คํคำา�นํนำา�
ตามที่สํานักงาน ก.พ. ได้ปรับปรุงและรวบรวมการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร
วิชาชีพของสถานศึกษาภาครัฐในประเทศที่ ก.พ. รับรองให้สอดคล้องกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ
ทราบแล้ว ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๔๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ พร้อมทั้ง
ได้นําข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th ด้วยแล้ว นั้น
เนื่องจากขณะนี้ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้จัดทําหลักสูตรการศึกษาเพิ่มขึ้นจํานวนมาก
สํานักงาน ก.พ. จึงได้รวบรวมคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้วเพิ่มเติม โดยจัดแบ่งเป็นจํานวน ๑๐ สถาบัน
สําหรับการรับรองคุณวุฒิของสถาบันการศึกษาอื่น ๆ สํานักงาน ก.พ.จะได้รวบรวมแจ้งเวียนให้ทราบ
ในโอกาสต่อไป
อนึ่ง ส่วนราชการสามารถตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้วได้จากเว็บไซต์
ของสํานักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อเส้นทางสู่อาชีพราชการ สืบค้นที่ การรับรองคุณวุฒิ
สํานักงาน ก.พ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ตามสมควร
ซึ่งหากท่านได้พบข้อบกพร่องอันควรแก้ไขหรือประสงค์จะให้คําแนะนํา สํานักงาน ก.พ. ยินดีน้อมรับ
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

สํานักงาน ก.พ.
กันยายน ๒๕๕๕
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1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
มีคณะวิชาทั �งหมด 26 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะจิตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยประชากรศาสตร์
วิทยาลัยปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตร
คุณวุฒิในระดับต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีดงั นี �
1. ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
2. ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ประกาศนียบัตรวิชาคอมพิวเตอร์ ไซแอนด์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
5. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
6. ประกาศนียบัตรบัณฑิต/ประกาศนียบัตรชันสู
� ง หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี )
7. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี (5 ปี )
8. ประกาศนียบัตรชันสู
� ง สาขาวิชานิวเคลียร์ เทคโนโลยี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากผู้มีพื �นความรู้ต่างกัน ดังนี �
8.1 ผู้มีพื �นความรู้ วศ.บ. ทุกสาขา/วท.บ. ทุกสาขา/ กศ.บ. สาขาเคมีและสาขาฟิ สกิ ส์
8.2 ผู้มีพื �นความรู้ ภ.บ.
9. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี )
10. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี (5 ปี )
11. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
� ง สาขาวิชาบรรณารักษ์ ศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาโท
12. ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (สําหรับผู้สาํ เร็จการศึกษา พ.ศ.2536 เป็ นต้ นไป) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
จฬ.1
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13. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
14. ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สําหรับผู้สาํ เร็จการศึกษา พ.ศ.2544 เป็ นต้ นไป) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
15. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิค หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก ท.บ.+ใบประกอบฯ
16. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิค หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
17. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก ท.บ. +ใบประกอบ+ประสบการณ์ 1 ปี
18. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื �นความรู้ต่างกัน ดังนี �
18.1 ผู้มีพื �นความรู้ วท.บ.
18.2 ผู้มีพื �นความรู้ ท.บ. (หลักสูตรเดิม)
19. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ และสาขาวิชาอายุรศาสตร์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื �นความรู้ต่างกัน ดังนี �
19.1 ผู้มีพื �นความรู้ พ.บ.
19.2 ผู้มีพื �นความรู้ พ.บ. + ใบอนุญาตฯ
20. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ การกีฬา สาขาวิชาพิษวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สาขาวิชาปรสิตวิทยาทางการแพทย์ สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพ และสาขาวิชาเภสัชวิทยา หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื �นความรู้ต่างกัน ดังนี �
20.1 ผู้มีพื �นความรู้ วท.บ.
20.2 ผู้มีพื �นความรู้ ภ.บ.
20.3 ผู้มีพื �นความรู้ พ.บ./ท.บ. (หลักสูตรเดิม) /สพ.บ.
20.4 ผู้มีพื �นความรู้ พ.บ. + ใบอนุญาตฯ และ ท.บ. (หลักสูตรที�ปรับปรุงใหม่)
21. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ ชมุ ชน หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื �นความรู้ต่างกัน ดังนี �
21.1 ผู้มีพื �นความรู้ วท.บ.
21.2 ผู้มีพื �นความรู้ พ.บ./ท.บ. (หลักสูตรเดิม) /สพ.บ.
21.3 ผู้มีพื �นความรู้ พ.บ. + ใบอนุญาตฯ และ ท.บ. (หลักสูตรใหม่)
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22. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื �นความรู้ต่างกัน ดังนี �
22.1 ผู้มีพื �นความรู้ วท.บ.
22.2 ผู้มีพื �นความรู้ ภ.บ.
22.3 ผู้มีพื �นความรู้ พ.บ./ท.บ. (หลักสูตรเดิม) /สพ.บ.
22.4 ผู้มีพื �นความรู้ พ.บ. + ใบอนุญาตฯ
23. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื �นความรู้ต่างกัน ดังนี �
23.1 ผู้มีพื �นความรู้ วท.บ.
23.2 ผู้มีพื �นความรู้ ภ.บ.
23.3 ผู้มีพื �นความรู้ พ.บ./ท.บ. (หลักสูตรเดิม) /สพ.บ.
23.4 ผู้มีพื �นความรู้ พ.บ. และได้ ฝึกหัดงานแล้ วตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
24. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์สตั ว์ สาขาวิชาพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ สาขาวิชาสรีรวิทยาการสัตว์ และ
สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื �นความรู้ต่างกัน ดังนี �
24.1 ผู้มีพื �นความรู้ วท.บ.
24.2 ผู้มีพื �นความรู้ สพ.บ. (หลักสูตรเดิม)
25. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก สพ.บ.
26. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
� ง หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก วท.ม.
27. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
� งทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิค หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจาก ท.บ. หรือไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก วท.ม.
28. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
� งทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิค หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจาก พ.บ. หรือไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก วท.ม.
29. ปริญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริญญาโท
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ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

คณะครุ ศาสตร์
1

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบโรงเรียน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ดนตรีศกึ ษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศกึ ษา

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางธุรกิจศึกษา

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

มัธยมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางมัธยมศึกษา

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศึกษา

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ
จฬ.4
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หลักสูตรนานาชาติ
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10

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

ดนตรีศกึ ษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรี ทางดนตรีศกึ ษา

11

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

สุขศึกษาและพลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษาและพลศึกษา

12

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีและการสื�อสารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีและการสื�อสารการศึกษา

13

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สุขศึกษาและพลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษาและพลศึกษา

คณะจิตวิทยา
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ จิตวิทยา

สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ ในสาขาวิชาใด
ทางจิตวิทยา
ทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยา

2

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยา

สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ ในสาขาวิชาใด
ทางจิตวิทยา

3

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาประยุกต์

สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ ในสาขาวิชาใด
ทางจิตวิทยาประยุกต์ ทางจิตวิทยา

4

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

จิตวิทยา

สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ ในสาขาวิชาใด
ทางจิตวิทยา
จฬ.5
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หมายเหตุ

เดิมชื่อ� สาขาสุ
สาขาสุขขศึศึกกษาและสาขาพลศึ
ษาและสาขาพลศึกกษา
ษา

เดิมชื�อสาขาวิชาพลศึกษา

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

คณะทันตแพทยศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก

ทันตกรรมหัตถการ

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมหัตถการ

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ+ใบประกอบฯ

2

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก

วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ+ใบประกอบฯ

3

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก

วิทยาเอ็นโดดอนต์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางวิทยาเอ็นโดดอนต์

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ+ใบประกอบฯ

4

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก

ศัลยศาสตร์ ช่องปาก

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ ช่องปาก

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ+ใบประกอบฯ

5

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
� ง

การฟื น� ฟูสภาพฟั นทังปาก
�

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางการฟื น� ฟูสภาพฟั นทังปาก
�

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก วท.ม.

6

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
� ง

ทันตกรรมจัดฟั น

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมจัดฟั น

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก วท.ม.

7

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
� ง

ทันตกรรมสําหรับเด็ก

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมสําหรับเด็ก

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก วท.ม.

8

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
� ง

ทันตกรรมหัตถการ

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมหัตถการ

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก วท.ม.
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9

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
� ง

ทันตแพทยศาสตร์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก วท.ม.

10

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
� ง

ปริทนั ตวิทยา

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางปริทนั ตวิทยา

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก วท.ม.

11

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
� งทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

ทันตกรรมจัดฟั น

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมจัดฟั น

หลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ท.บ. หรือ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ป.บัณฑิต หรือ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก วท.ม.

12

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
� งทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

ทันตกรรมประดิษฐ์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมประดิษฐ์

หลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ท.บ. หรือ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ป.บัณฑิต หรือ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก วท.ม.

13

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
� งทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

ทันตกรรมหัตถการ

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมหัตถการ

หลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ท.บ. หรือ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ป.บัณฑิต หรือ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก วท.ม.

14

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
� งทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

ปริทนั ตวิทยา

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางปริทนั ตวิทยา

หลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ท.บ. หรือ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ป.บัณฑิต หรือ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก วท.ม.

15

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
� งทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

หลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ท.บ. หรือ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ป.บัณฑิต หรือ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก วท.ม.
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16

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ งทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

วิทยาเอ็นโดดอนต์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางวิทยาเอ็นโดดอนต์

หลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ท.บ. หรือ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ป.บัณฑิต หรือ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก วท.ม.

17

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ งทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

ศัลยศาสตร์ ชอ่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ ชอ่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

หลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ท.บ. หรือ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ป.บัณฑิต หรือ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก วท.ม.

18

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยาช่องปาก

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางชีววิทยาช่องปาก

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.+ใบประกอบฯ+
ประสบการณ์ 1 ปี

19

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมบดเคี ้ยว

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมบดเคี ้ยว

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.+ใบประกอบฯ+
ประสบการณ์ 1 ปี

20

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงาม
และทันตกรรมรากเทียม

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงาม
และทันตกรรมรากเทียม

หลักสูตรนานาชาติ�
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.+ใบประกอบฯ+
ประสบการณ์ 1 ปี

21

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมประดิษฐ์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมประดิษฐ์

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.+ใบประกอบฯ+
ประสบการณ์ 1 ปี

22

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปริ ทนั ตศาสตร์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางปริทนั ตศาสตร์

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.+ใบประกอบฯ+
ประสบการณ์ 1 ปี

23

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

รังสีวิทยาช่องปากและใบหน้ า

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้ า

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.+ใบประกอบฯ+
ประสบการณ์ 1 ปี
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24

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาเอ็นโดดอนต์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางวิทยาเอ็นโดดอนต์

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.+ใบประกอบฯ+
ประสบการณ์ 1 ปี

25

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เวชศาสตร์ ช่องปาก

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ช่องปาก

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.+ใบประกอบฯ+
ประสบการณ์ 1 ปี

26

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.+ใบประกอบฯ+
ประสบการณ์ 1 ปี

27

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทันตกรรมประดิษฐ์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมประดิษฐ์

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากปริญญาโท และ
หลักสูตร 4 ปี ต่อจากปริญญาตรี

28

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทันตสาธารณสุข

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตสาธารณสุข

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 3 ปี ต่อจากปริญญาโท และ
หลักสูตร 4 ปี ต่อจากปริญญาตรี

คณะนิติศาสตร์
1

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

กฎหมายการเงินและภาษีอากร

สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฎหมายการเงินและภาษีอากร

คณะนิเทศศาสตร์
1

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

การจัดการการสื�อสาร

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการจัดการการสื�อสาร

จฬ.9
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หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

2

ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการการสื�อสารเชิงกลยุทธ์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการจัดการการสื�อสารเชิงกลยุทธ์
ทางการจัดการการสื�อสาร

3

ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

การประชาสัมพันธ์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการประชาสัมพันธ์

4

ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

การภาพยนตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการภาพยนตร์

5

ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

6

ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

วารสารสนเทศ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางวารสารสนเทศ

7

ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สื�อสารการแสดง

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื�อสารการแสดง

คณะพยาบาลศาสตร์
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลเด็ก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลเด็ก

2

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลผู้สงู อายุ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลผู้สงู อายุ
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Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

หมายเหตุ

เดิมชื�อสาขาวิชาการหนังสือพิมพ์

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

3

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลผู้ใหญ่

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลผู้ใหญ่

4

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน

5

ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

พยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการเพื�อเป็ นผู้ประกอบการธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการเพื�อเป็ นผู้ประกอบการธุรกิจ

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

3

ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การกํากับดูแลกิจการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการกํากับดูแลกิจการ

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การเงิน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงิน

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการด้ านโลจิสติกส์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการด้ านโลจิสติกส์

สหสาขาวิชา
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หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

7

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

8

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมการเงิน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางวิศวกรรมการเงิน

9

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถิติ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ

10

ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

11

ปริ ญญาบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

การเงิน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงิน

โครงการปริ ญญาเอกร่วมสาขาบริ หารธุรกิจ
กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ �

12

ปริ ญญาบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

13

ปริ ญญาบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการตลาด

โครงการปริ ญญาเอกร่วมสาขาบริ หารธุรกิจ
กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ �

จฬ.12

สหสาขาวิชา

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

14

ปริ ญญาบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการบัญชี

โครงการปริ ญญาเอกร่วมสาขาบริ หารธุรกิจ
กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ �

15

ปริ ญญาบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

ธุรกิจระหว่างประเทศ

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหว่างประเทศ

โครงการปริ ญญาเอกร่วมสาขาบริ หารธุรกิจ
กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ �

16

ั ฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ

การเงินเชิงปริ มาณ

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการเงินเชิงปริมาณ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ �

17

ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

18

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี

คณะแพทยศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก

พยาธิวิทยาคลินิก

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยาคลินิก

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ใบประกอบฯ�

2

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก

เวชศาสตร์ ครอบครัว

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ครอบครัว

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ใบประกอบฯ�
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ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

3

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก

เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ใบประกอบฯ�

4

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก

ศัลยศาสตร์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ใบประกอบฯ�

5

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก

อาชีวเวชศาสตร์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอาชีวเวชศาสตร์

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ใบประกอบฯ�

6

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั ้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

กุมารเวชศาสตร์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์

หลักสูตร 1 ปี ต่อวท.ม.

7

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั ้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

กุมารศัลยศาสตร์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารศัลยศาสตร์

หลักสูตร 1 ปี ต่อวท.ม.

8

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั ้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

จักษุวิทยา

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจักษุวิทยา

หลักสูตร 1 ปี ต่อวท.ม.

9

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั ้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

จิตเวชศาสตร์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจิตเวชศาสตร์

หลักสูตร 1 ปี ต่อวท.ม.

10

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั ้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

จิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่นขันสู
้ ง

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่ นขันสู
้ ง

หลักสูตร 1 ปี ต่อวท.ม.

11

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั ้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

ตจวิทยา

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางตจวิทยา

หลักสูตร 1 ปี ต่อวท.ม.
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12

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
� งทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

นิติเวชศาสตร์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางนิติเวชศาสตร์

หลักสูตร 1 ปี ต่อวท.ม.

13

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
� งทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

ประสาทศัลยศาสตร์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางประสาทศัลยศาสตร์

หลักสูตร 1 ปี ต่อวท.ม.

14

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
� งทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

พยาธิวิทยา

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยา

หลักสูตร 1 ปี ต่อวท.ม.

15

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
� งทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

พยาธิวิทยาคลินิก

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยาคลินิก

หลักสูตร 1 ปี ต่อวท.ม.

16

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
� งทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

รังสีวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางรังสีวิทยา

หลักสูตร 1 ปี ต่อวท.ม.

17

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
� งทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

รังสีวิทยา

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางรังสีวิทยา

หลักสูตร 1 ปี ต่อวท.ม.

18

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
� งทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

โรคลมชัก

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางโรคลมชัก

หลักสูตร 1 ปี ต่อวท.ม.

19

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
� งทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

วิสญ
ั ญีวิทยา

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางวิสญ
ั ญีวิทยา

หลักสูตร 1 ปี ต่อวท.ม.

20

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
� งทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

เวชศาสตร์ ครอบครัว

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ครอบครัว

หลักสูตร 1 ปี ต่อวท.ม.

จฬ.15
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ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

21

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
� งทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

เวชศาสตร์ ฟืน� ฟู

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ฟืน� ฟู

หลักสูตร 1 ปี ต่อวท.ม.

22

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
� งทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

ศัลยศาสตร์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์

หลักสูตร 1 ปี ต่อวท.ม.

23

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
� งทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

ศัลยศาสตร์ ตกแต่ง

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ ตกแต่ง

หลักสูตร 1 ปี ต่อวท.ม.

24

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
� งทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

ศัลยศาสตร์ ทรวงอก

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ ทรวงอก

หลักสูตร 1 ปี ต่อวท.ม.

25

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
� งทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

ศัลยศาสตร์ทว�ั ไป

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ทว�ั ไป

หลักสูตร 1 ปี ต่อวท.ม.

26

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
� งทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

ศัลยศาสตร์ยโู รวิทยา

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ยโู รวิทยา

หลักสูตร 1 ปี ต่อวท.ม.

27

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
� งทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

ศัลยศาสตร์ ลาํ ไส้ ใหญ่และทวารหนัก

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ ลาํ ไส้ ใหญ่และทวารหนัก

หลักสูตร 1 ปี ต่อวท.ม.

28

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
� งทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

สูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางสูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา

หลักสูตร 1 ปี ต่อวท.ม.

29

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
� งทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

โสต ศอ นาสิกวิทยา

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางโสต ศอ นาสิกวิทยา

หลักสูตร 1 ปี ต่อวท.ม.
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ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

30

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั ้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

ออร์ โธปิ ดิกส์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางออร์ โธปิ ดิกส์

หลักสูตร 1 ปี ต่อวท.ม.

31

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั ้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

อายุรศาสตร์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์

หลักสูตร 1 ปี ต่อวท.ม.

32

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การวิจยั และการจัดการด้ านสุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการวิจยั และการจัดการด้ านสุขภาพ

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากผู้มีคณ
ุ วุฒิหลายพื ้นฐาน

33

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฉายาเวชศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางฉายาเวชศาสตร์

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากผู้มีคณ
ุ วุฒิหลายพื ้นฐาน

34

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปรสิตวิทยาทางการแพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางปรสิตวิทยาทางการแพทย์

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากผู้มีคณ
ุ วุฒิหลายพื ้นฐาน

35

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อายุรศาสตร์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์

สาหรับผู้มีพื ้น พ.บ.

