3. มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
มีคณะวิชาทั ้งหมด 16 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีดงั นี ้
1. ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,080 บาท
2. ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,760 บาท
3. ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
4. ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
5. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
6. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
7. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
8. ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สาหรับผู้สาเร็จการศึกษา พ.ศ. 2544 เป็ นต้ นไป) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
9. ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (สาหรับผู้สาเร็จการศึกษา พ.ศ.2536 เป็ นต้ นไป) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
10. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
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11. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ + ประสบการณ์ 1 ปี ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
12. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ ได้ รับอัตราเงินเดือน
ไม่สงู กว่า 10,660 บาท
13. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
14. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
14.1 ผู้มีพื ้นความรู้ วท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
14.2 ผู้มีพื ้นความรู้ ภ.บ. (หลักสูตร 5 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
14.3 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ.,ท.บ.,สพ.บ. (หลักสูตรเดิม) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
14.4 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ. + ใบประกอบฯ, ท.บ. และ สพ.บ. (หลักสูตรใหม่) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
15. ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
15.1 ผู้มีพื ้นความรู้ วท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
15.2 ผู้มีพื ้นความรู้ ภ.บ. (หลักสูตร 5 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
15.3 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ.,ท.บ.,สพ.บ. (หลักสูตรเดิม) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
15.4 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ. + ใบประกอบฯ, ท.บ. (หลักสูตรใหม่) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
16. ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.(5 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
17. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก ท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
18. ปริญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริญญาโท ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 13,110 บาท
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ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรั บรอง
คณะเกษตรศาสตร์

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การประมง

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กีฏวิทยา

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ปฐพีศาสตร์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชไร่

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชสวน

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

โรคพืชวิทยา

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ การเกษตร

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ส่งเสริมการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางกีฏวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางปฐพีศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชไร่
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชสวน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโรคพืช ทางโรคพืชวิทยา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ การเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางส่งเสริมการเกษตร

มข. 3

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวศาสตร์

10

ปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต

ส่งเสริมการเกษตร

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรทัว่ ไป

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ประมง

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ เกษตร

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )

กีฏวิทยา

15
16
17

เกษตรทัว่ ไป
ปฐพีศาสตร์
พืชไร่

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์ ทางสัตวบาล
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางส่งเสริมการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรทัว่ ไป
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางประมง
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางชีววิทยา ทางกีฏวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรทัว่ ไป
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชไร่
มข. 4

หมายเหตุ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
เดิมชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตทางเกษตร

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
18

สาขาวิชา/วิชาเอก
พืชสวน

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตทางเกษตร

22

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตทางเกษตร

อารักขาพืช

23

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิจยั ระบบการทาฟาร์ ม

24

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การประมง

25

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กีฏวิทยา

26

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เกษตรเชิงระบบ

19
20

โรคพืชวิทยา
สัตวศาสตร์
พืชศาสตร์

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชสวน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโรคพืช ทางโรคพืชวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางอารักขาพืช
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการวิจยั ระบบการทาฟาร์ ม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางกีฎวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรเชิงระบบ
มข. 5

หมายเหตุ

เปลี่ยนชื่อเป็ นหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ )
สาขากีฏวิทยาและโรคพืช

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

27

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เกษตรเชิงระบบ

28

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ธุรกิจการเกษตร

29

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พืชไร่

30

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พืชไร่

31

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

โรคพืชวิทยา

32

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

33

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรเชิงระบบ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางธุรกิจการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชไร่

หลักสูตรนานาชาติ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชไร่
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโรคพืช ทางโรคพืชวิทยา

เดิมชื่อสาขาวิชาพืชศาสตร์

สัตวศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์ ทางสัตวบาล

หลักสูตรนานาชาติ

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้ อม

34

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปฐพีศาสตร์

35

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พืชศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์
มข. 6

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

36

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พืชสวน

37

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ส่งเสริมการเกษตร

38

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สัตวศาสตร์

39

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

กีฏวิทยา

40

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

พืชไร่

41

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

โรคพืชวิทยา

42

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สัตวศาสตร์

43

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ปฐพีศาสตร์

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชสวน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางส่งเสริมการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางกีฎวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชไร่
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโรคพืช ทางโรคพืชวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์

มข. 7

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรั บรอง
คณะทันตแพทยศาสตร์

หมายเหตุ

1

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ทันตแพทยศาสตร์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตร 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ทันตกรรมสาหรับเด็ก

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ.

