษา

การศึกษา, การวิจัยและพัฒนาการศึกษา

12

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การศึกษา, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

13

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

หลักสูตรและการสอน

การศึกษา, หลักสูตรและการสอน

14

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

อุตสาหกรรมศึกษา

การศึกษา, อุตสาหกรรมศึกษา

15

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

จิตวิทยาการแนะแนว

จิตวิทยา, จิตวิทยาการแนะแนว

16

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

การศึกษา, การบริหารการศึกษา

17

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

การวิจัยและประเมินผลการศึกษา

การศึกษา, การวิจัยและประเมินผลการศึกษา

คณะสหเวชศาสตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กายภาพบําบัด

กายภาพบําบัด

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคนิคการแพทย

เทคนิคการแพทย

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

รังสีเทคนิค

เทคนิคการแพทย, รังสีเทคนิค

คณะสังคมศาสตร
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ไทยศึกษา

มนุษยศาสตร, ไทยศึกษา

มน. - 8

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
2

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร, สังคมศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร
1

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก

สาธารณสุขศาสตร

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

พลังงานทดแทน

พลังงานทดแทน

มน. - 9

หมายเหตุ

10. มหาวิทยาลัยบูรพา
มีคณะวิชาทั้งหมด 13 คณะ คือ คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ
วิทยาลัยการพาณิชยนาวี วิทยาพาณิชยศาสตร และสถาบันสมทบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี และศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา
กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยบูรพา มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 7,630 บาท
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 8,360 บาท
3. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท
4. ปริญญาเอก หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโท ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.5 ขั้น 12,600 บาท

มบ.- 1

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
คณะพยาบาลศาสตร

หมายเหตุ

1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

การบริหารการพยาบาล

การพยาบาล, การบริหารการพยาบาล

2

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

พยาบาลศาสตร

การพยาบาล, พยาบาลศาสตร

3

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

พยาบาลศาสตร

การพยาบาล, พยาบาลศาสตร

4

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

การพยาบาล

5

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

การพยาบาล

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

6

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการพยาบาล

การพยาบาล, การบริหารการพยาบาล

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

คณะแพทยศาสตร
1

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

แพทยศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

คอมพิวเตอรธุรกิจ

บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ

2

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

3

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร

สื่อสารมวลชน, นิเทศศาสตร

4

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

สื่อสารมวลชน, นิเทศศาสตร

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรมนุษย

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการโรงแรม

บริหารธุรกิจ, การบริหาร,
การจัดการทรัพยากรมนุษย
บริหารธุรกิจ, การจัดการโรงแรม

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด

มบ.- 2

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารงานบุคคล

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารงานบุคคล

11

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

12

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

การบัญชี

บริหารธุรกิจ, การบริหาร,
การบริหารงานบุคคล
บริหารธุรกิจ, การบริหาร,
การบริหารงานบุคคล
บริหารธุรกิจ, การบัญชี

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

บริหารธุรกิจ, การบัญชี

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

13

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ธุรกิจพาณิชยนาวี

บริหารธุรกิจ, ธุรกิจพาณิชยนาวี

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

14

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

บริหารธุรกิจ, ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

15

ปริญญาบัญชีบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

การบัญชี

16

ปริญญาบัญชีบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

การบัญชี

17

ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

การบัญชี

18

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การบริหารทั่วไป

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยา

การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร,
บริหารรัฐกิจ, การบริหารทั่วไป
จิตวิทยา

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

แผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร

แผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร

21

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

มนุษยศาสตร, พัฒนาชุมชน, พัฒนาสังคม

22

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร

มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร

23

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเกาหลี

24

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาเกาหลี
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาจีน
มบ.- 3

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

25

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญี่ปุน

26

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

27

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

28

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศาสนาและปรัชญา

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาญี่ปุน
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาไทย
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาอังกฤษ
มนุษยศาสตร, ศาสนาและปรัชญา

29

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

เศรษฐศาสตร

30

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร

เศรษฐศาสตร

31

ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรมนุษย

32

ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรมนุษย

33

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

การบริหาร, บริหารธุรกิจ,
การจัดการทรัพยากรมนุษย
การบริหาร, บริหารธุรกิจ,
การจัดการทรัพยากรมนุษย
บริหารธุรกิจ

34

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารทั่วไป

35
36

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร,
บริหารรัฐกิจ, การบริหารทั่วไป
มนุษยศาสตร, ไทยศึกษา
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ไทยศึกษา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตร
1

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

คอมพิวเตอรธุรกิจ

คอมพิวเตอรธุรกิจ
มบ.- 4

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

2

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

การเกษตร, การประมง, การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร

คณิตศาสตร

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

เคมี

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

ชีววิทยา, จุลชีววิทยา

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีวเคมี

ชีววิทยา, เคมี, ชีวเคมี

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

ชีววิทยา

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีทางทะเล

วิทยาศาสตรทางทะเล, เทคโนโลยีทางทะเล

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอัญมณี

เทคโนโลยีอัญมณี

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟสิกส

ฟสิกส

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟสิกสเครื่องมือวัด

ฟสิกส, ฟสิกสเครื่องมือวัด

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร

ภูมิศาสตร

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร

ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วัสดุศาสตร-เทคโนโลยีอัญมณี

วัสดุศาสตร, วัสดุศาสตร-เทคโนโลยีอัญมณี

16
17
18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วาริชศาสตร
วิทยาการคอมพิวเตอร
วิทยาศาสตรการแพทย

วิทยาศาสตรทางทะเล, วาริชศาสตร
คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร
วิทยาศาสตรการแพทย

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรการอาหาร

การอาหาร, วิทยาศาสตรการอาหาร

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติ

สถิติ

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อัญมณีและเครื่องประดับ

อัญมณีและเครื่องประดับ

มบ.- 5

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

22

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร

คณิตศาสตร

23

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตรศึกษา

คณิตศาสตร, คณิตศาสตรศึกษา

24

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมี

เคมี

25

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีศึกษา

เคมี, เคมีศึกษา

26

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยาศึกษา

ชีววิทยา, ชีววิทยาศึกษา

27

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟสิกสศึกษา

ฟสิกส, ฟสิกสศึกษา

28

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วาริชศาสตร

วิทยาศาสตรทางทะเล, วาริชศาสตร

29

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรชีวภาพ

ชีววิทยา, วิทยาศาสตรชีวภาพ

30

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

31

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

วิทยาศาสตรการอาหาร,
เทคโนโลยีการอาหาร,
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

32

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

33

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิทยาศาสตรชีวภาพ

วิทยาศาสตรชีวภาพ

34

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิทยาศาสตรชีวภาพ

วิทยาศาสตรชีวภาพ

35

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

36

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

คณะวิศวกรรมศาสตร
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

มบ.- 6

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารงานวิศวกรรม

การบริหารงานวิศวกรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร
1

ปริญญาศิลปกรรมบัณฑิต

เซรามิกส

ศิลปกรรม, เซรามิกส

2

ปริญญาศิลปกรรมบัณฑิต

ดุริยางคศาสตร

ดนตรี, ดุริยางคศิลป, ดุริยางศาสตร

3

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

การออกแบบเครื่องประดับ

ศิลปกรรม, การออกแบบเครื่องประดับ

4

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

จิตรกรรม

ศิลปกรรม, จิตรกรรม

5

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

เซรามิกส

ศิลปกรรม, เซรามิกส

6

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ดุริยางคศาสตร

ดนตรี, ดุริยางคศิลป, ดุริยางคศาสตร

7

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

นิเทศศิลป

ศิลปกรรม, ศิลปประยุกต, นิเทศศิลป

8

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาพพิมพ

ศิลปกรรม, ภาพพิมพ

9

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ดุริยางคศาสตร

ดนตรี, ดุริยางคศิลป, ดุริยางคศาสตร

คณะศึกษาศาสตร
1

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การประถมศึกษา

การศึกษา, การประถมศึกษา

2

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

การศึกษา, การศึกษาปฐมวัย

3

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

คณิตศาสตร

การศึกษา, คณิตศาสตร

4

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

เคมี

การศึกษา, เคมี

5

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ชีววิทยา

การศึกษา, ชีววิทยา
มบ.- 7

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

6

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ดุริยางคศึกษา

7

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ดุริยางคศึกษา

8

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

9

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

เทคโนโลยีทางการศึกษา

การศึกษา, ดนตรี, ดุริยางคศิลป,
ดุริยางคศึกษา
การศึกษา,ดนตรี, ดุริยางคศิลป,
ดุริยางคศึกษา
การศึกษา, เทคโนโลยีทางการศึกษา

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

เทคโนโลยีทางการศึกษา

การศึกษา, เทคโนโลยีทางการศึกษา

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

10

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา

การศึกษา, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา

11

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา

การศึกษา, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา

12

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

13

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร การศึกษา,
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
ฟสิกส
การศึกษา, ฟสิกส

14

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ภาษาไทย

การศึกษา, ภาษาไทย

15

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

การศึกษา, ภาษาอังกฤษ

16

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร

17

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร-เคมี

การศึกษา, คณิตศาสตร,
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
การศึกษา, เคมี, วิทยาศาสตร-เคมี

18

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร-ชีววิทยา

การศึกษา, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร-ชีววิทยา

19

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร-ฟสิกส

การศึกษา, ฟสิกส, วิทยาศาสตร-ฟสิกส

20

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

สังคมศึกษา

การศึกษา, สังคมศึกษา

21

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน

ไมระบุสาขาวิชาเอก

การศึกษา, การสอน

มบ.- 8

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

22

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

การศึกษา, การบริหารการศึกษา

23

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การศึกษานอกระบบ

การศึกษา, การศึกษานอกระบบ

24

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

จิตวิทยาการแนะแนว

การศึกษา, จิตวิทยาการแนะแนว

25

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

เทคโนโลยีทางการศึกษา

การศึกษา, เทคโนโลยีทางการศึกษา

26

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

หลักสูตรและการสอน

การศึกษา, หลักสูตรและการสอน

27

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

พลศึกษา

28

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

29

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา
จิตวิทยาการใหคําปรึกษา

พลศึกษา,
วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา
จิตวิทยา, จิตวิทยาการใหคําปรึกษา

30

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการวัดทางการศึกษา

การศึกษา, เทคโนโลยีการวัดทางการศึกษา

31

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีวิจัยทางการศึกษา

การศึกษา, เทคโนโลยีวิจัยทางการศึกษา

32

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

การศึกษา, การบริหารการศึกษา

33

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา

วิทยาศาสตรการกีฬา,
วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา

หมายเหตุ

คณะสาธารณสุขศาสตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย สาธารณสุขศาสตร,
สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย
สุขศึกษา
สาธารณสุขศาสตร, สุขศึกษา

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

สาธารณสุขศาสตร, สุขศึกษา,
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

มบ.- 9

เดิมชื่อสาขาวิชาสุขศึกษา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อนามัยสิ่งแวดลอม

5

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

สาธารณสุขศาสตร, สิ่งแวดลอม,
อนามัยสิ่งแวดลอม
สาธารณสุขศาสตร

6

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร

สาธารณสุขศาสตร

7

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร

สาธารณสุขศาสตร

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

8

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร

สาธารณสุขศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

บัณฑิตวิทยาลัย
1
2

ประกาศนียบัตรบัณฑิตการจัดการและการประเมินโครงการ
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

การจัดการและการประเมินโครงการ

เทคโนโลยีภูมิศาสตร

ภูมิศาสตร, เทคโนโลยีภูมิศาสตร

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
1

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร

การบริหาร, บริหารรัฐกิจ, รัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยการพาณิชยนาวี
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ธุรกิจพาณิชยนาวี

บริหารธุรกิจ, ธุรกิจพาณิชยนาวี

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการเดินเรือ

วิทยาการเดินเรือ

(หลักสูตร 5 ป)

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการการขนสงและโลจิสติกส

การจัดการการขนสงและโลจิสติกส

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
1

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การตลาด

บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด

2

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การบัญชีบริหาร

บริหารธุรกิจ, การบัญชี, การบัญชีบริหาร

3

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ธุรกิจระหวางประเทศ

บริหารธุรกิจ, ธุรกิจระหวางประเทศ
มบ.- 10

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

4

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

บริหารธุรกิจ

5

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

บริหารธุรกิจ

หมายเหตุ
สําหรับผูบริหาร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี (สถาบันสมทบ)
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

การพยาบาล

ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา (สถาบันสมทบ)
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการเดินเรือ

วิทยาการเดินเรือ

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกลเรือ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล,
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ

มบ.- 11

เดิมหลักสูตร 4 ป ตอมาปรับเปน
หลักสูตร 5 ป

11. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มีคณะวิชาทั้งหมด 5 สํานักวิชา คือ คณะครุศาสตร คณะพุทธศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะสังคมศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย
การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาและตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกําหนด ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 7,630 บาท
2. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท

มจร.- 1

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง
คณะครุศาสตร

1

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

มนุษยศาสตร, การศาสนา,
การศึกษา, การบริหารการศึกษา

2

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบโรงเรียน

มนุษยศาสตร, การศาสนา,
การศึกษา, การศึกษานอกระบบโรงเรียน

3

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาไทย

มนุษยศาสตร, การศาสนา,
การศึกษา, การสอนภาษาไทย

4

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร, การศาสนา,
การศึกษา, การสอนภาษาอังกฤษ

5

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

จริยศึกษา

มนุษยศาสตร, การศาสนา, จริยศึกษา

6

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร, การศาสนา, สังคมศึกษา

คณะพุทธศาสตร
1

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

บาลีพุทธศาสตร

มนุษยศาสตร, การศาสนา, บาลีพุทธศาสตร

2

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

ปรัชญา

มนุษยศาสตร, การศาสนา, ปรัชญา

3

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

พระพุทธศาสนา

มนุษยศาสตร, การศาสนา, พระพุทธศาสนา

4

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

พระอภิธรรม

มนุษยศาสตร, การศาสนา, พระอภิธรรม

5

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

ศาสนา

มนุษยศาสตร, การศาสนา

มจร.- 2

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง
คณะมนุษยศาสตร

1

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยา

มนุษยศาสตร, การศาสนา, จิตวิทยา

2

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร

มนุษยศาสตร, การศาสนา, ประวัติศาสตร

3

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

พุทธจิตวิทยา

มนุษยศาสตร, การศาสนา, พุทธจิตวิทยา

4

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร, การศาสนา, ภาษาไทย

5

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร, การศาสนา, ภาษาอังกฤษ

คณะสังคมศาสตร
1

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตร

มนุษยศาสตร, การศาสนา, รัฐศาสตร

2

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร

มนุษยศาสตร, การศาสนา, เศรษฐศาสตร

3

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

สังคมวิทยา

มนุษยศาสตร, การศาสนา, สังคมวิทยา

4

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มนุษยศาสตร, การศาสนา,
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

5

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

สังคมสงเคราะหศาสตร

มนุษยศาสตร, การศาสนา,
สังคมสงเคราะหศาสตร

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

ธรรมนิเทศ

มนุษยศาสตร, การศาสนา, ธรรมนิเทศ

2

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

บาลี

มนุษยศาสตร, การศาสนา,
ภาษาบาลี, ภาษาโบราณ

มจร.- 3

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

3

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญา

มนุษยศาสตร ,การศาสนา, ปรัชญา

4

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

พระพุทธศาสนา

มนุษยศาสตร, การศาสนา, พระพุทธศาสนา

5

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พุทธศาสนศึกษา

มนุษยศาสตร, การศาสนา, พุทธศาสนศึกษา หลักสูตรนานาชาติ

6

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญา

มนุษยศาสตร, การศาสนา, ปรัชญา

7

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

พระพุทธศาสนา

มนุษยศาสตร, การศาสนา, พระพุทธศาสนา

มจร.- 4

12. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มีคณะวิชาทั้งหมด 5 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะศาสนาและปรัชญา คณะศึกษาศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย
การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 7,630 บาท
2. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท

มมร.- 1

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง
คณะมนุษยศาสตร

1

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

ภาษาบาลีและสันสกฤต

มนุษยศาสตร, การศาสนา,
ภาษาโบราณ, ภาษาบาลีและสันสกฤต

2

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร, การศาสนา,
ภาษาอังกฤษ

คณะสังคมศาสตร
1

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตรการปกครอง

มนุษยศาสตร, การศาสนา,
รัฐศาสตรการปกครอง

2

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มนุษยศาสตร, การศาสนา,
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คณะศาสนาและปรัชญา
1

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

ปรัชญา

มนุษยศาสตร, การศาสนา, ปรัชญา

2

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

พุทธศาสตร

มนุษยศาสตร, การศาสนา, พุทธศาสตร

3

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

ศาสนาเปรียบเทียบ

มนุษยศาสตร, การศาสนา,
ศาสนาเปรียบเทียบ

4

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

ศาสนาและปรัชญา

มนุษยศาสตร, การศาสนา,
ศาสนาและปรัชญา

คณะศึกษาศาสตร
1

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

มนุษยศาสตร, การศาสนา, การศึกษา,
การบริหารการศึกษา

มมร.- 2

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

2

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

มนุษยศาสตร, การศาสนา, การศึกษา,
การประถมศึกษา

3

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบ

มนุษยศาสตร, การศาสนา, การศึกษา,
การศึกษานอกระบบ

4

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาไทย

มนุษยศาสตร, การศาสนา, การศึกษา,
การสอนภาษาไทย

5

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร, การศาสนา, การศึกษา,
การสอนภาษาอังกฤษ

6

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

การใหคําปรึกษาและการแนะแนว

มนุษยศาสตร, การศาสนา, การศึกษา,
การใหคําปรึกษาและการแนะแนว

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

พุทธศาสนศึกษา

มนุษยศาสตร, การศาสนา,
พุทธศาสนศึกษา

2

ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

พุทธศาสนาและปรัชญา

มนุษยศาสตร, การศาสนา,
พุทธศาสนาและปรัชญา

มมร.- 3

หมายเหตุ

13. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มีคณะวิชาทั้งหมด 14 คณะ คือ คณะการบัญชีและการจัดการ คณะเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร คณะเภสัชศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร-ผังเมือง-นฤมิตศิลป คณะสาธารณสุข วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และบัณฑิตวิทยาลัย
การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีดังนี้
1. ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.1 ขั้น 4,880 บาท
2.
3.
4.
5.
6.

ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 7,630 บาท
ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 8,360 บาท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 8,360 บาท
ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดัง
6.1 ผูมีพื้นความรู พ.บ.+ใบอนุญาตฯ และ ท.บ.(หลักสูตรใหม) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 10,710 บาท
6.2 ผูมีพื้นความรู พ.บ. และ ท.บ.(หลักสูตรเดิม) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 10,250 บาท
6.3 ผูมีพื้นความรู ภ.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,790 บาท
6.4 ผูมีพื้นความรู วท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท

มมส.- 1

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
คณะการบัญชีและการจัดการ

หมายเหตุ

1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

บริหารธุรกิจ, การบัญชี

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

คณะเทคโนโลยี
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิตพืช

การเกษตร, เทคโนโลยีการผลิตพืช

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิตสัตว

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

การเกษตร, เทคโนโลยีการผลิตสัตว,
สัตวบาล
วิทยาศาสตรการอาหาร,การอาหาร,
เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม, เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ

เดิมชื่อสาขาเทคโนโลยีการเกษตร
แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว

คณะพยาบาลศาสตร
1

ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล

-

ผูชวยพยาบาล

2

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

-

การพยาบาล

3

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

-

การพยาบาล

หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

คณะเภสัชศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ
1

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

-

เภสัชศาสตร

มมส.- 2

หลักสูตร 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การแพทยแผนไทยประยุกต

การแพทยแผนไทยประยุกต

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การแพทยแผนไทยประยุกต

การแพทยแผนไทยประยุกต

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

4*

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร

สาธารณสุขศาสตร

(รับหลายพื้นฐาน * )

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การทองเที่ยวและโรงแรม

การทองเที่ยวและโรงแรม

2

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ไทศึกษา

มนุษยศาสตร, ไทศึกษา

คณะวิทยาการสารสนเทศ
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การสื่อสารมวลชน

นิเทศศาสตร, การสื่อสารมวลชน

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสนเทศศาสตร

สารนิเทศศาสตร, สารสนเทศศาสตร

คณะวิทยาศาสตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร

คณิตศาสตร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

เคมี

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

ชีววิทยา

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟสิกส

ฟสิกส

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟสิกสประยุกต

ฟสิกส, ฟสิกสประยุกต

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติ

คณิตศาสตร, สถิติ
มมส.- 3

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีศึกษา

เคมี, เคมีศึกษา

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยาศึกษา

ชีววิทยา, ชีววิทยาศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการผลิต

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมชนบท

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ,
วิศวกรรมการผลิต
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมชนบท

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีพลังงาน

วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีพลังงาน

คณะศิลปกรรมศาสตร
1

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ดุริยางคศิลป

ศิลปกรรม, ดุริยางคศิลป

2

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ทัศนศิลป

ศิลปกรรม, ทัศนศิลป

3

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

นาฏยศิลป

ศิลปกรรม, นาฏยศิลป

คณะศึกษาศาสตร
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน

การสอนทัศนศิลปและนฤมิตศิลป

การศึกษา, การสอนทัศนศิลปและนฤมิตศิลป

2

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน

การสอนภาษาไทย

การศึกษา, การสอนภาษาไทย

3

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน

การสอนภาษาอังกฤษ

การศึกษา, การสอนภาษาอังกฤษ

4

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน

การสอนเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ

5

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน

การสอนสังคมศึกษา

การศึกษา,
การสอนเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
การศึกษา, การสอนสังคมศึกษา

มมส.- 4

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

6

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน

การสอนสารสนเทศศาสตร

การศึกษา, การสอนสารสนเทศศาสตร

7

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน

ดุริยางคศิลปและนาฏศิลป

การศึกษา, ดุริยางคศิลปและนาฏศิลป

8

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

การศึกษา, การบริหารการศึกษา

9

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การวิจัยการศึกษา

การศึกษา, การวิจัยการศึกษา

10

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

จิตวิทยาการใหคําปรึกษา

การศึกษา, จิตวิทยา,
จิตวิทยาการใหคําปรึกษา

11

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา

การศึกษา, โสตทัศนศึกษา,
เทคโนโลยีการศึกษา

12

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ภาษาไทย

การศึกษา, ภาษาไทย

13

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

วิจัยการศึกษา

การศึกษา, วิจัยการศึกษา

14

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

สังคมศึกษา

การศึกษา, สังคมศึกษา

15

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

หลักสูตรและการสอน

การศึกษา, หลักสูตรและการสอน

16

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

พัฒนศึกษาศาสตร

การศึกษา, พัฒนศึกษาศาสตร

หมายเหตุ

คณะสถาปตยกรรมศาสตร-ผังเมือง-นฤมิตศิลป
1

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

นฤมิตศิลป

ศิลปกรรม, นฤมิตศิลป

2

ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปตยกรรม

สถาปตยกรรมศาสตร, สถาปตยกรรม

หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปตยกรรมเมืองและชุมชน

สถาปตยกรรมศาสตร,
สถาปตยกรรมเมืองและชุมชน

หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มมส.- 5

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

คณะสาธารณสุข
1

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

-

สาธารณสุขศาสตร

2

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

-

สาธารณสุขศาสตร

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การบริหารทองถิ่น

2

ปริญญารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

นโยบายสาธารณะ

การบริหาร, พัฒนาชุมชน,
พัฒนาสังคม, การบริหารทองถิ่น
การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร,
บริหารรัฐกิจ, นโยบายสาธารณะ