36

ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การวิจยั และการจัดการด้ านสุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการวิจยั และการจัดการด้ านสุขภาพ

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากผู้มีคณ
ุ วุฒิหลายพื ้นฐาน

37

ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ การแพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์

หลักสูตรนานาชาติ

คณะเภสัชศาสตร์
1

ปริ ญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

การบริบาลทางเภสัชกรรม

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางการบริบาลทางเภสัชกรรม
จฬ.17

หลักสูตร 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย�
เดิมชื่อปริ ญญาเภสัชบริ บาลบัณฑิต�

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

คณะรัฐศาสตร์
1

ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

การเมืองและการจัดการปกครอง

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการเมืองและการจัดการปกครอง

คณะวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีประยุกต์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ สิ�งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์ สิ�งแวดล้ อม
ทางสิ�งแวดล้ อม

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์ ประยุกต์และวิทยาการคณนา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ ประยุกต์และวิทยาการคณนา

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยาทางการแพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์
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หลักสูตรนานาชาติ

สหสาขาวิชา

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีเชื �อเพลิง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีเชื �อเพลิง

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีเยื�อและกระดาษ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีเยื�อและกระดาษ

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ธรณีศาสตร์ ปิโตรเลียม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางธรณีศาสตร์ ปิโตรเลียม

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร์

10

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

คณิตศาสตร์ ประยุกต์และวิทยาการคณนา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ ประยุกต์และวิทยาการคณนา

11

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

12

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทันตชีววัสดุศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางทันตชีววัสดุศาสตร์

13

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีทางภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีทางภาพ
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หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

14

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาการคณนา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางวิทยาการคณนา

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

15

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ นาโนและเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ นาโนและเทคโนโลยี

หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วกรรมการออกแบบและการผลิตตยานยนต์
ยาน- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมการออกแบบและการผลิ
ยนต์
ทางวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมทรัพยากรธรณี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี
ทางวิศวกรรมเหมืองแร่

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมนาโน

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมนาโน
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หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมชีวเวช

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางวิศวกรรมชีวเวช

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทางวิศวกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการจัดการทางวิศวกรรม

หลักสูตรนานาชาติ

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

โครงสร้ างพื �นฐานทางวิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
ทางโครงสร้ างพื �นฐานทางวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรนานาชาติ

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมชีวเวช

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมชีวเวช

สหสาขาวิชา หลักสูตร 2 ปี รับเฉพาะ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโลหการและวัสดุ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโลหการและวัสดุ
จฬ.21
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สหสาขาวิชา รับหลายพื �นฐาน

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

12

ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมชีวเวช

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางวิศวกรรมชีวเวช

13

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมโลหการและวัสดุ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโลหการและวัสดุ

14

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมสารวจ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสารวจ

15

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

หมายเหตุ
สหสาขาวิชา

คณะศิลปกรรมศาสตร์
1

ปริ ญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ดุริยางคศิลป์ตะวันตก

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางคศิลป์ตะวันตก

คณะเศรษฐศาสตร์
1

ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ การเมือง

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ การเมือง

2

ปริ ญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ�

สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
1

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

บริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริ หารธุรกิจ
จฬ.22

หลักสูตรนานาชาติ�

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
2

ปริ ญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
บริ หารธุรกิจ

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางบริ หารธุรกิจ

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ�

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
1

ปริ ญญาการวางผังเมืองบัณฑิต

สถาปั ตยกรรมผังเมือง

สาขาวิชาไม่กาหนดไว้ ในสาขาวิชาใด
ทางการวางผังเมือง ทางสถาปั ตยกรรมผังเมือง

2

ปริ ญญาการวางผังเมืองบัณฑิต

สถาปั ตยกรรมผังเมือง

สาขาวิชาไม่กาหนดไว้ ในสาขาวิชาใด
ทางผังเมือง ทางสถาปั ตยกรรมผังเมือง

3

ปริ ญญาการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต

การออกแบบอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางการออกแบบอุตสาหกรรม

4

ปริญญาการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต

การออกแบบอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางการออกแบบอุตสาหกรรม

5

ปริญญาภูมิสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ภูมิสถาปั ตยกรรม

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางภูมิสถาปั ตยกรรม

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การออกแบบสถาปั ตยกรรม

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางออกแบบสถาปั ตยกรรม

หลักสูตรนานาชาติ�

7

ปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การออกแบบนิเทศศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางการออกแบบนิเทศศิลป์

หลักสูตรนานาชาติ�

8

ปริ ญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปั ตยกรรมไทย

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรมไทย

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย�

จฬ.23

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย�

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย�

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

9

ปริญญาการวางแผนภาคและเมือง
มหาบัณฑิต

การวางแผนภาคและเมือง

สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ ในสาขาวิชาใด
ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางผังเมือง

10

ปริญญาการวางแผนภาคและเมือง
มหาบัณฑิต

การออกแบบชุมชนเมือง

สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ ในสาขาวิชาใด
ทางการออกแบบชุมชนเมือง ทางผังเมือง

11

ปริญญาการออกแบบอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต

การออกแบบอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางการออกแบบอุตสาหกรรม

12

ปริญญาเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ ในสาขาวิชาใด
ทางเคหพัฒนศาสตร์

13

ปริญญาภูมิสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภูมิสถาปั ตยกรรม

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางภูมิสถาปั ตยกรรม

14

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถาปั ตยกรรม

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรม

15

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การออกแบบสถาปั ตยกรรม

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางการออกแบบสถาปั ตยกรรม

คณะสหเวชศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

โภชนาการและการกําหนดอาหาร

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการอาหาร
ทางโภชนาการและการกําหนดอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
จฬ.24
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หมายเหตุ

เดิมชื�อปริญญาสถาปั ตยกรรมมหาบัณฑิต

เดิมชื�อสาขาวิชาเคหการ

หลักสูตรนานาฃาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

2

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กายภาพบาบัด

3

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์

4

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยา
ทางการแพทย์และวิทยาภูมิค้ มุ กัน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับโมเลกุลทางจุ
ทางจุลชีววิททยา
ยาทาง
การแพทย์และวิแทละวิ
ยาภู
มิค้ มุ มกัิคนุ้มกัน
ทางการแพทย์
ทยาภู

5

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาหารและโภชนาการ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางอาหารและโภชนาการ

6

ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

กายภาพบาบัด

7

ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์

สาขาวิชากายภาพบาบัด
ทางกายภาพบาบัด
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์

8

ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

อาหารและโภชนาการ

หมายเหตุ

สาขาวิชากายภาพบาบัด
ทางกายภาพบาบัด
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางชีวเคมี ทางชีวเคมีคลินิกและอนูทางการแพทย์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางอาหารและโภชนาการ

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

คณะสัตวแพทยศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์

สัตวแพทย์คลินิก

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
ทางสัตวแพทย์คลินิก

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก สพ.บ.

2

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กายภาพวิภาคศาสตร์ ประยุกต์ทางสัตว
แพทย์

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
ทางกายภาพวิภาคศาสตร์ ประยุกต์ทางสัตวแพทย์

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก สพ.บ.�
/วทบ.
สพ.บ./วทบ.

จฬ.25

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวศาสตร์ ทางสัตวแพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีวศาสตร์ ทางสัตวแพทย์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
ทางเภสัชวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อายุรศาสตร์สตั วแพทย์

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์สตั วแพทย์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวศาสตร์ ทางสัตวแพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีวศาสตร์ ทางสัตวแพทย์

7

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์

8

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สรีรวิทยาการสัตว์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางสรีรวิทยาการสัตว์

9

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สัตวแพทยสาธารณสุข

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
ทางสัตวแพทยสาธารณสุข

10

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

อายุรศาสตร์สตั วแพทย์

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์สตั วแพทย์

หมายเหตุ
รับหลายพื �นฐาน

รับหลายพื �นฐาน

รับหลายพื �นฐาน

คณะอักษรศาสตร์
1

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาและวัฒนธรรม

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวัฒนธรรม
จฬ.26
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หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

2

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางอักษรศาสตร์

3

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การล่ามเพื�อชุมชน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการล่ามเพื�อชุมชน

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี

4

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาจีนเป็ นภาษาต่างประเทศ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีนเป็ นภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

5

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ไทยศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางไทยศึกษา

6

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์

7

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ประวัติศาสตร์ ศกึ ษา

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์ ศกึ ษา

8

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาญี�ปนุ่

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญี�ปนุ่

9

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาญี�ปนเป็
ุ่ นภาษาต่างประเทศ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญี�ปนเป็
ุ่ นภาษาต่างประเทศ

10

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาและวรรณคดีฝรั�งเศส

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวรรณคดีฝรั�งเศส
จฬ.27
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ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

11

ปริ ญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

วรรณคดีเปรียบเทียบ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางวรรณคดีเปรียบเทียบ

12

ปริ ญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ศิลปการละคร

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปการละคร

13

ปริ ญญาอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ไทยศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางไทยศึกษา

14

ปริ ญญาอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ภาษาเยอรมัน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมัน

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ธุรกิจแฟชัน่

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางธุรกิจแฟชัน่

หลักสูตรภาษาอังกฤษ�
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี

2

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการสิง่ แวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิง่ แวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการจัดการสิง่ แวดล้ อม

หลักสูตรนานาชาติ
สหสาขาวิชา�
�

3

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารกิจการทางทะเล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางการบริหารกิจการทางทะเล

สหสาขาวิชา�

4

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยาทางการแพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์

สหสาขาวิชา�

จฬ.28

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

5

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตชีววัสดุศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางทันตชีววัสดุศาสตร์

สหสาขาวิชา
รับหลายพื ้นฐาน

6

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน

สหสาขาวิชา�

7

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม

สาขาวิชาการจัดการ
ทางธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม

สหสาขาวิชา

8

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชวิทยา

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวิทยา

สหสาขาวิชา�

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชวิทยา

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวิทยา

รับหลายพื ้นฐาน�

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิจยั เพื่อการพัฒนาสุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิจยั เพื่อการพัฒนาสุขภาพ

หลักสูตรนานาชาติ
สหสาขาวิชา�

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การแพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์

หลักสูตรนานาชาติ�

12

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหาร

หลักสูตรนานาชาติ�

13

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ โลหิตวิทยาคลินิก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ โลหิตวิทยาคลินิก
จฬ.29

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

14

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุขและการจัดการ
บริการสุขภาพ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรนานาชาติ
ทางเศรษฐศาสตร์ สาธารณสุขและการจัดการบริการ เดิมชื�อสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข
สุขภาพ

15

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทางวัฒนธรรม

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางการจัดการทางวัฒนธรรม

สหสาขาวิชา

16

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เกาหลีศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางเกาหลีศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ
สหสาขาวิชา

17

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนามนุษย์และสังคม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนามนุษย์และสังคม

สหสาขาวิชา

18

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษเป็ นภาษานานาชาติ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษเป็ นภาษานานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ
สหสาขาวิชา

19

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

รัสเซียศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางรัสเซียศึกษา

สหสาขาวิชา
หลักสูตรนานาชาติ

20

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สิ�งแวดล้ อม การพัฒนา และความยัง� ยืน

สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ�งแวดล้ อม การพัฒนา และความยัง� ยืน

สหสาขาวิชา
หลักสูตรนานาชาติ

21

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาฝรั�งเศสสูโ่ ลกธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรั�งเศสสูโ่ ลกธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ

จฬ.30
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

22

ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การจัดการด้ านโลจิสติกส์

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการด้ านโลจิสติกส์

หลักสูตรนานาชาติ
สหสาขาวิชา�

23

ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

จุลชีววิทยาทางการแพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์

สหสาขาวิชา

24

ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทันตชีววัสดุศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางทันตชีววัสดุศาสตร์

สหสาขาวิชา�
รับผู้สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
ทางด้ านวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ วิทยาศาสตร์
กายภาพ หรื อวิทยาศาสตร์ การแพทย์และต้ อง
ได้ รับเกียรตินิยมอย่างน้ อยอันดับสองหรื อ
เทียบเท่า�

25

ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีปิโตรเคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีปิโตรเคมี

หลักสูตรนานาชาติ�

26

ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม

สาขาวิชาการจัดการ
ทางธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม

สหสาขาวิชา

27

ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

พฤกษศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางพฤกษศาสตร์

28

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชวิทยา

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวิทยา

จฬ.31

สหสาขาวิชา�

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

29

ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิจยั เพื่อการพัฒนาสุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิจยั เพื่อการพัฒนาสุขภาพ

30

ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ การแพทย์

31

ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์

32

ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สัตววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางสัตววิทยา

33

ปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สิง่ แวดล้ อม การพัฒนา และความยัง่ ยืน

สาขาวิชาวิทยาการสิง่ แวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิง่ แวดล้ อม การพัฒนา และความยัง่ ยืน

34

ปริ ญญาอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ
สหสาขาวิชา�

หลักสูตรนานาชาติ�

สหสาขาวิชา�
หลักสูตรนานาชาติ�

วิทยาลัยประชากรศาสตร์
1

ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ประชากรศาสตร์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์

วิทยาลัยปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี
1

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีปิโตรเคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีปิโตรเคมี
จฬ.32

หลักสูตรนานาชาติ�

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

2

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์

หลักสูตรนานาชาติ�

3

ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีปิโตรเคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีปิโตรเคมี

หลักสูตรนานาชาติ�

4

ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์

หลักสูตรนานาชาติ�

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ�
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี

2

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข

หลักสูตรนานาชาติ�

3

ปริ ญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

ญา
หลักสูตรนานาชาติ เดิมชื่ออปริญญญา
ศาสตรมหาบัณ
ณฑิฑิตต สาขาวิ
สาขาวิชชาาการ
สาธารณสุขศาสตรมหาบั
พัฒนาระบบสาธารณสุ
ข ข
การพั
ฒนาระบบสาธารณสุ

4

ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข

หลักสูตรนานาชาติ�

สถาบันสมทบ วิทยาลัยพยาบาลตารวจ
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

พยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางพยาบาลศาสตร์
จฬ.33

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตร
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

จฬ.34
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หมายเหตุ

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีคณะวิชาทังหมด
�
25 คณะ คือ คณะเกษตร คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริ หารธุรกิจ คณะประมง คณะพยาบาลศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ คณะวนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาลัยพยาบาล นพรัตน์ วชิระ สถาบันพระบรมราชชนก คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สง�ิ แวดล้ อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยการพาณิชยนาวี วิทยาเขตศรี ราชา โครงการสหวิทยาการ
คุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีดงั นี �
1. ปริ ญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ปริ ญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี )
4. ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี )
5. ปริ ญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริ ญญาโท
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ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

คณะเกษตร
1

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรเขตร้ อน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางเกษตรเขตร้ อน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางเกษตรเขตร้ อน

2

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรเขตร้ อน

3

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เครื� องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร

4

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ เกษตร

5

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

6

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อาหารและโภชนาการ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางอาหารและโภชนาการ ทางการอาหาร

7

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

8

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การปรับปรุงพันธุ์พืช

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์ ทางการปรับปรุงพันธุ์พืช

9

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การปรับปรุงพันธุ์สตั ว์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการปรับปรุงพันธุ์สตั ว์ ทางสัตวศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเครื� องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
ทางเครื� องกล
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางวิทยาศาสตร์ เกษตร
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หลักสูตรนานาชาติ
เดิมชื�อสาขาวิชาเกษตรกลวิธาน

มีแขนงย่อย 6 สาขา
ซึ�งจะปรากฏในระเบียนแสดงผลการศึกษา

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

10

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การปรับปรุงพันธุ์สตั ว์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการปรับปรุงพันธุ์สตั ว์ ทางสัตวศาสตร์

11

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การผลิตสัตว์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการผลิตสัตว์

12

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การผลิตสัตว์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการผลิตสัตว์

หลักสูตรนานาชาติ

13

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กีฏวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางกีฏวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ

14

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กีฏวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางกีฏวิทยา

15

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เกษตรเขตร้ อน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรเขตร้ อน

16

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เกษตรยัง� ยืน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรยัง� ยืน

17

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ความปลอดภัยของอาหาร (ผลิตผลปศุสตั ว์) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางความปลอดภัยของอาหาร

18

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลจากสัตว์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลจากสัตว์
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หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

เดิมชื�อปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาความปลอดภัยของอาหาร
(ผลิตผลปศุสตั ว์)

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

19

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

20

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีระบบเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีระบบเกษตร

21

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร

22

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปฐพีวิทยา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางปฐพีวิทยา

23

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พืชสวน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชสวน

24

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

โภชนศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหารสัตว์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโภชนศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหารสัตว์

25

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

โภชนศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหารสัตว์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโภชนศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหารสัตว์

หลักสูตรนานาชาติ

26

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

โรคพืช

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโรคพืช

เดิมชื�อปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )

27

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิจยั และพัฒนาการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการวิจยั และพัฒนาการเกษตร
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เดิมชื�อปริ ญญาคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรม

เดิมชื�อสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

28

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิจยั และพัฒนาการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิจยั และพัฒนาการเกษตร

29

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการพืชสวน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชสวน ทางวิทยาการพืชสวน

30

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการจัดการทาง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ดิน
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน

31

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ส่งเสริ มการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางส่งเสริ มการเกษตร

32

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สุขภาพพืช

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสุขภาพพืช

33

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อารักขาพืช

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางอารักขาพืช

34

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การปรับปรุงพันธุ์พืช

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการปรับปรุงพันธุ์พืช

35

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เกษตรเขตร้ อน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรเขตร้ อน

36

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เกษตรเขตร้ อน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรเขตร้ อน
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หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

37

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

พันธุศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางพันธุศาสตร์

เดิมชื�อปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

38

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

พืชไร่

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชไร่

เดิมชื�อสาขาวิชาพืชไร่ นา

39

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

พืชสวน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชสวน

40

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

โภชนศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหารสัตว์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโภชนศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหารสัตว์

41

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

โรคพืช

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโรคพืช

เดิมชื�อปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต

42

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิจยั และพัฒนาการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิจยั และพัฒนาการเกษตร

หลักสูตรนานาชาติ

43

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิจยั และพัฒนาการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิจยั และพัฒนาการเกษตร

44

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สัตวศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์
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ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
1

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางเทคนิคการสัตวแพทย์

เปลีย� นแปลงผลการรับรองตาม ว41/53จาก
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ เป็ นสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ

คณะทรั พยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
1

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทรัพยากรเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางทรัพยากรเกษตร

2

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางการอาหาร

3

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อาหารปลอดภัยและโภชนาการ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
ทางการอาหาร

คณะบริหารธุรกิจ
1

ปริ ญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการโลจิสติกส์

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการจัดการโลจิสติกส์

2

ปริ ญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

บัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

3

ปริ ญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการบัญชี

มก.7
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

เดิมชื�อสาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

4

ปริ ญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

การบริ หารและพัฒนาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการบริ หารและพัฒนาอุตสาหกรรม

5

ปริ ญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ

6

ปริ ญญาบัญชีมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการบัญชี

หมายเหตุ

คณะประมง
1

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ประมง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางประมง

คณะพยาบาลศาสตร์
1

ปริ ญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์
1

ปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการการท่องเที�ยวเชิงบูรณาการ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริ การ
ทางการจัดการการท่องเที�ยวเชิงบูรณาการ

2

ปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

3

ปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเยอรมัน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมัน
มก.8
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หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

4

ปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

วรรณคดี

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางวรรณคดี

5

ปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สื�อสารมวลชน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื�อสารมวลชน

6

ปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศกึ ษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศกึ ษา

7

ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ดนตรี ศกึ ษา

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี ศกึ ษา ทางดนตรี

8

ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

นิเทศศาสตร์ และสารสนเทศ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางนิเทศศาสตร์ และสารสนเทศ