3

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริทนั ตวิทยา

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทั
าหรับเด็ก
สาขาวินชตกรรมส
าทันตแพทยศาสตร์

4

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิทยาเอนโดดอนต์

5

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

6

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิทยาเอนโดดอนต์

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมประดิษฐ์

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมสาหรับเด็ก

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตสาธารณสุข

ทางปริทนั ตวิทยา
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางวิทยาเอนโดดอนต์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ช่วยทันตแพทย์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางวิทยาเอนโดดอนต์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมประดิษฐ์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมสาหรับเด็ก
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตสาธารณสุข

มข. 8

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ.+ใบประกอบฯ+
ประสบการณ์ 1 ปี
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ.
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ.+ปฏิบตั ิงานฯ 1 ปี
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.+ ใบอนุญาตฯ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.+ ใบอนุญาตฯ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.+ ใบอนุญาตฯ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปริทนั ตวิทยา

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมจัดฟั น

12

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตสาธารณสุข

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางปริทนั ตวิทยา
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมจัดฟั น

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.+ ใบอนุญาตฯ

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตสาธารณสุข

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.

คณะเทคนิคการแพทย์
1

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

2

ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กายภาพบาบัด

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางพนักงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์
สาขาวิชากายภาพบาบัด

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

รังสีเทคนิค

5

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารห้ องปฏิบตั ิการคลินิก

6
7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กายภาพบาบัด
วิทยาปฏิบตั ิการทางการแพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางรังสีเทคนิค
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางการบริหารห้ องปฏิบตั ิการคลินิก
สาขาวิชากายภาพบาบัด
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางวิทยาปฏิบตั ิการทางการแพทย์
มข. 9

หลักสูตรต่อเนื่อง
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ การแพทย์

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์

หมายเหตุ
เดิมชื่อสาขาวิชาวิทยาปฏิบตั ิการทางการแพทย์

คณะเทคโนโลยี
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการอาหาร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีธรณี

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีพลังงาน

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิต

6

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีอาหาร

7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางธรณีวิทยา ทางเทคโนโลยีธรณี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีพลังงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ทางเทคโนโลยีการผลิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

มข. 10

เดิมชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

คณะพยาบาลศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยพยาบาล

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

2

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

3

ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและ
ผดุงครรภ์
ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ช่วยพยาบาล
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พยาบาล

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

พยาบาล

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

6

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการพยาบาล

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการบริหารการพยาบาล

7

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลครอบครัว

8

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลชุมชน

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลครอบครัว
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลชุมชน
มข. 11

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
เดิมชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพยาบาล
เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็ น
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
เดิมชื่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(พยาบาล)

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

9

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลผู้ใหญ่

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลผู้ใหญ่

10

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

11

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลเด็ก

12

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การพยาบาล

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลเด็ก
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

หมายเหตุ

คณะแพทยศาสตร์
1
2
3
4
5

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

จิตเวชศาสตร์

ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์
ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
โสต ศอ นาสิกวิทยา

เวชนิทศั น์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจิตเวชศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางโสต ศอ นาสิกวิทยา

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางพนักงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางเวชนิทศั น์

รับรองก่อนปี 2518 / หลักสูตร 1 ปี
ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มข. 12

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

6

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

แพทยศาสตร์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

7
8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การแพทย์
กุมารเวชศาสตร์

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก

กุมารเวชศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเซลล์วิทยาการแพทย์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจักษุวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางวิสญ
ั ญีวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางออร์ โทปิ ดิกส์

9
10
11
12
13
14
15

เซลล์วิทยาการแพทย์

จักษุวิทยา
วิสญ
ั ญีวิทยา
ศัลยศาสตร์
สูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา
ออร์ โทปิ ดิกส์

มข. 13

หมายเหตุ

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
16

สาขาวิชา/วิชาเอก

17

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ อายุรศาสตร์
การแพทย์คลินิก
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
กายวิภาคศาสตร์

18

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยาทางการแพทย์

19

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมีทางการแพทย์

20

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปรสิตวิทยา

21

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชวิทยา

22

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สรีรวิทยาทางการแพทย์

23

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวเคมีทางการแพทย์

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางกายวิภาคศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางชีวเคมี ทางชีวเคมีทางการแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางปรสิตวิทยา

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางเภสัชวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางสรีรวิทยาทางการแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางชีวเคมี ทางชีวเคมีทางการแพทย์

หลักสูตร 2 ปี / รับหลายพื ้นฐาน

มข. 14

หลักสูตร 2 ปี / รับหลายพื ้นฐาน
หลักสูตร 2 ปี / รับหลายพื ้นฐาน
หลักสูตร 2 ปี / รับหลายพื ้นฐาน
หลักสูตร 2 ปี / รับหลายพื ้นฐาน

หลักสูตร 2 ปี / รับหลายพื ้นฐาน

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

คณะเภสัชศาสตร์
1

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

2

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชกรรมคลินิก

3

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชภัณฑ์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสุขภาพ

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชวิทยา

8

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชศาสตร์ สงั คมและการบริหาร

9

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิจยั และพัฒนาเภสัชภัณฑ์

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชกรรมคลินิก
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชภัณฑ์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสุขภาพ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการจัดการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชศาสตร์ สงั คมและการบริหาร
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางวิจยั และพัฒนาเภสัชภัณฑ์
มข. 15