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการและการประเมินโครงการ

มมส.- 6

การจัดการและการประเมินโครงการ

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

14. มหาวิทยาลัยมหิดล
มีคณะวิชาทั้งหมด 26 คณะ คือ คณะทันตแพทยศาสตร

คณะเทคนิคการแพทย

คณะพยาบาลศาสตร

คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี / คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล คณะเภสัชศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะเวชศาสตรเขตรอน คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร
โครงการวิทยาการจัดการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท สถาบันวิจัยโภชนาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยดุริยางคศิลป วิทยาลัยราชสุดา วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา
วิทยาลัยศาสนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกาญจนบุรี สถาบันสมทบสถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล มีดังนี้
1. ประกาศนียบัตร หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.1
ขั้น 5,530 บาท
2. ประกาศนียบัตร หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.2
ขั้น 6,220 บาท
3. ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.2 ขั้น 6,820 บาท
4. ปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตร หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรไมนอยกวา 2 ป
ตอจากอนุปริญญาหรือเทียบเทา ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 7,630 บาท
5. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือน
ไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 8,360 บาท
มม.- 1

6. ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4
ขั้น 9,320 บาท
7. ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4
ขั้น 9,320 บาท
8. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จากแพทยสภา ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,790 บาท
9. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและประสบการณในการประกอบวิชาชีพฯ 1 ป หรือเทียบเทาไดรับอัตราเงินเดือน
ไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 10,250 บาท
10. ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขมูลฐาน หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน
ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
10.1 ผูมีพื้นความรูเภสัชศาสตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท
10.2 ผูมีพื้นความรูแพทยศาสตรบัณฑิต หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หรือสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือน
ไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,790 บาท
10.3 ผูมีพื้นความรูแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรที่ปรับปรุง
ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 10,250 บาท
11. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท
12. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 10,250 บาท

มม.- 2

13. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากทันตแพทยศาสตรบัณฑิตหรือแพทยศาสตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือน
ไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 10,710 บาท
14. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
14.1 ผูมีพื้นความรูวิทยาศาสตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท
14.2 ผูมีพื้นความรูเภสัชศาสตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,790 บาท
14.3 ผูมีพื้นความรูแพทยศาสตรบัณฑิต หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หรือสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 10,250 บาท
14.4 ผูมีพื้นความรูแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม)
ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 10,710 บาท
15. ปริญญาเอก หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโท หรือหลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากปริญญาตรี ไดรับอัตราเงินเดือน
ไมสูงกวาอันดับ ท.5 ขั้น 12,600 บาท

มม.- 3

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
คณะทันตแพทยศาสตร

หมายเหตุ

1

ประกาศนียบัตรพนักงานผูชวยทันตแพทย

ไมระบุสาขาวิชาเอก

ผูชวยทันตแพทย

2

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

ทันตแพทยศาสตร

3

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

เทคโนโลยีทันตกรรม

เทคโนโลยีทันตกรรม, ทันตกรรม

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
โรงเรียนชางทันตกรรม

4

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ปริทันตวิทยา

ทันตแพทยศาตร, ปริทันตวิทยา

ท.บ. + ใบประกอบฯ + 1 ป

5

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

รังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตแพทยศาสตร,
รังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยาชองปาก

ทันตแพทยศาสตร, ชีววิทยาชองปาก

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยาชองปาก

ทันตแพทยศาสตร, ชีววิทยาชองปาก

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 2 ป ตอจาก ท.บ.

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตชีววัสดุศาสตร

ทันตแพทยศาสตร, ทันตชีววัสดุศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื้นฐาน)

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปริทันตวิทยา

ทันตแพทยศาสตร, ปริทันตวิทยา

หลักสูตร 2 ป ตอจาก ท.บ.

10

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ชีววิทยาชองปาก

ทันตแพทยศาสตร, ชีววิทยาชองปาก

11

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ทันตชีววัสดุศาสตร

ทันตแพทยศาสตร, ทันตชีววัสดุศาสตร

มม.- 4

หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

เดิมชื่อสาขาวิชาทันตรังสีวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
คณะเทคนิคการแพทย

หมายเหตุ

1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคนิคการแพทย

เทคนิคการแพทย

หลักสูตรนานาชาติ

2

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เทคนิคการแพทย

เทคนิคการแพทย

หลักสูตรนานาชาติ

3

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เทคนิคการแพทย

เทคนิคการแพทย

คณะพยาบาลศาสตร
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

การพยาบาล

2

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

3

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลเด็ก

การพยาบาล,
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
การพยาบาล, การพยาบาลเด็ก

4

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลผูใหญ

การพยาบาล, การพยาบาลผูใหญ

5

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด

การพยาบาล,
การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด

6

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลแมและเด็ก

การพยาบาล, การพยาบาลแมและเด็ก

7

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลอนามัยชุมชน

การพยาบาล, การพยาบาลอนามัยชุมชน

8

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

9

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร การพยาบาล,
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร
การพยาบาล
การพยาบาล

หลักสูตรนานาชาติ

คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี / คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล
1

ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล

ไมระบุสาขาวิชาเอก

ผูชวยพยาบาล
มม.- 5

หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
2

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

3

ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย
อนุปริญญาวิทยาศาสตรการแพทย

4

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

แพทยศาสตร

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กายภาพบําบัด

วิทยาศาสตรการแพทย, กายภาพบําบัด

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กายอุปกรณ

วิทยาศาสตรการแพทย, กายอุปกรณ

7

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

กายภาพบําบัดดวยการจัด ดัด ดึง

วิทยาศาสตรการแพทย, กายภาพบําบัด,
กายภาพบําบัดดวยการจัด ดัด ดึง

8

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

พยาธิวิทยาคลีนิค

พยาธิวิทยาคลีนิค

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กายภาพบําบัด

วิทยาศาสตรการแพทย,
กายภาพบําบัด

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การเจริญพันธุและวางแผนประชากร

การเจริญพันธุและวางแผนประชากร

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ความผิดปกติของการสื่อความหมาย

ความผิดปกติของการสื่อความหมาย

12

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาคลีนิค

จิตวิทยา, จิตวิทยาคลีนิค

13

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมี

ชีววิทยา, เคมี, ชีวเคมี

หมายเหตุ

ไมระบุสาขาวิชาเอก

วิทยาศาสตรการแพทย

หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
(โสตสัมผัสวิทยา)

วิทยาศาสตรการแพทย,
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
(โสตสัมผัสวิทยา)

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
เดิมชื่อหลักสูตรเจาหนาที่วิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิชาความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย

มม.- 6

หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป

หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื้นฐาน)

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

14

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พยาธิชีววิทยา

ชีววิทยา, พยาธิวิทยา,
พยาธิชีววิทยา

หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื้นฐาน)

15

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พยาธิวิทยาคลีนิค

ชีววิทยา, พยาธิวิทยา, พยาธิวิทยาคลีนิค

(รับหลายพื้นฐาน)

16

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟสิกสการแพทย

ฟสิกส, ฟสิกสการแพทย

17

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาภูมิคุมกัน

วิทยาภูมิคุมกัน

18

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เวชนิทัศน

เวชนิทัศน

19

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

กายภาพบําบัด

กายภาพบําบัด

หลักสูตรนานาชาติ

20

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

จุลชีววิทยาการแพทย

หลักสูตรนานาชาติ

21

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

พยาธิวิทยาคลีนิค

ชีววิทยา, จุลชีววิทยา,
จุลชีววิทยาการแพทย
พยาธิวิทยาคลีนิค

22

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิทยาภูมิคุมกัน

วิทยาภูมิคุมกัน

23

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิทยาศาสตรคลินิก

วิทยาศาสตรคลินิก

(รับหลายพื้นฐาน)

คณะเภสัชศาสตร
1

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยา

เภสัชศาสตร, ชีววิทยา, จุลชีววิทยา

หลักสูตรนานาชาติ

2

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมี

เภสัชศาสตร, ชีววิทยา, เคมี, ชีวเคมี

หลักสูตรนานาชาติ

3

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

บริหารเภสัชกิจ

เภสัชศาสตร, บริหารเภสัชกิจ

หลักสูตรนานาชาติ

4

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

พิษวิทยา

เภสัชศาสตร, พิษวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ

5

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชกรรมคลินิก

เภสัชศาสตร, เภสัชกรรมคลินิก

หลักสูตรนานาชาติ

มม.- 7

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

6

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชกรรมโรงพยาบาล

เภสัชศาสตร, เภสัชกรรมโรงพยาบาล

หลักสูตรนานาชาติ

7

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชการ

เภสัชศาสตร, เภสัชการ

หลักสูตรนานาชาติ

8

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชเคมี

เภสัชศาสตร, เภสัชเคมี

หลักสูตรนานาชาติ

9

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชวิทยา

เภสัชศาสตร, เภสัชวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ

10

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชวินิจฉัย

เภสัชศาสตร, เภสัชวินิจฉัย

หลักสูตรนานาชาติ

11

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

สรีรวิทยา

เภสัชศาสตร, สรีรวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ

12

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชวิทยา

เภสัชศาสตร, เภสัชวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื้นฐาน)

13

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

บริหารเภสัชกิจ

เภสัชศาสตร, บริหารเภสัชกิจ

หลักสูตรนานาชาติ

14

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เภสัชการ

เภสัชศาสตร, เภสัชการ

หลักสูตรนานาชาติ

15

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เภสัชเคมีและพฤกษเคมี

เภสัชศาสตร, เภสัชเคมีและพฤกษเคมี

16

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เภสัชวิทยา

เภสัชศาสตร, เภสัชวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ

17

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เภสัชศาสตรชีวภาพ

เภสัชศาสตร, เภสัชศาสตรชีวภาพ

หลักสูตรนานาชาติ

18

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ

เภสัชศาสตร, วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ

หลักสูตรนานาชาติ

คณะวิทยาศาสตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

ชีววิทยา

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาเชิงอนุรักษ

ชีววิทยา, ชีววิทยาเชิงอนุรักษ

มม.- 8

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการอาหาร

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วิทยาศาสตรการอาหาร,
เทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พฤกษศาสตร

ชีววิทยา, พฤกษศาสตร

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรการเกษตร

การเกษตร, วิทยาศาสตรการเกษตร

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรชีวภาพ

ชีววิทยา, วิทยาศาสตรชีวภาพ

เดิมชื่อสาขาวิชาชีววิทยา

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กายวิภาคศาสตร

กายวิภาคศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื้นฐาน)

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตรประยุกต

คณิตศาสตร, คณิตศาสตรประยุกต

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีเชิงฟสิกส

เคมี, ฟสิกส, เคมีเชิงฟสิกส

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีเชิงฟสิกส

เคมี, ฟสิกส, เคมีเชิงฟสิกส

หลักสูตรนานาชาติ
เดิมชื่อสาขาฟสิคัลเคมี

12

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีอินทรีย

เคมี, เคมีอินทรีย

หลักสูตรนานาชาติ
เดิมชื่อสาขาวิชาอินทรียเคมี

13

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยา

ชีววิทยา, จุลชีววิทยา

หลักสูตรนานาชาติ

14

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยา

ชีววิทยา, จุลชีววิทยา

(รับหลายพื้นฐาน)

15

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมี

ชีววิทยา, เคมี, ชีวเคมี

หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื้นฐาน)

16

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยาสภาวะแวดลอม

สิ่งแวดลอม, ชีววิทยา,
ชีววิทยาสภาวะแวดลอม
มม.- 9

หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

17

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยาสภาวะแวดลอม

18

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สิ่งแวดลอม, ชีววิทยา,
ชีววิทยาสภาวะแวดลอม
เทคโนโลยีชีวภาพ

19

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พิษวิทยา

พิษวิทยา

20

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พิษวิทยา

พิษวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื้นฐาน)
หลักสูตรนานาชาติ

21

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟสิกส

ฟสิกส

หลักสูตรนานาชาติ

22

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟสิกสเชิงเคมี

ฟสิกส, เคมี, ฟสิกสเชิงเคมี

23

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟสิกสเชิงเคมี

ฟสิกส, เคมี, ฟสิกสเชิงเคมี

หลักสูตรนานาชาติ

24

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร

เดิมชื่อสาขาวิชาวิทยาศาสตรพอลิเมอร

25

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สรีรวิทยา

วิทยาศาสตรพอลิเมอร,
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร
สรีรวิทยา

26

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สรีรวิทยา

สรีรวิทยา

27

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย

28

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย

29

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อินทรียเคมี

วิทยาศาสตรการกีฬา,
สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย
วิทยาศาสตรการกีฬา,
สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย
เคมี, อินทรียเคมี

30

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

กายภาพบําบัด

กายภาพบําบัด
มม.- 10

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ

(รับหลายพื้นฐาน)
หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื้นฐาน)
หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื้นฐาน)

หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

31

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

กายวิภาคศาสตร

กายวิภาคศาสตร

32

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

กายวิภาคศาสตร

กายวิภาคศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ

33

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

คณิตศาสตร

คณิตศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ

34

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เคมีเชิงฟสิกส

เคมี, ฟสิกส, เคมีเชิงฟสิกส

35

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เคมีเชิงฟสิกส

เคมี, ฟสิกส, เคมีเชิงฟสิกส

หลักสูตรนานาชาติ

36

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เคมีวิเคราะห

เคมี, เคมีวิเคราะห

หลักสูตรนานาชาติ

37

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เคมีอินทรีย

เคมี, เคมีอินทรีย

หลักสูตรนานาชาติ

38

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

จุลชีววิทยา

ชีววิทยา, จุลชีววิทยา

หลักสูตรนานาชาติ

39

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ชีวเคมี

ชีววิทยา, เคมี, ชีวเคมี

หลักสูตรนานาชาติ

40

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ชีววิทยา

ชีววิทยา

หลักสูตรนานาชาติ

41

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ชีววิทยา

ชีววิทยา

42

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรนานาชาติ

43

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

พยาธิชีววิทยา

พยาธิชีววิทยา

หลักสูตรนานาชาติ

44

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

พิษวิทยา

พิษวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ

45

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ฟสิกสเชิงเคมี

ฟสิกส, เคมี, ฟสิกสเชิงเคมี

46

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ฟสิกสเชิงเคมี

ฟสิกส, เคมี, ฟสิกสเชิงเคมี

หลักสูตรนานาชาติ

47

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร,
วิทยาการคอมพิวเตอร

หลักสูตรนานาชาติ

มม.- 11

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

48

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร

49

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สรีรวิทยา

วิทยาศาสตรพอลิเมอร,
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร
สรีรวิทยา

50

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

อินทรียเคมี

เคมี, อินทรียเคมี

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมชีวการแพทย

วิศวกรรมชีวการแพทย

หลักสูตรนานาชาติ

คณะเวชศาสตรเขตรอน
1

ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล

ไมระบุสาขาวิชาเอก

ผูชวยพยาบาล

หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อายุรศาสตรเขตรอน

อายุรศาสตรเขตรอน

หลักสูตรนานาชาติ

3

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิทยาการระบาดคลินิก

วิทยาการระบาดคลินิก

4

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

อายุรศาสตรเขตรอน

อายุรศาสตรเขตรอน

หลักสูตรนานาชาติ

5

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

อายุรศาสตรเขตรอนคลินิก

อายุรศาสตรเขตรอนคลินิก

หลักสูตรนานาชาติ
เดิมชื่อวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สิทธิมนุษยชน

มนุษยศาสตร, สิทธิมนุษยชน

หลักสูตรนานาชาติ

2

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตร

การสอนวิทยาศาสตร

หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี

3

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทางการกีฬา

วิทยาศาสตรการกีฬา, พลศึกษา,
การจัดการทางการกีฬา
มม.- 12

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

4

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จริยศาสตรศึกษา

มนุษยศาสตร, จริยศาสตรศึกษา

5

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

บริหารรัฐกิจ

6

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ประชากรศึกษา

7

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร

8

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ศาสนาเปรียบเทียบ

9

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข

10

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สิทธิมนุษยชน

การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร,
บริหารรัฐกิจ
มนุษยศาสตร, การศึกษา,
ประชากรศึกษา
การบริหาร, บริหารรัฐกิจ,
รัฐประศาสนศาสตร
มนุษยศาสตร, การศาสนา,
ศาสนาเปรียบเทียบ
สาธารณสุขศาสตร,
สังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข
มนุษยศาสตร, สิทธิมนุษยชน

11

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม

สังคมวิทยา, อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม

12

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง

การศึกษา,
การศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง

13

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ประชากรศึกษา

การศึกษา, ประชากรศึกษา

14

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข

สาธารณสุขศาสตร,
สังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข

คณะสัตวแพทยศาสตร
1

ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

สัตวแพทยศาสตร

มม.- 13

หมายเหตุ

เดิมชื่อศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประชากรศึกษา
เดิมชื่อสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
เดิมชื่อปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรนานาชาติ

เดิมชื่อศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
คณะสาธารณสุขศาสตร

หมายเหตุ

1

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

สาธารณสุขศาสตร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม, เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

4

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร)
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร)
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร)
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร)
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย
การบริหารโรงพยาบาล

สาธารณสุขศาสตร, อาชีวอนามัย,
สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย
สาธารณสุขศาสตร,
การบริหารโรงพยาบาล
สาธารณสุขศาสตร,
การบริหารสาธารณสุข
สาธารณสุขศาสตร,
บริหารกฎหมายการแพทยและสาธารณสุข
สาธารณสุขศาสตร,
โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
สาธารณสุขศาสตร

9

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก

สาธารณสุขศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื้นฐาน)
(รับหลายพื้นฐาน)

10

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก

สาธารณสุขศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ

11

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขมูลฐาน

สาธารณสุขศาสตร,
สาธารณสุขมูลฐาน

หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื้นฐาน)

5
6
7

การบริหารสาธารณสุข
บริหารกฎหมายการแพทยและสาธารณสุข
โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
ไมระบุสาขาวิชาเอก

มม.- 14

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

(รับหลายพื้นฐาน)

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

12

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต การพยาบาลสาธารณสุข

13

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต บริหารสาธารณสุข

สาธารณสุขศาสตร,
การพยาบาลสาธารณสุข
สาธารณสุขศาสตร, บริหารสาธารณสุข

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ

14

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปรสิตวิทยา

สาธารณสุขศาสตร, ปรสิตวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ

15

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต โภชนาการสาธารณสุข

สาธารณสุขศาสตร, โภชนาการสาธารณสุข

หลักสูตรนานาชาติ

16

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาการระบาด

สาธารณสุขศาสตร, วิทยาการระบาด

หลักสูตรนานาชาติ

17

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร

สาธารณสุขศาสตร,
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการสารสนเทศสิ่งแวดลอมและทรัพยากร

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการสิ่งแวดลอม

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การวางแผนสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท

มม.- 15

สิ่งแวดลอม,
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม,
การจัดการสารสนเทศสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
สิ่งแวดลอม, การจัดการสิ่งแวดลอม

หลักสูตรนานาชาติ

สิ่งแวดลอม,
การวางแผนสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท

เดิมชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาชนบท

หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม,
เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม,
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร

สิ่งแวดลอม,
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ
เดิมชื่อวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม

โครงการวิทยาการจัดการ
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการ

บริหารธุรกิจ, การจัดการ

หลักสูตรนานาชาติ

2

ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

บริหารธุรกิจ, การจัดการ

3

ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต
ไมระบุสาขาวิชาเอก
(Master of Management Program)

บริหารธุรกิจ, การจัดการ

หลักสูตรนานาชาติ
เดิมชื่อศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรนานาชาติ

4

ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจ, การจัดการ

ไมระบุสาขาวิชาเอก

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

วิจัยประชากรและสังคม

วิจัยประชากรและสังคม

มม.- 16

เดิมชื่อสังคมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาประชากรและสังคม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

2

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ประชากรศาสตร

ประชากรศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ

3

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ประชากรศาสตร

ประชากรศาสตร

เดิมชื่อประชากรศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนาชนบทศึกษา

พัฒนาชนบทศึกษา

2

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา

มนุษยศาสตร,
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา

3

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาศาสตร

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
อักษรศาสตร, ภาษาศาสตร

4

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาศาสตรประยุกต
(การสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ)

อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
ภาษาศาสตร, ภาษาศาสตรประยุกต
(การสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ)

5

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

วัฒนธรรมศึกษา

มนุษยศาสตร, วัฒนธรรมศึกษา

6

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ภาษาศาสตร

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, ภาษาศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ

สถาบันวิจัยโภชนาการ
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา

มม.- 17

การอาหาร, โภชนวิทยา,
อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา

หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
2

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

โภชนศาสตร

โภชนศาสตร

หมายเหตุ
เดิมชื่อวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ประสาทวิทยาศาสตร

ประสาทวิทยาศาสตร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรมศาสตร อณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรมศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ

3

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ประสาทวิทยาศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ

4

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

อณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรมศาสตร อณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรมศาสตร

ประสาทวิทยาศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

ดุริยางคศิลป, ดนตรี

2

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ดนตรี

ดุริยางคศิลป, ดนตรี

วิทยาลัยราชสุดา
1

ประกาศนียบัตรการสอนภาษามือไทย

ไมระบุสาขาวิชาเอก

การสอนภาษามือไทย

หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ประกาศนียบัตร

ลาม(ภาษามือไทย)

ลามภาษามือไทย

หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

หูหนวกศึกษา

มนุษยศาสตร, หูหนวกศึกษา

4

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

5

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

บริการสนับสนุนทางวิชาการสําหรับคนตาบอดหรือคนสายตาเลือนลาง
งานบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ

บริการสนับสนุนทางวิชาการสําหรับคนตาบอดหรือคนสายตาเลือนลาง
งานบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ

วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรการกีฬา

พลศึกษา, วิทยาศาสตรการกีฬา

มม.- 18

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
วิทยาลัยศาสนศึกษา
ศาสนศึกษา

หมายเหตุ

มนุษยศาสตร, ศาสนศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

นิติวิทยาศาสตร

นิติวิทยาศาสตร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนาการมนุษย

พัฒนาการมนุษย

วิทยาเขตกาญจนบุรี
1

ปริญญาบัญชีบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

การบัญชี

สถาบันสมทบ สถาบันพระบรมราชชนก
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

การพยาบาล

2

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

แพทยศาสตร

3

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

แพทยศาสตร

โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ

4

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

แพทยศาสตร

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

5

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

แพทยศาสตร

โรงพยาบาลราชบุรี

สถาบันสมทบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

การพยาบาล

มม.- 19

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

2

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

การพยาบาล

หลักสูตรตอเนื่อง
วิทยาลัยพยาบาลฯราชบุรี
วิทยาลัยพยาบาลฯจักรีรัช
วิทยาลัยพยาบาลฯศรีธัญญา