9

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ภาษาไทย

10

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

11

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
ภาษาศาสตร์ ประยุกต์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์ ประยุกต์
ภาษาอังกฤษเพื�อการสื�อสารระหว่างประเทศ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษเพื�อการสื�อสารระหว่างประเทศ

หมายเหตุ
เดิมชื�อสาขาวิชาวรรณคดีไทย และ
สาขาวิชาวรรณคดีองั กฤษ

หลักสูตรนานาชาติ

คณะวนศาสตร์
1

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรป่ าไม้

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการจัดการทรัพยากรป่ าไม้
มก.9
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เดิมชื�อสาขาวิชาการจัดการป่ าไม้

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

2

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริ หารทรัพยากรป่ าไม้ และสิง� แวดล้ อม

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการบริ หารทรัพยากรป่ าไม้ และสิง� แวดล้ อม

เดิมชื�อสาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรป่ าไม้

3

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีวนวัฒน์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีวนวัฒน์

เดิมชื�อสาขาวิชาวนวัฒนวิทยา

4

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมป่ าไม้

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวนศาสตร์ ทางวิศวกรรมป่ าไม้

5

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที�ยว

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที�ยว

เดิมชื�อสาขาวิชาอุทยานและนันทนาการ

คณะวิทยาการจัดการ
1

ปริญญาบริ
ญาบริหหารธุ
ารธุรกิรจกิบัจณบัณ
ฑิตฑิต

การจั
การโรงแรมและท่องเที
องเที
การจัดดการโรงแรมและท่
่ยวย� ว

สาขาวิ
าบริหหารธุ
ารธุรกิรจกิจ
สาขาวิชชาบริ
ทางการจัดดการโรงแรมและท่
องเที
่ยวย� ว
ทางการจั
การโรงแรมและท่
องเที

3

ปริ
ญญาบริ
ญาบริหหารธุ
ารธุรกิรจกิบัจณบัณ
ปริญ
ฑิตฑิต

การจัดดการโลจิ
การจั
การโลจิสสติติกส์กส์

สาขาวิชชาบริ
สาขาวิ
าบริหหารธุ
ารธุรกิรจกิจ
ทางการจัดดการโลจิ
ทางการจั
การโลจิสติสกติส์กส์

2

ปริญ
ญญาบริ
ญาบริหหารธุ
ารธุรกิรจกิบัจณบัณ
ฑิตฑิต

การบัญญชีชีบบริริหหาราร
การบั

สาขาวิชชาบริ
สาขาวิ
าบริหหารธุ
ารธุรกิรจกิจ
ทางการบัญญชีชีบบริหริ หาราร
ทางการบั

คณะวิทยาลัยพยาบาล นพรั ตน์ วชิระ สถาบันพระบรมราชนก
1

ปริ ญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
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หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื�อง 2 ปี

ลําดับที�
2

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
การพยาบาล

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล

คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา
1

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา

2

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์
1

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมีประยุกต์ ทางเคมี

2

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยา

สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ ในสาขาวิชาใด
ทางจิตวิทยา

3

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา ทางชีววิทยา

เดิมชื�อปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ชีววิทยา) สาขาวิชาจุลชีววิทยา

4

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

เดิมมชืวิอ่ ทปริยาศาสตรบั
ณฑิต(ชีววิณทยา)
เดิ
ญญาวิทยาศาสตรบั
ฑิต (ชีววิทยา)
สาขาวิชชาชี
สาขาวิ
าชีวววิวิททยา
ยา สาขาวิ
สาขาวิชชาพั
าพันนธุธุศศาสตร์
าสตร์
สาขาวิ
สาขาวิชชารัารังงสีสีปประยุ
ระยุกกต์ต์แและไอโซโทป
ละไอโซโทป
สาขาวิชชาสั
สาขาวิ
าสัตตววิ
ววิททยา
ยา
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ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

5

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิ สกิ ส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิ สกิ ส์

6

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ

7

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการลุม่ นํ �าและสิง� แวดล้ อม

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการจัดการลุม่ นํ �าและสิง� แวดล้ อม
ทางวนศาสตร์ ทางสิง� แวดล้ อม

8

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีและการจัดการสิ�งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางเทคโนโลยีและการจัดการสิ�งแวดล้ อม

9

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

รังสีประยุกต์และไอโซโทป

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางรังสีประยุกต์และไอโซโทป

10

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพื �นพิภพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพื �นพิภพ

11

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวเคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีวเคมี

12

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีและการจัดการสิ�งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางเทคโนโลยีและการจัดการสิ�งแวดล้ อม
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หมายเหตุ

เดิมชื�อสาขาวิชาการจัดการลุม่ นํ �า
ปั จจุบนั อยูใ่ นคณะวนศาสตร์

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

13

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

14

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาการวัสดุนาโน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาการวัสดุนาโน

15

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพื �นพิภพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพื �นพิภพ

คณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
1

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื� องกลและการผลิต

2

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

3

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธาและสิ�งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื� องกลและการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศศวกรรมไฟฟ้
วกรรมไฟฟ้าาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธาและสิ�งแวดล้ อม

คณะวิทยาศาสตร์ สง� ิ แวดล้ อม
1

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ สง�ิ แวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์ สง�ิ แวดล้ อม ทางสิง� แวดล้ อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การจัดการการบิน

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการการบิน
มก.13
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หมายเหตุ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

2

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การจัดการเทคโนโลยีการบิน

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการเทคโนโลยีการบิน

3

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการบินและอวกาศ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศ

4

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

5

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื� องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื� องกล

6

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื� องกลและการผลิต

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื� องกลและการผลิต
ทางวิศวกรรมเครื� องกล

7

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และความรู้

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ความรู้

หลักสูตรนานาชาติ

8

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื� องกลการผลิต

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าเครื� องกลการผลิต

หลักสูตรนานาชาติ

9

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

มก.14
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เดิมชื�อปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน

หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ
เดิมชื�อปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน

10

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
ทางวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน

11

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรนํ �า

12

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธาและสิ�งแวดล้ อม

สาขาวิ
าวิศศวกรรมศาสตร์
วกรรมศาสตร์
สาขาวิชชาวิ
ทางวิศวกรรมทรัพยกรนํ้า ทางวิศวกรรมโยธา
ทางวิศศวกรรมทรั
พยากรนํ
�า ทางวิ้าศวกรรมโยธา
ทางวิ
วกรรมโยธา-ทรั
พยากรนํ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธาและสิ�งแวดล้ อม

13

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมวัสดุ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวัสดุศาสตร์ ทางวิศวกรรมวัสดุ

14

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสํารวจ
ทางวิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์

15

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรนานาชาติ

16

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรนานาชาติ

17

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีโครงสร้ างเพื�อสิ�งแวดล้ อมสรรค์
สร้ าง

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีโครงสร้ างเพื�อสิ�งแวดล้ อมสรรค์สร้ าง

มก.15
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ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

18

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ� สารสําหรั บ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ระบบฝั งตัว
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ� สารสําหรับ
ระบบฝั งตัว

หลักสูตรนานาชาติ

19

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมการจัดการซ่อมบํารุง

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการจัดการซ่อมบํารุง

หลักสูตรนานาชาติ

20

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมการบินและอวกาศ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศ

21

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโครงสร้ างพื �นฐานและการบริ หาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโครงสร้ างพื �นฐานและการบริ หาร

22

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมชลประทาน

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมชลประทาน

23

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมป้องกันอัคคีภยั

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมป้ องกันอัคคีภยั

24

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

25

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมวัสดุ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมวัสดุ

26

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
มก.16
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หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

เดิมชื�อปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

27

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมการอาหาร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการอาหาร

28

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมเกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเกษตร

29

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเคมี ทางวิศวกรรมเคมี

53

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
1

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ

3

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พฤกษ์ เศรษฐกิจ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางพฤกษ์ เศรษฐกิจ

4

ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากล

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากล

มก.17
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หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที�
5

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากล

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากล

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

คณะศึกษาศาสตร์
1

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรและสิ�งแวดล้ อมศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางเกษตรและสิ�งแวดล้ อมศึกษา

2

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางพลศึกษา ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา

3

ปริ ญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การจัดการเรี ยนรู้

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการจัดการเรี ยนรู้

4

ปริ ญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การสอนคณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริ ญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตรศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตรศึกษา

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

ปริ ญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางธุรกิจและคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
เดิมชื�อสาขาวิชาธุรกิจศึกษา

7

ปริ ญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางธุรกิจศึกษา

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มก.18
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ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

8

ปริ ญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9

ปริ ญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10

ปริ ญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนวิทยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11

ปริ ญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

เกษตรศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเกษตรศาสตร์

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12

ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ศกึ ษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา

เดิมชื�อปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ -การสอน
(วิทยาศาสตร์ )

13

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

หลักสูตรและการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน

14

ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

คหกรรมศาสตรศึกษา

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตรศึกษา ทางคหกรรมศาสตร์

15

ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการการเรี ยนรู้

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการจัดการการเรี ยนรู้

16

ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การวิจยั และประเมินทางการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวิจยั และประเมินทางการศึกษา
มก.19
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ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

17

ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนคณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนคณิตศาสตร์

18

ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

บริ หารธุรกิจศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบริ หารธุรกิจศึกษา

19

ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ปฐมวัยศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางปฐมวัยศึกษา

20

ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนอาชีวศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพัฒนอาชีวศึกษา

21

ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรและการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน

22

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ ศกึ ษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา

23

ปริ ญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การวิจยั และประเมินทางการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวิจยั และประเมินทางการศึกษา

24

ปริ ญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

หลักสูตรและการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน

หมายเหตุ

เดิมชื�อปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

คณะเศรษฐศาสตร์
1

ปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ การประกอบการ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ การประกอบการ
มก.20
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หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

2

ปริ ญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์

3

ปริ ญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์

4

ปริ ญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ ธรุ กิจ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ ธรุ กิจ

5

ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ธุรกิจการเกษตร

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางธุรกิจการเกษตร

6

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

7

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เศรษฐศาสตร์ เกษตร

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
1

ปริ ญญาการวางผังเมืองและ
สภาพแวดล้ อมบัณฑิต

การวางผังเมืองและสภาพแวดล้ อม

สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ ในสาขาวิชาใด
ทางผังเมือง
ทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้ อม

2

การวางผังเมืองและสภาพแวดล้ อม
มหาบัณฑิต

การวางผังเมืองและสภาพแวดล้ อม

สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ ในสาขาวิชาใด
ทางการผังเมือง
ทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้ อม
มก.21
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หมายเหตุ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

3

ปริ ญญาภูมิสถาปั ตยกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางภูมิสถาปั ตยกรรม

4

ปริ ญญาสถาปั ตยกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต

นวัตกรรมอาคาร

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางนวัตกรรมอาคาร

5

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สิ�งแวดล้ อมสรรค์สร้ าง

สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ�งแวดล้ อมสรรค์สร้ าง

คณะสังคมศาสตร์
1

ปริ ญญานิติศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

2

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยา

สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ ในสาขาวิชาใด
ทางจิตวิทยา

3

ปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางรัฐศาสตร์

4

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ภูมิศาสตร์ การวางแผนพัฒนา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์ การวางแผนพัฒนา

5

ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการความขัดแย้ ง

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการความขัดแย้ ง

6

ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนสังคมศาสตร์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนสังคมศาสตร์
มก.22
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หมายเหตุ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

7

ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางรัฐศาสตร์

8

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สังคมศาสตร์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์

หมายเหตุ

คณะสาธารณสุขศาสตร์
1

ปริ ญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการบรรจุ

สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ ในสาขาวิชาใด
ทางเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ทางเทคโนโลยีการบรรจุ

2

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ
สินค้ าสิง� ทอ

ําหนดไว้ใในสาขาวิ
นสาขาวิชชาใด
าใด
สาขาวิชาไม่กำ�หนดไว้
ทางเทคโนโลยีออตุ ตุ สาหกรรมและการจั
สาหกรรมและการจัดดการสิ
การสินนค้ค้าาสิง�
ทางเทคโนโลยี
สิทอง่ ทอ

3

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมอาหาร

สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ ในสาขาวิชาใด
ทางเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมอาหาร
ทางอุตสาหกรรมเกษตร
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เปลีย� นแปลงผลการรับรองตาม ว41/53
จากสาขาเกษตรศาสตร์ เป็ นสาขาวิชาไม่
กําหนดไว้ ในสาขาวิชาใด

หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

4

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีการบรรจุ

สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ ในสาขาวิชาใด
ทางเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ทางเทคโนโลยีการบรรจุ

5

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ การอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร

หมายเหตุ

เดิมชื�อปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

2

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากร

สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการจัดการทรัพยากร

3

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการประมง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการจัดการประมง

4

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การปรับปรุงพันธุ์และการผลิตสัตว์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการปรับปรุงพันธุ์และการผลิตสัตว์

เดิมชื�อสาขาวิชาผลิตสัตว์

5

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เกษตรเขตร้ อน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรเขตร้ อน

หลักสูตรนานาชาติ

6

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์ ศกึ ษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ ศกึ ษา
มก.24
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หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

7

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาชุมชน

สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ ในสาขาวิชาใด
ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาชุมชน

8

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ ในสาขาวิชาใด
ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

9

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมไม้ และกระดาษ

สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ ในสาขาวิชาใด
ทางเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมไม้ และกระดาษ

10

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พืชไร่

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชไร่

11

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

มาตรวิทยา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางมาตรวิทยา

12

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการวัสดุนาโน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาการวัสดุนาโน

13

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การประมง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การประมง

14

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร

15

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ชีวผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ชีวผลิตภัณฑ์
มก.25
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เดิมชื�อสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม

เปลีย� นแปลงผลการรับรองตาม ว41/53
จากสาชาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ เป็ น
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ

หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

16

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ชีวภาพป่ าไม้

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางชีววิทยา ทางวนศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพป่ าไม้

17

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ทางทะเล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ทางทะเล

18

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ�งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ�งแวดล้ อม

19

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิศวกรรมอาหาร

20

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการวิศวกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการจัดการวิศวกรรม

21

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการวิศวกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการจัดการวิศวกรรม

23

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม

24

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี
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เดิมชื�อสาขาวิชาชีววิทยาป่ าไม้

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

25

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเคมี ทางวิศวกรรมเคมี

26

ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

27

ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษานอกระบบเพื�อพัฒนาสังคม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบเพื�อพัฒนาสังคม

28

ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริ หารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริ หารการศึกษา

29

ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

วิจยั และประเมินผลการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิจยั และประเมินผลการศึกษา

30

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การจัดการประมง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการจัดการประมง

31

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การใช้ ที�ดินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง� ยืน

สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการใช้ ที�ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยัง� ยืน

32

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
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Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

หมายเหตุ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

33

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เกษตรศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรศาสตร์

34

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

35

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีและสื�อสารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีและสื�อสารการศึกษา

36

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

พฤกษศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางพฤกษศาสตร์

37

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

พันธุวิศวกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางพันธุวศิ วกรรม

38

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ การประมง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การประมง

39

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ การอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร

40

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ ชีวผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ชีวผลิตภัณฑ์

41

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
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เดิมชื�อปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เดิมชื�อปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

42

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ ทางทะเล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ทางทะเล

43

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง

44

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี

45

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี

หลักสูตรนานาชาติ
เดิมชื�อปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

46

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เศรษฐศาสตร์ เกษตรและทรัพยากร

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ เกษตรและทรัพยากร

หลักสูตรนานาชาติ

47

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมโยธา

48

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมสิ�งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ�งแวดล้ อม

49

ปริ ญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริ หารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริ หารการศึกษา

วิทยาลัยการพาณิชยนาวี (วิทยาเขตศรี ราชา)
1

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การเดินเรื อ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ การเดินเรื อ
มก.29
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ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

โครงการสหวิทยาการ
1

ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

โลกาภิวตั น์ศกึ ษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางโลกาภิวตั น์ศกึ ษา
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3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
มีคณะวิชาทั �งหมด 19 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเทคโนโลยี คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยการปกครองท้ องถิ�น วิทยาลัยนานาชาติ
ณวุฒบิใต่นระดั
ต่าง ๆ ของมหาวิ
ทยาลัยนขอนแก่
คุณวุฒใิ คุนระดั
าง ๆ บของมหาวิ
ทยาลัยขอนแก่
มีดงั นีน้ มีดงั นี �
1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี )
5. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี
6. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี )
7. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื �นความรู้ต่างกัน ดังนี �
8.1 ผู้มีพื �นความรู้ วท.บ.
8.2 ผู้มีพื �นความรู้ ภ.บ. (หลักสูตร 5 ปี )
8.3 ผู้มีพื �นความรู้ พ.บ.,ท.บ.,สพ.บ. (หลักสูตรเดิม)
8.4 ผู้มีพื �นความรู้ พ.บ. + ใบประกอบฯ, ท.บ. และ สพ.บ. (หลักสูตรใหม่)

มข.1
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9. ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื �นความรู้ต่างกัน ดังนี �
9.1 ผู้มีพื �นความรู้ วท.บ.
9.2 ผู้มีพื �นความรู้ ภ.บ. (หลักสูตร 5 ปี )
9.3 ผู้มีพื �นความรู้ พ.บ.,ท.บ.,สพ.บ. (หลักสูตรเดิม)
9.4 ผู้มีพื �นความรู้ พ.บ. + ใบประกอบฯ, ท.บ. (หลักสูตรใหม่)
10. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
11. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจาก ท.บ.
12. ปริญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริญญาโท

มข.2
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ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะเกษตรศาสตร์

ผลการรั บรอง

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทรัพยากรที�ดินและสิ�งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทรัพยากรที�ดินและสิ�งแวดล้ อม

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมเกษตร

4

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ระบบเกษตรเชิงชีวภาพ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางระบบเกษตรเชิงชีวภาพ

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เกษตรศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรศาสตร์

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยาทางการเกษตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยาทางการเกษตร

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทรัพยากรที�ดินและสิ�งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทรัพยากรที�ดินและสิ�งแวดล้ อม
มข.3
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หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี

หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทรัพยากรที�ดินและสิ�งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทรัพยากรที�ดินและสิ�งแวดล้ อม

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปฐพีศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางปฐพีศาสตร์
าสตร์ ปฐพีวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พืชสวน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชสวน

หลักสูตรนานาชาติ

12

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สัตวศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

13

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การประมง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง

14

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เกษตรเชิงระบบ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรเชิงระบบ

15

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เกษตรศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรศาสตร์

16

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทรัพยากรที�ดินและสิ�งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทรัพยากรที�ดินและสิ�งแวดล้ อม
มข.4
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หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

17

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทรัพยากรที�ดินและสิ�งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทรัพยากรที�ดินและสิ�งแวดล้ อม

หลักสูตรนานาชาติ

18

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

พืชไร่

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชไร่

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

19

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

พืชสวน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชสวน

หลักสูตรนานาชาติ

20

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สัตวศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

คณะทันตแพทยศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.+
ใบประกอบวิชาชีพ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมจัดฟั น

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมจัดฟั น

หลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ท.บ.