ผู้มีพื ้น วท.บ. รับอัตราเงินเดือนตามข้ อ 14.1
ผู้มีพื ้น ภ.บ. รับอัตราเงินเดือนตามข้ อ 14.2

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการการพัฒนาสังคม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาสังคม ทางการจัดการพัฒนาสังคม

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเยอรมัน

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสนเทศศาสตร์

6

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

อาสาสมัครพัฒนาชนบท

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมัน
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางสารนิเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชนบท
ทางอาสาสมัครพัฒนาชนบท
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน

มข. 16

เดิมชื่อสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ และสนเทศศาสตร์

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ และ
สารนิเทศศาสตร์

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

11

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญา

12

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมวิทยาการพัฒนา

13

ปริญญาการจัดการการพัฒนาชนบท
มหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

14

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการพัฒนา

ผลการรั บรอง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ และสนเทศศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา ทางสังคมวิทยาการพัฒนา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางการจัดการการพัฒนาชนบท
สาขาวิชาการจัดการ
ทางการบริหารการพัฒนา

มข. 17

หมายเหตุ
เปลี่ยนชื่อเป็ นสาขาวิชาบรรณารักษ์ ศาสตร์ และ
สารนิเทศศาสตร์
เดิมชื่อสาขาบรรณารักษศาสตร์ และ
สนเทศศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

15

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางสารนิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์

16

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนาสังคม

17

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต

พัฒนศาสตร์

หมายเหตุ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาสังคม
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา ทางพัฒนศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การเงิน

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว

5

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงิน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ ทางการจัดการการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
มข. 18

เดิมอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

6

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

-

7

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

8

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

4

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

มข. 19

เดิมชื่อสาขาวิชานิเวศวิทยาสิ่งแวดล้ อม

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยา

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

8

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวเคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี

9

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

10

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ฟิ สิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์

มข. 20

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเกษตร

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ทางสิ่งแวดล้ อม

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี
มข. 21

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมดินและน ้า

13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

14

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

15

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เครื่องจักรกลเกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเครื่องจักรกลเกษตร

16

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หมายเหตุ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมดินและน ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ทางสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

มข. 22

เดิมชื่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ)

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
17

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

18

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

19

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

20

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ
วิศวกรรมโยธา หมวดวิศวกรรมโครงสร้ าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา หมวดวิศวกรรมทรัพยากร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
แหล่งน ้า
ทางวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมทรัพยากรแหล่งน ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
ทางวิศวกรรมทรัพยากรแหล่งน ้า

หมายเหตุ

วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ

คณะศึกษาศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

2

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

3

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การมัธยมศึกษา วิชาเอกการสอน
วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการมัธยมศึกษา
ทางการสอนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์

มข. 23

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

4

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา

5

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

6

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ศิลปศึกษา

7

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

8

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การแนะแนวและให้ คาปรึกษา

9

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

10

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

11

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดผลการศึกษา
ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา

หมายเหตุ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศึกษา ทางศิลปกรรม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการแนะแนวและให้ คาปรึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

มข. 24

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

12

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาการศึกษา

13

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา

14

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

พลศึกษา

15

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนศึกษาศาสตร์

16

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ศกึ ษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพัฒนศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา

17

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรและการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน

18

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

19

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

20

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

หลักสูตรและการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน
มข. 25

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
1

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปั ตยกรรม

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปั ตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะสัตวแพทยศาสตร์
1

ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

หลักสูตร 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะสาธารณสุขศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์)

2

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์)
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

5

วิทยาศาสตร์ สขุ าภิบาล

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางวิทยาศาสตร์ สขุ าภิบาล
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรต่อเนื่อง

สาธารณสุข

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็ นสาธารณสุขศาสตร์

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี และหลักสูตร 4 ปี เทียบเข้ า

-

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

มข. 26

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

6

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวสถิติ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางชีวสถิติ

7

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

อนามัยสิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอนามัยสิ่งแวดล้ อม

8

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

9

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารสาธารณสุข

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการบริหารสาธารณสุข

10

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

โภชนาการชุมชน

11

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการอาหาร ทางโภชนาการชุมชน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หมายเหตุ
หลักสูตร 2 ปี / รับหลายพื ้นฐาน

หลักสูตรนานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการและการประเมินโครงการ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเวชศาสตร์

3

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวเวชศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการและการประเมินโครงการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางชีวเวชศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางชีวเวชศาสตร์
มข. 27

รับหลายพื ้นฐาน

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

คณะศิลปกรรมศาสตร์
1

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ประติมากรรม

2

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ออกแบบนิเทศศิลป์

3

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ดนตรีสากล

4

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

จิตรกรรม

5

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ดนตรีไทย

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางประติมากรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบนิเทศศิลป์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี ทางดุริยางคศิลป์ ทางดนตรีสากล
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางจิตรกรรม
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี ทางดุริยางคศิลป์ ทางดนตรีไทย

มข. 28

หมายเหตุ