3

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

การพยาบาล

หลักสูตรตอเนื่อง
วิทยาลัยพยาบาลฯสุพรรณบุรี

4

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

การพยาบาล

หลักสูตรตอเนื่อง
วิทยาลัยพยาบาลฯเพชรบุรี

5

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

การพยาบาล

วิทยาลัยพยาบาลฯจักรีรัช

6

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

งานบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ

งานบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ

สถาบันสมทบ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

การพยาบาล

มม.- 20

หลักสูตร 2 ป ตอจากอนุปริญญาทางการพยาบาล

15. มหาวิทยาลัยแมโจ
มีคณะวิชาทั้งหมด 5 คณะ คือ คณะธุรกิจการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะวิทยาศาสตร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และคณะสถาปตยกรรมศาสตร
การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยแมโจ มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 7,630 บาท
2. ปริญญาภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 8,360 บาท
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต/ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือน
ไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 8,360 บาท
4. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท

มจ.- 1

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
คณะธุรกิจการเกษตร

หมายเหตุ

1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

3

ปริญญาบัญชีบัณฑิต

การบัญชี

การบัญชี

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การประมง(การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)

การเกษตร, การประมง, การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตรการอาหาร, การอาหาร,
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม

เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

พัฒนาการทองเที่ยว

บริหารธุรกิจ, การทองเที่ยว,
พัฒนาการทองเที่ยว

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

พัฒนาการทองเที่ยว

บริหารธุรกิจ, การทองเที่ยว,
พัฒนาการทองเที่ยว

9

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร

เศรษฐศาสตร

10

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการและการประเมินผลโครงการ

การจัดการและการประเมินผลโครงการ

11

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการพัฒนา

การบริหาร, การบริหารการพัฒนา

12

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

นิเทศศาสตร

นิเทศศาสตร

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
เดิมชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

คณะผลิตกรรมการเกษตร
1

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต

เทคโนโลยีภูมิทัศน

เทคโนโลยีภูมิทัศน

2

ปริญญาภูมิสถาบัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ภูมิสถาปตยกรรม

สถาปตยกรรมศาสตร,
ภูมิสถาปตยกรรม
มจ.- 2

หลักสูตร 5 ป

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

กีฏวิทยา

การเกษตร, กีฏวิทยา

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

ปฐพีศาสตร

การเกษตร, ปฐพีวิทยา, ปฐพีศาสตร

6

โรคพืชวิทยา

การเกษตร, โรคพืชวิทยา, โรคพืช

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม

การเกษตร, การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

การเกษตร, การใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีทางอาหาร

วิทยาศาสตรการอาหาร, การอาหาร,
เทคโนโลยีทางอาหาร

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ

การเกษตร, เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปฐพีศาสตร

การเกษตร, ปฐพีวิทยา, ปฐพีศาสตร

12

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พืชไร

การเกษตร, พืชไร

คณะวิทยาศาสตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

เคมี

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร
มจ.- 3

หมายเหตุ

เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอารักขาพืช(โรคพืชวิทยา)

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

สถิติ

สถิติ

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

อุตสาหกรรมเกษตร,
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเกษตร

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเกษตร

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอาหาร

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอาหาร,
การอาหาร

มจ.- 4

หมายเหตุ

16. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
มีสํานักวิชาทั้งหมด 5 สํานักวิชา คือ สํานักวิชาการจัดการ (เดิมชื่อสํานักวิชาวิทยาการจัดการ) สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักวิชาวิทยาศาสตร สํานักวิชาศิลปศาสตร และสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (เดิมชื่อสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 7,630 บาท
2. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท

มฟล.- 1

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
สํานักวิชาการจัดการ (เดิมชื่อสํานักวิชาวิทยาการจัดการ)

1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการทองเที่ยว

บริหารธุรกิจ, การจัดการการทองเที่ยว

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ

3

ปริญญาบัญชีบัณฑิต

การบัญชี

การบัญชี

4

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร

เศรษฐศาสตร

5

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ

สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร

วิศวกรรมศาสตร,
เทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร,
คอมพิวเตอร,

สํานักวิชาวิทยาศาสตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ, ชีววิทยา

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิก

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม,
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิก

สํานักวิชาศิลปศาสตร
1

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

-

กฎหมาย

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาอังกฤษ

มฟล.- 2

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (เดิมชื่อสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตรการอาหาร, โภชนวิทยา,
เทคโนโลยีการอาหาร

มฟล.- 3

หมายเหตุ

17. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มีคณะวิชาทั้งหมด 9 คณะ และ 1 สถาบัน คือ คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน คณะนิติศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร
คณะรัฐศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะเศรษฐศาสตร และสถาบันการศึกษานานาชาติ
กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 7,630 บาท
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 8,360 บาท
3. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท
4. ปริญญาเอก หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโท ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.5 ขั้น 12,600 บาท

มร. - 1

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน

1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการพิมพและสื่อสิ่งพิมพ

นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
เทคโนโลยีการพิมพและสื่อสิ่งพิมพ

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาพยนตร

นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
ภาพยนตร

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง

นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

วิทยุและโทรทัศน

นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
วิทยุและโทรทัศน

6

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

7

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สื่อสารมวลชน

นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การสื่อสารมวลชน
มร. - 2

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

คณะนิติศาสตร
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

กฎหมายทรัพยสินทางปญญาธุรกิจการคาระหวางประเทศและอนุญาโตตุลาการ

2

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

บริหารงานยุติธรรม

3

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

-

4

ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

กฎหมาย,
กฎหมายทรัพยสินทางปญญาธุรกิจการคาระหวางประเทศและอนุญาโตตุลาการ
กฎหมาย, บริหารงานยุติธรรม
กฎหมาย

นิติศาสตร

กฎหมาย

คณะบริหารธุรกิจ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การทองเที่ยว

บริหารธุรกิจ, การทองเที่ยว

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ธุรกิจระหวางประเทศ

บริหารธุรกิจ, ธุรกิจระหวางประเทศ

3

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

-

บริหารธุรกิจ

4

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

-

บริหารธุรกิจ

5

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ

คณะมนุษยศาสตร
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

จีนศึกษา

มนุษยศาสตร, จีนศึกษา
มร. - 3

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษารัสเซีย

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาสเปน

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสนเทศศึกษา

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
อักษรศาสตร, ภาษารัสเซีย
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
อักษรศาสตร, ภาษาสเปน
มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ,
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สารนิเทศศาสตร, สารสนเทศศึกษา

6

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ประวัติศาสตร

มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร

7

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ

8

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สังคมวิทยา

มนุษยศาสตร, ภาษาเยอรมัน,
ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ
สังคมวิทยา

คณะรัฐศาสตร
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตร

รัฐศาสตร

2

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการงานสาธารณะ

การจัดการงานสาธารณะ

3

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐศาสตร

รัฐศาสตร

มร. - 4

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
4

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

5

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

รัฐศาสตร

หมายเหตุ

รัฐศาสตร
-

การบริหาร, บริหารรัฐกิจ,
รัฐประศาสนศาสตร

คณะวิทยาศาสตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

เคมี

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

รังสีเทคนิค

รังสีเทคนิค

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติศาสตร

สถิติ, สถิติศาสตร

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีประยุกต

เคมี, เคมีประยุกต

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกส

ฟสิกส

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สารสนเทศทางสุขภาพ

สารสนเทศทางสุขภาพ

8

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เคมี, เคมีประยุกต

เคมีประยุกต

คณะวิศวกรรมศาสตร
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการจัดการ

วิศวกรรมศาสตร,
วิศวกรรมการจัดการ

มร. - 5

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

วิศวกรรมคอมพิวเตอร

หมายเหตุ

วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

คณะศึกษาศาสตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

จิตวิทยา, มนุษยศาสตร
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร

มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

สุขศึกษา

4

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย การศึกษา, การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย

5

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา

6

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ประถมศึกษา (เทคโนโลยีการศึกษา) การศึกษา, ประถมศึกษา,
โสตทัศนศึกษา, เทคโนโลยีการศึกษา

7

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการใหคําปรึกษา

จิตวิทยา, จิตวิทยาการใหคําปรึกษา

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาคลินิคและชุมชน

จิตวิทยา, จิตวิทยาคลินิก,
จิตวิทยาคลินิกและชุมชน

การศึกษา, โสตทัศนศึกษา,
เทคโนโลยีการศึกษา

การศึกษา

มร. - 6

เดิมชื่อสาขาวิชาการศึกษาตอเนื่อง

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

จิตวิทยา,
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภูมิศาสตร

มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร

12

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

คหกรรมศาสตร,
คหกรรมศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชน

13

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา

การศึกษา, การบริหารการศึกษา

14

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การวิจัยการศึกษา

การศึกษา, การวิจัยการศึกษา

15

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาตอเนื่อง

การศึกษา, การศึกษาตอเนื่อง

16

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พลศึกษา

การศึกษา, พลศึกษา

17

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พื้นฐานการศึกษา

การศึกษา, พื้นฐานการศึกษา

18

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน

การศึกษา, หลักสูตรและการสอน

19

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

จิตวิทยา,
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

20

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เทคโนโลยีทางการศึกษา

การศึกษา, เทคโนโลยีทางการศึกษา

21

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิจัยการศึกษา

การศึกษา, วิจัยการศึกษา

คหกรรมศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชน

มร. - 7

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
1

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา
คณะเศรษฐศาสตร
เศรษฐศาสตร

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

เศรษฐศาสตร

สถาบันการศึกษานานาชาติ
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการพิมพและสื่อสิ่งพิมพ

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาพยนตร

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

วิทยุและโทรทัศน

6

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

มร. - 8

นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
เทคโนโลยีการพิมพและสื่อสิ่งพิมพ
นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
ภาพยนตร
นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
วิทยุและโทรทัศน
บริหารธุรกิจ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

18. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มีคณะวิชาทั้งหมด 9 สํานักวิชา คือ สํานักวิชาการจัดการ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาพยาบาลศาสตร
สํานักวิชาวิทยาศาสตร สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร สํานักวิชาศิลปศาสตร สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร
สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร และโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิต
กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 7,630 บาท
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 8,360 บาท
3. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท
4. ปริญญาเอก หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโท ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.5 ขั้น 12,600 บาท

มวล.- 1

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
สํานักวิชาการจัดการ

1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการทองเที่ยว

บริหารธุรกิจ, การจัดการการทองเที่ยว

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ

3

ปริญญาบัญชีบัณฑิต

การบัญชี

การบัญชี

4

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร

เศรษฐศาสตร

5

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการการทองเที่ยว

การจัดการการทองเที่ยว

6

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรมนุษย

การจัดการทรัพยากรมนุษย

7

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การตลาด

พาณิชยศาสตร, การตลาด

8

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบัญชีและการภาษีอากร

การบัญชีและการภาษีอากร

9

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิตพืช

การเกษตร, พืชศาสตร, เทคโนโลยีการผลิตพืช

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิตสัตว

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

การเกษตร, สัตวศาสตร,
เทคโนโลยีการผลิตสัตว
การเกษตร, การประมง,
เทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา
เทคโนโลยีชีวภาพ

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอาหาร

วิทยาศาสตรการอาหาร,
เทคโนโลยีอาหาร, การอาหาร
มวล.- 2

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรการเกษตร

การเกษตร, วิทยาศาสตรการเกษตร

8

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ

9

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิทยาศาสตรการเกษตร

การเกษตร, วิทยาศาสตรการเกษตร

หมายเหตุ

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

พยาบาลศาสตร

การพยาบาล

สํานักวิชาวิทยาศาสตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมี

เคมี

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟสิกส

ฟสิกส

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรเชิงคํานวณ

คณิตศาสตร, วิทยาศาสตรเชิงคํานวณ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรศึกษา(ฟสิกส)

การศึกษา, วิทยาศาสตรศึกษา, ฟสิกส

5

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เคมี

เคมี

6

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ฟสิกส

ฟสิกส

7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิทยาศาสตรเชิงคํานวณ

คณิตศาสตร, วิทยาศาสตรเชิงคํานวณ

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร (ชื่อเดิม สํานักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและทรัพยากร)
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝง

เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝง

มวล.- 3

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสดุ

วิศวกรรมศาสตร,
วิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสดุ

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมกระบวนการ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมกระบวนการ

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร

วิศวกรรมศาสตร,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร, คอมพิวเตอร

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟา - การวัดคุม

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมไฟฟา - การวัดคุม

เดิมชื่อปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟา - โทรคมนาคม

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมไฟฟา - โทรคมนาคม

เดิมชื่อปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟา - ไฟฟากําลัง

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมไฟฟา - ไฟฟากําลัง

เดิมชื่อปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟา - อิเล็กทรอนิกส

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมไฟฟา - อิเล็กทรอนิกส

เดิมชื่อปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

12

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสดุ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสดุ

สํานักวิชาศิลปศาสตร
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
อักษรศาสตร, ภาษาอังกฤษ
มวล.- 4

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
2

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

วัฒนธรรมศึกษา

มนุษยศาสตร, วัฒนธรรมศึกษา

สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคนิคการแพทย

เทคนิคการแพทย

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อนามัยสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม, อนามัยสิ่งแวดลอม

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาธารณสุขศาสตร,
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร

2

ปริญญาสารสนเทศศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร

สารสนเทศศาสตร, นิเทศศาสตร

3

ปริญญาสารสนเทศศาสตรบัณฑิต

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

สารสนเทศศาสตร,
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

4

ปริญญาสารสนเทศศาสตรบัณฑิต

สารสนเทศศึกษา

สารนิเทศศาสตร, สารสนเทศศึกษา

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิต
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการและการประเมินโครงการ

มวล.- 5

การจัดการและการประเมินโครงการ

หมายเหตุ

19. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มีคณะวิชาทั้งหมด 10 คณะ คือ คณะทันตแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะพลศึกษา คณะแพทยศาสตร คณะมนุษยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะสังคมศาสตร
การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีดังนี้
1. ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือน
ไมสูงกวาอันดับ ท.1 ขั้น 5,530 บาท
2. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 7,630 บาท
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 8,360 บาท
4. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท
5. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือน
ไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,790 บาท
6. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
6.1. ผูที่มีพื้นความรูระดับแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 10,710 บาท
6.2. ผูที่มีพื้นความรูระดับแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และสัตวแพทยศาสตร
ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 10,250 บาท
6.3. ผูที่มีพื้นความรูระดับเภสัชศาสตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,790 บาท
6.4. ผูที่มีพื้นความรูระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปทั่วไป ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท

มศว.- 1

7. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากแพทยศาสตรบัณฑิต
และผานการฝกอบรมทักษะมาแลว 1 ป ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 10,710 บาท
8. ปริญญาเอก หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโท ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.5 ขั้น 12,600 บาท

มศว.- 2

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
1

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
คณะทันตแพทยศาสตร

ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย

-

หมายเหตุ

ผูชวยทันตแพทย

คณะพยาบาลศาสตร
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

-

การพยาบาล

คณะพลศึกษา
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

นันทนาการ

นันทนาการ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรการกีฬา

พลศึกษา, วิทยาศาสตรการกีฬา

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการนันทนาการ

การจัดการนันทนาการ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรการกีฬา

พลศึกษา, วิทยาศาสตรการกีฬา

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรการกีฬา : การเปนผูฝกกีฬา พลศึกษา, วิทยาศาสตรการกีฬา

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สุขศึกษา

เดิมชื่อสาขาวิชาสันทนาการ

สุขศึกษา

คณะแพทยศาสตร
1

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

-

แพทยศาสตร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ตจวิทยา

แพทยศาสตร, ตจวิทยา

หลักสูตร 2 ป ตอจาก พ.บ.

3*

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อณูชีววิทยา

ชีววิทยา, อณูชีววิทยา

(รับหลายพื้นฐาน * )

คณะมนุษยศาสตร
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

บรรณารักษศาสตร,
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

มศว.- 3

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญี่ปุน

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

6

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

7

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

8

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ
อเมริกันศึกษา(วรรณคดีอเมริกัน)

9

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

10

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
ภาษาจีน
มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
ภาษาญี่ปุน
มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
ภาษาไทย
มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
ภาษาอังกฤษ
การจัดการการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
การสอนภาษาไทย

หลักสูตร 1 ป ตอจาก ปริญญาตรี

อเมริกันศึกษา

หลักสูตร 1 ป ตอจาก ปริญญาตรี

มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
ภาษาฝรั่งเศส
มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
ภาษาอังกฤษ

คณะวิทยาศาสตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร

คณิตศาสตร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร

คหกรรมศาสตร

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

เคมี
มศว.- 4

หมายเหตุ

หลักสูตร 1 ป ตอจาก ปริญญาตรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

ชีววิทยา, จุลชีววิทยา

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

ชีววิทยา

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟสิกส

ฟสิกส

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วัสดุศาสตร(อัญมณีและเครื่องประดับ)

วัสดุศาสตร, อัญมณีและเครื่องประดับ

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติ

การอาหาร, โภชนวิทยา,
วิทยาศาสตรการอาหาร,
วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ
สถิติ

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมี

เคมี

12

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีชีวภาพ

เคมี, เคมีชีวภาพ

13

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยา

ชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

6

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

มศว.- 5

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี, เคมี

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

คณะศิลปกรรมศาสตร
1

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ดุริยางคศาสตรสากล

ดุริยางคศาสตร, ดุริยางคศาสตรสากล

2

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ทัศนศิลป

ศิลปกรรม, ทัศนศิลป

3

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ศิลปศึกษา

ศิลปศึกษา

คณะศึกษาศาสตร
1

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา

การศึกษา, เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา

2

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ภาษาไทย

3

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

การศึกษา, มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร,
ศิลปศาสตร, ภาษาไทย
การศึกษา

4

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

การศึกษา, การบริหารการศึกษา

5

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การประถมศึกษา

การศึกษา, การประถมศึกษา

6

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การมัธยมศึกษา

การศึกษา, การมัธยมศึกษา

7

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การวัดผลการศึกษา

การศึกษา, การวัดผลการศึกษา

8

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การวิจัยและสถิติทางการศึกษา

การศึกษา, การวิจัยและสถิติทางการศึกษา

9

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

การศึกษา, การศึกษาปฐมวัย

10

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การศึกษาผูใหญ

การศึกษา, การศึกษาผูใหญ

11

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การศึกษาพิเศษ

การศึกษา, การศึกษาพิเศษ
มศว.- 6

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

12

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

คณิตศาสตร

การศึกษา, คณิตศาสตร

13

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

เคมี

การศึกษา, เคมี

14

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

จิตวิทยาการแนะแนว

การศึกษา, จิตวิทยา, จิตวิทยาการแนะแนว

15

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

จิตวิทยาการศึกษา

การศึกษา, จิตวิทยา, จิตวิทยาการศึกษา

16

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

จิตวิทยาพัฒนาการ

การศึกษา, จิตวิทยา, จิตวิทยาพัฒนาการ

17

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ชีววิทยา

การศึกษา, ชีววิทยา

18

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา

การศึกษา, เทคโนโลยีการศึกษา

19

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ประวัติศาสตร

การศึกษา, ประวัติศาสตร

20

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

พลศึกษา

การศึกษา, พลศึกษา

21

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ภาษาไทย

22

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

23

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ภูมิศาสตร

การศึกษา, มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร,
ศิลปศาสตร, ภาษาไทย
การศึกษา, มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร,
ศิลปศาสตร, ภาษาอังกฤษ
การศึกษา, ภูมิศาสตร

24

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรศึกษา

การศึกษา, วิทยาศาสตรศึกษา

25

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

สุขศึกษา

การศึกษา, สุขศึกษา

26

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

อุตสาหกรรมศึกษา

การศึกษา, อุตสาหกรรมศึกษา

27

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

การศึกษา, การศึกษาปฐมวัย

28

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

การศึกษาผูใหญ

การศึกษา, การศึกษาผูใหญ

มศว.- 7

หมายเหตุ

เดิมชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

29

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

การศึกษาพิเศษ

การศึกษา, การศึกษาพิเศษ

30

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

จิตวิทยาการใหคําปรึกษา

31

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

วิทยาศาสตรศึกษา

การศึกษา, จิตวิทยา,
จิตวิทยาการใหคําปรึกษา
การศึกษา, วิทยาศาสตรศึกษา

หมายเหตุ

คณะสังคมศาสตร
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การเงินและการธนาคาร

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร
การจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม บริหารธุรกิจ,
การจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม
การบัญชี
บริหารธุรกิจ, การบัญชี

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

5

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษและการจัดการ- การทองเที่ยวเชิงอนุรักษและการจัดการภาคบริการ
ภาคบริการ
การพัฒนาชุมชน
สังคมวิทยา, การพัฒนาชุมชน

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร

มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตร

รัฐศาสตร

11

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

-

บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

รัฐศาสตร

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร

มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร

-

เศรษฐศาสตร
มศว.- 8

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

12

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการ

บริหารธุรกิจ, การบริหาร, การจัดการ

13

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การตลาด

บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด

14

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

15

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาไทย

16

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสาร

17

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตรการศึกษา

18

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

-

-

การบริหาร, บริหารรัฐกิจ,
รัฐประศาสนศาสตร
มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
ภาษาไทย
มนุษยศาสตร,
ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสาร
เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรการศึกษา
เศรษฐศาสตร

สถาบันพัฒนาการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การวางแผนและการจัดการการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม

มศว.- 9

การวางแผนและการจัดการการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม

หมายเหตุ

เปลี่ยนชื่อเปนปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขา
เดิมชื่อปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการศึกษา

20. มหาวิทยาลัยศิลปากร
มีคณะวิชาทั้งหมด 11 คณะ และ 1 วิทยาเขต คือ คณะดุริยางคศาสตร คณะโบราณคดี คณะมัณฑนศิลป คณะเภสัชศาสตร
คณะวิทยาศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศึกษาศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะอักษรศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 7,630 บาท
2. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 8,360 บาท
3. ประกาศนียบัตรชั้นสูง / ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี (5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือน
ไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 9,100 บาท
4. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท
5. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 10,250 บาท
6. ปริญญาเอก หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโท ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.5 ขั้น 12,600 บาท

มศก. - 1

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง
คณะดุริยางคศิลป

1

ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต

2

ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต

ดนตรีแจส

ดุริยางคศิลป, ดุริยางคศาสตร, การดนตรี, ดนตรีแจส
-

ดุริยางคศิลป, ดุริยางศาสตร, การดนตรี

คณะโบราณคดี
1

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, ภาษาจีน

2

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาญี่ปุน

3

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประวัติศาสตรศิลปะ

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาญี่ปุน
มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตรศิลปะไทย

4

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร

5

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เขมรศึกษา

มนุษยศาสตร,
การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร
มนุษยศาสตร, ภาษาเขมร, เขมรศึกษา

6

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ประวัติศาสตรศิลปะ

มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตรศิลปะ

7

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

มานุษยวิทยา

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, มานุษยวิทยา

8

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต

ภาษาเขมร

มนุษยศาสตร, ภาษาเขมร

9

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต

ภาษาสันสกฤต

มนุษยศาสตร, ภาษาสันสกฤต

คณะมัณฑนศิลป
1

ปริญญาศิลปบัณฑิต

การออกแบบเครื่องประดับ

มัณฑนศิลป, การออกแบบ, ศิลปประยุกต,
การออกแบบเครื่องประดับ

2

ปริญญาศิลปบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป)