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมทัว� ไป

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมทัว� ไป

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.+
ประสบการณ์11ปีปี
ใบประกอบวิชาชีพ ++ประสบการณ์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมประดิษฐ์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมประดิษฐ์

มข.5
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

ลําดับที�
5

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ ช่องปาก

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ ช่องปาก

หมายเหตุ
รับหลายพื �นฐาน

คณะเทคนิคการแพทย์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กายภาพบําบัด

สาขาวิชากายภาพบําบัด
ทางกายภาพบําบัด

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ทางเทคนิคการแพทย์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กายภาพบําบัด

สาขาวิชากายภาพบําบัด
ทางกายภาพบําบัด

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารพยาธิวิทยาคลินิก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางการบริหารพยาธิวิทยาคลินิก

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การแพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์

6

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ การเคลื�อนไหวของมนุษย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์ การเคลื�อนไหวของมนุษย์

7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ การเคลื�อนไหวของมนุษย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์ การเคลื�อนไหวของมนุษย์

มข.6
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หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

คณะเทคโนโลยี
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิต

สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ ในสาขาวิชาใด
ทางเทคโนโลยีการผลิต

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางเทคโนโลยีอาหาร

3

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

4

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีธรณี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีธรณี

คณะนิติศาสตร์
1

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

มข.7
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

เปลี�ยนแปลงการรับรองตาม ว41/53
จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
เป็ นสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

คณะพยาบาลศาสตร์
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

2

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

3

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การผดุงครรภ์ขนสู
ั� ง

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการผดุงครรภ์ขนสู
ั� ง

4

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลผู้สงู อายุ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลผู้สงู อายุ

5

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน

6

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลสุขภาพเด็ก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลสุขภาพเด็ก

7

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

มข.8
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สถาบันสมทบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชธานีขอนแก่น
นครราชสีมา ศรีมหาสารคาม สรรพสิทธิ�
ประสงค์ สุรินทร์ และอุดรธานี

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะแพทยศาสตร์

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

รังสีเทคนิค

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางรังสีเทคนิค

หลักสูตรต่อเนื�อง 2 ปี

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เวชนิทศั น์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางเวชนิทศั น์

หลักสูตรต่อเนื�อง 2 ปี

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาสุขภาพชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการพัฒนาสุขภาพชุมชน

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมีทางการแพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางชี
เคมีททางชี
วเคมีทางการแพทย์
ทางชีววเคมี
างการแพทย์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมีทางการแพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางชีวเคมี
วเคมีททางการแพทย์
างการแพทย์
ทางชีวเคมี ทางชี

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปรสิตวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางปรสิตวิทยา

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ประสาทวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางประสาทวิทยา

รับหลายพื �นฐาน

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เวชศาสตร์ ชมุ ชน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางเวชศาสตร์ ชมุ ชน

หลักสูตรนานาชาติ รับหลายพื �นฐาน

มข.9
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หลักสูตรนานาชาติ

เดิมชื�อสาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สรีรวิทยาทางการแพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางสรีรวิทยาทางการแพทย์

11

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

กายวิภาคศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางกายวิภาคศาสตร์

12

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

จุลชีววิทยาทางการแพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์

13

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวเคมีทางการแพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางชีวเคมีทางการแพทย์

หลักสูตรนานาชาติ

14

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล

เดิมชืสาขาวิ
่อสาขาวิชาชี
ชาชีวเคมี
วเคมีททางการแพทย์
างการแพทย์

15

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ปรสิตวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางปรสิตวิทยา

16

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

พยาธิชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางพยาธิชีววิทยา

17

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สรีรวิทยาทางการแพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางสรีรวิทยาทางการแพทย์

รับหลายพื �นฐาน

คณะเภสัชศาสตร์
1

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

มข.10
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หลักสูตร 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

2

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

หลักสูตร 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรนานาชาติ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พิษวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางพิษวิทยา

รับหลายพื �นฐาน

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ความงามและสุขภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์ ความงามและสุขภาพ

5

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริบาลเภสัชกรรม

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางบริบาลเภสัชกรรม

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
สาขาวิชชาบริ
าบริหหารรั
ารรัฐฐกิกิจจ
สาขาวิ
ทางการจัดการการคลัง ทางรัฐประศาสศาสตร์
ทางการจั
ง
ทางการบริดหการการคลั
าร

1

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การจัดการการคลัง

2

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การท่องเที�ยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการท่องเที�ยว

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีนธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีนธุรกิจ ทางภาษาจีน

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหาร

มข.11
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หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญี�ปนุ่

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญี�ปนุ่

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
ทางภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเยอรมันเพื�ออาชีพ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมัน ทางภาษาเยอรมันเพื�ออาชีพ

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาสเปน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาสเปน

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหาร

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มข.12
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หมายเหตุ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสนเทศศาสตร์

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศศาสตร์

15

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการสารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางการจัดการสารสนเทศ

16

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ

17

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาไทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย

18

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

19

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ลุม่ นํ �าโขงศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางลุม่ นํ �าโขงศึกษา

20

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาญี�ปนุ่

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาญี�ปนุ่ ทางภาษาญี่ปุ่น

21

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สารสนเทศศึกษา

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศศึกษา

22

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

พัฒนศาสตร์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนศาสตร์
มข.13
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หมายเหตุ

เดิมชื�อสาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะวิทยาการจัดการ

ผลการรั บรอง

1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การเงิน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงิน

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการกอล์ฟ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการกอล์ฟ

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ธุรกิจระหว่างประเทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหว่างประเทศ

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการโรงแรมและการท่องเที�ยว

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการโรงแรมและการท่องเที�ยว

9

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการบัญชี

10

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

11

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการการท่องเที�ยว

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการการท่องเที�ยว
มข.14
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หมายเหตุ

หลักสูตรต่อเนื�อง 2 ปี

หลักสูตรต่อเนื�อง 2 ปี

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

12

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

13

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

14

ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการบัญชี

15

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

16

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การจัดการนวัตกรรมการท่องเที�ยวและบริการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการนวัตกรรมการท่องเที�ยวและบริการ

คณะวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้ อม

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์ ประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ ประยุกต์
มข.15
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หมายเหตุ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีวเคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีวเคมี

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภูมิสารสนเทศศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สารสนเทศสถิติ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศสถิติ

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์ ประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ ประยุกต์

12

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี

มข.16
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หมายเหตุ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

13

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีสําหรับครู

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมีสําหรับครู ทางเคมี

14

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา ทางชีววิทยา

15

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยาสําหรับครู

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยาสําหรับครู ทางชีววิทยา

16

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

17

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

18

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

19

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

คณิตศาสตร์ ประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ประยุกต์

20

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี

21

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เคมีอินทรีย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมีอินทรีย์ ทางเคมี

มข.17
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หมายเหตุ

ลําดับที�
22

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
วิศวกรรมเครื�องจักรกลเกษตร

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการเกษตร
ทางวิศวกรรมเครื�องกลเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเกษตร

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสิ�งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ�งแวดล้ อม ทางสิ�งแวดล้ อม

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเกษตรและอาหาร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร

มข.18
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หลักสูตรนานาชาติ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรีจินา
ประเทศแคนาดา

หลักสูตรนานาชาติ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรีจินา
ประเทศแคนาดา

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมพลังงาน

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมพลังงาน

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้ า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้ า

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมสิ�งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ�งแวดล้ อม

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมฮาร์ ดดิสก์ไดรฟ์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมฮาร์ ดดิสก์ไดรฟ์

12

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี

13

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมเครื�องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื�องกล

14

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมเครื�องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื�องกล

15

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้ า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้ า

16

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
มข.19
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หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ลําดับที�
17

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
วิศวกรรมสิ�งแวดล้ อม

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ�งแวดล้ อม

คณะศิลปกรรมศาสตร์
1

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ดนตรีและการแสดงพื �นเมือง

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรีและการแสดงพื �นเมือง

คณะศึกษาศาสตร์
1

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

2

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาญี�ปนุ่

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาญี�ปนุ่

3

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาไทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาไทย

4

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษให้ผ้ ูมีพื้น�นฐานภาษา
ฐานภาษาอื่น สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
อื�นนอกจากภาษาอั
งกฤษ
ทางการสอนภาษาอังกฤษให้ ผ้ มู พี ื �นฐานภาษาอื�น
นอกจากภาษาอั
งกฤษ
นอกจากภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษให้ผ้ ูมีพื้น�นฐานภาษา
ฐานภาษาอื่น สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
อื�นนอกจากภาษาอั
งกฤษ
ทางการสอนภาษาอังกฤษให้ ผ้ มู พี ื �นฐานภาษาอื�น
นอกจากภาษาอั
งกฤษ
นอกจากภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรร่วมกับ Northen Arizona
University สหรัฐอเมริกา

มข.20
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หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

6

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตรศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตรศึกษา

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ ศกึ ษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ศกึ ษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ศิลปศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศึกษา

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

12

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี

มข.21
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ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

14

ปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ศกึ ษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา

15

ปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ

16

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การออกกําลังกายและการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์ การออกกําลังกายและการกีฬา

17

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

18

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์ ศกึ ษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ ศกึ ษา ทางคณิตศาสตร์

19

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาการศึกษาและการให้ คําปรึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาการศึกษาและการให้ คําปรึกษา

20

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางโสตทัศนศึกษา

21

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรและการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน

22

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

มข.22
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หมายเหตุ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

23

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การวัดและประเมินผลการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา

24

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการศึกษา

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
1

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

การออกแบบอุตสาหกรรม

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางการออกแบบอุตสาหกรรม

2

ปริญญาการวางแผนภาคและเมือง
มหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ ในสาขาวิชาใด
ทางการวางแผนภาคและเมือง
ทางผังเมือง

3

ปริญญาการวางแผนภาคและเมือง
มหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ ในสาขาวิชาใด
ทางการวางแผนภาคและเมือง

4

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต

เทคโนโลยีอาคาร

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีอาคาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเอกคู่
ยาศาสตร์ออนามั
นามัยยสิสิ�ง่งแวดล้
แวดล้ออม-อาชี
ม- วอนา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
วอนามัยและความปลอดภั
ย
มัอาชี
ยและความปลอดภั
ย
ทางวิทยาศาสตร์ อนามัยสิ�งแวดล้ อม
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ทางวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
มข.23
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ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

2

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวสถิติ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางชีวสถิติ

3

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการระบาด

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาการระบาด

4

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

5

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

6

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

2

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การเป็ นผู้ประกอบการและนวัตกรรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเป็ นผู้ประกอบการและนวัตกรรม

3

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการพยาบาล

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการบริหารการพยาบาล

4

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการเภสัชกรรม

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางการจัดการเภสัชกรรม

มข.24
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หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี

เดิมชื�อปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้ าน
สุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้ านสุขภาพ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กีฏวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางกีฏวิทยา

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีวเคมี

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเวชศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางชีวเวชศาสตร์

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมบูรณะ

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมบูรณะ

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมและการ
จัดการโลจิสติกส์

สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ ในสาขาวิชาใด
ทางเทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมและการ
จัดการโลจิสติกส์

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

นิติวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางนิติวิทยาศาสตร์

มข.25
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หมายเหตุ

ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ ทันต
แพทยศาสตร์
เภสัชเภสั
ศาสตร์
ทัแพทยศาสตร์
นตแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์
ชศาสตร์
วิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ สาธารณสุ
สาธารณสุขขศาสตร์
ศาสตร์
สัสัตตวแพทยศาสตร์
วแพทยศาสตร์

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

12

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ

เดิมชื�อปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารพยาธิคลินิก

13

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์การแพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางฟิ สิกส์การแพทย์

หลักสูตรนานาชาติ

14

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วัสดุศาสตร์ และนาโนเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวัสดุศาสตร์ และนาโนเทคโนโลยี

15

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สัตวศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

16

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม

17

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญา

18

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สิ�งแวดล้ อมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสิ�งแวดล้ อมศึกษา

19

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

โภชนศาสตร์ เพื�อสุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางโภชนศาสตร์ เพื�อสุขภาพ

20

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

21

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
มข.26
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หลักสูตรนานาชาติ
เดิมชื�อสาขาวิชาโภชนาการชุมชน

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

22

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การพัฒนาสุขภาพชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการพัฒนาสุขภาพชุมชน

23

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

กีฏวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางกีฏวิทยา

24

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เกษตรเชิงระบบ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรเชิงระบบ

25

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

คณิตศาสตร์ ศกึ ษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ ศกึ ษา

26

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

จุลชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา

27

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวเคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีวเคมี

28

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

29

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการอาหาร

30

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ประสาทวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางประสาทวิทยาศาสตร์
มข.27

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

หมายเหตุ

เปลี�ยนแปลงการรับรองตาม ว41/53
จากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
เป็ นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

31

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

พืชสวน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชสวน

32

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ

33

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชศาสตร์สงั คมและการบริหาร

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชศาสตร์สงั คมและการบริหาร

34

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วัสดุศาสตร์ และนาโนเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวัสดุศาสตร์ และนาโนเทคโนโลยี

35

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์

36

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์

37

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม

38

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

39

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ ศกึ ษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา
มข.28
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หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

40

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

41

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สังคมวิทยา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา

42

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สัตวศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

43

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

44

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สารสนเทศศึกษา

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศศึกษา

วิทยาลัยการปกครองท้ องถิ�น
1

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

2

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

การจัดการงานช่างและผังเมือง

การจั
ดการ ในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาไม่
กําหนดไว้
ทางการจัดการงานช่างและผังเมือง

มข.29
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

หมายเหตุ

เป็ นหลักสูตรตามโครงสร้ างร่วมของ
คณะแพทย์ศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันตแพทย์
คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทย์

ลําดับที�
3

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
การปกครองท้ องถิ�น

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการปกครองท้ องถิ�น

วิทยาลัยนานาชาติ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ธุรกิจระดับโลก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระดับโลก

หลักสูตรนานาชาติ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีมลั ติมีเดียและแอนิเมชัน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีมลั ติมีเดียและแอนิเมชั�น

หลักสูตรนานาชาติ

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

กิจการระหว่างประเทศ

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางกิจการระหว่างประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

มข.30
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีคณะวิชาทั ้งหมด 22 คณะ คือ คณะการสือ่ สารมวลชน คณะเกษตรศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยศิลปะ สือ่ และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจยั เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
าหนดอั
อนตามคุณทยาลั
วุฒิใยนระดั
บต่าง มีๆดของมหาวิ
ทยาลัยเชียงใหม่ มีดงั นี ้
คุการก
ณวุฒ
ิในระดัตบราเงิ
ต่างนๆเดืของมหาวิ
เชียงใหม่
ังนี้
1. ประกาศนียบัตรพนักงานห้ องปฏิบตั ิการชันสูตรโรค หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ตอ่ จากมัธยมศึกษาตอนต้ น
2. ประกาศนียบัตรพนักงานเวชกรรมฟื น้ ฟู หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ประกาศนียบัตรพนักงานเซลวิทยา หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
5. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
6. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี )
7. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี )
8. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (5 ปี )
9. ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
10. ปริ ญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (สาหรับผู้สาเร็ จการศึกษาปี การศึกษา 2535 เป็ นต้ นไป) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
11. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
12. ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
13. ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สาหรับผู้สาเร็ จการศึกษาปี การศึกษา 2544 เป็ นต้ นไป) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
14. ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
15. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ประสบการณ์ 1 ปี

มช.1

16. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ +ประสบการณ์ 1 ปี
17. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
18. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ +ประสบการณ์ 1 ปี
19. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
20. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
21. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้หลายพื ้นฐาน
22. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟั น หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก ท.บ.
23. ปริญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริ ญญาโท หรือ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี

มช.2

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

คณะการสื่อสารมวลชน
1

ปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การสือ่ สารมวลชน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการสือ่ สารมวลชน

2

ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การสือ่ สารศึกษา

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการสือ่ สารศึกษา

คณะเกษตรศาสตร์
1

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร

2

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรศาสตร์

3

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ส่งเสริ มการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางส่งเสริมการเกษตร

4

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ทางเกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์ เชิงระบบ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรศาสตร์ เชิงระบบ

5

ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ส่งเสริ มการเกษตรและพัฒนาชนบท

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท

หลักสูตรนานาชาติ�

คณะทันตแพทยศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

ทันตกรรมบูรณะ

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมบูรณะ ทางทันตแพทยศาสตร์

มช.3

1 ปี ต่อจาก ท.บ.+ใบประกอบฯ+ประสบการณ์ 1 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

2

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ ง
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

ทันตแพทยศาสตร์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตแพทยศาสตร์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

หมายเหตุ
1 ปี ตอ่ จาก ท.บ.+ใบประกอบฯ+ประสบการณ์ 1 ปี

คณะเทคนิคการแพทย์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กิจกรรมบาบัด

สาขาวิชากายภาพบาบัด
ทางกิจกรรมบาบัด ทางอาชีวบาบัด

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การเคลือ่ นไหวและ
การออกกาลังกาย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์ การเคลือ่ นไหวและการออกกาลังกาย

3

ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์

คณะบริ หารธุรกิจ
1

ปริ ญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการบัญชี

คณะพยาบาลศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ช่วยพยาบาล

2

ปริ ญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

มช.4

หลักสูตรนานาชาติ�

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

3

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

4

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา เชียงใหม่
นครลาปาง สถาบันสมทบ

5

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการพยาบาล

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการบริหารการพยาบาล

หลักสูตรนานาชาติ

6

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การผดุงครรภ์ขนั ้ สูง

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการผดุงครรภ์ขนั ้ สูง

7

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลชุมชน

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลชุมชน

8

ปริ ญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลเวชปฏิบตั ิชมุ ชน

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลเวชปฏิบตั ิชมุ ชน

9

ปริ ญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

พยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
1

ปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

แพทยศาสตร์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

2

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ งทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

กุมารเวชศาสตร์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์

มช.5

หลักสูตร 3 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบ�

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

3

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ งทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

จักษุวิทยา

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจักษุวิทยา

หลักสูตร 3 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบ�

4

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ งทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

จิตเวชศาสตร์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจิตเวชศาสตร์

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบ�

5

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ งทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

นิติเวชศาสตร์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางนิติเวชศาสตร์

หลักสูตร 3 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบ�

6

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ งทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

พยาธิวิทยากายวิภาค

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยากายวิภาค

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบ�

7

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ งทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

รังสีวิทยา

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางรังสีวิทยา

หลักสูตร 3 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบ�

8

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ งทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

วิสญ
ั ญีวิทยา

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางวิสญ
ั ญีวิทยา

หลักสูตร 3 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบ�

9

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ งทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

เวชศาสตร์ ครอบครัว

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ครอบครัว

หลักสูตร 2 ปีปี ต่อจากประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก+ใบประกอบ
+ ใบประกอบ
หรือ หลักสูตร 2 ปีปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบ

10

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ งทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบ�

11

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ งทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

ศัลยศาสตร์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์

หลักสูตร 3 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบ�

มช.6

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

12

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ งทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

สูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา

หลักสูตร 3 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบ�

13

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ งทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

โสต ศอ นาสิกวิทยา

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางโสต ศอ นาสิกวิทยา

หลักสูตร 3 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบ�

14

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ งทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