ประยุกตศิลปศึกษา

ศิลปกรรม, ประยุกตศิลปศึกษา, ศิลปประยุกต,
มัณฑนศิลป
มศก. - 2

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

3

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

การออกแบบนิเทศนศิลป

ศิลปกรรม, การออกแบบ, ศิลปประยุกต,
มัณฑนศิลป, การออกแบบนิเทศนศิลป

4

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

การออกแบบภายใน

มัณฑนศิลป, การออกแบบ, ศิลปประยุกต,
การออกแบบภายใน

5

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

เครื่องเคลือบดินเผา

ศิลปกรรม, เครื่องเคลือบดินเผา, ประติมากรรม

หมายเหตุ

คณะเภสัชศาสตร
1

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

-

เภสัชศาสตร

หลักสูตร 5 ปตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

-

เภสัชศาสตร

หลักสูตร 2 ปตอจากปริญญาตรี 5 ป

3

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข

เภสัชศาสตร, การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข

4

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชกรรมคลินิก

เภสัชศาสตร, เภสัชกรรมคลินิก

5

ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เทคโนโลยีเภสัชกรรม

เภสัชศาสตร, เทคโนโลยีเภสัชกรรม

6

ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ

เภสัชศาสตร, เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ

7

ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เภสัชศาสตรชีวภาพ

เภสัชศาสตร, เภสัชศาสตรชีวภาพ

8

ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร

เภสัชศาสตร, เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร

คณะวิทยาการจัดการ
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการธุรกิจทั่วไป

บริหารธุรกิจ, การจัดการธุรกิจทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร

คณิตศาสตร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

เคมี
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สาขาวิชา
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3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

ชีววิทยา, จุลชีววิทยา

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

ชีววิทยา

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟสิกส

ฟสิกส

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติ

สถิติ

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร

คณิตศาสตร

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอาหาร

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

วิทยาศาสตรการอาหาร, การอาหาร,
เทคโนโลยีอาหาร
ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีอาหาร

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี
ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร

วิศวกรรมศาสตร, วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร

วิทยาศาสตรการอาหาร, การอาหาร,
เทคโนโลยีอาหาร
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

มศก. - 4

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

คณะศึกษาศาสตร
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครูวิทยาศาสตร

วิชาชีพครูวิทยาศาสตร, การศึกษา

2

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา

การศีกษา, โสตทัศนศึกษา, เทคโนโลยีการศึกษา

3

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนศึกษา

การศึกษา, พัฒนศึกษา

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเที่ยว

มนุษยศาสตร,
การจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเที่ยว

2

ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สถาปตยกรรม

สถาปตยกรรมศาสตร

หลักสูตร 2 ปตอจากปริญญาตรี 5 ป

สถาปตยกรรมไทย

สถาปตยกรรมศาสตร, สถาปตยกรรมไทย

หลักสูตร 2 ปตอจากปริญญาตรี 5 ป

การจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเที่ยว

มนุษยศาสตร,
หลักสูตรนานาชาติ
การจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเที่ยว

3
4

คณะอักษรศาสตร
1

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

นาฏศาสตร

2

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ปรัชญา

3

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาเกาหลี

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
นาฏศาสตร
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, ปรัชญา
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาเกาหลี

มศก. - 5

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

4

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาญี่ปุน

5

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

6

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

7

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

8

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร

9

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

สังคมศาสตรการพัฒนา

10

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

สังคีตศิลปไทย

11

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

12

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

13

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

คุณวุฒิทาง
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาญี่ปุน
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาไทย
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาฝรั่งเศส
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาอังกฤษ
มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร, ภูมิศาสตร
อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, สังคมวิทยา,
สังคมศาสตรการพัฒนา

อักษรศาสตร, ดุริยางคศิลป,
สังคีตศิลปไทย, ศิลปศาสตร
สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร,
สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร,
ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออเฉียใต
ภาษาไทย
อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร,
ศิลปศาสตร, ภาษาไทย

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารจัดการโครงการ

การบริหาร, การบริหารจัดการโครงการ
มศก. - 6

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

2

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

วิชาชีพครู, การศึกษา

3

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาชุมชน

จิตวิทยา, จิตวิทยาชุมชน

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการการทองเที่ยว

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการชุมชน

มนุษยศาสตร, บริหารธุรกิจ, การจัดการการ
่
มนุษยศาสตร
, การจัดการชุมชน

3

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการชุมชน

มนุษยศาสตร, การจัดการชุมชน

มศก. - 7

หมายเหตุ

21. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มีคณะวิชาทั้งหมด 18 คณะ คือ คณะการจัดการสิ่งแวดลอม คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะทันตแพทยศาสตร คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
คณะนิติศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร คณะคณะศิลปกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยอิสลามศึกษา
และบัณฑิตวิทยาลัย
การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 7,630 บาท
2. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 8,360 บาท
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการประเมินโครงการ หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือน
ไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 8,360 บาท
4. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท
5. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 10,250 บาท
6. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,790 บาท
7. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจาก ท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.4 ขั้น 10,710 บาท
8. ปริญญาเอก หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโท ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.5 ขั้น 12,600 บาท

มอ. - 1

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
คณะการจัดการสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมศึกษา

หมายเหตุ

สิ่งแวดลอม, สิ่งแวดลอมศึกษา

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตรเกษตร

การเกษตร, เศรษฐศาสตรเกษตร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ธุรกิจเกษตร

บริหารธุรกิจ, ธุรกิจเกษตร

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พืชศาสตร

การเกษตร, พืชศาสตร

4

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เทคโนโลยีอาหาร

การอาหาร, เทคโนโลยีอาหาร

5

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

พืชศาสตร

การเกษตร, พืชศาสตร

คณะทันตแพทยศาสตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การวิจัยทางทันตแพทยศาสตร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมประดิษฐ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรสุขภาพชองปาก

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ทันตแพทยศาสตร,
การวิจัยทางทันตแพทยศาสตร
ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมประดิษฐ

ท.บ..+ 2 ป

ทันตแพทยศาสตร,
วิทยาศาสตรสุขภาพชองปาก
ทันตแพทยศาสตร,
ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ท.บ.+ ประสบการณ 1-2 ป + 2 ป

คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิทยาการจัดการ

บริหารธุรกิจ, การบริหาร, วิทยาการจัดการ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

มอ. - 2

ท.บ.+ ประสบการณ 1 ป + 2 ป

ท.บ.+ ประสบการณ 1 ป + 2 ป

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

1

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
ผลิตกรรมชีวภาพ

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ, ผลิตกรรม
ี
คณะนิติศาสตร
-

กฎหมาย

คณะพยาบาลศาสตร
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

-

การพยาบาล

2

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

-

การพยาบาล

3

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลผูใหญ

การพยาบาล, การพยาบาลผูใหญ

4

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

การพยาบาล

การพยาบาล

คณะแพทยศาสตร
1

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

-

แพทยศาสตร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรการแพทย

วิทยาศาสตรการแพทย

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเวชศาสตร

สาธารณสุขศาสตร,
การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข
ชีวเวชศาสตร

5

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวอนามัย

สาธารณสุขศาสตร, อาชีวอนามัย

6

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ชีวเวชศาสตร

ชีวเวชศาสตร

คณะเภสัชศาสตร
1

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชกรรมคลินิก

เภสัชศาสตร, เภสัชกรรมคลินิก

มอ. - 3

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

2

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชศาสตร

เภสัชศาสตร

3

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร

4

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

การบริบาลทางเภสัชกรรม

5

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เภสัชศาสตร

เภสัชศาสตร,
เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
เภสัชศาสตร,
การบริบาลทางเภสัชกรรม
เภสัชศาสตร

หมายเหตุ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการสารสนเทศ

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเกาหลี

3

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนาสังคม

4

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาไทย

บรรณารักษศาสตร,
การจัดการสารสนเทศ
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
อักษรศาสตร, ภาษาเกาหลี
สังคมวิทยา, พัฒนาสังคม

เดิมชื่อสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
อักษรศาสตร, ภาษาไทย

คณะวิทยาการจัดการ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การเงิน

บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การเงิน

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

บริหารธุรกิจ, การบริหาร, การจัดการ

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารทรัพยากรมนุษย

บริหารธุรกิจ, การบริหาร,
การบริหารทรัพยากรมนุษย
มอ. - 4

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

บริหารธุรกิจ, การบัญชี

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

บริหารธุรกิจ, การบัญขี

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอรธุรกิจ

บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ

8

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

-

9

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

-

หมายเหตุ
หลักสูตรตอเนื่อง

การบริหาร, บริหารรัฐกิจ,
รัฐประศาสนศาสตร
การบริหาร, บริหารรัฐกิจ,
รัฐประศาสนศาสตร

คณะวิทยาศาสตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร

คณิตศาสตร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

เคมี

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

เคมี

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

ชีววิทยา, จุลชีววิทยา

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

ชีววิทยา, จุลชีววิทยา

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาทั่วไป

ชีววิทยา, ชีววิทยาทั่วไป

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟสิกส

ฟสิกส

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วัสดุศาสตร

วัสดุศาสตร

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติ

สถิติ

มอ. - 5

วิทยาเขตหาดใหญ
วิทยาเขตหาดใหญ
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีเชิงฟสิกส

เคมี, ฟสิกส, เคมีเชิงฟสิกส

12

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีวิเคราะห

เคมี, เคมีวิเคราะห

13

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ธรณีฟสิกส

ฟสิกส, ธรณีวิทยา, ธรณีฟสิกส

14

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พฤกษศาสตร

ชีววิทยา, พฤกษศาสตร

15

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร

16

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สรีรวิทยา

สรีรวิทยา

17

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เคมี

เคมี

18

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เคมีอินทรีย

เคมี, เคมีอินทรีย

19

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ชีวเคมี

ชีววิทยา, เคมี, ชีวเคมี

20

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ชีววิทยา

ชีววิทยา

21

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ฟสิกส

ฟสิกส

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร,
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
คณิตศาสตรประยุกต
คณิตศาสตร, คณิตศาสตรประยุกต

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี-ชีววิทยา

เคมี, ชีววิทยา, เคมี-ชีววิทยา

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีอุตสาหกรรม

เคมี, เคมีอุตสาหกรรม

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการเกษตร

การเกษตร, เทคโนโลยีการเกษตร

มอ. - 6

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการประมง

การเกษตร, การประมง, เทคโนโลยีการประมง

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยียาง

เทคโนโลยียาง

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟสิกสพอลิเมอร

การอาหาร, วิทยาศาสตรการอาหาร,
วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ
ฟสิกส, ฟสิกสพอลิเมอร

10

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เทคโนโลยีพอลิเมอร

เทคโนโลยีพอลิเมอร

คณะวิศวกรรมศาสตร
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการผลิต

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมการผลิต

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร,
คอมพิวเตอร

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี, เคมี

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเมคาทรอนิกส

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมวัสดุ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล,
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมวัสดุ,
วัสดุศาสตร

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเหมืองแร

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเหมืองแร

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร,
คอมพิวเตอร

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี, เคมี

มอ. - 7

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมวัสดุ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมวัสดุ,
วัสดุศาสตร

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี, เคมี

หมายเหตุ

คณะศิลปกรรมศาสตร
1

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปะการแสดง

ศิลปะการแสดง

วิทยาเขตปตตานี

2

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ทัศนศิลป

ศิลปกรรม, ทัศนศิลป

หลักสูตร 4 ป

คณะศึกษาศาสตร
1
2
3
4
5
6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร)
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร)
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร)
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร)
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตรพลศึกษา)
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร

การศึกษา, คณิตศาสตร

เคมี

การศึกษา, เคมี

ฟสิกส

การศึกษา, ฟสิกส

วิทยาศาสตรทั่วไป

การศึกษา, วิทยาศาสตรทั่วไป
-

การศึกษา, พลศึกษา

คหกรรมศาสตร

การศึกษา, คหกรรมศาสตร

มอ. - 8

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

7

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

8

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการวัดและประเมินผลการศึกษา การศึกษา,
เทคโนโลยีการวัดและประเมินผลการศึกษา
พลศึกษา
การศึกษา, พลศึกษา

9

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ศิลปศึกษา

การศึกษา, ศิลปศึกษา

10

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

การศึกษา, สุขศึกษา

11

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การปฐมวัยศึกษา

การศึกษา, การปฐมวัยศึกษา

12

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การประถมศึกษา

การศึกษา, การประถมศึกษา

13

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การวัดผลและวิจัยการศึกษา

การศึกษา, การวัดผลและวิจัยการศึกษา

14

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ศึกษาศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชน

การศึกษา, ศึกษาศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชน

15

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สรางเสริมสุขภาพ

การศึกษา, สุขศึกษา, สรางเสริมสุขภาพ

16

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

การศึกษา, การบริหารการศึกษา

หมายเหตุ
เดิมชื่อสาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
หลักสูตรตอเนื่อง
หลักสูตรตอเนื่อง

คณะอุตสาหกรรมบริการ
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมเกษตร

เทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมเกษตร

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

วิเทศธุรกิจ(จีน)

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
วิเทศธุรกิจ, ภาษาจีน

วิทยาลัยอิสลามศึกษา
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

กฎหมายอิสลาม

กฎหมาย, กฎหมายอิสลาม

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม

เศรษฐศาสตร,
เศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม

มอ. - 9

วิทยาเขตสุราษฎรธานี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
3

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

อิสลามศึกษา

หมายเหตุ

มนุษยศาสตร, อิสลามศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการและการประเมินโครงการ

มอ. - 10

การจัดการและการประเมินโครงการ

หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี

22. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มีคณะวิชาทั้งหมด 10 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
สาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาศิลปศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ
การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีดังนี้
1. ประกาศนียบัตรภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร วิชาชีพภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (10 วิชาชีพ) วิชาไทยคดีศึกษา วิชางานสารสนเทศ
หรือประกาศนียบัตรอื่น ๆ ซึ่งมีหลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือมัธยมศึกษาตอนตน
ซึ่งมีประสบการณไมนอยกวา 5 ป ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.1 ขั้น 5,530 บาท
2. อนุปริญญา หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 6,820 บาท
3. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 7,630 บาท
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 8,360 บาท
5. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท
6. ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
6.1 ผูมีพื้นความรูประโยคมัธยมศึกษาตอนตน (ม.ศ.3) หรือเทียบเทา ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.1 ขั้น 4,880 บาท
6.2 ผูมีพื้นความรูประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) หรือเทียบเทา ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.1 ขั้น 5,530 บาท
6.3 ผูมีพื้นความรูสูงกวาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) ไดรับอัตราเงินเดือนสูงขึ้นอีก 1 ขั้น ตามคุณวุฒิเดิมหรือ
คุณวุฒิพื้นฐานที่ใชเปนคุณสมบัติที่จะเขาศึกษาในหลักสูตรดังกลาว ทั้งนี้ตองให ก.พ. พิจารณาอนุมัติเปนราย ๆ ไป

มสธ.- 1

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
1

ปริญญาคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

แขนงวิชา/วิชาเอก
คุณวุฒิทาง
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
การพัฒนาครอบครัวและสังคม

หมายเหตุ

คหกรรมศาสตร,
การพัฒนาครอบครัวและสังคม

สาขาวิชานิเทศศาสตร
1

อนุปริญญานิเทศศาสตร

ไมระบุสาขาวิชาเอก

นิเทศศาสตร

2

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

นิเทศศาสตร

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

4

ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ
ไมระบุสาขาวิชาเอก

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม,
เทคโนโลยีการพิมพ
นิเทศศาสตร

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

การพยาบาล

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

สาขาวิชารัฐศาสตร
1

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

การเมืองการปกครอง

รัฐศาสตร, การเมืองการปกครอง

2

ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

การเมืองการปกครอง

รัฐศาสตร, การเมืองการปกครอง

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการโรงแรม

บริหารธุรกิจ, การจัดการโรงแรม

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการงานกอสราง

บริหารธุรกิจ, การจัดการงานกอสราง

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทั่วไป

บริหารธุรกิจ, การจัดการทั่วไป

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

มสธ.- 2

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

แขนงวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

บริหารธุรกิจ, การบัญชี

5

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

วิทยาการจัดการ

การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร,
บริหารรัฐกิจ, วิทยาการจัดการ

หมายเหตุ

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
1

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

การคุมครองผูบริโภคทางสาธารณสุข

2

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ชันสูตรสาธารณสุข

สาธารณสุขศาสตร,
การคุมครองผูบริโภคทางสาธารณสุข
สาธารณสุขศาสตร, ชันสูตรสาธารณสุข

3

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

บริหารสาธารณสุข

สาธารณสุขศาสตร, บริหารสาธารณสุข

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

4

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร

สาธารณสุขศาสตร

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

5

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม

6

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บริหารโรงพยาบาล

สาธารณสุขศาสตร, สิ่งแวดลอม,
การจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม
สาธารณสุขศาสตร, บริหารโรงพยาบาล

7

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บริหารสาธารณสุข

สาธารณสุขศาสตร, บริหารสาธารณสุข

สาขาวิชาศิลปศาสตร
1

ประกาศนียบัตรภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร

ไมระบุสาขาวิชาเอก

มนุษยศาสตร,
ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
/มัธยมศึกษาตอนตน + ประสบการณ 5 ป

2

ประกาศนียบัตรวิชาไทยคดีศึกษา

ไมระบุสาขาวิชาเอก

มนุษยศาสตร, ไทยคดีศึกษา

หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
/มัธยมศึกษาตอนตน + ประสบการณ 5 ป

มสธ.- 3

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

แขนงวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

3

ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ

งานสารสนเทศทั่วไป

สารสนเทศ, งานสารสนเทศทั่วไป

หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
/มัธยมศึกษาตอนตน + ประสบการณ 5 ป
เดิมชื่อประกาศนียบัตรวิชางานสารนิเทศ
กลุมงานสารนิเทศศาสตรทั่วไป

4

ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ

งานสารสนเทศสํานักงาน

สารสนเทศ, งานสารสนเทศสํานักงาน

หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
/มัธยมศึกษาตอนตน + ประสบการณ 5 ป
เดิมชื่อประกาศนียบัตรวิชางานสารนิเทศ
กลุมงานสารนิเทศสํานักงาน

5

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ(กฎหมาย)

ไมระบุสาขาวิชาเอก

มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
/มัธยมศึกษาตอนตน + ประสบการณ 5 ป

6

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ(การเกษตร)

ไมระบุสาขาวิชาเอก

มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
/มัธยมศึกษาตอนตน + ประสบการณ 5 ป

7

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ(การโรงแรม)

ไมระบุสาขาวิชาเอก

มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
/มัธยมศึกษาตอนตน + ประสบการณ 5 ป

8

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ(การทองเที่ยว)

ไมระบุสาขาวิชาเอก

มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
/มัธยมศึกษาตอนตน + ประสบการณ 5 ป

9

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ(การสาธารณสุข)

ไมระบุสาขาวิชาเอก

มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
/มัธยมศึกษาตอนตน + ประสบการณ 5 ป

10

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ(ครู)

ไมระบุสาขาวิชาเอก

มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
/มัธยมศึกษาตอนตน + ประสบการณ 5 ป

มสธ.- 4

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

แขนงวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

11

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ(คอมพิวเตอร)

ไมระบุสาขาวิชาเอก

มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
/มัธยมศึกษาตอนตน + ประสบการณ 5 ป

12

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ(งานสํานักงาน)

ไมระบุสาขาวิชาเอก

มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
/มัธยมศึกษาตอนตน + ประสบการณ 5 ป

13

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ(ชาง)

ไมระบุสาขาวิชาเอก

มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
/มัธยมศึกษาตอนตน + ประสบการณ 5 ป

14

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ(ธุรกิจ)

ไมระบุสาขาวิชาเอก

มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
/มัธยมศึกษาตอนตน + ประสบการณ 5 ป

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ไทยคดีศึกษา

มนุษยศาสตร, ไทยคดีศึกษา

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสนเทศศาสตร
วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป

สารสนเทศศาสตร,
สารสนเทศทั่วไป

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสนเทศศาสตร
วิชาเอกสารสนเทศสํานักงาน

สารสนเทศศาสตร,
สารสนเทศสํานักงาน

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป
เดิมชื่อแขนงวิชาสารนิเทศศาสตร
วิชาเอกสารนิเทศทั่วไป
หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป
เดิมชื่อแขนงวิชาสารนิเทศศาสตร
วิชาเอกสารนิเทศสํานักงาน

18

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารนิเทศศาสตร

สารนิเทศศาสตร

19

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สารสนเทศศาสตร

สารสนเทศศาสตร

สาขาวิชาศึกษาศาสตร
1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

ไมระบุสาขาวิชาเอก

การศึกษา

หลักสูตร 1 ป/รับหลายพื้นฐาน

2

ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป

ไมระบุสาขาวิชาเอก

การศึกษา

หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มสธ.- 5

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

แขนงวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

3

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การศึกษา, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

4

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การแนะแนว

การศึกษา, การแนะแนว

5

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การวัดและประเมินผลการศึกษา

การศึกษา, การวัดและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

6

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การวัดและประเมินผลการศึกษา
วิชาเอกการประเมินการศึกษา

การศึกษา, การวัดและประเมินผลการศึกษา,
การประเมินการศึกษา

7

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบ

การศึกษา, การศึกษานอกระบบ

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

8

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

บริหารการศึกษา

การศึกษา, บริหารการศึกษา

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

9

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

11

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

12

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

13

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

14

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การศึกษา, หลักสูตรและการสอน,
คณิตศาสตร
การศึกษา, หลักสูตรและการสอน,
ปฐมวัยศึกษา
การศึกษา, หลักสูตรและการสอน,
ประถมศึกษา
การศึกษา, หลักสูตรและการสอน,
ภาษาไทย
การศึกษา, หลักสูตรและการสอน,
วิทยาศาสตร
การศึกษา, หลักสูตรและการสอน,
สังคมศึกษา

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

10

หลักสูตรและการสอน
วิชาเอกคณิตศาสตร
หลักสูตรและการสอน
วิชาเอกปฐมวัยศึกษา
หลักสูตรและการสอน
วิชาเอกประถมศึกษา
หลักสูตรและการสอน
วิชาเอกภาษาไทย
หลักสูตรและการสอน
วิชาเอกวิทยาศาสตร
หลักสูตรและการสอน
วิชาเอกสังคมศึกษา

มสธ.- 6

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป
หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป
หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป
หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป
หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
15

แขนงวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

16

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร- ไมระบุสาขาวิชาเอก
การศึกษา
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
การแนะแนว

การศึกษา, การแนะแนว

17

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษา, การศึกษานอกระบบ

หมายเหตุ

การศึกษา, การบริหารการศึกษา

การศึกษานอกระบบ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
1

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร

เศรษฐศาสตร

สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ
1

ปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการเกษตร
วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช
สงเสริมการเกษตร

การเกษตร, เทคโนโลยีการผลิตพืช,
การจัดการการผลิตพืช
การเกษตร, สงเสริมการเกษตร

2

ปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต

3

ปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต

สงเสริมการเกษตร
วิชาเอกสงเสริมการเกษตร

การเกษตร, สงเสริมการเกษตร

4

ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต

สงเสริมการเกษตร

การเกษตร, สงเสริมการเกษตร

มสธ.- 7

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป
เดิมชื่อปริญญาสงเสริมการเกษตรและสหกรณบัณฑิต
เดิมชื่อปริญญาสงเสริมการเกษตรและสหกรณบัณฑิต
วิชาเอกสงเสริมการปาไมและสิ่งแวดลอม

23. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มีคณะวิชาทั้งหมด 6 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร คณะบริหารศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะวิทยาศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะศิลปศาสตร
การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 7,630 บาท
2. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท
3. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจาก ภ.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 10,250 บาท
4. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือนดังนี้
4.1 ผูมีพื้นความรู พ.บ.+ใบอนุญาตฯและ ท.บ.(หลักสูตรใหม) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 10,710 บาท
4.2 ผูมีพื้นความรู พ.บ./ ท.บ.(หลักสูตรเดิม) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 10,250 บาท
4.3 ผูมีพื้นความรู ภ.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,790 บาท
4.4 ผูมีพื้นความรู วท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท
5. ปริญญาเอก หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโท หรือไมนอยกวา 5 ป ตอจากปริญญาตรี ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
อันดับ ท.4 ขั้น 12,600 บาท

มอบ.- 1

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
คณะเกษตรศาสตร

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ประมง

การเกษตร, ประมง

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เกษตรผสมผสาน

การเกษตร, เกษตรผสมผสาน

หมายเหตุ

คณะบริหารศาสตร
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การเงินและการธนาคาร

บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร
บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การจัดการการตลาด

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการตลาด

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทั่วไป

บริหารธุรกิจ, การจัดการทั่วไป

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจบริการ

บริหารธุรกิจ, การจัดการธุรกิจบริการ

คณะเภสัชศาสตร
1

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร

2*

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารบริการสุขภาพ

เภสัชศาสตร,
เภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร
การบริหาร, การบริหารบริการสุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร

สาธารณสุขศาสตร

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

มอบ.- 2

(รับหลายพื้นฐาน * )

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
คณะวิศวกรรมศาสตร

1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเกษตร

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเกษตร

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ

วิศวกรรมศาสตร,
วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ, เคมี

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การออกแบบผลิตภัณฑ

การออกแบบผลิตภัณฑ

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

การออกแบบผลิตภัณฑ

การออกแบบผลิตภัณฑ

คณะศิลปศาสตร
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การทองเที่ยว

การทองเที่ยว

2

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ

ภาษาอังกฤษ,
การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ

มอบ.- 3

หมายเหตุ

24. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มีคณะวิชาทั้งหมด 7 คณะ คือ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตรประยุกต และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มีดังนี้
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.1 ขั้น 5,530 บาท
2. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 7,630 บาท
3. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท
4. ปริญญาเอก หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโท ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.5 ขั้น 12,600 บาท

สจพ.- 1

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

1

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

2

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

3

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

4

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

เครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร,
วิศวกรรมเครื่องกล,เครื่องกล

5

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

6

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ไฟฟา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
ไฟฟา
จิตวิทยา, จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

7

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

8

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต

บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

การศึกษา,
บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

9

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

คอมพิวเตอรศึกษา

คอมพิวเตอรศึกษา

หมายเหตุ
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
1

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรม

การจัดการอุตสาหกรรม

หลักสูตร 4 ป

3

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรม

การจัดการอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

สจพ.- 2

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
4

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

หมายเหตุ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล,
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

คณะวิทยาศาสตรประยุกต
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตรประยุกต

คณิตศาสตร, คณิตศาสตรประยุกต

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีอุตสาหกรรม

เคมี, เคมีอุตสาหกรรม

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

การเกษตร, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย ฟสิกส,
ฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต

คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต

สถิติ, สถิติประยุกต

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตรประยุกต

คณิตศาสตร, คณิตศาสตรประยุกต

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีอุตสาหกรรม

เคมี, เคมีอุตสาหกรรม

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วัสดุศาสตร

วัสดุศาสตร

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถิติประยุกต

สถิติ, สถิติประยุกต

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อุปกรณการแพทย

อุปกรณการแพทย

สจพ.- 3

หลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาไทย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
คณะวิศวกรรมศาสตร

หมายเหตุ

1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการบินและอวกาศ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมการบินและ

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการผลิต

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมขนถายวัสดุ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมการผลิต,
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมขนถายวัสดุ

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี, เคมี

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมวัสดุ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมวัสดุ

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมไฟฟา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมการผลิต

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมไฟฟา
วิศวกรรมศาสตร,
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ,
วิศวกรรมการผลิต

สจพ.- 4

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

14

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี, เคมี

15

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

16

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

17

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

18

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมวัสดุ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมวัสดุ

19

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิต

20

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีขนถายวัสดุ

21

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีเครื่องตนกําลัง

22

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม

23

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสกําลัง

24

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ,
เทคโนโลยีการผลิต
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ,
เทคโนโลยีขนถายวัสดุ
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
เทคโนโลยีเครื่องตนกําลัง
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสกําลัง
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

25

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

หมายเหตุ

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

คณะศิลปศาสตรประยุกต
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม ภาษาอังกฤษ,
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

สจพ.- 5

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เครื่องกล

ชางเครื่องกล

2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

ชางไฟฟา, ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

โยธา

ชางโยธา

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกําลัง

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส,
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกําลัง

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ,
เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและการปรับอากาศ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
เทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและการปรับอากาศ

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ,
เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือ

วิศวกรรมศาสตร,
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือ

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีวิศวกรรมไม

วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีวิศวกรรมไม

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมยานยนต,
เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต
สจพ.- 6

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา,
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

13

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ออกแบบภายใน

มัณฑนศิลป, ออกแบบภายใน

14

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

การบริหารงานกอสราง

การบริหารงานกอสราง

15

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการเชื่อม

เทคโนโลยีการเชื่อม

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

16

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล,
เทคโนโลยีเครื่องกล

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

17

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีโยธา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา,
เทคโนโลยีโยธา

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

18

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

สจพ.- 7

หลักสูตร 4 ป

25. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มีคณะวิชาทั้งหมด 7 คณะ คือ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร
การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/
อนุปริญญา หรือเทียบเทา ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 7,630 บาท
2. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 8,360 บาท
3. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท
4. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 10,250 บาท
5. ปริญญาเอก หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโท ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.5 ขั้น 12,530 บาท

สจล.- 1

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

1

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

2

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

4

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

5

8

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมโทรคมนาคม
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ,
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและ- การศึกษา,
เทคนิคศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม,
เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร
หลักสูตรและการสอนอาชีวศึกษา
การศึกษา,
หลักสูตรและการสอนอาชีวศึกษา
การศึกษาวิทยาศาสตร
การศึกษา, การศึกษาวิทยาศาสตร

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ครุศาสตรเกษตร

6
7

วิศวกรรมโทรคมนาคม

การศึกษา, การเกษตร, ครุศาสตรเกษตร

สจล.- 2

หมายเหตุ
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
10

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

ภาษาศาสตรประยุกต-ภาษาอังกฤษเพื่อ มนุษยศาสตร, ภาษาศาสตร,
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ,
ภาษาศาสตรประยุกต-ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิตพืช

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิตสัตว

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการหมัก

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

บริหารธุรกิจเกษตร

การเกษตร, พืชศาสตร,
เทคโนโลยีการผลิตพืช
การเกษตร, สัตวศาสตร,
สัตวบาล, เทคโนโลยีการผลิตสัตว
ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ,
เทคโนโลยีการหมัก
บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจเกษตร

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พัฒนาการเกษตร

การเกษตร, พัฒนาการเกษตร

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พัฒนาการเกษตร

การเกษตร, พัฒนาการเกษตร

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชไร

การเกษตร, พืชไร

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชสวน

การเกษตร, พืชสวน

เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร) สาขาวิชาพืชไร
เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรการประมง

การเกษตร, การประมง,
วิทยาศาสตรการประมง

สจล.- 3

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมแปรรูปอาหาร

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวศาสตร

วิทยาศาสตรการอาหาร, การอาหาร,
วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
การเกษตร, สัตวศาสตร, สัตวบาล

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาศาสตรการอาหาร, อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาศาสตรการอาหาร, อุตสาหกรรมเกษตร

14

การจัดการสิ่งแวดลอมพืชสวน

การเกษตร, สิ่งแวดลอม,
การจัดการสิ่งแวดลอมพืชสวน
การเกษตร, โรคพืช,
เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
การเกษตร, ปฐพีวิทยา

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

18

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กีฏวิทยาและสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม, โรคพืช, กีฏวิทยาและสิ่งแวดลอม

19

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนาการเกษตร

การเกษตร, พัฒนาการเกษตร

20

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช

การเกษตร, โรคพืช,
เทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช

15
16

เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
ปฐพีวิทยา

การจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรม- บริหารธุรกิจ,
อาหาร
การจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สจล.- 4

หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร

คุณวุฒิทาง

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีอุตสาหกรรมเครื่องมือวิเคราะห

เคมี, เคมีอุตสาหกรรมเครื่องมือวิเคราะห

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

จุลชีววิทยา, จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ปโตรเคมี

เคมี, ปโตรเคมี

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ปโตรเคมี

เคมี, ปโตรเคมี

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟสิกสประยุกตเครื่องมือวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม

ฟสิกส,
ฟสิกสประยุกตเครื่องมือวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีสิ่งแวดลอม

เคมี, สิ่งแวดลอม, เคมีสิ่งแวดลอม

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีพอลิเมอร

เทคโนโลยีพอลิเมอร

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปโตรเคมีและเคมีของไฮโดรคารบอน

เคมี, ปโตรเคมีและเคมีของไฮโดรคารบอน

12

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

มาตรวิทยา

มาตรวิทยา

13

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร

14

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถิติประยุกต

สถิติ, สถิติประยุกต

15

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ฟสิกสประยุกต

ฟสิกส, ฟสิกสประยุกต

สจล.- 5

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
คณะวิศวกรรมศาสตร

1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการกอสราง

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการวัดคุม

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเกษตร

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา,
วิศวกรรมกอสราง
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมการวัดคุม
วิศวกรรมศาสตร,
วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,
วิศวกรรมมคอมพิวเตอร
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี, เคมี

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมระบบควบคุม

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอาหาร

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสเชิงกล

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมระบบควบคุม
วิศวกรรมศาสตร, การอาหาร,
วิศวกรรมอาหาร
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสเชิงกล

สจล.- 6

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

อิเล็กทรอนิกส

14

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมการวัดคุม

15

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเกษตร

16

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร

17

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส, อิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมการวัดคุม
วิศวกรรมศาสตร,
วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมมคอมพิวเตอร,
คอมพิวเตอร,
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี, เคมี

18

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโทรคมนาคม

19

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมปโตรเคมี

20

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส,
วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส

21

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมระบบควบคุม

22

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมสารสนเทศ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมระบบควบคุม
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสารสนเทศ

23

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร,
วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมปโตรเคมี, เคมี

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส,
สจล.- 7

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

24

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

25

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมระบบควบคุม

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมระบบควบคุม

หมายเหตุ

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
1

ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ศิลปอุตสาหกรรม

2

ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปอุตสาหกรรม

3

ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาปตยกรรมเขตรอน

อุตสาหกรรมศิลป, ออกแบบผลิตภัณฑ,
หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศิลปอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมศิลป, ออกแบบผลิตภัณฑ,
ศิลปอุตสาหกรรม
สถาปตยกรรมศาสตร, สถาปตยกรรมเขตรอน

4

ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาปตยกรรมภายใน

สถาปตยกรรมศาสตร, สถาปตยกรรมภายใน

5

ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต

ผังเมือง,
การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม

การวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดลอม

หลักสูตรนานาชาติ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรการอาหาร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรการอาหาร

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สุขาภิบาลอาหาร

การอาหาร, โภชนวิทยา,
วิทยาศาสตรการอาหาร
การอาหาร, โภชนวิทยา,
วิทยาศาสตรการอาหาร
การอาหาร, โภชนวิทยา,
วิทยาศาสตรการอาหาร, สุขาภิบาลอาหาร

สจล.- 8

หลักสูตรนานาชาติ

26. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มีคณะวิชาทั้งหมด 10 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาสังคม คณะพัฒนาเศรษฐกิจ คณะภาษาและการสื่อสาร
คณะรัฐประศาสนศาสตร คณะสถิติประยุกต สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ สํานักฝกอบรม สํานักพัฒนาบัณฑิตศึกษา
และโครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีดังนี้
1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 8,360 บาท
2. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท
3. ปริญญาเอก หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโท หรือหลักสูตรไมนอยกวา 5 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป)
ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.5 ขั้น 12,600 บาท

สพบ.- 1

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

คณะบริหารธุรกิจ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

-

2

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ

3

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ

-

บริหารธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ

บริหารธุรกิจ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

บริหารธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ
(M.of Global Business Administration)

คณะพัฒนาสังคม
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนาสังคม

สังคมวิทยา, พัฒนาชุมชน, พัฒนาสังคม

คณะพัฒนาเศรษฐกิจ
1

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตรธุรกิจ

เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรธุรกิจ

คณะสถิติประยุกต
1

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางสถิติประยุกต

วิทยาการประกันภัย

สถิติ, วิทยาการประกันภัย

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ระบบสารสนเทศประยุกต

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร

ระบบสารสนเทศ,
ระบบสารสนเทศประยุกต
คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สถิติประยุกต)

การจัดการระบบสารสนเทศ

สถิติ, การจัดการระบบสารสนเทศ

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สถิติประยุกต)
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สถิติประยุกต)

วิทยาการประกันภัย

สถิติ, วิทยาการประกันภัย

สถิติ

สถิติ, สถิติประยุกต

6

สพบ.- 2

เดิมชื่อสาขาวิชาระบบและการจัดการสารสนเทศ

เดิมชื่อปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางสถิติประยุกต สาขาวิชาสถิติ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

8

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(สถิติ)

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร

-

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

สถิติ

คณะภาษาและการสื่อสาร
1
2

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาษาและการสื่อสาร)

-

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

-

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
อักษรศาสตร, ภาษาและการสื่อสาร

เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูงทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ
ไมระบุสาขาวิชาเอก

คณะรัฐประศาสนศาสตร
1

3

ปริญญาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
ปริญญาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

4

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

2

-

การบริหาร,
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
การบริหาร,
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
การบริหาร, การบริหารการพัฒนา

การบริหารการพัฒนา
-

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ

การบริหาร, บริหารรัฐกิจ, รัฐประศาสนศาสตร

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ,
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ,
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักฝกอบรม
1

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางเทคโนโลยีการบริหาร

-

การบริหาร, เทคโนโลยีการบริหาร

สพบ.- 3

เปลี่ยนชื่อเปนปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิขาเทคโนโลยีการบริหาร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

-

การบริหาร, เทคโนโลยีการบริหาร

หมายเหตุ
เดิมชื่อปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางเทคโนโลยีการบริหาร

สํานักพัฒนาบัณฑิตศึกษา
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม, การจัดการสิ่งแวดลอม

โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ การบริหาร,
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ

สพบ.- 4

เดิมชื่อสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

27. ทนตแพทยสภา
ั
มสาขาทั
ี
้งหมด 10 สาขา คือ สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล สาขาทันตกรรมจัดฟน สาขาทันตกรรมทั่วไป
สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต สาขาวิทยาวินจฉยโรคช
องปาก สาขาทันตสาธารณสุข สาขาปริทนตวิ
ิ ั
ั ทยา สาขาทันตกรรมประดิษฐ สาขาทันตกรรมหัตถการ
และสาขาทันตกรรมสําหรับเดก็
การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง
มดัี งนี้
 ๆ ของทนตแพทยสภา
ั
1. วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทนตกรรม
ั
(หลักสตรทวไป)
ู ั่
หลักสตร
ู 3 ป ตอจากทนตแพทยศาสตรบั
ั
ณฑิต
+ ใบอนญาตให
เปนผูประกอบวิชาชีพทนตกรรม
ไดรับอตราเงิ
นเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.5 ขั้น 12,600 บาท
ุ
ั
ั
2. วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทนตกรรมดั
งตอไปนี้ ไดรับอตราเงิ
นเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.5 ขั้น 13,160 บาท
ั
ั
2.1 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทนตกรรม(หลั
กสตรต
ณฑิต
ั
ู อยอด) หลักสตร
ู 1 - 2 ป ตอจากทนตแพทยศาสตรบั
ั
+ วุฒิบัตรหลักสตรทวไป
ู ั่
2.2 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทนตกรรม
หลักสตร
ั
ู 4 - 5 ป ตอจากทนตแพทยศาสตรบั
ณฑิต
ั
+ ใบอนญาตให
เปนผูประกอบวิชาชีพทนตกรรม
ุ
ั
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ลําดบท
ั ี่ ชอปริ
ื่ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คณวฒิ
ุ ุ ทาง

หมายเหตุ

1

วุฒิบัตรแสดงความรูความชานาญ
ํ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ศลยศาสตร
ั
ชองปากและแมกซิ
็ ลโลเฟเชียล

ทันตแพทยศาสตร,
ศลยศาสตร
ั
ชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

หลกสู
ั ตรทั่วไป (3 ป)

2

วุฒิบัตรแสดงความรูความชานาญ
ํ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ทันตกรรมจัดฟน

ทนตแพทยศาสตร,
ั

ทันตกรรมจัดฟน

หลกสู
ั ตรทั่วไป (3 ป)

3

วุฒิบัตรแสดงความรูความชานาญ
ํ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ทันตกรรมทั่วไป

ทันตแพทยศาสตร,
ทันตกรรมทั่วไป

หลกสู
ั ตรทั่วไป (3 ป)

4

วุฒิบัตรแสดงความรูความชานาญ
ํ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

วิทยาเอ็นโดดอนต

ทันตแพทยศาสตร,
วิทยาเอ็นโดดอนต

หลกสู
ั ตรทั่วไป (3 ป)

5

วุฒิบัตรแสดงความรูความชานาญ
ํ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

วิทยาวินิจฉัยโรคชองปาก

ทันตแพทยศาสตร,
วิทยาวินิจฉัยโรคชองปาก

หลกสู
ั ตรทั่วไป (3 ป)

6

วุฒิบัตรแสดงความรูความชานาญ
ํ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ทันตสาธารณสุข

ทนตแพทยศาสตร,
ั

ทันตสาธารณสุข

หลกสู
ั ตรทั่วไป (3 ป)

7

วุฒิบัตรแสดงความรูความชานาญ
ํ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ปรทัิ นตวิทยา

ทันตแพทยศาสตร,
ปรทัิ นตวิทยา

หลกสู
ั ตรทั่วไป (3 ป)

8

วุฒิบัตรแสดงความรูความชานาญ
ํ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ทันตกรรมประดิษฐ

ทันตแพทยศาสตร,
ทันตกรรมประดิษฐ

หลกสู
ั ตรทั่วไป (3 ป)

9

วุฒิบัตรแสดงความรูความชานาญ
ํ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ทันตกรรมหัตถการ

ทันตแพทยศาสตร,
ทันตกรรมหัตถการ

หลกสู
ั ตรทั่วไป (3 ป)

10

วุฒิบัตรแสดงความรูความชานาญ
ํ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ทันตกรรมสําหรบเดก
ั ็

ทนตแพทยศาสตร,
ั

ทันตกรรมสําหรบเดก
ั ็

หลกสู
ั ตรทั่วไป (3 ป)
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28. แพทยสภา
มสาขาวิ
ชาทงหมด
7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาตจวิทยา สาขาวิชาเวชบําบัดวิกฤต สาขาวิชาเวชศาสตรครอบครวั
ี
ั้

 ดิกส และสาขาวิชารงสรกษาและมะเร็
ั ีั
ิ
สาขาวิชาศัลยศาสตร สาขาวิชาศัลยศาสตรลําไสใหญ
สาขาวิชาศัลยศาสตรออรโธป
งวทยา
การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง
 ๆ ของแพทยสภา มดัี งนี้
1. วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (หลักสตรทวไป)
หลักสตร
ู ั่
ู 3 ป ตอจากแพทยศาสตรบัณฑิต
ุ
ั ั
+ ใบอนญาตให
เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ไดรบอตราเงิ
นเดือนไมสูงกวาอันดับ ท. 5 ขั้น 12,600 บาท
ั
2. วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมดังตอไปนี้ ไดรับอตราเงิ
นเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.5 ขั้น 13,160 บาท
ู อยอด) หลักสตร
ู 1 - 2 ป ตอจากแพทยศาสตรบัณฑิต
2.1 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (หลักสตรต
ู ั่
ื ุ ั แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเดียวกับวฒิ
ุ บัตรหลักสตรทวไป
ู ั่
งสออนมติ
+ วุฒิบัตรหลักสตรทวไป/หนั
2.2 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หลักสตร
ู 4 - 5 ป ตอจากแพทยศาสตรบัณฑิต
ุ
เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
+ ใบอนญาตให
3. หนังสออนมติ
ื ุ ั แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเดียวกันวุฒิบัตรในขอ 1 หรือ ขอ 2 ไดรับอตราเงิ
นเดือนเทากั
ั
 บ
วุฒิบัตรสาขานั้น ๆ
หมายเหตุ * วุฒิบัตร/หนังสออนมติ
ื ุ ั ฯ ในสาขาวิชาทได
ี่ มการเปลยนหลั
ี
ี่
กสตรจากหลั
ู
กสตร
ู 4 - 5 ป เปนหลักสตร
ู 3 ป หรือ เปลยนจากหลกสตร
ี่
ั ู 3 ป
เปนหลักสตร
ู 4 - 5 ป สวนราชการที

่จะบรรจุผูมคุี ณวุฒิดังกลาวควรตรวจสอบหลั

กฐานของแพทยสภาหรือสอบถามแพทยสภาโดยตรง
ู ั่
ั ู อยอด
วาเปนหลักสตรทวไปหรื
อหลกสตรต
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ลําดบท
ั ี่ ชอปริ
ื่ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คณวฒิ
ุ ุ ทาง

หมายเหตุ

1

วุฒิบัตรแสดงความรูความชานาญ
ํ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ตจวิทยา

แพทยศาสตร, ตจวิทยา

หลักสูตรตอยอด (4 ป)
ตอมาปรบเป

ั นหลกสู
ั ตรทั่วไป (3 ป)

2

วุฒิบัตรแสดงความรูความชานาญ
ํ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ตจวิทยา

แพทยศาสตร, ตจวิทยา

หลักสูตรทั่วไป (3 ป)
เริ่มสําเรจการศึ
กษาป 2543
็

3

วุฒิบัตรแสดงความรูความชานาญ
ํ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เวชบําบัดวิกฤต

แพทยศาสตร, เวชบําบัดวิกฤต

หลักสูตรตอยอด(4 - 5 ป)
เริ่มปการศึกษา 2542 เปนตนไป


4

วุฒิบัตรแสดงความรูความชานาญ
ํ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เวชศาสตรครอบครวั

แพทยศาสตร, เวชศาสตรครอบครว

ั

หลกสตรทวไป
ั ู ั่
เดิมชอสาขาเวชปฏิ
บัตทัิ ่วไป
ื่
เริ่มปการศึกษา 2542

5

วุฒิบัตรแสดงความรูความชานาญ
ํ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศลยศาสตร
ั