ออร์ โธปิ ดิกส์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางออร์ โธปิ ดิกส์

หลักสูตร 3 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบ�

15

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ งทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

อายุรศาสตร์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบ�

16

ประกาศนียบัตรบั
รบัณฑิฑิตตชัชัน้ นสู
้ สูงงทาง
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
คลินิก
การแพทย์
คลิกนารแพทย์
ิก

พยาธิวิทยาคลินิก

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยาคลินิก

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบ�

17

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา
ทางชีววิทยา

ยาศาสตรมหาบั
ณฑิต ณฑิต
เดิมชืวิ่อทปริ
ญญาวิทยาศาสตรมหาบั
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้น้นฐาน
ฐาน
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2535

18

ปริ ญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

19

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวเคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีวเคมี

20

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชวิทยา

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวิทยา

21

ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สรีรวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางสรีรวิทยา

มช.7

รับหลายพื ้นฐาน�

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

คณะเภสัชศาสตร์
1

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

บริบาลเภสัชกรรม

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางบริ บาลเภสัชกรรม

หลักสูตร 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(หลักสูตร พ.ศ.2547)

2

ปริ ญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

หลักสูตร 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(หลักสูตร พ.ศ.2553)

3

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการเภสัชกรรม

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางการจัดการเภสัชกรรม

4

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชกรรมคลินิก

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชกรรมคลินิก

5

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรเภสัชกรรม

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
์ ชกรรม ทางวิทยาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตรเภสั

เดิมชื่อปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
สาขาเทคโนโลยี
เภสัชกรรม
เทคโนโลยีเภสัชกรรม�

6

ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชศาสตร์

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

คณะมนุษยศาสตร์
1

ปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การท่องเทีย่ วและการโรงแรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการท่องเทีย่ วและการโรงแรม

2

ปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

3

ปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

มช.8

ลาดับที่
4

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
1

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริ หาร

2

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

การระหว่างประเทศ

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการระหว่างประเทศ

คณะวิจิตรศิลป์
1

ปริญญาศิลปบัณฑิต

สือ่ ศิลปะและการออกแบบสือ่

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางสือ่ ศิลปะและการออกแบบสือ่

2

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การออกแบบสือ่

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางการออกแบบสือ่

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี

3

ปริ ญญาศิลปมหาบัณฑิต

จิตรกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางจิตรกรรม

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์ ประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ประยุกต์ ทางคณิตศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

แอนนิเมชัน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางแอนนิเมชัน

มช.9

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

3

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการความรู้

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการความรู้

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การใช้ ทดี่ ินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน

สาขาวิชาวิทยาการสิง่ แวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการใช้ ทดี่ ินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยัง่ ยืน

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีอตุ สาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมีอตุ สาหกรรม ทางเคมี

8

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยาประยุกต์ ทางจุลชีววิทยา

9

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางธรณีฟิสิกส์ประยุกต์
ทางฟิ สิกส์

หลักสูตรนานาชาติ�

10

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ธรณีศาสตร์ ปิโตรเลียม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางธรณีศาสตร์ ปิโตรเลียม

หลักสูตรนานาชาติ�

มช.10

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

11

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์

12

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

13

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี

หลักสูตรนานาชาติ�

14

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี

เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต

15

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

จุลชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา

16

ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ชีววิทยาชาติพนั ธุ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางความหลากหลายทางชีวภาพและ
ชีววิทยาชาติพนั ธุ์

17

ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

จุลชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยาประยุกต์
ทางจุลชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเกษตร

มช.11

เดิมชืคณะสั
งคมศาสตร์
่อคณะสั
งคมศาสตร์

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่ องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่ องกล

3

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมซอฟแวร์

4

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเกษตร

5

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

6

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมชีวการแพทย์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์

7

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมและการบริ หารการก่อสร้ าง

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้ าง

8

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อปุ ทาน

9

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

10

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

มช.12

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ�

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

12
11

ญาวิศชวกรรมศาสตรดุ
ั ฑิต
ปริ ญญาปรั
ญาดุษฎีบณ
ั ฑิษตฎีบณ

วกรรมพลั
งงาน
วิศวกรรมชี
วการแพทย์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วกรรมพลั
งงาน
ทางวิศวกรรมชี
วการแพทย์

13
12

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมโยธา

14
13

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมสิง่ แวดล้ อม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิศวกรรมโยธา
ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิง่ แวดล้ อม

12

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมพลังงาน

13

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมโยธา

14

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมสิง่ แวดล้ อม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมพลังงาน

มช.13

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิง่ แวดล้ อม

มช.13

แพทยศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ , เทคนิคการแพทย์,
เภสัชศาสตร์ , ทันตแพทย์, เกษตรศาสตร์ ,
อุตสาหกรรมเกษตร, สัตวแพทย์,
บัณฑิตวิทยาลัย)�
หมายเหตุ
�
สาหรับผู้ทมี่ ีพื ้นความรู้ ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต
สาหรับผู้ทมี่ ีพื ้นความรู้ ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือ แพทยศาสตรบัณฑิต
โดยความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ,
แพทยศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ , เทคนิคการแพทย์,
เภสัชศาสตร์ , ทันตแพทย์, เกษตรศาสตร์ ,
อุตสาหกรรมเกษตร, สัตวแพทย์,
บัณฑิตวิทยาลัย)�
�

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

คณะศึกษาศาสตร์
1

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย�
เดิมชื่อปริ ญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อนุบาลศึกษา

2

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริ ญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบริ หารธุรกิจ

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปี ตอ่ จากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริ ญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาฝรั่งเศส

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ศิลปศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศึกษา

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษาและการส่งเสริ มสุขภาพ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษาและการส่งเสริ มสุขภาพ

เดิมชื่อ สาขาวิชาสุขศึกษา�
หลักสูตร 5 ปี ตอ่ จากมัธยมศึกษาตอนปลาย�

8

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

วิจยั และสถิติการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิจยั และสถิติการศึกษา

9

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษาพิเศษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิเศษ

มช.14

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

10

ปริ ญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การวิจยั และพัฒนาการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวิจยั และพัฒนาการศึกษา

11

ปริ ญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

หลักสูตรและการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน

หมายเหตุ

คณะเศรษฐศาสตร์
1

ปริ ญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2

ปริ ญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3

ปริ ญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
1

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การจัดการงานช่างและผังเมือง

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการงานช่างและผังเมือง

2

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถาปั ตยกรรม

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรม

3

ปริ ญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สถาปั ตยกรรม

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรม

มช.15

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

คณะสังคมศาสตร์
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ไทยศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางไทยศึกษา

2

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการสาธารณภัย

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการสาธารณภัย

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ภูมิสารสนเทศ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิสารสนเทศ

5

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศาสตร์ สขุ ภาพ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์ สขุ ภาพ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การใช้ ทดี่ ินและการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน

สาขาวิชาวิทยาการสิง่ แวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการใช้ ทดี่ ินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยัง่ ยืน

�

7

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สังคมศาสตร์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ�

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ ร่วมกับกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

คณะสัตวแพทยศาสตร์
1

ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

สัตวแพทยศาสตร์

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

มช.16

หลักสูตร 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย�

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การสัตวแพทย์

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การสัตวแพทย์

หลักสูตรนานาชาติ�
รับผู้สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต �

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สัตวแพทย์สาธารณสุข

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
ทางสัตวแพทย์สาธารณสุข

หลักสูตรนานาชาติ

4

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ การสัตวแพทย์

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การสัตวแพทย์

หลักสูตรนานาชาติ �

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
ทางอุตสาหกรรมเกษตร

2

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล

3

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมกระบวนการอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
ทางการอาหาร

มช.17

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ทางคอมพิวเตอร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ทางคอมพิวเตอร์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

แอนนิเมชัน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์
ทางแอนนิเมชัน

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ บรู ณาการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์ บรู ณาการ

2

ปริ ญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

3

ปริ ญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

มช.18

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

4

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

5

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

6

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลอาชีวอนามัย

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลอาชีวอนามัย

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การเกษตรยัง่ ยืนและการจัดการลุม่ น ้าแบบ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
บูรณาการ
ทางการเกษตรยัง่ ยืนและการจัดการลุม่ น ้าแบบ
บูรณาการ

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการอุตสาหกรรม

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเกษตร

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางการสอนชีววิทยา ทางชีววิทยา

เดิมอยูค่ ณะวิทยาศาสตร์

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนฟิ สิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางการสอนฟิ สิกส์ ทางฟิ สิกส์

เดิมอยูค่ ณะวิทยาศาสตร์

12

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

เดิมอยูค่ ณะวิทยาศาสตร์

มช.19

เดิมอยูค่ ณะพยาบาลศาสตร์

เดิมอยูค่ ณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรนานาชาติ�

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

13

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีวเคมี ทางเคมี

14

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวสารสนเทศศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีวสารสนเทศศาสตร์

15

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ธุรกิจเกษตร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจเกษตร

16

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

นิติวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางนิติวิทยาศาสตร์

17

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พิษวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางพิษวิทยา

เดิมอยูค่ ณะแพทยศาสตร์

18

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์

เดิมอยูค่ ณะวิทยาศาสตร์

19

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ บรู ณาการ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ บรู ณาการ

20

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ รังสีการแพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ รังสีการแพทย์

มช.20

เดิมอยูค่ ณะแพทยศาสตร์
เปลีย่ นแปลงผลการรับรองตาม ว 41/53 จาก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ เป็ นสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

21

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร

เดิมอยูค่ ณะเกษตรศาสตร์

22

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ สตั วแพทย์

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ สตั วแพทย์

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก สพ.บ.

23

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ เกษตร

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร

เดิมอยูค่ ณะเกษตรศาสตร์

24

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

เดิมอยูค่ ณะวิศวกรรมศาสตร์

25

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

เดิมอยูค่ ณะวิศวกรรมศาสตร์

26

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

ทัศนศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางทัศนศิลป์

27

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม

28

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ทางสังคมวิทยา ทางพัฒนาสังคม
ทางพัฒนาชุมชน

มช.21

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

29

ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ชาติพนั ธุ์สมั พันธ์และการพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางชาติพนั ธุ์สมั พันธ์และการพัฒนา

30

ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สารสนเทศศึกษา

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศศึกษา
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางสารนิเทศศาสตร์

31

ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สือ่ ศิลปะและการออกแบบสือ่

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางสือ่ ศิลปะและการออกแบบสือ่

32

ปริ ญญาบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ

33

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เคมีอตุ สาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมีอตุ สาหกรรม ทางเคมี

34

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวเคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีวเคมี ทางเคมี

หลักสูตรนานาชาติ�

35

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทันตแพทยศาสตร์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

รับผู้จบ ท.บ.�

36

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ฟิ สิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์

37

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ฟิ สิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ประยุกต์ ทางฟิ สิกส์

มช.22

เดิมชื่อ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศ
ทศศาสตร์�
ศาสตร์

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

38

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ นาโนและเทคโนโลยีนาโน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ นาโนและเทคโนโลยีนาโน

39

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

41

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เวชศาสตร์ ชมุ ชน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางเวชศาสตร์ ชมุ ชน

42

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เศรษฐกิจพอเพียง

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐกิจพอเพียง

43

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

กายวิภาคศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางกายวิภาคศาสตร์

44

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การจัดการความรู้

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการความรู้

45

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เกษตรศาสตร์ เชิงระบบ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรศาสตร์ เชิงระบบ

46

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

47

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ปฐพีศาสตร์ และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางปฐพีศาสตร์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

มช.23

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ�

หลักสูตรนานาชาติ�

เดิมอยูค่ ณะวิทยาศาสตร์

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

48

ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

พืชสวน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชสวน

49

ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ระบาดวิทยาคลินิก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางระบาดวิทยาคลินิก

50

ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

โรคพืช

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโรคพืช

51

ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

52

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ สตั วแพทย์

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ สตั วแพทย์

53

ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สัตวศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

หมายเหตุ
เดิมอยูค่ ณะเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
1

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

มช.24

หลักสูตรนานาชาติ

5. มหาวิทยาลัยทักษิณ

5.มหาวิทยาลัยทักษิณ
มีคณะวิชาทั �งหมด 10 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน คณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะสถาบันทักษิณคดีศกึ ษา วิทยาลัยการจัดการเพือ� การพัฒนา

การรับรองคุณการรั
วุฒิใบนระดั
ของมหาวิ
ยทักษิณทยาลั
มีดังยนีทั้ กษิณ มีดงั นี �
รองคุบณต่าวุงฒๆใิ นระดั
บต่างทๆยาลั
ของมหาวิ
1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้ อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้ อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้ อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี )
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน หลักสูตรไม่น้ อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี )
5. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้ อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี )
5. ปริญญาเอก หลักสูตรไม่น้ อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริญญาโท
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ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการเกษตร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยัง� ยืน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการจัดการทรัพยากรเกษตรอย่างยัง� ยืน

คณะนิตศิ าสตร์
1

ปริญญานิตศิ าสตรบัณฑิต

นิ ตศิ าสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
1

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การปกครองท้องถิน�

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการปกครองท้องถิน�
มท.2
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ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญี�ปนุ่

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญี�ปนุ่

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสนเทศศึกษา

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศศึกษา

6

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการจัดการ

7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร ทางรัฐประศาสนศาสตร์

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ทางพลศึกษา

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
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เดิมชื�อสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สุขศาสตร์อตุ สาหกรรมและความปลอดภัย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการระบบสุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการจัดการระบบสุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีอตุ สาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมีอุตสาหกรรม ทางเคมี

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์ประยุกต์ -พลังงาน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ ทางฟิ สิกส์ประยุกต์พลังงาน

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ�งแวดล้อม ทางวิทยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
มท.4

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

หมายเหตุ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีประยุกต์

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิ สิกส์

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

2

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะศิลปกรรมศาสตร์
1

ปริญญาดุรยิ างคศาสตรบัณฑิต

ดุริยางคศาสตร์สากล

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางคศาสตร์สากล ทางการดนตรี

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดุริยางคศาสตร์ไทย

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางคศาสตร์ไทย
ทางการดนตรี

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปะการแสดง

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศลิ ป์
ทางศิลปะการแสดง

คณะศึกษาศาสตร์
1

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา
มท.5
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2

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์

3

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์

4

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

จิตวิทยาการแนะแนว

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาการแนะแนว

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ภาษาไทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
คณะศึกษาศาสตร์รว่ มกับ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ -เคมี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ -เคมี ทางเคมี

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ -เคมี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ -เคมี ทางเคมี

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์
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11

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ -ชีววิทยา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ -ชีววิทยา ทางชีววิทยา

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์

12

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ -ฟิ สิกส์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ -ฟิ สิกส์ ทางฟิ สิกส์

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์

13

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

14

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

15

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การวิจยั และประเมิน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวิจัยและประเมิน

17

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การศึกษาเพือ� พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาเพือ� พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

18

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

เคมี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเคมี

19

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

เทคโนโลยีและสือ� สารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีและสื�อสารการศึกษา
ทางโสตทัศนศึกษา
มท.7
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ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

20

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

21

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

หลักสูตรและการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน

22

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาการให้คําปรึกษา

สาขาวิ
ชา(ไม่รใะบุ
สาขาวิชชาใด
า)
ไม่กำ�หนดไว้
นสาขาวิ
ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาการให้คําปรึกษา

23

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ภาวะผู้นําทางการบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาวะผู้นําทางการบริหารการศึกษา

หมายเหตุ

คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการค้ าปลีก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการการค้ าปลีก

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลักสูตรต่อเนื�อง 2 ปี

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

หลักสูตรต่อเนื�อง 2 ปี

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การประกอบการและการจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ
ทางการประกอบการและการจัดการ
มท.8
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ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

6

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการบัญชี

7

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

8

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจ

คณะสถาบันทักษิณคดีศกึ ษา
1

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วัฒนธรรมศึกษา

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางวัฒนธรรมศึกษา

วิทยาลัยการจัดการเพื�อการพัฒนา
1

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการ ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

2

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การบริหารงานตํารวจและกระบวนการ-ยุตธิ รรม สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุตธิ รรม
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหาร

มท.9
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หมายเหตุ

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
มีคณะวิชาทั �งหมด 12 คณะ คือ คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพลังงานสิ�งแวดล้ อมและวัสดุ
คณะวิทยาลัยสหวิทยาการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
คุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี มีดงั นี �
1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี )
4. ปริญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริญญาโท

มจธ.1
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ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง
สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

หมายเหตุ

1

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมเครื�องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื�องกล

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้ า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้ า

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

เทคนิคการพิมพ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
ทางเทคนิคการพิมพ์

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระบบสหกิจศึกษา

6

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีการศึกษาและสื�อสารมวลชน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการศึกษาและสื�อสารมวลชน

7

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ ในสาขาวิชาใด
ทางเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

8

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางมีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
ทางโสตทัศนศึกษา
มจธ.2
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หลักสูตรร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการพิมพ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
ทางเทคโนโลยีการพิมพ์

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
ทางเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีมีเดีย

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีมีเดีย

12

ปริญญาศิลปบัณฑิต

มีเดียอาตส์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางมีเดียอาตส์

13

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื�อสารมวลชน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื�อสารมวลชน

14

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื�องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื�องกล

15

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

16

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

17

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
ทางเทคโนโลยีการพิมพ์

เทคโนโลยีการพิมพ์

มจธ.3
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หมายเหตุ

เดิมชื�อสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์

ลําดับที�
18

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก
นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี

หมายเหตุ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางนวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี

คณะทรั พยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ

หลักสูตรนานาชาติ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางชีววิทยา

หลักสูตรนานาชาติ

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรชีวภาพ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการจัดการทรัพยากรชีวภาพ

เปลี�ยนแปลงการรับรองตาม ว41/53 จาก
สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์

4

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรชีวภาพ

สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการจัดการทรัพยากรชีวภาพ

5

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี�ยว

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี�ยว

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
มจธ.4
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หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

หมายเหตุ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ

ร่วมกับคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

เดิมชื�อสาขาวิชาธุรกิจกรรมอิเล็กทรอนิกส์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมซอฟแวร์

7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

8

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

คณะพลังงานสิ�งแวดล้ อมและวัสดุ
1

ปริญญาปรัชญามหาบัณฑิต

เทคโนโลยีพลังงาน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีพลังงาน

หลักสูตรนานาชาติ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการพลังงาน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางการจัดการพลังงาน

เดิมชื�อสาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการพลังงาน

มจธ.5
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ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีพลังงาน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีพลังงาน

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสิ�งแวดล้ อม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ�งแวดล้ อม
ทางเทคโนโลยีสิ�งแวดล้ อม ทางสิ�งแวดล้ อม

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีอณ
ุ หภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีอณ
ุ หภาพ

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการพลังงาน

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการจัดการพลังงาน

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีพลังงาน

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีพลังงาน

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสิ�งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสิ�งแวดล้ อม ทางสิ�งแวดล้ อม

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีอณ
ุ หภาพ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีอณ
ุ หภาพ

11

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีวสั ดุ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีวสั ดุ
มจธ.6
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หมายเหตุ

เดิมชื�อสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ พลังงาน

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

12

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีอณ
ุ หภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีอณ
ุ หภาพ