แพทยศาสตร, ศลยศาสตร
ั

หลกสู
ั ตรตอยอด (4 ป)

6

วุฒิบัตรแสดงความรูความชานาญ
ํ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศลยศาสตร
ลําใสใหญและทวารหนั
ก
ั
 

แพทยศาสตร,
ศลยศาสตร
ลําใสใหญและทวารหนั
ก
ั
 

หลกสู
ั ตรตอยอด (4 ป)
ตงแตป
ั้  การศึกษา 2544 เปนตนไป


7

วุฒิบัตรแสดงความรูความชานาญ
ํ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ออรโธป
ศลยศาสตร
ั
 ดิกส

แพทยศาสตร,
ั
 ดิกส
ศลยศาสตร
ออรโธป

ั ตรตอยอด (4 ป)
หลกสู

8

ื มตแสดงความรู
ั ิ
ํ
ั ีั
หนังสออนุ
ความชานาญ
รงสรกษาและมะเร็
งวิทยา
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

แพทยศาสตร,
ั ีั
รงสรกษาและมะเร็
งวิทยา

ื่
ีั
เดิมชอสาขาวิ
ชารังสรกษา
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29. กระทรวงศึกษาธิการ
ประกอบดวยหลักสูตรของสถาบันการศึกษาตาง ๆ ดังนี้
1. กรมการศึกษานอกโรงเรียน
2. กรมพลศึกษา
3. วิทยาลัยชุมชน
4. กรมอาชีวศึกษา / สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5. วิทยาลัยชางกลปทุมวัน / สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
6. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีหลักสูตรกลางที่ไมระบุคณะและที่ระบุคณะวิชาทั้งหมด14 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร คณะคหกรรมศาสตร
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน คณะนาฏศิลปและดุริยางค คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง คณะวิศวกรรมเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปกรรม คณะศิลปศาสตร
คณะศึกษาศาสตร และคณะสถาปตยกรรมศาสตร
7. สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ มีหลักสูตรกลางที่ไมระบุคณะ และที่ระบุคณะวิชาอีก 2 คณะ คือคณะวิทยาการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย
การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี้
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
อันดับ ท.1 ขั้น 5,530 บาท
2. ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง หรืออนุปริญญา หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.2 ขั้น 6,220 บาท
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3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอยางอื่น ที่มีหลักสูตรไมนอยกวา 2 ป
ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือไมนอยกวา 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือไมนอยกวา 4 ป ตอจาก
มัธยมศึกษาปที่ 4 (สายวิทย-คณิต) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.2 ขั้น 6,820 บาท
4. ปริญญาตรี หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิศกรรมศาสตร หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไมนอยกวา 2 ป ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทียบเทา ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
อันดับ ท.3 ขั้น 7,630 บาท
5. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอ ยกวา 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไมนอยกวา 2 ป ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตร
ไมนอยกวา 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 8,360 บาท
6. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) หรือเทียบเทา ไดรับอัตราเงินเดือน
ไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 8,360 บาท
7. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) หรือเทียบเทา ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท
8. ปริญญาเอก หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโทหรือเทียบเทา ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.5 ขั้น 12,600 บาท
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
1
2
3
4
5

6
7
8
9

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
กรมการศึกษานอกโรงเรียน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาคหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาคหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

การดูแลเด็กและผูสูงอายุ

คหกรรมศาสตร, การดูแลเด็กและผูสูงอายุ

ธุรกิจอาหาร

คหกรรมศาสตร, ธุรกิจอาหาร

ชางเชื่อมอุตสาหกรรม

ชางอุตสาหกรรม, ชางเชื่อมอุตสาหกรรม

ชางยนต

ชางอุตสาหกรรม, ชางยนต

ชางอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ชางอุตสาหกรรมเซรามิก

ชางอุตสาหกรรม, ชางไฟฟา,
ชางอิเล็กทรอนิกส,
ชางอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
ชางอุตสาหกรรม, ชางอุตสาหกรรมเซรามิก

การจัดการ

บริหารธุรกิจ, พณิชยการ, การจัดการ

การโรงแรมและการทองเที่ยว

บริหารธุรกิจ, พณิชยการ,
การโรงแรมและการทองเที่ยว
บริหารธุรกิจ, พณิชยการ,
คอมพิวเตอรธุรกิจ

คอมพิวเตอรธุรกิจ

ศธ. - 3

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
10
11

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

ธุรกิจและบริการอุตสาหกรรม

บริหารธุรกิจ, พณิชยการ,
ธุรกิจและบริการอุตสาหกรรม
บริหารธุรกิจ, พณิชยการ, ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

กรมพลศึกษา
1

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง

นันทนาการ

การศึกษา, นันทนาการ

2

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง

พลศึกษา

การศึกษา, พลศึกษา

3

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง

รักษาความปลอดภัยและพลศึกษา

4

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง

สุขศึกษา

การศึกษา, พลศึกษา,
รักษาความปลอดภัยและพลศึกษา
การศึกษา, สุขศึกษา

วิทยาลัยชุมชน
1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

การจัดการธุรกิจเทนนิส

บริหารธุรกิจ, การจัดการธุรกิจเทนนิส

2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

การจัดการธุรกิจรักษาความปลอดภัย

3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

การจัดการธุรกิจวายน้ํา

บริหารธุรกิจ,
การจัดการธุรกิจรักษาความปลอดภัย
บริหารธุรกิจ, การจัดการธุรกิจวายน้ํา

4

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

การจัดการอุตสาหกรรม

บริหารธุรกิจ, การจัดการอุตสาหกรรม

5

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

การตลาด

บริหารธุรกิจ, พณิชยการ, การตลาด

ศธ. - 4

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

การบริหารงานนันทนาการในสถานประกอบการ

7

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

การบริหารทรัพยากรมนุษย

8

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

การบริหารศูนยสุขภาพ

บริหารธุรกิจ,
การบริหารงานนันทนาการในสถานประกอบการ
การบริหาร, การบริหารงานบุคคล,
การบริหารทรัพยากรมนุษย
การบริหารศูนยสุขภาพ

9

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

การบัญชี

พณิชยการ, การบัญชี

10

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ขับรองสากล

ดุริยางคศิลป, ขับรองสากล

11

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

คอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร

12

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

คอมพิวเตอรธุรกิจ

บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ

13

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เคมีปฏิบัติการ

เคมี, เคมีปฏิบัติการ

14

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

แจสดานซ

นาฏศิลป, แจสดานซ

15

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ชางกอสรางเพื่อการบูรณะโบราณสถาน

16

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

17

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

18

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ชางอุตสาหกรรม, ชางโยธา, ชางกอสราง,
ชางกอสรางเพื่อการบูรณะโบราณสถาน
ชางโยธาเพื่อการบูรณะโบราณสถาน
ชางอุตสาหกรรม, ชางโยธา,
ชางโยธาเพื่อการบูรณะโบราณสถาน
ชางศิลปกรรมเพื่อการบูรณะโบราณสถาน ศิลปกรรม, ศิลปหัตถกรรม,
ชางศิลปกรรมเพื่อการบูรณะโบราณสถาน
ชางสํารวจเพื่อการบูรณะโบราณสถาน ชางอุตสาหกรรม, ชางโยธา, ชางสํารวจ,
ชางสํารวจเพื่อการบูรณะโบราณสถาน
ศธ. - 5

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

19

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ชางสํารวจ

ชางอุตสาหกรรม, ชางโยธา, ชางสํารวจ

20

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ดนตรีสากล

การดนตรี, ดุริยางคศิลป, ดนตรีสากล

21

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เทคนิคภาพพิมพ

22

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เทคโนโลยีการยาง

ศิลปประยุกต, ศิลปหัตถกรรม,
เทคนิคภาพพิมพ
เทคโนโลยีการยาง

23

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เทคโนโลยีภูมิทัศน

เทคโนโลยีภูมิทัศน

24

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม, เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

25

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ธุรกิจทองเที่ยวและการโรงแรม

บริหารธุรกิจ, ธุรกิจทองเที่ยวและการโรงแรม

26

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ

27

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

บริหารธุรกิจ, ภาษาอังกฤษธุรกิจ

28

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

วารสารและการประชาสัมพันธ

29

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

วิทยาศาสตรความปลอดภัย

วารสารศาสตร,
วารสารและการประชาสัมพันธ
วิทยาศาสตรความปลอดภัย

30

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

อุตสาหกรรมเกษตร

อุตสาหกรรมเกษตร

31

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

อุตสาหกรรมทองเที่ยว

บริหารธุรกิจ, อุตสาหกรรมทองเที่ยว

กรมอาชีวศึกษา / สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เกษตรและเทคโนโลยี

การเกษตร, เกษตรและเทคโนโลยี

2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เกษตรศาสตร

การเกษตร, เกษตรศาสตร

ศธ. - 6

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาคหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาคหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาคหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาประมง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาประมง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาศิลปกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

คหกรรมศาสตร

คหกรรมศาสตร

ผาและเครื่องแตงกาย

คหกรรมศาสตร, ผาและเครื่องแตงกาย

อาหารและโภชนาการ

คหกรรมศาสตร, อาหารและโภชนาการ

แปรรูปสัตวน้ํา

การเกษตร, การประมง, แปรรูปสัตวน้ํา

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

การเกษตร, การประมง, เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

พณิชยการ

พณิชยการ

ศิลปกรรม

ศิลปกรรม

การทองเที่ยว

บริหารธุรกิจ, อุตสาหกรรมการทองเที่ยว,
การทองเที่ยว
บริหารธุรกิจ, อุตสาหกรรมการทองเที่ยว,
การโรงแรม
บริหารธุรกิจ, อุตสาหกรรมการทองเที่ยว,
การโรงแรมและการทองเที่ยว

การโรงแรม
การโรงแรมและการทองเที่ยว

ศธ. - 7

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

ภาษาตางประเทศธุรกิจบริการ
เคมีสิ่งทอ

บริหารธุรกิจ, อุตสาหกรรมการทองเที่ยว,
ภาษาตางประเทศธุรกิจบริการ
เคมี, เคมีสิ่งทอ, อุตสาหกรรมสิ่งทอ

เทคโนโลยีสิ่งทอ

สิ่งทอ, เทคโนโลยีสิ่งทอ, อุตสาหกรรมสิ่งทอ

อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป
การกอสราง

อุตสาหกรรมสิ่งทอ,
อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป
ชางโยธา, ชางอุตสาหกรรม, ชางกอสราง

การตอเรือ

ชางอุตสาหกรรม, การตอเรือ

การพิมพ

ชางอุตสาหกรรม, การพิมพ

เครื่องกล

ชางอุตสาหกรรม, ชางเครื่องกล, เครื่องกล

เครื่องมือกลและซอมบํารุง

ชางอุตสาหกรรม, ชางเครื่องกล,
เครื่องมือกลและซอมบํารุง
ชางอุตสาหกรรม, ชางไฟฟา,
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

ศธ. - 8

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
23

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

25

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เทคโนโลยีการบริการรถยนต

26

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต

27

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เทคโนโลยีรถยนต

28

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

แพทยแผนโบราณแบบประยุกต

ชางอุตสาหกรรม, ชางยนต,
เทคโนโลยีการบริการรถยนต
ชางอุตสาหกรรม, ชางยนต,
เทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต
ชางอุตสาหกรรม, ชางยนต,
เทคโนโลยีรถยนต
แพทยแผนโบราณแบบประยุกต

29

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เกษตรศาสตร

การเกษตร, เกษตรศาสตร

ชางกลเกษตร

การเกษตร, ชางเครื่องกล, ชางกลเกษตร

เทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยงไหม

การเกษตร,
เทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยงไหม
การเกษตร, เทคโนโลยีภูมิทัศน

24

30
31
32
33

โลหะการ

ชางอุตสาหกรรม, ชางโลหะ,
ชางกลโลหะ, โลหะการ
ชางอุตสาหกรรม, แวนตาและเลนส

แวนตาและเลนส

เทคโนโลยีภูมิทัศน
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

การเกษตร, สิ่งแวดลอม,
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

ศธ. - 9

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาคหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาคหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาคหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

การเกษตร, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ธุรกิจเกษตร

การเกษตร, ธุรกิจเกษตร

พืชศาสตร

การเกษตร, พืชศาสตร

สัตวรักษ

การเกษตร, สัตวศาสตร, สัตวบาล, สัตวรักษ

สัตวศาสตร

การเกษตร, สัตวศาสตร, สัตวบาล

อุตสาหกรรมเกษตร

การเกษตร, อุตสาหกรรมเกษตร

การโรงแรม

คหกรรมศาสตร, การโรงแรม

คหกรรมธุรกิจ

คหกรรมศาสตร, คหกรรมธุรกิจ

คหกรรมศาสตรทั่วไป

คหกรรมศาสตร, คหกรรมศาสตรทั่วไป

ผาและเครื่องแตงกาย

คหกรรมศาสตร, ผาและเครื่องแตงกาย

ศธ. - 10

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
44
45
46
47
48
49
50
51
52

53

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาคหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาคหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

อาหารและโภชนาการ

คหกรรมศาสตร, การอาหาร,
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตร, การอาหาร,
อุตสาหกรรมอาหาร
ชางอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมสิ่งทอ,
การทอผาไหมและผาพื้นเมือง

อุตสาหกรรมอาหาร
การทอผาไหมและผาพื้นเมือง
การพิมพ

ชางอุตสาหกรรม, การพิมพ

เคมีปฏิบัติการ

ชางอุตสาหกรรม, เคมี, เคมีปฏิบัติการ

เคมีสิ่งทอ

ชางอุตสาหกรรม, เคมี, เคมีสิ่งทอ

ชางกอสราง

ชางอุตสาหกรรม, ชางโยธา, ชางกอสราง

ชางเขียนแบบเครื่องกล

ชางอุตสาหกรรม, ชางเขียนแบบ,
ชางเขียนแบบเครื่องกล
ชางอุตสาหกรรม,
ชางอิเล็กทรอนิกส, ชางไฟฟา,
ชางเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม

ชางเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม
ชางเคหภัณฑ

ชางอุตสาหกรรม, ชางเคหภัณฑ

ศธ. - 11

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

ชางตอเรือ

ชางอุตสาหกรรม, ชางตอเรือ

ชางเทคนิคการผลิต

ชางเทคนิคอุตสาหกรรม

ชางอุตสาหกรรม, ชางกลโรงงาน,
ชางเทคนิคการผลิต
ชางอุตสาหกรรม, ชางโลหะ,
ชางเทคนิคการหลอ
ชางอุตสาหกรรม, ชางไฟฟา,
ชางเทคนิคไฟฟากําลัง
ชางอุตสาหกรรม, ชางโลหะ,
ชางเทคนิคโลหะ
ชางอุตสาหกรรม, ชางยนต,
ชางเทคนิควิศวกรรมอากาศยาน
ชางอุตสาหกรรม, ชางเทคนิคแวนตาและ
เลนส
ชางอุตสาหกรรม, สถาปตยกรรม,
ชางเทคนิคสถาปตยกรรม
ชางอุตสาหกรรม, ชางเทคนิคอุตสาหกรรม

ชางไฟฟากําลัง

ชางอุตสาหกรรม, ชางไฟฟา, ชางไฟฟากําลัง

ชางเทคนิคการหลอ
ชางเทคนิคไฟฟากําลัง
ชางเทคนิคโลหะ
ชางเทคนิควิศวกรรมอากาศยาน
ชางเทคนิคแวนตาและเลนส
ชางเทคนิคสถาปตยกรรม

ศธ. - 12

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

ชางยนต

ชางอุตสาหกรรม, ชางยนต

ชางโยธา

ชางอุตสาหกรรม, ชางโยธา, ชางกอสราง

ชางสํารวจ

ชางอุตสาหกรรม, ชางโยธา, ชางสํารวจ

ชางอุตสาหกรรม, ชางไฟฟา,
ชางอิเล็กทรอนิกส
เทคนิควิศวกรรมเหมืองแร
ชางอุตสาหกรรม, ชางเหมืองแร,
เทคนิควิศวกรรมเหมืองแร
เทคโนโลยีการทอผาไหมและผาพื้นเมือง ชางอุตสาหกรรม,
เทคโนโลยีการทอผาไหมและผาพื้นเมือง

หมายเหตุ

ชางอิเล็กทรอนิกส

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

เทคโนโลยีปโตรเลียม

ชางอุตสาหกรรม, คอมพิวเตอร,
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ชางอุตสาหกรรม, ชางไฟฟา,
ชางโทรคมนาคม, เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ชางอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีปโตรเลียม

เทคโนโลยียาง

ชางอุตสาหกรรม, เทคโนโลยียาง

เทคโนโลยีโทรคมนาคม

ศธ. - 13

เดิมชื่อสาขาการทอผาไหมและผาพื้นเมือง

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

เทคโนโลยีสิ่งทอ

ชางอุตสาหกรรม, สิ่งทอ, เทคโนโลยีสิ่งทอ

ปโตรเคมี

ชางอุตสาหกรรม, เคมี, ปโตรเคมี

เมคคาทรอนิกส

ชางอุตสาหกรรม, ชางกลโรงงาน,
ชางไฟฟา, เมคคาทรอนิกส
ชางอุตสาหกรรม, ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ

ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป

ชางอุตสาหกรรม,
อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป
บริหารธุรกิจ, พณิชยการ,
การเงินและการธนาคาร
บริหารธุรกิจ, การจัดการงานบุคคล

การเงินและการธนาคาร
การจัดการงานบุคคล
การจัดการธุรกิจคาปลีก
การตลาด

บริหารธุรกิจ, พณิชยการ,
การจัดการธุรกิจคาปลีก
บริหารธุรกิจ, พณิชยการ, การตลาด

การบัญชี

บริหารธุรกิจ, พณิชยการ, การบัญชี

ศธ. - 14

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาประมง

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

การประชาสัมพันธ

บริหารธุรกิจ, การประชาสัมพันธ

การเลขานุการ

บริหารธุรกิจ, การเลขานุการ

คอมพิวเตอรธุรกิจ

บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ

ธุรกิจการคาระหวางประเทศ
ธุรกิจประกันภัย

บริหารธุรกิจ, พณิชยการ,
ธุรกิจการคาระหวางประเทศ
บริหารธุรกิจ, พณิชยการ, ธุรกิจประกันภัย

ธุรกิจโรงแรม

บริหารธุรกิจ, ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจสถานพยาบาล

บริหารธุรกิจ, ธุรกิจสถานพยาบาล

ธุรกิจหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ

บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
ธุรกิจหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว

บริหารธุรกิจ, อุตสาหกรรมการทองเที่ยว

การจัดการธุรกิจประมง

การเกษตร, การประมง,
การจัดการธุรกิจประมง

ศธ. - 15

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาประมง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาประมง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาประมง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาประมง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาประมง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

การเดินเรือ

การเกษตร, การประมง, การเดินเรือ

เครื่องมือประมง

การเกษตร, การประมง, เครื่องมือประมง

ชางประมง

การเกษตร, การประมง, ชางประมง

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมประมง

การเกษตร, การประมง,
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมประมง
การเกษตร, การประมง, เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
การวิเคราะหและควบคุมคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ
การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
การออกแบบตกแตง
การออกแบบผลิตภัณฑ
การออกแบบพาณิชยศิลป

ศธ. - 16

ศิลปกรรม, ศิลปประยุกต,
การวิเคราะหและควบคุมคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ
ศิลปกรรม, ศิลปประยุกต,
การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
ศิลปกรรม, ศิลปประยุกต,
การออกแบบตกแตง
ศิลปกรรม, ศิลปประยุกต,
การออกแบบผลิตภัณฑ
ศิลปกรรม, ศิลปประยุกต,
การออกแบบพาณิชยศิลป

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
104
105
106
107
108
109

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

เครื่องเคลือบดินเผา

ศิลปกรรม, เครื่องเคลือบดินเผา

เครื่องประดับอัญมณี

ศิลปกรรม, เครื่องประดับอัญมณี

จิตรกรรมไทย

ศิลปกรรม, จิตรกรรม, จิตรกรรมไทย

จิตรกรรมสากล

ศิลปกรรม, จิตรกรรม, จิตรกรรมสากล

ชางทองหลวง

ศิลปกรรม, ชางทองหลวง

เทคนิคการทําตนแบบและการหลอเครื่องประดับอัญมณี

110

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม

เทคนิคเครื่องจักรกลและเครื่องประดับอัญมณี

ศิลปกรรม, ศิลปประยุกต,
เทคนิคการทําตนแบบและการหลอเครื่องประดับอัญมณี
ศิลปกรรม, ศิลปประยุกต,
เทคนิคเครื่องจักรกลและเครื่องประดับอัญมณี

111

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม

เทคโนโลยีการถายภาพและ
วีดีทัศน
ประติมากรรมไทย

ศิลปกรรม, ศิลปประยุกต, ชางภาพ,
เทคโนโลยีการถายภาพและวีดีทัศน
ศิลปกรรม, ประติมากรรม, ประติมากรรมไทย

ประติมากรรมสากล

ศิลปกรรม, ประติมากรรม, ประติมากรรม
สากล

112
113

ศธ. - 17

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
114
115
116
117
118
119

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

พิมพสกรีน

ศิลปกรรม, พิมพสกรีน

ภาพพิมพ

ศิลปกรรม, ภาพพิมพ

โลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ

ศิลปกรรม, ศิลปประยุกต,
โลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ
ศิลปกรรม, ศิลปหัตถกรรม

ศิลปหัตถกรรม
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
การจัดการธุรกิจทองเที่ยว

ศิลปกรรม, ศิลปประยุกต,
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
บริหารธุรกิจ, การจัดการธุรกิจทองเที่ยว

120

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

ภาษาตางประเทศธุรกิจบริการ

บริหารธุรกิจ, ภาษาตางประเทศธุรกิจบริการ

121

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

การประมง

การเกษตร, การประมง

122

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

การเกษตร, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

123

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ธุรกิจเกษตร

การเกษตร, ธุรกิจเกษตร

ศธ. - 18

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

124

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

สัตวศาสตร

การเกษตร, สัตวศาสตร, สัตวบาล

125

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาคหกรรม

อาหารและโภชนาการ

คหกรรม, การอาหาร, อาหารและโภชนาการ

126

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางเคหภัณฑ

ชางอุตสาหกรรม, ชางเคหภัณฑ

127

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ธุรกิจการโรงแรม

บริหารธุรกิจ, ธุรกิจการโรงแรม

128

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

การโรงแรมและบริการ

บริหารธุรกิจ, การโรงแรมและบริการ

129

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางยนต

ชางอุตสาหกรรม, ชางยนต

130

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม, เทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดลอม

131

ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง

การบัญชี

การศึกษา, การบัญชี

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป ตอจาก ปวส.

132

ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง

โยธา

การศึกษา, โยธา, วิศวกรรมศาสตร

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป ตอจาก ปวส.

133

ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง

สถาปตยกรรม

การศึกษา, สถาปตยกรรมศาสตร,
สถาปตยกรรม

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป ตอจาก ปวส.