13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ

หมายเหตุ
เปลี�ยนแปลงการรับรองตาม ว41/53 จาก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ เป็ น
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ

คณะวิทยาลัยสหวิทยาการ
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

3

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา ทางชีววิทยา

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ ทางฟิ สกิ ส์ประยุกต์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
มจธ.7
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หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประยุกต์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประยุกต์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประยุกต์-มัลติมีเดีย

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประยุกต์-มัลติมีเดีย

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ ทางสถิติประยุกต์

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี ทางเคมี

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนคณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ ทางการสอนคณิตศาสตร์

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเคมี ทางเคมีศึกษา
มจธ.8
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หมายเหตุ

รับผู้สาํ เร็จปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
และครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

หมายเหตุ

12

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีอตุ สาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมีอตุ สาหกรรม

13

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟิ สิกส์ศึกษา ทางฟิ สกิ ส์

14

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

คณิตศาสตร์ ประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ ประยุกต์

15

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี

16

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ฟิ สิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สกิ ส์

17

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ

18

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ

หลักสูตรนานาชาติ

19

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

หลักสูตรนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี ทางเคมี
มจธ.9
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หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

หมายเหตุ

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื�องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
และสิ�งแวดล้ อม)
ทางวิศวกรรมเครื�องกล

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้ า (ระบบไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
กําลัง และพลังงาน)
ทางวิศวกรรมไฟฟ้ า

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้ าสื�อสารและอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้ าสื�อสารและอิเล็กทรอนิกส์

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้ าสื�อสารและอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้ าสื�อสารและอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรนานาชาติ

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสิ�งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ�งแวดล้ อม ทางสิ�งแวดล้ อม

หลักสูตรนานาชาติ

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอัตโนมัติ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอัตโนมัติ

หลักสูตรนานาชาติ

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

หลักสูตรนานาชาติ

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมชีวภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางวิศวกรรมชีวภาพ

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ

มจธ.10
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หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

หมายเหตุ

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ละนวัตตกรรม
กรรมการ
เทคโนโลยีการขึ้น�นรูรูปปวัวัสสดุดุแและนวั
การผลิ
ผลิต ต

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการขึ �นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีวสั ดุ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีวสั ดุ ทางวัสดุศาสตร์

13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

14

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วาริชวิศวกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวาริชวิศวกรรม

15

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมกระบวนการขึ �นรูปพอลิเมอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมกระบวนการขึนรู
� ปพอลิเมอร์

หลักสูตรนานาชาติ

16

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

หลักสูตรนานาชาติ

17

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมคุณภาพ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคุณภาพ

18

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมชีวภาพ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมชีวภาพ

19

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้ าและสารสนเทศ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้ า
ทางวิศวกรรมไฟฟ้ าและสารสนเทศ
มจธ.11
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ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

หมายเหตุ

20

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้ าและสารสนเทศ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้ า
ทางวิศวกรรมไฟฟ้ าและสารสนเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

21

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมยานยนต์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยานยนต์

หลักสูตรนานาชาติ

22

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้ าง

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้ าง

23

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

24

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีการขึ �นรูปวัสดุและนวัตกรรมการ
ผลิต

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการขึ �นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต

25

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมการผลิตและระบบ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการผลิตและระบบ

26

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมชีวภาพ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมชีวภาพ

27

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

มจธ.12
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เดิมชื�อสาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

28

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมสิ�งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ�งแวดล้ อม ทางสิ�งแวดล้ อม

29

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต

30

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ

หมายเหตุ

เดิมชื�อสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและระบบ

คณะศิลปศาสตร์
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาศาสตร์ ประยุกต์ด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
หลักสูตรนานาชาติ
ทางภาษาศาสตร์ ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ เดิมชื�อสาขาวิชาภาษาศาสตร์ ประยุกต์ด้าน
การสอนภาษาอังกฤษแบบพึ�งตนเอง

2

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษเพื�อการสื�อสารในวิชาชีพและ
นานาชาติ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษเพื�อการสื�อสารในวิชาชีพและ
นานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

3

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ภาษาศาสตร์ ประยุกต์

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์ ประยุกต์

หลักสูตรนานาชาติ

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ
1

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

การออกแบบอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางการออกแบบอุตสาหกรรม
มจธ.13
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หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

หมายเหตุ

2

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ออกแบบนิเทศศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบนิเทศศิลป์

หลักสูตรนานาชาติ

3

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

การออกแบบอุตสาหกรรม

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางการออกแบบอุตสาหกรรม

หลักสูตรนานาชาติ
เดิมชื�อสาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

4

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปั ตยกรรม

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรม

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปั ตยกรรมภายใน

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรมภายใน

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การออกแบบโดยเน้ นมนุษย์เป็ นศูนย์กลาง

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางการออกแบบ
ทางการออกแบบโดยเน้ นมนุษย์เป็ นศูนย์กลาง

หลักสูตรนานาชาติ

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การออกแบบและวางแผน

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางการออกแบบและวางแผน

หลักสูตรนานาชาติ

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีอาคาร

สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ ในสาขาวิชาใด
ทางเทคโนโลยีอาคาร

หลักสูตรนานาชาติ
รับหลายพื �นฐาน

9

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

การออกแบบโดยเน้ นมนุษย์เป็ นศูนย์กลาง

สาขาวิชาสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์
ทางการออกแบบ
ทางการออกแบบโดยเน้ นมนุษย์เป็ นศูนย์กลาง

หลักสูตรนานาชาติ
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10

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

การออกแบบและวางแผน

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางการออกแบบและวางแผน

หลักสูตรนานาชาติ

11

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การออกแบบและวางแผน

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางการออกแบบและวางแผน

หลักสูตรนานาชาติ

12

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีอาคาร

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีอาคาร

หลักสูตรนานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการสําหรับการเป็ นผู้ประกอบการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการสําหรับการเป็ นผู้ประกอบการ

2

ปริญญาปรัชญามหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสิ�งแวดล้ อม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ�งแวดล้ อม
ทางเทคโนโลยีสิ�งแวดล้ อม ทางสิ�งแวดล้ อม

หลักสูตรนานาชาติ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีพลังงาน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีพลังงาน

หลักสูตรนานาชาติ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน

หลักสูตรนานาชาติ

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีและการจัดการสิ�งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางเทคโนโลยีและการจัดการสิ�งแวดล้ อม

หลักสูตรนานาชาติ
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6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสิ�งแวดล้ อม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ�งแวดล้ อม
ทางเทคโนโลยีสิ�งแวดล้ อม ทางสิ�งแวดล้ อม

หลักสูตรนานาชาติ

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน

หลักสูตรนานาชาติ

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีและการจัดการสิ�งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีและการจัดการสิ�งแวดล้ อม

หลักสูตรนานาชาติ

9

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีพลังงาน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีพลังงาน

หลักสูตรนานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมสานพลังงานและ
สิ�งแวดล้ อม

10

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีสิ�งแวดล้ อม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ�งแวดล้ อม
ทางเทคโนโลยีสิ�งแวดล้ อม

หลักสูตรนานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
1

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการสําหรับการเป็ นผู้ประกอบการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการสําหรับการเป็ นผู้ประกอบการ

2

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการธุรกิจโทรคมนาคม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจโทรคมนาคม

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการโลจิสติกส์

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการโลจิสติกส์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารโครงการ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการบริหารโครงการ

หมายเหตุ

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ ภาคสนาม
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันเชิง สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม
ทางการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน
เชิงอุตสาหกรรม

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

3

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

มจธ.17
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เดิมชื�อปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มีคณะวิชาทั ้งหมด 7 คณะ คือ สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สานักวิชาเทคโนโลยีสงั คม สานักวิชาแพทยศาสตร์ สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ สานักวิชาวิทยาศาสตร์
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันสมทบสถาบันการบินพลเรื อน
การรับรองคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี มีดงั นี ้
1. ปริ ญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี )
3. ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี )
4. ปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
5. ปริ ญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริญญาโท

มทส.1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร
ทางโภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พืชศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

พืชศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์

สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1

ปริญญาการจัดการบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการจัดการ

2

ปริญญาวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3

ปริญญาวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

4

ปริญญาวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

5

ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการจัดการ

6

ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางเทคโนโลยีการจัดการ
มทส.2

เปลีย่ นแปลงผลการรับรองตาม ว41 /53
จากสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เป็ นสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

7

ปริญญาวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

8

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษศึกษา

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษศึกษา ทางภาษาอังกฤษ

9

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ภาษาอังกฤษศึกษา

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษศึกษา ทางภาษาอังกฤษ

10

ปริญญาวิทยาการสารสนเทศดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

สานักวิชาแพทยศาสตร์
1

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

แพทยศาสตร์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การแพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์

สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

พยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางพยาบาลศาสตร์

สานักวิชาวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา ทางพลศึกษา

มทส.3

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเวชศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางชีวเวชศาสตร์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ภูมิสารสนเทศ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิสารสนเทศ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวเวชศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางชีวเวชศาสตร์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ภูมิสารสนเทศ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิสารสนเทศ

สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

แมคคาทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางแมคคาทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
ทางวิศวกรรมเครื่ องกล

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการผลิต

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการผลิต

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเกษตรและอาหาร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
ทางวิศวกรรมโยธา
มทส.4

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมธรณี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมธรณี

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ทางวิศวกรรมเครื่ องกล

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมยานยนต์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยานยนต์ ทางวิศวกรรมเครื่ องกล

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอากาศยาน

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอากาศยาน

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารงานก่อสร้ างและสาธารณูปโภค

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการบริหารงานก่อสร้ างและสาธารณูปโภค

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

แมคคาทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางแมคคาทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
ทางวิศวกรรมเครื่ องกล

13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมการจัดการพลังงาน

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการจัดการพลังงาน
มทส.5

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

14

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมขนส่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมขนส่ง ทางวิศวกรรมโยธา

15

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

16

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโทรคมนาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

17

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

18

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

19

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโลหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโลหการ

20

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

21

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมขนส่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมขนส่ง ทางวิศวกรรมโยธา

22

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มทส.6

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

23

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมโทรคมนาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

24

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมโลหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโลหการ

25

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

หมายเหตุ

สถาบันสมทบสถาบันการบินพลเรื อน
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อิเล็กทรอนิกส์การบิน

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ทางอิเล็กทรอนิกส์การบิน

มทส.7

หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีคณะวิชาทังหมด
้
24 คณะ คือ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี คณะแพทยศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
คณะวารสารศาสตร์ และสือ่ สารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง คณะสหเวชศาสตร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรม วิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์
วิทยาลัยสหวิทยาการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร สถาบันภาษา สานักบัณฑิตอาสาสมัคร
คุณวุาหนดอั
ฒิในระดัตราเงิ
บต่านง เดื
ๆ อของมหาวิ
ธรรมศาสตร์
มีดังนี้ ทยาลัยธรรมศาสตร์ มีดงั นี ้
การก
นตามคุณทวุยาลั
ฒิใยนระดั
บต่าง ๆ ของมหาวิ
1. ประกาศนียบัตรผู้ชว่ ยพยาบาล หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
2. อนุปริ ญญา หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
5. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรื อประกาศนียบัตร หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี )
6. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
7. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก หรื อประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
8. ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี )
9. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี(5 ปี )
10. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน ดังนี ้
10.1 ผู้มีพื ้นความรู้ วท.บ.
10.2 ผู้มีพื ้นความรู้ ภ.บ. (หลักสูตร 5 ปี )
10.3 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ., ท.บ., สพ.บ.(หลักสูตรเดิม)
10.4 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ. + ใบอนุญาตฯ , ท.บ. (หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่)
11. ปริ ญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริญญาโท
มธ.1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

คณะทันตแพทยศาสตร์
1

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพช่องปาก

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพช่องปาก

คณะนิติศาสตร์
1

อนุปริญญา

นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

2

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

3

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

4

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

นิติเศรษฐศาสตร์ การค้ าระหว่างประเทศ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางนิติเศรษฐศาสตร์ การค้ าระหว่างประเทศ

คณะพยาบาลศาสตร์
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลผู้ใหญ่

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลผู้ใหญ่

2

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลเวชปฏิบตั ิครอบครัว

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลเวชปฎิบตั ิครอบครัว

3

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลเวชปฏิบตั ิชมุ ชน

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลเวชปฏิบตั ิชมุ ชน

มธ.2

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรร่วมคณะเศรษฐศาสตร์ และ
คณะนิติศาสตร์

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

4

ปริ ญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

5

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การจัดการบริการสุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการจัดการบริ การสุขภาพ

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ�

คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
1

อนุปริญญา

การเงิน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงิน

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย�

2

อนุปริญญา

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย�

3

อนุปริญญา

การบริหารการปฏิบตั ิการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารการปฏิบตั ิการ

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย�

4

อนุปริญญา

การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย�

5

อนุปริญญา

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย�

6

อนุปริญญา

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย�

มธ.3

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

7

อนุปริญญา

บริ หารธุรกิจระหว่างประเทศ
โลจิสติกส์และการขนส่ง

สาขาวิชาบริหารธุ
ารธุรรกิกิจจ
หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย�
ระหว่าางประเทศ
งประเทศโลจิ
โลจิสสติติกกส์ส์แและ
ละการ
ทางบริหารธุรกิจระหว่
ขนส่ง ง
การขนส่

8

อนุปริญญา

สารสนเทศเพื่อการจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางสารสนเทศเพื่อการจัดการ

9

ปริ ญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ

10

ปริ ญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

11

ปริ ญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ

12

ปริ ญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการบัญชี

13

ปริ ญญาการตลาดมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

14

ปริ ญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการเชิงกลยุทธ์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการเชิงกลยุทธ์

มธ.4

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย�

หลักสูตรควบบัญชีบณ
ั ฑิต และบัญชี
มหาบัณฑิตสาขาวิชาเอกการบัญชีธุรกิจ
แบบบูรณาการ

หลักสูตรนานาชาติ�

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

15

ปริญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

ธุรกิจระหว่างประเทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ�

16

ปริ ญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ผู้ประกอบการสากล

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางผู้ประกอบการสากล

หลักสูตรนานาชาติ�

17

ปริ ญญาบัญชีมหาบัณฑิต

การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ

หลักสูตรควบบัญชีบณ
ั ฑิต และบัญชี
มหาบัณฑิตสาขาวิชาเอกการบัญชีธุรกิจ
แบบบูรณาการ

18

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการบริ การสุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการจัดการบริการสุขภาพ

หลักสูตรนานาชาติ�

19

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริ หารการตลาด

20

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารโลจิสติกส์และการปฏิบตั ิการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริ หารโลจิสติกส์และการปฏิบตั ิการ

21

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

22

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ �

23

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ

มธ.5

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะแพทยศาสตร์
1

ปริ ญญาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บณ
ั ฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

2

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การแพทย์แผนไทยประยุกต์

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

3

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การแพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์

4

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การแพทย์แผนไทยประยุกต์

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

5

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

6

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การแพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์

7

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เวชศาสตร์ ชมุ ชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางเวชศาสตร์ ชมุ ชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว

8

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

9

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ การแพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์

10

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เวชศาสตร์ ชมุ ชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางเวชศาสตร์ ชมุ ชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว
มธ.6

เดิมชื่อวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

รับหลายพื ้นฐาน�

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะรั ฐศาสตร์
1

อนุปริญญา

รัฐศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย�
เป็ นการรับรองในระดับ ป.ตรีและปรับปรุง
หลักสูตรโดยมีเงื่อนไขให้ ได้ รับอนุปริญญา
ด้ วย

2

อนุปริ ญญารัฐศาสตร์

การเมืองและการระหว่างประเทศ

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการเมืองและการระหว่างประเทศ

หลักสูตรควบอนุปริญญารัฐศาสตร์ และ
รัฐศาสตรบัณฑิต�

3

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

การเมืองและการระหว่างประเทศ

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการเมืองและการระหว่างประเทศ

หลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิต และ
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต �
หลักสูตรภาษาอังกฤษ�

4

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชารัฐศาสตร์

5

ปริ ญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

การบริ หารจัดการสาธารณะ

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการบริหารจัดการสาธารณะ

6

ปริ ญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

การบริ หารจัดการสาธารณะ
สาหรับนักบริหาร

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการบริหารจัดการสาธารณะสาหรับ
นักบริ หาร

7

ปริ ญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

การเมืองการปกครองสาหรับนักบริ หาร

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการเมืองการปกครองสาหรับนักบริหาร
มธ.7

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

8

ปริ ญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

การเมืองและการระหว่างประเทศ

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการเมืองและการระหว่างประเทศ

หลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิต และ
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรภาษาอังกฤษ�
�

9

ปริ ญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

10

ปริ ญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชารัฐศาสตร์

11

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

รัฐศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์

คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
1

อนุปริญญา

วารสารศาสตร์ และสือ่ สารมวลชน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางวารสารศาสตร์ และสือ่ สารมวลชน

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาวารสารศาสตรบัณฑิต

สือ่ มวลชนศึกษา

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสือ่ มวลชนศึกษา

หลักสูตรภาษาอังกฤษ�

3

ปริญญาวารสารศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการการสือ่ สารภาครัฐและเอกชน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการจัดการการสือ่ สารภาครัฐและเอกชน

มธ.8

ลาดับที่
4

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริ ญญาวารสารศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
การจัดการการสือ่ สารองค์กร

ผลการรับรอง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการจัดการการสือ่ สารองค์กร

หมายเหตุ
เดิมชื่อปริญญาวารสารศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการสือ่ สารภาครัฐและ
เอกชน

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
1

อนุปริญญา

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย�

2

อนุปริญญา

คณิตศาสตร์ ประยุกต์

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย�

3

อนุปริญญา

เทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ประยุกต์ ทางคณิตศาตร์
ทางคณิ
ศาสตร์
สาขาวิชตาเกษตรศาสตร์

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย�

ทางเทคโนโลยีการเกษตร
4

อนุปริญญา

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

อนุปริญญา

ฟิ สิกส์อีเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์อีเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย�

6

อนุปริญญา

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสงิ่ ทอ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสงิ่ ทอ

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย�

7

อนุปริ ญญา

สถิติ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย�

มธ.9

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

8

อนุปริ ญญาวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ สงิ่ แวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิง่ แวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์ สงิ่ แวดล้ อม

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กายภาพบาบัด

สาขาวิชากายภาพบาบัด

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการเกษตร

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางเทคโนโลยีการจัดการ

หลักสูตรนานาชาติ�

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีพลังงาน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีพลังงาน

หลักสูตรนานาชาติ�

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายัง่ ยืน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายัง่ ยืน

เดิมชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีชนบท�

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เมคคาทรอนิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเมคคาทรอนิกส์

หลักสูตรนานาชาติ�

15

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

มธ.10

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

16

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถาปั ตยกรรม

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรม

17

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการเกษตรอินทรีย์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการจัดการเกษตรอินทรีย์

18

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เกษตรยัง่ ยืน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรยัง่ ยืน

19

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการเกษตร

20

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

21

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหาร

22

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การจัดการสิง่ แวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิง่ แวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการจัดการสิง่ แวดล้ อม

23

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

24

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

มธ.11

หมายเหตุ

เดิมชื่อสาขาวิ
สาขาวิชชาเกษตรยั
าเกษตรยัง่ ่งยืยืนนพ.ศ.2547�
พ.ศ.2547

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

2

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี

ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งนิวเซาท์เวลส์

3

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี

ความร่วมมือมหาวิทยาลัยน๊ อตติ ้งแฮม

4

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี

5

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่ องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่ องกล

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

6

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่ องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่ องกล

ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งนิวเซาท์เวลส์

7

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่ องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่ องกล

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
โปรแกรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยแห่งนิวเซาท์เวลส์

8

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่ องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่ องกล

ความร่วมมือมหาวิทยาลัยน๊ อตติ ้งแฮม

มธ.12

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

9

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งนิวเซาท์เวลส์

10

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ความร่วมมือมหาวิทยาลัยรี ไจน่า

11

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยน็อตติ ้งแฮม

12

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรนานาชาติ�

13

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง

หลักสูตรนานาชาติ

14

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรภาษาอังกฤษ�

15

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งนิวเซาท์เวลส์

16

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

ความร่วมมือมหาวิทยาลัยน๊ อตติ ้งแฮม

17

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้ าง

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้ าง
มธ.13

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

18

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตร์ และการจัดการเชิงธุรกิจ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมศาสตร์ และการจัดการเชิงธุรกิจ

19

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ�

20

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรนานาชาติ

21

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งนิวเซาท์เวลส์

22

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยรี ไจน่า

23

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

ความร่วมมือมหาวิทยาลัยน๊ อตติ ้งแฮม

24

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมทางการแพทย์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมทางการแพทย์

25

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนางานอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนางานอุตสาหกรรม

26

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการจัดการพลังงานและ
สิง่ แวดล้ อม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิง่ แวดล้ อม

มธ.14

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

27

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่ องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่ องกล

28

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

29

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตร์ และการจัดการเชิงธุรกิจ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมศาสตร์ และการจัดการเชิงธุรกิจ

30

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมทางการแพทย์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมทางการแพทย์

31

ั ฑิต
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ

วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

32

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ�

คณะศิลปกรรมศาสตร์
1

อนุปริ ญญา

การละคอน

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางการละคอน ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริ ญญา

ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริ ญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

การละคอน

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางการละคอน
ทางศิลปกรรม
มธ.15

ลาดับที่
4

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริ ญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

หมายเหตุ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

คณะศิลปศาสตร์
1

อนุปริ ญญา

การสือ่ สารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการสือ่ สารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริ ญญา

จิตวิทยา

ไม่กาหนดไว้ ในสาขาวิชาใด
ทางจิตวิทยา

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริ ญญา

ประวัติศาสตร์

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

อนุปริ ญญา

ปรัชญา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญา

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

อนุปริ ญญา

ภาษาญี่ปนุ่

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญี่ปนุ่

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

อนุปริ ญญา

ภาษาฝรั่งเศส

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรั่งเศส

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

อนุปริ ญญา

ภาษาเยอรมัน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมัน

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

อนุปริ ญญา

ภาษารัสเซีย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษารัสเซีย

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มธ.16

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

9

อนุปริ ญญา

รัสเซียศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางรัสเซียศึกษา

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10

อนุปริ ญญาศิลปศาสตร์

การสือ่ สารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการสือ่ สารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11

ปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การสือ่ สารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการสือ่ สารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

12

ปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การสือ่ สารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการสือ่ สารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

13

ปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรั่งเศส

14

ปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อังกฤษ-อเมริ กนั ศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางอังกฤษ-อเมริกนั ศึกษา

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศกึ ษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศกึ ษา

16

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจและการจัดการ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจและการจัดการ

17

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การแปลภาษาอังกฤษและไทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการแปลภาษาอังกฤษและไทย
มธ.17

หลักสูตรนานาชาติ�

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี�

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

18

ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พุทธศาสนศึกษา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางพุทธศาสนศึกษา

19

ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาไทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย

20

ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาและวรรณคดีองั กฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวรรณคดีองั กฤษ

21

ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาศาสตร์ เพื่อการสือ่ สาร

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์ เพื่อการสือ่ สาร

22

ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

วัฒนธรรมจีนศึกษา

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางวัฒนธรรมจีนศึกษา

23

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ภาษาศาสตร์

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์

หมายเหตุ

คณะเศรษฐศาสตร์
1

อนุปริ ญญา

เศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มธ.18

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย�

หลักสูตรภาษาอังกฤษ�

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

4

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

5

ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หมายเหตุ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ�

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
1

ปริญญาการผังเมืองบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ไม่กาหนดไว้ ในสาขาวิชาใด
ทางการผังเมือง

2

ปริญญาภูมิสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางภูมิสถาปั ตยกรรมศาสตร์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถาปั ตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

4

ปริ ญญาสถาปั ตยกรรมภายในบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรมภายใน

5

ปริ ญญาสถาปั ตยกรรมภายในบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรมภายใน

6

ปริ ญญาการผังเมืองมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ไม่กาหนดไว้ ในสาขาวิชาใด
ทางการผังเมือง

มธ.19

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

7

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

สาขาวิชาการจัดการ
ทางนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

8

ปริ ญญาสถาปั ตยกรรมภายในมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรมภายใน

9

ปริ ญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์

10

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สหวิทยาการสภาพแวดล้ อมสรรค์สร้ าง

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวิทยาการสภาพแวดล้ อมสรรค์สร้ าง

คณะสหเวชศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา

3

ปริญญาเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

4

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวเวชศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางชีวเวชศาสตร์

มธ.20

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
1

อนุปริญญา

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

2

ปริ ญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
บัณฑิต

การวิจยั ทางสังคม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการวิจยั ทางสังคม

3

ปริ ญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
บัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

4

ปริ ญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
บัณฑิต

สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

5

ปริ ญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาบัณฑิต

การวิจยั ทางสังคม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการวิจยั ทางสังคม

6

ปริ ญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาบัณฑิต

มานุษยวิทยา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางมานุษยวิทยา

มธ.21

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

7

ปริ ญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาบัณฑิต

8

ปริ ญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต การบริ หารและนโยบายสวัสดิการสังคม

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ทางการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม

9

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางมานุษยวิทยา

สังคมวิทยา

มานุษยวิทยา

หมายเหตุ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา
เปลีย่ นแปลงผลการรับรองตาม ว41/53
เดิมสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรม
ศาสตร์

คณะสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์
1

อนุปริญญา

สังคมสงเคราะห์

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ทางสังคมสงเคราะห์

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

เปลีย่ นแปลงผลการรับรองตาม ว41/53
จากเดิม สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และ
พฤติกรรมศาสตร์

3

ปริญญาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
มหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ

4

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การบริ หารงานยุติธรรม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการบริหารงานยุติธรรม

มธ.22

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

5

ปริ ญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต การบริ หารและนโยบายสวัสดิการสังคม

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ทางการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม

6

ปริ ญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

หมายเหตุ

รับรองก่อนปี 2518 ไม่แยกสาขาวิชา�
เปลีย่ นแปลงผลการรับรองตาม ว41/53 จาก
เดิม สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรม
ศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์
1

อนุปริญญา

สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

3

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

การสาธารณสุขโลก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการสาธารณสุขโลก

4

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรนานาชาติ�

วิทยาลัยนวัตกรรม
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

นวัตกรรมการบริการ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางนวัตกรรมการบริ การ

มธ.23

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

นวัตกรรมการบริ การ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางนวัตกรรมการบริ การ

3

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การบริ หารงานวัฒนธรรม

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางการบริ หารงานวัฒนธรรม

หมายเหตุ

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

จีนศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางจีนศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ�

วิทยาลัยสหวิทยาการ
1

อนุปริ ญญา

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริ ญญา

คณิตศาสตร์ ประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ ประยุกต์

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริ ญญา

เทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

อนุปริ ญญา

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

อนุปริ ญญา

ฟิ สิกส์อิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์อิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มธ.24

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

6

อนุปริญญา

ภูมิศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

อนุปริญญา

วัสดุศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวัสดุศาสตร์

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

อนุปริญญา

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสงิ่ ทอ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสงิ่ ทอ

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9

อนุปริญญา

วิทยาศาสตร์ สงิ่ แวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิง่ แวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์ สงิ่ แวดล้ อม
ทางสิง่ แวดล้ อม

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10

อนุปริ ญญา

สถิติ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11

อนุปริ ญญา

สหวิทยาการสังคมศาสตร์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวิทยาการสังคมศาสตร์

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์อิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ ทางฟิ สิกส์อิเล็กทรอนิกส์

มธ.25

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

14

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วัสดุศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวัสดุศาสตร์

15

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ

16

ปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์

17

ปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สหวิทยาการสังคมศาสตร์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวิทยาการสังคมศาสตร์

18

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารเทคโนโลยี

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการบริ หารเทคโนโลยี

19

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

20

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี

21

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

22

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท

าสังคมศาสตร์แและพฤติ
ละพฤติกกรรมศาสตร์
รรมศาสตร์
สาขาวิชาสั
การพัฒฒนาชนบท
นาชนบท
ทางเทคโนโลยีเพื่อการพั
ทางพั
นาสังคม
ทางพัฒนาชุมชน ทางพัฒ
นาสัฒงคม
มธ.26

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

23

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์

24

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

25

ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สตรี ศกึ ษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสตรี ศกึ ษา

26

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

27

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สถิติ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ

หลักสูตรนานาชาติ

28

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สหวิทยาการ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวิทยาการ

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
1

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การจัดการงานวิศวกรรม

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการงานวิศวกรรม

หลักสูตรนานาชาติ�

2

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การจัดการวิศวกรรม

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการวิศวกรรม

หลักสูตรนานาชาติ�
เดิมชื่อสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ

มธ.27

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

3

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการ ทางเทคโนโลยีการจัดการ

หลักสูตรนานาชาติ

4

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสงิ่ แวดล้ อม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสงิ่ แวดล้ อม

เปลีย่ นแปลงผลการรับรองตาม ว 41/53
จากเดิม สาขาวิชาวิทยาการสิง่ แวดล้ อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
ทางเทคโนโลยีสงิ่ แวดล้ อม
ทางสิง่ แวดล้ อม

5

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ระบบอุปกรณ์และการควบคุม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางระบบอุปกรณ์และการควบคุม

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ระบบอุปกรณ์และการควบคุม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางระบบอุปกรณ์และการควบคุม

หลักสูตรนานาชาติ

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรนานาชาติ

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางวิศวกรรมการจัดการ

หลักสูตรนานาชาติ

มธ.28

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

9

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการสือ่ สาร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการสือ่ สาร

เดิมชื่อปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรนานาชาติ�
รับรองเป็ นทางวิศวกรรมไฟฟ้า ด้ วย�

10

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี

หลักสูตรนานาชาติ

11

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่ องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่ องกล

หลักสูตรนานาชาติ

12

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรนานาชาติ

13

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรนานาชาติ

14

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรนานาชาติ

15

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมระบบสิง่ ก่อสร้ าง

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมระบบสิง่ ก่อสร้ าง

หลักสูตรนานาชาติ

16

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสือ่ สาร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสือ่ สาร

หลักสูตรนานาชาติ

มธ.29

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

17

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรนานาชาติ

18

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี

หลักสูตรนานาชาติ�

19

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีพลังงาน

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีพลังงาน
ทางการพลังงาน

หลักสูตรนานาชาติ�

20

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีวิศวกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรม

หลักสูตรนานาชาติ

21

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารสาหรับ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ระบบฝั งตัว
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารสาหรับ
ระบบฝั งตัว

หลักสูตรนานาชาติ�

22

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อปุ ทาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อปุ ทาน

หลักสูตรนานาชาติ�

23

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี

มธ.30

หลักสูตรนานาชาติ�

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สถาบันภาษา
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพ

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

2

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ�

3

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ�

4

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

สานักบัณฑิตอาสาสมัคร
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

บัณฑิตอาสาสมัคร

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์

2

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ชนบทศึกษาและการพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางชนบทศึกษาและการพัฒนา

มธ.31

หลักสูตรภาษาอังกฤษ�
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี

9. มหาวิทยาลัยนเรศวร

9.มหาวิทยาลัยนเรศวร
มีคณะวิชาทังหมด
�
18 คณะและสถาบันสมทบ คือ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้ อม คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาการและสารสนเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ สํานักวิชาเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ สํานักวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ
สถาบันสมทบวิทยาลัยทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ และพุทธชินราช
การรับรองคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีดงั นี �
1. ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ปริ ญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ปริ ญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี )
5. ปริ ญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
6. ปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
7. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
8. ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี )
9. ปริ ญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต หรื อ ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
10. ปริ ญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริ ญญาโท หรื อ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี
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ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

คณะเกษตรศาสตร์ ทรั พยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้ อม
1

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้ อมทางสิ�งแวดล้ อม

2

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

3

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภูมิสารสนเทศศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์

4

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การเกษตร

5

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร

6

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหารสัตว์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหารสัตว์

7

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )

การจัดการทรัพยากรดิน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการจัดการทรัพยากรดิน

8

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )

พืชสวน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชสวน
มน.2
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หมายเหตุ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

9

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้ อมและและการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพและการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ

10

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

11

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การเกษตร

12

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการ
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร

13

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร

14

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมเกษตร

15

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

16

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ การเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การเกษตร
มน.3
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หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

เดิมชื�อสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

17

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร

18

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร

19

ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้ อม

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

คณะทันตแพทยศาสตร์
1

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยาช่องปาก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางชีววิทยาช่องปาก

2

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตแพทยศาสตร์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

3

ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีววิทยาช่องปาก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางชีววิทยาช่องปาก

รับหลายพื �นฐาน

รับหลายพื �นฐาน

คณะนิติศาสตร์
1

ปริ ญญานิติศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

2

ปริ ญญานิติศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชานิติศาสตร์
มน.4
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หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

คณะพยาบาลศาสตร์
1

ปริ ญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

2

ปริ ญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

3

ปริ ญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลเวชปฏิบตั ิชมุ ชน

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลเวชปฏิบตั ิชมุ ชน

หลักสูตรนานาชาติ

คณะแพทยศาสตร์
1

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

แพทยศาสตรศึกษา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางแพทยศาสตรศึกษา

รับหลายพื �นฐาน

2

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เวชศาสตร์ ครอบครัว

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ครอบครัว

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก พ.บ.

3

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การคลังและการบริ หารหลักประกันสุขภาพ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการคลังและการบริ หารหลักประกันสุขภาพ

หลักสูตรนานาชาติ
รับหลายพื �นฐาน

คณะเภสัชศาสตร์
1

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ เครื� องสําอาง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ เครื� องสําอาง

2

ปริ ญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

บริ บาลเภสัชกรรม

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางบริ บาลเภสัชกรรม

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.

3

ปริ ญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชกรรม

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชกรรม

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
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ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

4

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

5

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ ชีวโมเลกุล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ ชีวโมเลกุล

หลักสูตรนานาชาติ

คณะมนุษยศาสตร์
1

ปริ ญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตรนานาชาติ

2

ปริ ญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการท่องเที�ยว

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการจัดการท่องเที�ยว

หลักสูตรนานาชาติ

3

ปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดุริยางคศาสตร์ สากล

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางการดนตรี ทางดุริยางคศาสตร์ สากล
ทางดุริยางคศิลป์

4

ปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเกาหลี

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเกาหลี

5

ปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

6

ปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญี�ปนุ่

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญี�ปนุ่
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ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

7

ปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

8

ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

คติชนวิทยา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางคติชนวิทยา

9

ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ญี�ปนศึ
ุ่ กษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางญี�ปนศึ
ุ่ กษา

10

ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาไทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย

11

ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาศาสตร์

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์

12

ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

13

ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการดนตรี และนาฏศิลป์

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางวิทยาการดนตรี และนาฏศิลป์ ทางดนตรี

14

ปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

คติชนวิทยา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางคติชนวิทยา

15

ปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ภาษาไทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย

16

ปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ภาษาศาสตร์

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์
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หมายเหตุ

ลําดับที�
17

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
1

ปริ ญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

สารสนเทศเพื�อการสื�อสาร

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศเพื�อการสื�อสาร

2

ปริ ญญารัฐศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชารัฐศาสตร์

3

ปริ ญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

ธุรกิจระหว่างประเทศ

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหว่างประเทศ

4

ปริ ญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

5

ปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

พัฒนาสังคม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาชุมชน ทางพัฒนาสังคม
ทางสังคมวิทยา

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
1

ปริ ญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

การประชาสัมพันธ์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการประชาสัมพันธ์ ทางการสือ� สาร

2

ปริ ญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

การสื�อสารมวลชน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการสื�อสารมวลชน

3

ปริ ญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

สารสนเทศเพื�อการสื�อสาร

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศเพื�อการสื�อสาร
มน.8
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หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

4

ปริ ญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

การเงินการธนาคาร

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการเงินการธนาคาร

5

ปริ ญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจ

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจ

6

ปริ ญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

การท่องเที�ยว

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการท่องเที�ยว

7

ปริ ญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ ธรุ กิจ

8

ปริ ญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

9

ปริ ญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

10

ปริ ญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการบัญชี

11

ปริ ญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการการสื�อสาร

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการจัดการการสื�อสาร

12

ปริ ญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการโลจิสติกส์

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการจัดการโลจิสติกส์

13

ปริ ญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

การสื�อสารการตลาด

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการสื�อสารการตลาด

14

ปริ ญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
มน.9
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หมายเหตุ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

15

ปริ ญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ

16

ปริ ญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

17

ปริ ญญาบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางบริ หารธุรกิจ

18

ปริ ญญาบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

คณะวิทยาศาสตร์
1

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สกิ ส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สกิ ส์

3

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สกิ ส์ ทางฟิ สกิ ส์ประยุกต์

4

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์

5

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ระบบสารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางระบบสารสนเทศ

6

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )

อารักขาพืช

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางอารักขาพืช
มน.10
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เดิมชื�อสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

7

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีอตุ สาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีอตุ สาหกรรม

8

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

9

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พลังงานทดแทน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางพลังงานทดแทน

10

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สกิ ส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สกิ ส์

11

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ สนเทศ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์ สนเทศ

12

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถิติ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ

13

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี

14

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์
1

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การแพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์

2

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา ทางชีววิทยา
มน.11
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หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

3

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การแพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์

4

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การแพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์

5

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สรี รวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางสรี รวิทยา

6

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กายวิภาคศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางกายวิภาคศาสตร์

7

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีวเคมี

8

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

จุลชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา ทางชีววิทยา

9

ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

กายวิภาคศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางกายวิภาคศาสตร์

10

ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวเคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีวเคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี ทางเคมี

2

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
มน.12
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หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

3

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมวัสดุ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมวัสดุ

4

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสิ�งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ�งแวดล้ อม ทางสิง� แวดล้ อม

5

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการโครงสร้ างพื �นฐานและการพัฒนาเมือง

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการจัดการโครงสร้ างพื �นฐานและการพัฒนาเมือง