134

ประกาศนียบัตรวิศวกรรมศาสตร

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล,
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
เงินเดือนเทาปริญญาตรี

ศธ. - 19

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
วิทยาลัยชางกลปทุมวัน / สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

1

ประกาศนียบัตรวิศวกรรมศาสตร

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล,
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส

2

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล

การศึกษา, วิศวกรรมศาสตร,
วิศวกรรมเครื่องกล

3

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา

การศึกษา, วิศวกรรมศาสตร,
วิศวกรรมไฟฟา

4

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม

5

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ

การศึกษา, วิศวกรรมศาสตร,
วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
การศึกษา, วิศวกรรมศาสตร,
วิศวกรรมอุตสาหการ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีอุตสาหกรรม

เคมี, เคมีอุตสาหกรรม

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชางทองหลวง

ศิลปกรรม, ชางทองหลวง

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการวัดคุม

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมการวัดคุม

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส

ศธ. - 20

หมายเหตุ
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
เงินเดือนเทาปริญญาตรี

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา / สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
หลักสูตรที่ไมระบุคณะ
1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

การถายภาพและภาพยนตร

ชางภาพ, การถายภาพและภาพยนตร

2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

การทองเที่ยว

บริหารธุรกิจ, การทองเที่ยว

3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

การบริหารงานคหกรรมศาสตร

4

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

การพิมพ

คหกรรมศาสตร,
การบริหารงานคหกรรมศาสตร
ชางพิมพ, การพิมพ

5

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

คหกรรมศาสตรสนเทศ

คหกรรมศาสตร, คหกรรมศาสตรสนเทศ

6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เคมีปฏิบัติการ

เคมี, เคมีปฏิบัติการ

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เคมีสิ่งทอ

เคมี, เคมีสิ่งทอ

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เคมีอุตสาหการ

เคมี, เคมีอุตสาหการ

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ชางเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

ชางอุตสาหกรรม, ชางเครื่องกล,
ชางกลโรงงาน, ชางเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศธ. - 21

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

10

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ชางกลโรงงาน

ชางอุตสาหกรรม, ชางกลโรงงาน

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาปที่ 4
(สายวิทย-คณิต)

11

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ชางกอสราง

ชางอุตสาหกรรม, ชางโยธา, ชางกอสราง

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาปที่ 4
(สายวิทย-คณิต)

12

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ชางไฟฟา

ชางอุตสาหกรรม, ชางไฟฟา

หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาปที่ 4
(สายวิทย-คณิต)

13

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ชางยนต

ชางอุตสาหกรรม, ชางยนต

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาปที่ 4
(สายวิทย-คณิต)

14

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ชางโยธา

ชางอุตสาหกรรม, ชางโยธา

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

15

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ชางโลหะ

ชางอุตสาหกรรม, ชางโลหะ

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ชางโลหะวิทยา

ชางอุตสาหกรรม, ชางโลหะ, ชางโลหะวิทยา หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

17

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ชางสํารวจ

ชางอุตสาหกรรม, ชางโยธา, ชางสํารวจ

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

18

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เทคนิคคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร,
เทคนิคคอมพิวเตอร

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาปที่ 4
(สายวิทย-คณิต)

19

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เทคนิคสถาปตยกรรม

สถาปตยกรรม, เทคนิคสถาปตยกรรม

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศธ. - 22

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

20

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ชางเทคนิคสถาปตยกรรม

ชางเทคนิคสถาปตยกรรม

21

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เทคโนโลยีการยาง

เทคโนโลยีการยาง

22

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เทคโนโลยีสิ่งทอ

เทคโนโลยีสิ่งทอ, สิ่งทอ

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

23

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เทคโนโลยีเสื้อผา

คหกรรมศาสตร, เทคโนโลยีเสื้อผา

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

24

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

25

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เทคโนโลยีอุตสาหการ

การเกษตร, อุตสาหกรรมเกษตร,
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ชางอุตสาหกรรม, ชางกลโรงงาน,
เทคโนโลยีอุตสาหการ

หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาปที่ 4
(สายวิทย-คณิต)
หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาปที่ 4
(สายวิทย-คณิต)

26

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ผลิตภัณฑเสื้อผา

คหกรรมศาสตร, ผลิตภัณฑเสื้อผา

27

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ผาและเครื่องแตงกาย

คหกรรมศาสตร, ผาและเครื่องแตงกาย

28

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ไฟฟา

ชางอุตสาหกรรม, ชางไฟฟา, ไฟฟา

29

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ภูมิสถาปตยกรรม

ภูมิสถาปตยกรรม

30

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

วิทยาศาสตรสุขภาพ
(การแพทยแผนไทย)

วิทยาศาสตรสุขภาพ, การแพทยแผนไทย

เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปน
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
(การแพทยแผนไทยประยุกต)

31

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

วิทยาศาสตรสุขภาพ
(การแพทยแผนไทยประยุกต)

วิทยาศาสตรสุขภาพ,
การแพทยแผนไทยประยุกต

เดิมชื่อสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
(การแพทยแผนไทย)

32

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ศิลปะการถายภาพ

ชางภาพ, ศิลปะการถายภาพ

ศธ. - 23

หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาปที่ 4
(สายวิทย-คณิต)

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

33

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สถาปตยกรรมไทย

สถาปตยกรรม, สถาปตยกรรมไทย

34

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สถาปตยกรรมภายใน

สถาปตยกรรม, สถาปตยกรรมภายใน

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

35

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ออกแบบการผลิต

ออกแบบผลิตภัณฑ, ออกแบบการผลิต

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

36

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ

37

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

38

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ออกแบบสิ่งทอ

ออกแบบผลิตภัณฑ,
ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
ออกแบบผลิตภัณฑ,
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ออกแบบสิ่งทอ, สิ่งทอ

39

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ออกแบบเสื้อผา

ออกแบบผลิตภัณฑ, ออกแบบเสื้อผา

40

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

อาหารและโภชนาการ

41

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

อิเล็กทรอนิกส

คหกรรมศาสตร, การอาหาร,
อาหารและโภชนาการ
ชางอุตสาหกรรม, ชางไฟฟา,
ชางอิเล็กทรอนิกส, อิเล็กทรอนิกส

42

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

อุตสาหกรรมอาหาร

43

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายชางอุตสาหกรรม

การถายภาพและภาพยนตร

44

คหกรรมศาสตร, การอาหาร,
อุตสาหกรรมอาหาร
ชางอุตสาหกรรม, ชางภาพ,
การถายภาพและภาพยนตร
ชางอุตสาหกรรม, ชางพิมพ, การพิมพ

การพิมพ

ศธ. - 24

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาปที่ 4
(สายวิทย-คณิต)

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายชางอุตสาหกรรม

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

การเหมืองแร

ชางอุตสาหกรรม, การเหมืองแร

เครื่องกลเรือ

ชางอุตสาหกรรม, ชางเครื่องกล, เครื่องกลเรือ

ชางกลเกษตร
ชางกลโรงงาน

ชางอุตสาหกรรม, ชางเครื่องกล,
ชางกลโรงงาน, ชางกลเกษตร
ชางอุตสาหกรรม, ชางกลโรงงาน

ชางกอสราง

ชางอุตสาหกรรม, ชางโยธา, ชางกอสราง

ชางเครื่องกล

ชางอุตสาหกรรม, ชางเครื่องกล

ชางจักรกลหนัก

ชางอุตสาหกรรม, ชางเครื่องกล,
ชางกลโรงงาน, ชางจักรกลหนัก
ชางอุตสาหกรรม, ชางกลโรงงาน,
ชางทอและประสาน
ชางอุตสาหกรรม, สถาปตยกรรม,
ชางเทคนิคสถาปตยกรรม
ชางอุตสาหกรรม, ชางกลโรงงาน,
ชางผลิตเครื่องมือและแมพิมพ

ชางทอและประสาน
ชางเทคนิคสถาปตยกรรม
ชางผลิตเครื่องมือและแมพิมพ

ศธ. - 25

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายชางอุตสาหกรรม

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

ชางแมพิมพอัญมณี

ชางอุตสาหกรรม, ชางแมพิมพอัญมณี

ชางยนต

ชางอุตสาหกรรม, ชางยนต

ชางโยธา

ชางอุตสาหกรรม, ชางโยธา

ชางโลหะ

ชางอุตสาหกรรม, ชางโลหะ

ชางสํารวจ

ชางอุตสาหกรรม, ชางโยธา, ชางสํารวจ

ชางอุตสาหกรรมเครื่องประดับ

เทคโนโลยีสิ่งทอ

ชางอุตสาหกรรม,
ชางอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
ชางอุตสาหกรรม, คอมพิวเตอร,
เทคนิคคอมพิวเตอร
ชางอุตสาหกรรม, ชางกลโรงงาน,
เทคนิคอุตสาหกรรม
ชางอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีสิ่งทอ, สิ่งทอ

เทคโนโลยีเสื้อผา

คหกรรมศาสตร, เทคโนโลยีเสื้อผา

เทคนิคคอมพิวเตอร
เทคนิคอุตสาหกรรม

ศธ. - 26

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

65

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายชางอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

66

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายชางอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาเกษตรศาสตร

นิเทศศิลป

การเกษตร, ชางอุตสาหกรรม,
อุตสาหกรรมเกษตร,
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ศิลปประยุกต, นิเทศศิลป

ไฟฟา

ชางไฟฟา, ชางอุตสาหกรรม, ไฟฟา

โลหะวิทยา

ชางโลหะ, ชางอุตสาหกรรม, โลหะวิทยา

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

การจัดการธุรกิจเกษตร

ออกแบบผลิตภัณฑ,
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ชางไฟฟา, ชางอุตสาหกรรม,
อิเล็กทรอนิกส
ชางอุตสาหกรรม, เครื่องปนดินเผา,
อุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผา
การเกษตร, การจัดการธุรกิจเกษตร

การประมง

การเกษตร, การประมง

เทคโนโลยีการอาหาร

การเกษตร, เทคโนโลยีการอาหาร

67
68
69
70
71
72
73
74

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาเกษตรศาสตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาเกษตรศาสตร

อิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผา

ศธ. - 27

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

75

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาเกษตรศาสตร

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

ชางเครื่องกล, เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

76

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาเกษตรศาสตร

เทคโนโลยีภูมิทัศน

เทคโนโลยีภูมิทัศน

77

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาเกษตรศาสตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาเกษตรศาสตร

ประมง

การเกษตร, ประมง

พืชศาสตร

การเกษตร, พืชศาสตร

78

หมายเหตุ

79

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาเกษตรศาสตร

สัตวรักษ

การเกษตร, สัตวศาสตร, สัตวบาล, สัตวรักษ

80

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาเกษตรศาสตร

สัตวศาสตร

การเกษตร, สัตวบาล, สัตวศาสตร

81

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาคหกรรมศาสตร

การบริหารงานคหกรรมศาสตร

คหกรรมศาสตร,
การบริหารงานคหกรรมศาสตร

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

82

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาคหกรรมศาสตร

ครอบครัวศึกษา

คหกรรมศาสตร, ครอบครัวศึกษา

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

83

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาคหกรรมศาสตร

คหกรรมศาสตรสนเทศ

คหกรรมศาสตร, คหกรรมศาสตรสนเทศ

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

84

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาคหกรรมศาสตร

ผาและเครื่องแตงกาย

คหกรรมศาสตร, ผาและเครื่องแตงกาย

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศธ. - 28

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

85

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาคหกรรมศาสตร

อาหารและโภชนาการ

คหกรรมศาสตร, การอาหาร,
อาหารและโภชนาการ

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

86

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาคหกรรมศาสตร

อุตสาหกรรมอาหาร

คหกรรมศาสตร, การอาหาร,
อุตสาหกรรมอาหาร

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

87

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การโฆษณา

บริหารธุรกิจ, พณิชยการ, การโฆษณา

88

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การเงิน

บริหารธุรกิจ, พณิชยการ, การเงิน

89

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การจัดการ

บริหารธุรกิจ, พณิชยการ, การจัดการ

90

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การตลาด

บริหารธุรกิจ, พณิชยการ, การตลาด

91

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การตลาด

บริหารธุรกิจ, พณิชยการ, การตลาด

92

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การทองเที่ยว

บริหารธุรกิจ, การทองเที่ยว

93

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การทองเที่ยว

บริหารธุรกิจ, การทองเที่ยว

94

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การบัญชี

บริหารธุรกิจ, พณิชยการ, การบัญชี

ศธ. - 29

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

95

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การบัญชี

บริหารธุรกิจ, พณิชยการ, การบัญชี

96

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การโรงแรม

บริหารธุรกิจ, การโรงแรม

97

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การโรงแรม

บริหารธุรกิจ, การโรงแรม

98

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การเลขานุการ

บริหารธุรกิจ, การเลขานุการ

99

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาบริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอรธุรกิจ

บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ

100

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาบริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอรธุรกิจ

บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ

101

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาบริหารธุรกิจ

ประเมินราคาทรัพยสิน

บริหารธุรกิจ, ประเมินราคาทรัพยสิน

102

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาบริหารธุรกิจ

ภาษาธุรกิจ

บริหารธุรกิจ, ภาษาธุรกิจ

103

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาศิลปกรรม

จิตรกรรม

ศิลปกรรม, จิตรกรรม

104

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาศิลปกรรม

จิตรกรรมไทย

ศิลปกรรม, จิตกรรมไทย

ศธ. - 30

หมายเหตุ

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
105
106
107
108
109

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาศิลปกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาศิลปกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาศิลปกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาศิลปกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

ประติมากรรม

ศิลปกรรม, ประติมากรรม

ประติมากรรมไทย

ศิลปกรรม, ประติมากรรมไทย

ศิลปะภาพพิมพ

ศิลปกรรม, ศิลปะภาพพิมพ

หัตถศิลป

ศิลปกรรม, หัตถศิลป

การโฆษณา

บริหารธุรกิจ, พณิชยการ, การโฆษณา

หมายเหตุ

คณะเกษตรศาสตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีภูมิทัศน

เทคโนโลยีภูมิทัศน

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร

อุตสาหกรรมเกษตร,
พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร

คณะคหกรรมศาสตร
1

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตรทั่วไปธุรกิจงานประดิษฐ

2

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตรศึกษา

คหกรรมศาสตร,
คหกรรมศาสตรทั่วไปธุรกิจงานประดิษฐ
คหกรรมศาสตร, คหกรรมศาสตรศึกษา

3

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

ผาและเครื่องแตงกาย

คหกรรมศาสตร, ผาและเครื่องแตงกาย

ศธ. - 31

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป
หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

4

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

พัฒนาการครอบครัวและเด็ก

คหกรรมศาสตร,
พัฒนาการครอบครัวและเด็ก

5

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

อาหารและโภชนาการ

คหกรรมศาสตร, การอาหาร,
อาหารและโภชนาการ

หมายเหตุ

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
1

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต เทคโนโลยีพลาสติก

วิศวกรรมศาสตร, วัสดุศาสตร,
เทคโนโลยีพลาสติก
วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีเสื้อผา

2

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต เทคโนโลยีเสื้อผา

3

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร

วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

4

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร

วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

5

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ

วิศวกรรมศาสตร, เคมี, วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ

6

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

7

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

8

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

9

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

10

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

11

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา
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หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

12

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งทอ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสิ่งทอ

13

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

14

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

15

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

16

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

17

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

การจัดการผลิตทางอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

18

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม

19

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

20

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ

วิศวกรรมอุตสาหการ,
การจัดการผลิตทางอุตสาหกรรม
วิศวกรรมอุตสาหการ,
การจัดการอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม
วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
วิศวกรรมศาสตร, เคมี, เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ

21

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล,
เทคโนโลยีเครื่องกล

22

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีเครื่องประดับและอัญมณี

เทคโนโลยีเครื่องประดับและอัญมณี

23

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีเซรามิก

วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีเซรามิก

24

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีโทรคมนาคม

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
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หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

25

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีผลิตภัณฑสิ่งทอ

วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีสิ่งทอ,
สิ่งทอ, เทคโนโลยีผลิตภัณฑสิ่งทอ
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
เทคโนโลยีไฟฟา
วิศวกรรมศาสตร,
เทคโนโลยีแมพิมพเครื่องประดับ
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา,
เทคโนโลยีโยธา
วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีเสื้อผา

26

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีไฟฟา

27

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีแมพิมพเครื่องประดับ

28

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีโยธา

29

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีเสื้อผา

30

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีเหมืองแร

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเหมืองแร,
เทคโนโลยีเหมืองแร

31

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน

32

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอุตสาหการ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ,
เทคโนโลยีอุตสาหการ

33

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

เทคนิคศึกษา

เทคนิคศึกษา

คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
1

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ สื่อสารมวลชน,
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ

2

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

เทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร

ศธ. - 34

สื่อสารมวลชน,
เทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร

หมายเหตุ

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป
หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

3

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

เทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง

สื่อสารมวลชน,
เทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง

4

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

เทคโนโลยีการพิมพ

สื่อสารมวลชน, เทคโนโลยีการพิมพ

5

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

สื่อสารมวลชน, เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

6

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

เทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพ

สื่อสารมวลชน, เทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพ

หมายเหตุ

เดิมชื่อวิชาเอกเทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพ

คณะนาฏศิลปและดุริยางค
1

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ดนตรีสากล

การดนตรี, ดุรยิ างคศิลป, ดนตรีสากล

2

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

คีตศิลปไทย

การศึกษา, การดนตรี, คีตศิลปไทย

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

3

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

คีตศิลปสากล

การศึกษา, การดนตรี, คีตศิลปสากล

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

4

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ดุริยางคไทย

การศึกษา, การดนตรี, ดุริยางคไทย

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

5

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ดุริยางคสากล

การศึกษา, การดนตรี, ดุริยางคสากล

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

6

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลปไทย

การศึกษา, นาฏศิลปไทย

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

7

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลปสากล

การศึกษา, นาฏศิลปสากล

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

คณะบริหารธุรกิจ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การเงิน

บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การเงิน

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

บริหารธุรกิจ, การจัดการ

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด

ศธ. - 35

หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจระหวางประเทศ

บริหารธุรกิจ, การบริหารธุรกิจระหวางประเทศ

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การบัญชี

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ธุรกิจศึกษา

บริหารธุรกิจ, ธุรกิจศึกษา

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

บริหารธุรกิจ, ภาษาอังกฤษ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ระบบสารสนเทศ

บริหารธุรกิจ, ระบบสารสนเทศ

10

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตรธุรกิจ

เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรธุรกิจ

11

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ

การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ

12

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

หมายเหตุ

คณะวิทยาศาสตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร

คณิตศาสตร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

เคมี

เดิมชื่อสาขาวิชาเคมีวิเคราะห

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีวิเคราะห

เคมี, เคมีวิเคราะห

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีอุตสาหกรรม

เคมี, เคมีอุตสาหกรรม

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติ

สถิติ

ศธ. - 36

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
วิทยาศาสตรทางทะเล

หมายเหตุ

การประมง, วิทยาศาสตรทางทะเล

คณะวิศวกรรมเทคโนโลยีการเกษตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีออกแบบบรรจุภัณฑ

ออกแบบผลิตภัณฑ,
เทคโนโลยีออกแบบบรรจุภัณฑ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีออกแบบบรรจุภัณฑ

ออกแบบผลิตภัณฑ,
เทคโนโลยีออกแบบบรรจุภัณฑ

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

วิศวกรรมศาสตร,
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมดินและน้ํา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา,
วิศวกรรมเกษตร, วิศวกรรมดินและน้ํา

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

วิศวกรรมศาสตร, สิ่งแวดลอม,
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเกษตร,
วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอาหาร

วิศวกรรมศาสตร, การอาหาร,
วิศวกรรมอาหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร

วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
ศธ. - 37

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมศาสตร, เคมี, วิศวกรรมเคมี

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ

วิศวกรรมศาสตร, เคมี, วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องนุงหม

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องนุงหม

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมพลาสติก

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมพลาสติก

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมพอลิเมอร

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมพอลิเมอร

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสํารวจ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา,
วิศวกรรมสํารวจ

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งทอ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสิ่งทอ

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเสนใยสังเคราะห

13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

14

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสิ่งทอ,
วิศวกรรมเสนใยสังเคราะห
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

15

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรมสิ่งทอ

การจัดการอุตสาหกรรมสิ่งทอ

หมายเหตุ

เดิมชื่อสาขาวิชาวิศวกรรมเสื้อผา

หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี

คณะศิลปกรรม
1

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

เครื่องหนัง

ศิลปกรรม, เครื่องหนัง

ศธ. - 38

หลักสูตร 4 ป
เปลี่ยนชื่อปริญญาเปนปริญญาศิลปบัณฑิต

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

2

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ประติมากรรม

ศิลปกรรม, ประติมากรรม

3

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ศิลปะภาพพิมพ

ศิลปกรรม, ศิลปะภาพพิมพ

4

ปริญญาศิลปบัณฑิต

การออกแบบเครื่องประดับ

ศิลปกรรม, การออกแบบเครื่องประดับ

5

ปริญญาศิลปบัณฑิต

เครื่องปนดินเผา

ศิลปกรรม, เครื่องปนดินเผา

6

ปริญญาศิลปบัณฑิต

เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี

ศิลปกรรม, เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

7

ปริญญาศิลปบัณฑิต

เครื่องหนัง

ศิลปกรรม, เครื่องหนัง

เดิมชื่อศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

8

ปริญญาศิลปบัณฑิต

เครื่องหนัง

ศิลปกรรม, เครื่องหนัง

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

9

ปริญญาศิลปบัณฑิต

จิตรกรรม

ศิลปกรรม, จิตรกรรม

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

10

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ประติมากรรม

ศิลปกรรม, ประติมากรรม

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

11

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ประติมากรรม

ศิลปกรรม, ประติมากรรม

เดิมชื่อศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

12

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปะไทย

ศิลปกรรม, ศิลปะไทย

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

13

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปะภาพพิมพ

ศิลปกรรม, ศิลปะภาพพิมพ

เดิมชื่อศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

14

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปะภาพพิมพ

ศิลปกรรม, ศิลปะภาพพิมพ

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

15

ปริญญาศิลปบัณฑิต

หัตถกรรม

ศิลปกรรม, หัตถกรรม

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

16

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ออกแบบนิเทศศิลป

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

17

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ออกแบบผลิตภัณฑ

ศิลปกรรม, ศิลปประยุกต,
ออกแบบนิเทศศิลป
ศิลปกรรม, ศิลปประยุกต,
ออกแบบผลิตภัณฑ
ศธ. - 39

หลักสูตร 4 ป
เปลี่ยนชื่อปริญญาเปนปริญญาศิลปบัณฑิต
เปลี่ยนชื่อปริญญาเปนปริญญาศิลปบัณฑิต
หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

18

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ออกแบบภายใน

มัณฑนศิลป, ศิลปกรรม, ออกแบบภายใน

หลักสูตร 4 ป

19

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

วิจิตรศิลป

การศึกษา, ศิลปกรรม, วิจิตรศิลป

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

20

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ศิลปะไทย

การศึกษา, ศิลปกรรม, ศิลปะไทย

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

21

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

หัตถกรรม

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

22

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ออกแบบทัศนศิลป

การศึกษา, ศิลปกรรม,
ศิลปประยุกต, หัตถกรรม
การศึกษา, ศิลปประยุกต,
ออกแบบทัศนศิลป

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

คณะศิลปศาสตร
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การทองเที่ยว

บริหารธุรกิจ, การทองเที่ยว

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การโรงแรม

บริหารธุรกิจ, การโรงแรม

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาจีน

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญี่ปุน

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาญี่ปุน

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญี่ปุน

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาญี่ปุน

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารสากล

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารสากล

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

ศธ. - 40

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

คณะศึกษาศาสตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

การศึกษา, วิชาชีพครู

2

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอรศึกษา

การศึกษา, คอมพิวเตอรศึกษา

3

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การศึกษา, โสตทัศนศึกษา,
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