6

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การบริ หารงานก่อสร้ าง

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการบริ หารงานก่อสร้ าง

7

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมการจัดการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการจัดการ

8

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเครื� องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื� องกล

9

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

10 ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

11

วิศวกรรมการจัดการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการจัดการ

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

มน.13
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หมายเหตุ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

คณะศึกษาศาสตร์
1

ปริ ญญาการศึกษาบัณฑิต

การศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา

2

ปริ ญญาการศึกษาบัณฑิต

การศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา

3

ปริ ญญาการศึกษาบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริ ญญาการศึกษาบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ ศกึ ษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์ ศึกษา ทางคอมพิวเตอร์

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริ ญญาการศึกษาบัณฑิต

ดนตรี ศกึ ษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรี ศกึ ษา ทางดนตรี

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

ปริ ญญาการศึกษาบัณฑิต

เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

ปริ ญญาการศึกษาบัณฑิต

เทคโนโลยีและสื�อสารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีและสื�อสารการศึกษา

8

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

9

ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การบริ หารจัดการกีฬา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริ หารจัดการกีฬา
มน.14

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

เดิมชื�อประกาศนีบตั รบัณฑิตทางการสอน
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

10

ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การวิจยั และประเมินผลการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวิจยั และประเมินผลการศึกษา

11

ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา

12

ปริ ญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีและสื�อสารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางโสตทัศนศึกษา
ทางเทคโนโลยีและสื�อสารการศึกษา

13

ปริ ญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต

หลักสูตรและการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน

14

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา

หมายเหตุ
เดิมชื�อสาขาวิชาการวัดผลการศึกษา
สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนา
สาขาวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
1

ปริ ญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

การจัดการงานช่างและผังเมือง

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการงานช่างและผังเมือง

2

ปริ ญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางการออกแบบ ทางการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์

3

ปริ ญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

การออกแบบสื�อนวัตกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางการออกแบบ ทางการออกแบบสื�อนวัตกรรม
มน.15
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เดิมชื�อปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

4

ปริ ญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ออกแบบทัศนศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบทัศนศิลป์ ทางออกแบบ

5

ปริ ญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์

6

ปริ ญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์

7

ปริ ญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ศิลปะและการออกแบบ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะและการออกแบบ

8

ปริ ญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ศิลปะและการออกแบบ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะและการออกแบบ

คณะสหเวชศาสตร์
1

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเวชศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางชีวเวชศาสตร์

2

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ทางเทคนิคการแพทย์

คณะสังคมศาสตร์
1

ปริ ญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การจัดการการคลัง

สาขาวิชาบริ หารรัฐกิจ
ทางการจัดการการคลัง
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริ หาร

2

ปริ ญญารัฐศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชารัฐศาสตร์
มน.16
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หมายเหตุ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

3

ปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การวิจยั สังคม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการวิจยั สังคม

4

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยา

สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ ในสาขาวิชาใด
ทางจิตวิทยา

5

ปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์

6

ปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

พัฒนาสังคม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาสังคม ทางพัฒนาชุมชน
ทางสังคมวิทยา

7

ปริ ญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการความขัดแย้ ง

สาขาวิชาบริ หารรัฐกิจ
ทางการจัดการความขัดแย้ ง
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริ หาร

8

ปริ ญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

นโยบายสาธารณะ

สาขาวิชาบริ หารรัฐกิจ
ทางนโยบายสาธารณะ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริ หาร

9

ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

10

ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข

มน.17
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หมายเหตุ

เดิมชื�อปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

คณะสาธารณสุขศาสตร์
1

ปริ ญญาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บณ
ั ฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

2

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

แพทย์แผนไทยประยุกต์

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

3

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

4

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

5

ปริ ญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

การจัดการระบบสาธารณสุขและสิ�งแวดล้ อม

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการจัดการระบบสาธารณสุขและสิง� แวดล้ อม

6

ปริ ญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

7

ปริ ญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการบริ การสุขภาพปฐมภูมิ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการจัดการบริ การสุขภาพปฐมภูมิ

8

ปริ ญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

2

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

3

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตและสารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตและสารสนเทศ
มน.18
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หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื�อง 2 ปี

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

4

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พลังงานทดแทน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางพลังงานทดแทน

5

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์ประยุกต์

6

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

7

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ การเกษตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สกิ ส์ ทางฟิ สกิ ส์ประยุกต์
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การเกษตร

8

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ การแพทย์

9

ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมโยธา

10

ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

11

ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

12

ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

พลังงานทดแทน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางพลังงานทดแทน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

มน.19
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หมายเหตุ
เปลีย� นแปลงผลการรับรองตาม ว41/53 จาก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ เป็ น
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ

หลักสูตรนานาชาติ

เปลีย� นแปลงผลการรับรองตาม ว41/53 จาก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ เป็ น
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

วิทยาลัยนานาชาติ
1

ปริ ญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตรนานาชาติ

2

ปริ ญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการท่องเที�ยว

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
ทางการจัดการท่องเที�ยว

หลักสูตรนานาชาติ

3

ปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษเพื�อการสื�อสารธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษเพื�อการสื�อสารธุรกิจ

4

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ�งแวดล้ อมและและการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพและการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ

สํานักวิชาเกษตรศาสตร์ ทรั พยากรธรรมชาติ
1

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การประมง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง

2

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การผลิตพืชอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการผลิตพืชอุตสาหกรรม

มน.20
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หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

สํานักวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
1

ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วัสดุศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวัสดุศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ (สถาบันสมทบ)
1

ปริ ญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

พยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตร์ (สถาบันสมทบ)
1

ปริ ญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ ประชารั กษ์ นครสวรรค์ (สถาบันสมทบ)
1

ปริ ญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช (สถาบันสมทบ)
1

ปริ ญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
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หมายเหตุ

10. มหาวิทยาลัยบูรพา

10.มหาวิทยาลัยบูรพา
มีคณะวิชาทั �งหมด 27 คณะ คือ คณะการจัดการและการท่องเที�ยว คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีทางทะเล คณะพยาบาลศาสตร์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ คณะโลจิสติกส์ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะอัญมณี บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ วิทยาลัยการพาณิชยนาวี วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปั ญญา
และสถาบันสมทบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี จัทรบุรี วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี ขอนแก่น อุบลราชธานี ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี กรมเจ้ าท่า (สถาบันสมทบ)
การรั
บรองคุ
ิในระดั
ของมหาวิ
ทยาลั
รพามีมีดดงั ังนีนี� ้
การรั
บรองคุ
ณณ
วุฒวุฒ
ิในระดั
บต่บาต่งาๆง ๆของมหาวิ
ทยาลั
ยบูยรบูพา

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี )
5. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี )
6. ปริญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริญญาโท
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ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรั บรอง
คณะการจัดการและการท่ องเที�ยว

หมายเหตุ

1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การเงิน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงิน

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ธุรกิจระหว่างประเทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหว่างประเทศ

เดิมชื�อสาขาวิชาการจัดการระหว่างประเทศ

5

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื�อง 2 ปี

6

ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต

การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

7

ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการบัญชี

คณะจิตวิทยา
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยา

สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ ในสาขาวิชาใด
ทางจิตวิทยา
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ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรั บรอง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร

หมายเหตุ

คณะเทคโนโลยีทางทะเล
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีทางทะเล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีทางทะเล ทางวิทยาศาสตร์ ทางทะเล

คณะพยาบาลศาสตร์
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

2

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การผดุงครรภ์ขนสู
ั� ง

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการผดุงครรภ์ขนสู
ั� ง

3

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลเด็ก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลเด็ก
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หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื�อง 2 ปี

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

4

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลเวชปฏิบตั ิครอบครัว

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลเวชปฏิบตั ิครอบครัว

เดิมชื�อสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว

5

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน

6

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

7

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลอาชีวอนามัย

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลอาชีวอนามัย

8

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

9

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

10

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

พยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

11

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

พยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภูมิสารสนเทศศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
มบ.4
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เดิมฃื�อสาขาวิชาภูมิศาสตร์

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีภมู ิศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีภมู ิศาสตร์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ภูมิสารสนเทศศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์

5

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ภูมิสารสนเทศศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์

หมายเหตุ

คณะเภสัชศาสตร์
1

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชศาสตร์

หลักสูตร 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน ทางพัฒนาสังคม
ทางสังคมวิทยา

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
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หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสําหรับบ-ชาว
ภาษาไทยเพื่อ� การสื่อ�อสารสำ�หรั
ชาวต่
างประเทศ
ต่างประเทศ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทยเพื�อการสื�อสารสําหรับชาวต่างประเทศ
ทางภาษาไทย

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรั�งเศสเพื�อการสื�อสาร

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรั�งเศส
ทางภาษาฝรั�งเศสเพื�อการสื�อสาร

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสนเทศศึกษา

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศศึกษา

7

ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สื�อสารการตลาด

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื�อสารการตลาด ทางสื�อสารมวลชน

8

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ไทยศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางไทยศึกษา

9

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์

10

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ไทยศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางไทยศึกษา
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หมายเหตุ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรั บรอง
คณะรั ฐศาสตร์ และนิติศาสตร์

1

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

2

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

3

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การปกครองท้ องถิ�น

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองท้ องถิ�น ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

4

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชารัฐศาสตร์

5

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

6

ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรเพื�อความมัน� คง

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการจัดการทรัพยากรเพื�อความมัน� คง

7

ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารงานยุตธิ รรมและสังคม

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการบริหารงานยุตธิ รรมและสังคม

8

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารทัว� ไป

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหารทั�วไป ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
มบ.7
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หมายเหตุ

(บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสถาบันวิชาการ
ป้ องกันประเทศกองบัญชาการทหารสูงสุด)

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

9

ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ การเมืองและการบริหารจัดการ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ การเมืองและการบริหารจัดการ

11

ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ยุทธศาสตร์ และความมัน� คง

หมายเหตุ

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์ และความมัน� คง

คณะโลจิสติกส์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์

2

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การจัดการโลจิสติกส์

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการโลจิสติกส์

คณะวิทยาการสารสนเทศ
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการเกษตร

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีอาหาร
มบ.8
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หลักสูตรต่อเนื�อง 2 ปี

เดิมชื�อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การอาหาร

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ ทางฟิ สกิ ส์ประยุกต์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา ทางชีววิทยา

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยาประยุกต์ ทางจุลชีววิทยา
ทางชีววิทยา

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สกิ ส์

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถิติ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ

มบ.9
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หมายเหตุ

เดิมชื�อสาขาวิชาจุลชีววิทยา

ลําดับที�

ชื�อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

12

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

13

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วาริชศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวาริชศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ ทางทะเล

คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การออกกําลังกายและการกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์ การออกกําลังกายและการกีฬา
ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา ทางพลศึกษา

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การออกกําลังกายและกีฬาศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางการออกกําลังกายและกีฬาศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา ทางพลศึกษา

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สื�อสารมวลชนทางกีฬา

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื�อสารมวลชนทางกีฬา

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การออกกําลังกายและการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์ การออกกําลังกายและการกีฬา
ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา ทางพลศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์
1

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
มบ.10
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หมายเหตุ

ลําดับที�

ชื�อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการโลจิสติกส์และการค้ าชายแดน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการโลจิสติกส์และการค้ าชายแดน

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการเกษตร

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ ในสาขาวิชาใด
ทางเทคโนโลยี

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการอุตสาหกรรม

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีวิศวกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรม

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี ทางเคมี

มบ.11
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หมายเหตุ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเคมีและสิ�งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมีและสิ�งแวดล้ อม

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเครื�องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื�องกล

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

9

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมเคมีและสิ�งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิศวกรรมเคมีและสิ�งแวดล้ อม

หมายเหตุ

รับหลายพื �นฐาน

คณะศิลปกรรมศาสตร์
1

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

กราฟิ กอาร์ ต และกราฟิ กมีเดีย

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางกราฟิ กอาร์ ต และกราฟิ กมีเดีย

2

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

การออกแบบผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์

3

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

เซรามิกส์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางเซรามิกส์

4

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ดนตรีและการแสดง

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรีและการแสดง
มบ.12
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เดิมชื�อสาขาวิชาภาพพิมพ์

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

5

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม

6

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ทัศนศิลป์ และการออกแบบ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางทัศนศิลป์ และการออกแบบ

7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทัศนศิลป์ และการออกแบบ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางทัศนศิลป์ และการออกแบบ

หมายเหตุ

คณะศึกษาศาสตร์
1

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การสอนคณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การสอนเคมี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนเคมี ทางเคมี

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การสอนชีววิทยา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนชีววิทยา ทางชีววิทยา

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การสอนดุริยางคศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนดุริยางคศึกษา ทางดุริยางศาสตร์

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การสอนนาฏยสังคีต

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนนาฏยสังคีต

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
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7

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การสอนฟิ สกิ ส์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนฟิ สิกส์ ทางฟิ สกิ ส์

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การสอนภาษาจีน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาจีน ทางภาษาจีน

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การสอนภาษาญี�ปนุ่

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาญี�ปนุ่ ทางภาษาญี�ปนุ่

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การสอนภาษาต่างประเทศ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาต่างประเทศ

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การสอนภาษาไทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาไทย ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาอังกฤษ ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนวิทยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตร์ทว�ั ไป

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนวิทยาศาสตร์ทว�ั ไป

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

15

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การสอนศิลปะ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนศิลปะ

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
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16

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

17

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

18

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางโสตทัศนศึกษา

หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื�อง 2 ปี

19

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

เทคโนโลยีทางการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา ทางโสตทัศนศึกษา

หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื�อง 2 ปี

20

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมศึกษา

หลักสูตรต่อเนื�อง 2 ปี

21

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี

22

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี

23

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

24

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การบริหารอาชีวศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารอาชีวศึกษา
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25

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การพัฒนาครุศกึ ษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการพัฒนาครุศกึ ษา

26

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การสอนคณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์

27

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาอังกฤษ ทางภาษาอังกฤษ

28

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนวิทยาศาสตร์

29

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางโสตทัศนศึกษา

เดิมชื�อสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

30

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาการปรึกษา

สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ ในสาขาวิชาใด
ทางจิตวิทยาการปรึกษา ทางจิตวิทยา

เดิมชื�อสาขาวิชาจิตวิทยาการให้ คําปรึกษา

31

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิจัยวัดผลและสถิติการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิจัยวัดผลและสถิติการศึกษา

32

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

33

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนศึกษา
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34

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

35

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต

หลักสูตรและการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน

36

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

37

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การศึกษาและการพัฒนาสังคม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการศึกษาและการพัฒนาสังคม

38

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

จิตวิทยาการปรึกษา

สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ ในสาขาวิชาใด
ทางจิตวิทยาการปรึกษา ทางจิตวิทยา

39

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิจัยวัดผลและสถิติการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิจัยวัดผลและสถิติการศึกษา

คณะสหเวชศาสตร์
1

ปริญญากายภาพบําบัดบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชากายภาพบําบัด

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีวเวชศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางชีวเวชศาสตร์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การแพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
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1

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

การจัดการสุขภาพชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการจัดการสุขภาพชุมชน

2

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ทันตสาธารณสุข

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางทันตสาธารณสุข

3

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

4

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การสร้ างเสริมสุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการสร้ างเสริมสุขภาพ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

7

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

8

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
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คณะอัญมณี
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ธุรกิจอัญมณีและเครื�องประดับ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจอัญมณีและเครื�องประดับ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อัญมณีและเครื�องประดับ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางอัญมณีและเครื�องประดับ

3

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

การออกแบบเครื�องประดับ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางการออกแบบเครื�องประดับ

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์ ศกึ ษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ ศกึ ษา

2

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาไทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย

3

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางโสตทัศนศึกษา

4

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิจัยวัดผลและสถิติการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิจัยวัดผลและสถิติการศึกษา

5

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

มบ.19
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หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
วิทยาลัยการบริ หารรั ฐกิจ

ผลการรั บรอง

1

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การบริหารทัว� ไป

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหารทั�วไป ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

2

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหาร
ทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

3

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารงานท้ องถิ�น

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหารงานท้ องถิ�น ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

4

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

นโยบายสาธารณะ

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหาร
ทางนโยบายสาธารณะ

วิทยาลัยการพาณิชยนาวี
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี
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หมายเหตุ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรั บรอง
วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทย อภัยภูเบศร์

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

แพทย์แผนไทยประยุกต์

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ทางแพทย์แผนไทยประยุกต์

2

ปริญญาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บณ
ั ฑิต แพทย์แผนไทยประยุกต์

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ทางแพทย์แผนไทยประยุกต์

หมายเหตุ

วิทยาลัยนานาชาติ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการท่องเที�ยวและการโรงแรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการการท่องเที�ยวและการโรงแรม

หลักสูตรนานาชาติ

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วาริชศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวาริชศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ ทางทะเล

หลักสูตรนานาชาติ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรนานาชาติ

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ทักษะการติดต่อสื�อสารเพื�อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ ในสาขาวิชาใด
ทางทักษะการติดต่อสื�อสารเพื�อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ
มบ.21
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หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการท่องเที�ยว

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการการท่องเที�ยว

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการโรงแรมและการท่องเที�ยว

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการการโรงแรมและการท่องเที�ยว

เดิมชื่อสาขาวิ
สาขาวิชชาการจั
าการจัดดการการท่
การการท่อองเที
งเที�ย่ยวว
และสาขาวิชชาการจั
และสาขาวิ
าการจัดดการโรงแรม
การโรงแรม

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลักสูตรนานาชาติ

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื�อง 2 ปี

6

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารภาษีอากร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารภาษีอากร

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี

7

ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

8

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การบัญชีบริหาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชีบริหาร

9

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การประกอบการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการประกอบการ

10

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

11

ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการบัญชี
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ลําดับที�

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

12

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การพัฒนาองค์การและการจั
ารและการจัดดการสมรรถนะการสมรรถนะ สาขาวิชาการจัดการ
ของมนุษย์
ทางการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การจัดการโลจิสติกส์

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการโลจิสติกส์

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปั ญญา
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปั ญญา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปั ญญา

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การวัดเทคโนโลยีทางวิทยาการปั ญญา

สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ ในสาขาวิชาใด
ทางการวัดเทคโนโลยีทางวิทยาการปั ญญา

3

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การวัดเทคโนโลยีทางวิทยาการปั ญญา

สาขาวิชาไม่กําหนดไว้ ในสาขาวิชาใด
ทางการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปั ญญา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี ชลบุรี (สถาบันสมทบ)
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี จันทบุรี (สถาบันสมทบ)
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
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หมายเหตุ

ลําดับที�
1

ชื�อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรั บรอง
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี (สถาบันสมทบ)
ทันตสาธารณสุข

หมายเหตุ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางทันตสาธารณสุข

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่ น (สถาบันสมทบ)
1

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ทันตสาธารณสุข

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางทันตสาธารณสุข

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี (สถาบันสมทบ)
1

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

ศูนย์ ฝึกพาณิชยนาวี กรมเจ้ าท่ า (สถาบันสมทบ)
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการเดินเรือ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางวิทยาการเดินเรือ
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หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