4

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

การศึกษา

หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
1

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

การจัดการงานกอสราง

การจัดการงานกอสราง

2

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

การจัดการผังเมือง

ผังเมือง, การจัดการผังเมือง

หลักสูตตอเนื่อง 2 ป

3

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

ออกแบบเครื่องเรือน

ออกแบบผลิตภัณฑ, ออกแบบเครื่องเรือน

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

4

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

ออกแบบเซรามิก

ออกแบบผลิตภัณฑ, ออกแบบเซรามิก

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

5

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

ออกแบบบรรจุภัณฑ

ออกแบบผลิตภัณฑ, ออกแบบบรรจุภัณฑ

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

6

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

7

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

ออกแบบสิ่งทอ

ออกแแบบอุตสาหกรรม, ออกแบบผลิตภัณฑ, หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ออกแบบผลิตภัณฑ, ออกแบบสิ่งทอ

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมพลาสติก

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมพลาสติก

9

ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสถาปตยกรรม

สถาปตยกรรมศาสตร,
เทคโนโลยีสถาปตยกรรม

ศธ. - 41

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

10

ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปตยกรรมภายใน

11

ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ออกแบบอุตสาหกรรม

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

สถาปตยกรรมศาสตร, มัณฑนศิลป,
สถาปตยกรรมภายใน
สถาปตยกรรมศาสตร, ออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตร 2 ป ตอจาก ปวส. หรือ
หลักสูตร 5 ป ตอจาก ม.ปลาย

กรมการฝกหัดครู / สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ
หลักสูตรที่ไมระบุคณะ
1

อนุปริญญาศิลปศาสตร

ธุรกิจการโรงแรม

ธุรกิจการโรงแรม

2

อนุปริญญาศิลปศาสตร

เศรษฐศาสตรธุรกิจ

เศรษฐศาสตรธุรกิจ

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พระพุทธศาสนา

4

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร

การศึกษา, มนุษยศาสตร, การศาสนา,
พระพุทธศาสนา
กฎหมาย

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการตลาด
การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการบัญชี
การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการเลขานุการ
การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการเงินและการธนาคาร

ศธ. - 42

บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด
บริหารธุรกิจ, การบัญชี
บริหารธุรกิจ, การเลขานุการ
บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการบริหารงานอุตสาหกรรม

บริหารธุรกิจ, การบริหาร
การบริหารงานอุตสาหกรรม

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ, ธุรกิจบริการ

11

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

12

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ
แขนงวิชาธุรกิจบริการ
บริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการจัดการคุณภาพ
บริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย

13

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

14

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

15

บริหารธุรกิจ, การบริหาร, การจัดการคุณภาพ
บริหารธุรกิจ, การบริหารงานบุคคล,
การบริหารทรัพยากรมนุษย

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

บริหารธุรกิจ
แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
แขนงวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ

การเกษตร, การประมง, การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร

คณิตศาสตร

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการพิมพ

เทคโนโลยีการพิมพ

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟสิกส

ฟสิกส

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขชุมชน

สาธารณสุขศาสตร, สาธารณสุขชุมชน

บริหารธุรกิจ, ธุรกิจระหวางประเทศ

ศธ. - 43

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

22

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สิ่งทอ

สิ่งทอ

23

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยา

จิตวิทยา

24

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาองคการ

จิตวิทยา, จิตวิทยาองคการ

25

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

26

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตรธุรกิจ

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาจีน
เศรษฐศาสตรธุรกิจ

หลักสูตรหลังอนุปริญญา

27

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการและการประเมินโครงการ

การจัดการและการประเมินโครงการ

หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี

28

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

การบริหารการศึกษา

29

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

30

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาชุมชน

การสอนวิทยาศาสตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาสังคม, พัฒนาชุมชน

31

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

การศึกษา

การศึกษา, วิชาชีพครู

32

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการคุณภาพ

การศึกษา, การจัดการคุณภาพ

33

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

การศึกษา, การบริหารการศึกษา

34

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การสงเสริมสุขภาพ

การศึกษา, สุขศึกษา, การสงเสริมสุขภาพ

35

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตรศึกษา

การศึกษา, คณิตศาสตร, คณิตศาสตรศึกษา

36

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การศึกษา, โสตทัศนศึกษา,
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

37

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การศึกษา, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ศธ. - 44

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

38

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

วิจัยและประเมินผลการศึกษา

การศึกษา, วิจัยและประเมินผลการศึกษา

39

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรศึกษา

การศึกษา, วิทยาศาสตรศึกษา

40

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรและการสอน

การศึกษา, หลักสูตรและการสอน

41

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

-

บริหารธุรกิจ

42

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

-

การบริหาร, บริหารรัฐกิจ, รัฐประศาสนศาสตร

43

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

ภูมิศาสตร, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

44

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรศึกษา

วิทยาศาสตรศึกษา

45

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สิ่งแวดลอมศึกษา

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม, สิ่งแวดลอม,
สิ่งแวดลอมศึกษา

46

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การวิจัยและพัฒนาทองถิ่น

พัฒนาสังคม, พัฒนาชุมชน,
การวิจัยและพัฒนาทองถิ่น

47

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การวิจัยและพัฒนาเมือง

พัฒนาสังคม, พัฒนาชุมชน.
การวิจัยและพัฒนาเมือง

48

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ไทยคดีศึกษา

มนุษยศาสตร, ไทยคดีศึกษา

49

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ไทยศึกษา

มนุษยศาสตร, ไทยคดีศึกษา

50

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา

มนุษยศาสตร, ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา

51

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร บรรณารักษ,
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

ศธ. - 45

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

52

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาอังกฤษ

53

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ยุทธศาสตรการพัฒนา

พัฒนาสังคม, การบริหาร,
ยุทธศาสตรการพัฒนา

54

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

วิจัยและพัฒนาสังคม

พัฒนาสังคม, พัฒนาชุมชน,
วิจัยและพัฒนาสังคม

55

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาสุขภาพชุมชน

สาธารณสุขศาสตร, การพัฒนาสุขภาพชุมชน

56

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

การจัดการเทคโนโลยี

การจัดการ, การจัดการเทคโนโลยี

57

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

การศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

พัฒนาสังคม,
การศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

คณะวิทยาการจัดการ
1

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การจัดการทั่วไป

บริหารธุรกิจ, การจัดการทั่วไป

2

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การจัดการสํานักงาน

บริหารธุรกิจ, การจัดการสํานักงาน

3

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการตลาด

บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด

4

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการบัญชี

บริหารธุรกิจ, การบัญชี

5

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการเลขานุการ

บริหารธุรกิจ, การเลขานุการ

ศธ. - 46

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

6

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการเงินการธนาคาร

บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร

7

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการบริหารงานอุตสาหกรรม

บริหารธุรกิจ, การบริหารงานอุตสาหกรรม

8

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ
แขนงวิชาธุรกิจบริการ

บริหารธุรกิจ, ธุรกิจบริการ

9

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย

บริหารธุรกิจ, การบริหารทรัพยากรมนุษย

10

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ
แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ

11

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ
แขนงวิชาธุรกิจระหวางประเทศ

บริหารธุรกิจ, ธุรกิจระหวางประเทศ

12

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

เศรษฐศาสตรสหกรณ

เศรษฐศาสตรสหกรณ

13

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทั่วไป

บริหารธุรกิจ, การจัดการทั่วไป

หลักสูตร 4 ป และหลังอนุปริญญา

14

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการตลาด

บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด

หลักสูตร 4 ป

15

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการบัญชี

บริหารธุรกิจ, การบัญชี

หลักสูตร 4 ป

16

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการเลขานุการ

บริหารธุรกิจ, การเลขานุการ

หลักสูตร 4 ป

ศธ. - 47

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

17

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ แขนงวิชา
การเงินการธนาคาร

บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร

หลักสูตร 4 ป

18

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ แขนงวิชา
การบริหารงานอุตสาหกรรม

บริหารธุรกิจ, การบริหาร,
การบริหารงานอุตสาหกรรม

หลักสูตร 4 ป

19

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการจัดการคุณภาพ

บริหารธุรกิจ, การจัดการคุณภาพ

หลักสูตร 4 ป

20

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ
แขนงวิชาธุรกิจบริการ

บริหารธุรกิจ, ธุรกิจบริการ

หลักสูตร 4 ป

21

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย

บริหารธุรกิจ, การบริหาร,
การบริหารงานบุคคล,
การบริหารทรัพยากรมนุษย

หลักสูตร 4 ป

22

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ
แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ

หลักสูตร 4 ป

23

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ
แขนงวิชาธุรกิจระหวางประเทศ

บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจระหวางประเทศ

หลักสูตร 4 ป

24

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

เศรษฐศาสตรธุรกิจ

เศรษฐศาสตรธุรกิจ

หลักสูตร 4 ป

25

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

เศรษฐศาสตรสหกรณ

เศรษฐศาสตรสหกรณ

หลักสูตรหลังอนุปริญญา

26

ปริญญาบัญชีบัณฑิต

27

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

-

การบัญชี

อุตสาหกรรมทองเที่ยว

บริหารธุรกิจ, อุตสาหกรรมทองเที่ยว

ศธ. - 48

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง
บัณฑิตวิทยาลัย

1

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

2

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

-

การบริหาร, บริหารรัฐกิจ, รัฐประศาสนศาสตร

การวิจัยและพัฒนาทองถิ่น

พัมนาสังคม, พัฒนาชุมชน,
การวิจัยและพัฒนาทองถิ่น

ศธ. - 49

หมายเหตุ

30.สถานศึกษาในสังกัด กระทรวง กรม อื่น ๆ
ประกอบดวยหลักสูตรของสถาบันการศึกษาตาง ๆ ดังนี้
1. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. กระทรวงวัฒนธรรม (วิทยาลัยชางศิลป กรมศิลปากร / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป )
3. โรงเรียนรังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
4. โรงเรียนชางฝมือทหาร กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
5. โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
6. โรงเรียนเสนารักษ กรมแพทยทหารบก กองทัพบก
7. โรงเรียนพยาบาล กรมแพทยทหารเรือ กองทัพเรือ
8. กรมกําลังพลทหารเรือ
9. โรงเรียนจาอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
10. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทยทหารอากาศ
11. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม อื่น ๆ มีดังนี้
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.1 ขั้น 5,530 บาท
2. ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรระดับตน หรือประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก หรือประกาศนียบัตรโสตทัศนศึกษาปที่ 2 (เวชสาธิต) หรือประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร หรือประกาศนียบัตรอื่น หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจาก
มัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.2 ขั้น 6,220 บาท
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3. ประกาศนียบัตรวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยวชั้นสูง พ.ศ.2539 ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.2 ขั้น 6,220 บาท
4. ประกาศนียบัตรวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยวชั้นสูง พ.ศ.2540 ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.2 ขั้น 6,820 บาท
5. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิชารังสีเทคนิค หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตร
ไมนอยกวา 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตร 2 ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรศิลปชั้นกลาง
ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.2 ขั้น 6,820 บาท
6. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไมนอยกวา 2 ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหรือเทียบเทา ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 7,630 บาท
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ

1

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร

ไมระบุสาขาวิชาเอก

การพยาบาล

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป/เทียบเทาปริญญาตรี
สถาบันพระบรมราชชนกสถาบันสมทบ

2

ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร
(สาธารณสุขชุมชน)

ไมระบุสาขาวิชาเอก

การสาธารณสุข, การอนามัย

หลักสูตร 2 ป ตอจาก ม.ปลาย

3

ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร
(ทันตสาธารณสุข)

ไมระบุสาขาวิชาเอก

ทันตาภิบาล, ทันตสาธารณสุข

หลักสูตร 2 ป ตอจาก ม.ปลาย

4

ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร
(เทคนิคเภสัชกรรม)

ไมระบุสาขาวิชาเอก

เภสัชกรรม, เทคนิคเภสัชกรรม

หลักสูตร 2 ป ตอจาก ม.ปลาย

5

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

การพยาบาล

วิทยาลัยพยาบาลสุพรรณบุรี
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล

6

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

การพยาบาล

วิทยาลัยพยาบาลเพชรบุรี
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล

7

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

การพยาบาล

สถาบันพระบรมราชชนก
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล

8

ประกาศนียบัตรโสตทัศนศึกษา
ปที่ 2 (เวชสาธิต)

ไมระบุสาขาวิชาเอก

เวชสาธิต, โสตทัศนศึกษา

9

ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรการแพทย ไมระบุสาขาวิชาเอก

หลักสูตร 2 ป ตอจาก ม.ปลาย
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย
และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก
หลักสูตร 2 ป ตอจาก ม.ปลาย
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย
และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก

พยาธิวิทยาคลินิก,
วิทยาศาสตรการแพทย
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
วิทยาลัยชางศิลป กรมศิลปากร

หมายเหตุ

1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ไมระบุสาขาวิชาเอก

ศิลปกรรม

หลักสูตรศิลปกรรม พ.ศ.2539

2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เครื่องเคลือบดินเผา

ศิลปกรรม, ศิลปหัตถกรรม,
เครื่องเคลือบดินเผา

หลักสูตรศิลปกรรม พ.ศ.2539

3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

จิตรกรรม

ศิลปกรรม, ศิลปหัตถกรรม,
วิจิตรศิลป, จิตรกรรม

หลักสูตรศิลปกรรม พ.ศ.2539

4

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ชางเขียน

ศิลปกรรม, ศิลปหัตถกรรม,
วิจิตรศิลป, ชางเขียน

หลักสูตรศิลปกรรม พ.ศ.2539

5

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ชางรัก

ศิลปกรรม, ศิลปหัตถกรรม,
วิจิตรศิลป, ชางรัก

หลักสูตรศิลปกรรม พ.ศ.2539

6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ถายภาพ

ศิลปประยุกต, ศิลปหัตถกรรม, ถายภาพ

หลักสูตรศิลปกรรม พ.ศ.2539

7

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประติมากรรม

ศิลปกรรม, ศิลปหัตถกรรม,
วิจิตรศิลป, ประติมากรรม

หลักสูตรศิลปกรรม พ.ศ.2539

8

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ภาพพิมพ

ศิลปกรรม, ศิลปหัตถกรรม,
วิจิตรศิลป, ภาพพิมพ

หลักสูตรศิลปกรรม พ.ศ.2539

9

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ศิลปะไทย

ศิลปกรรม, ศิลปหัตถกรรม, ศิลปะไทย

หลักสูตรศิลปกรรม พ.ศ.2539

10

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สถาปตยกรรมไทย

สถาปตยกรรม, สถาปตยกรรมไทย

หลักสูตรศิลปกรรม พ.ศ.2539

11

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ออกแบบตกแตง

ศิลปประยุกต, ศิลปหัตถกรรม,
ออกแบบตกแตง

หลักสูตรศิลปกรรม พ.ศ.2539
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

12

ประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง

จิตรกรรม

ศิลปกรรม, ศิลปหัตถกรรม,
วิจิตรศิลป, จิตรกรรม

อัตราเงินเดือนตาม ขอ 5

13

ประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง

ชางสิบหมู

ศิลปกรรม, ศิลปหัตถกรรม, ชางสิบหมู

อัตราเงินเดือนตาม ขอ 5

14

ประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง

ประติมากรรม

ศิลปกรรม, ศิลปหัตถกรรม,
วิจิตรศิลป, ประติมากรรม

อัตราเงินเดือนตาม ขอ 5

15

ประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง

ภาพพิมพ

ศิลปกรรม, ศิลปหัตถกรรม,
วิจิตรศิลป, ภาพพิมพ

อัตราเงินเดือนตาม ขอ 5

16

ประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง

มัณฑนศิลป

ศิลปประยุกต, ศิลปหัตถกรรม,
ออกแบบตกแตงภายใน, มัณฑนศิลป

อัตราเงินเดือนตาม ขอ 5

17

ประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง

ศิลปะไทย

ศิลปกรรม, ศิลปหัตถกรรม, ศิลปะไทย

อัตราเงินเดือนตาม ขอ 5

18

ประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง

สถาปตยกรรมไทย

สถาปตยกรรม, สถาปตยกรรมไทย

อัตราเงินเดือนตาม ขอ 5

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
1

ปริญญาศิลปบัณฑิต

การออกแบบตกแตงภายใน

มัณทนศิลป, การออกแบบตกแตงภายใน

หลักสูตรตอเนื่อง

2

ปริญญาศิลปบัณฑิต

คีตศิลปไทย

ศิลปกรรม, ดุริยางคศิลป, คีตศิลปไทย

หลักสูตรตอเนื่อง

3

ปริญญาศิลปบัณฑิต

จิตรกรรม

ศิลปกรรม, จิตรกรรม

หลักสูตรตอเนื่อง

4

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ดนตรีไทย

ดุริยางคศิลป, ดนตรีไทย

หลักสูตรตอเนื่อง

5

ปริญญาศิลปบัณฑิต

นาฏศิลปไทย

นาฏศิลป, นาฏศิลปไทย

หลักสูตรตอเนื่อง

6

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ประติมากรรม

ศิลปกรรม, ประติมากรรม

หลักสูตรตอเนื่อง
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

7

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ภาพพิมพ

ศิลปกรรม, ภาพพิมพ

หลักสูตรตอเนื่อง

8

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปไทย
แขนงวิชาการออกแบบศิลปสถาปตยกรรมไทย

ศิลปกรรม,
การออกแบบศิลปสถาปตยกรรมไทย

หลักสูตรตอเนื่อง

9

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปไทย
แขนงวิชาจิตรกรรมไทย

ศิลปกรรม, จิตรกรรมไทย

หลักสูตรตอเนื่อง

10

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปไทย
แขนงวิชาชางสิบหมู (ชางเขียน)

ศิลปกรรม,
ชางสิบหมู (ชางเขียน)

หลักสูตรตอเนื่อง

11

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปไทย
แขนงวิชาชางสิบหมู (ชางรัก)

ศิลปกรรม,
ชางสิบหมู (ชางรัก)

หลักสูตรตอเนื่อง

12

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลปไทยศึกษา

การศึกษา, นาฏศิลป,
นาฏศิลปไทยศึกษา

หลักสูตรตอเนื่อง

13

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลปสากลศึกษา
แขนงวิชาแจส

การศึกษา, นาฏศิลป,
นาฏศิลปสากลศึกษา, แจส

หลักสูตรตอเนื่อง

14

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลปสากลศึกษา
แขนงวิชาบัลเลต

การศึกษา, นาฏศิลป,
นาฏศิลปสากลศึกษา, บัลเลต

หลักสูตรตอเนื่อง

15

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา
แขนงวิชาคีตศิลปไทย

การศึกษา, ดุริยางคศิลป,
ดนตรี, คีตศิลปไทย,
ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา

หลักสูตรตอเนื่อง
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

16

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา
แขนงวิชาดนตรีไทย

การศึกษา, ดุริยางคศิลป,
ดนตรี, ดนตรีไทย,
ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา

หลักสูตรตอเนื่อง

17

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา
แขนงวิชาคีตศิลปสากล

การศึกษา, ดุริยางคศิลป,
ดนตรี, คีตศิลปสากล,
ดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา

หลักสูตรตอเนื่อง

18

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา
แขนงวิชาดนตรีสากล

การศึกษา, ดุริยางคศิลป,
ดนตรี, ดนตรีสากล,
ดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา

หลักสูตรตอเนื่อง

โรงเรียนรังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
1

ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรการแพทย รังสีเทคนิค

รังสีเทคนิค

หลักสูตร 3 ป ตอจาก ม.ปลาย

โรงเรียนชางฝมือทหาร กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชางซอมบํารุงเครื่องจักรกล

ชางกลโรงงาน, ชางซอมบํารุงเครื่องจักรกล

2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชางเครื่องมือกล

ชางกลโรงงาน, ชางเครื่องมือกล

3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชางเชื่อมโลหะ

ชางเชื่อม, ชางเชื่อมโลหะ

4

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชางยานยนต

ชางยนต, ชางยานยนต

5

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชางเครื่องกลอุตสาหกรรม

ชางกลโรงงาน, ชางเครื่องกลอุตสาหกรรม

6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชางเครื่องกลเกษตร

ชางกลโรงงาน, ชางเครื่องกลเกษตร

7

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชางไฟฟากําลัง

ชางไฟฟา, ชางไฟฟากําลัง
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

คุณวุฒิทาง

8

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชางอิเล็กทรอนิกส

ชางไฟฟา, ชางอิเล็กทรอนิกส

9

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชางแมคคาทรอนิกส

ชางกลโรงงาน, ชางแมคคาทรอนิกส

หมายเหตุ

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางสํารวจ

ชางโยธา, ชางสํารวจ

โรงเรียนเสนารักษ กรมแพทยทหารบก กองทัพบก
1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาธารณสุขชุมชน

2

ประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบทหารบก ไมระบุสาขาวิชาเอก
เหลาทหารแพทย(สาธารณสุขศาสตร)

สาธารณสุขศาสตร, สาธารณสุขชุมชน
สาธารณสุขศาสตร

หลักสูตร 2 ป ตอจาก ม.ปลาย

โรงเรียนพยาบาล กรมแพทยทหารเรือ กองทัพเรือ
1

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร
(ระดับตน)

ไมระบุสาขาวิชาเอก

การพยาบาล

หลักสูตร 2 ป ตอจาก ม.ปลาย

กรมกําลังพลทหารเรือ
1

ประกาศนียบัตรหลักสูตร
นักเรียนชางกรมอูทหารเรือ

ไมระบุสาขาวิชาเอก

นักเรียนชาง

หลักสูตร 3 ป ตอจาก ม.ตน

โรงเรียนจาอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
1

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรระดับตน ไมระบุสาขาวิชาเอก

การพยาบาล

หลักสูตร 2 ป ตอจาก ม.ปลาย

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทยทหารอากาศ
1

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรระดับตน ไมระบุสาขาวิชาเอก

พยาบาลศาสตรระดับตน
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หลักสูตร 2 ป ตอจาก ม.ปลาย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
1
2

ประกาศนียบัตรวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยวชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยวชั้นสูง

สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

หมายเหตุ

การจัดการทองเที่ยวและมัคคุเทศก

การจัดการทองเที่ยวและมัคคุเทศก

หลักสูตร พ.ศ.2539

การจัดการหองพัก

การจัดการหองพัก

หลักสูตร พ.ศ.2539

3

ประกาศนียบัตรวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยวชั้นสูง

การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

หลักสูตร พ.ศ.2539

4

ประกาศนียบัตรวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยวชั้นสูง

การจัดการทองเที่ยวและมัคคุเทศก

การจัดการทองเที่ยวและมัคคุเทศก

หลักสูตร พ.ศ.2540

5

ประกาศนียบัตรวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยวชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยวชั้นสูง

การจัดการหองพัก

การจัดการหองพัก

หลักสูตร พ.ศ.2540

การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

หลักสูตร พ.ศ.2540

6
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