4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีคณะวิชาทั ้งหมด 16 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร
การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีดงั นี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ประกาศนียบัตรพนักงานห้ องปฏิบตั กิ ารชันสูตรโรค หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,760 บาท
ประกาศนียบัตรพนักงานเวชกรรมฟื น้ ฟู หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
ประกาศนียบัตรพนักงานเซลวิทยา หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
ปริ ญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
ปริ ญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (5 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
ปริ ญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
ปริ ญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (สาหรับผู้สาเร็ จการศึกษาปี การศึกษา 2535 เป็ นต้ นไป) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
11. ปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
12. ปริ ญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
มช. 1

13. ปริ ญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาปี การศึกษา 2544 เป็ นต้ นไป) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
14. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ประสบการณ์ 1 ปี ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
15. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
16. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
16.1 ผู้มีพื ้นความรู้ วท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
16.2 ผู้มีพื ้นความรู้ ภ.บ. (หลักสูตร 5 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
16.3 ผู้มีพื ้นความรู้ ท.บ./พ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
16.4 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ. + ใบอนุญาตฯ ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
17. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟั น หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก ท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
18. ปริ ญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริญญาโท ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 13,110 บาท

มช. 2

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะเกษตรศาสตร์

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ เกษตร

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชสวน

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การถนอมผลิตภัณฑ์เกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชสวน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางการถนอมผลิตภัณฑ์เกษตร

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

5

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ เกษตร

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )

เศรษฐศาสตร์ เกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการสอนวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร

การสอนวิชาเกษตรศาสตร์

มช. 3

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชไร่

10

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

พืชไร่

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )

ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร

14

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

โรคพืช

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโรคพืช
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางกีฏวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์ ทางสัตวบาล
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพฤกษศาสตร์ ทางพืชศาสตร์

11
12

15
16
17

พืชสวน
การถนอมผลิตภัณฑ์อาหาร

กีฏวิทยา
สัตวบาล
พืชศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชไร่
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชไร่
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชสวน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางการถนอมผลิตภัณฑ์อาหาร

มช. 4

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )

ปฐพีศาสตร์ และอนุรักษ์ ศาสตร์

19

สัตวศาสตร์

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตทาง
เกษตรศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

21

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

22

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ เกษตร

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร

23

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปฐพีศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางปฐพีศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางส่งเสริมการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

24
25

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

ส่งเสริมการเกษตร
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์ และอนุรักษ์
ศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

มช. 5

หมายเหตุ

เดิมชื่อวิทยาศาสตรบัณฑิตทางเกษตรศาสตร์
สาขาสัตวบาล

เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ทางเกษตรศาสตร์

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

26

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

27

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

โรคพืช

28

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เกษตรศาสตร์ เชิงระบบ

29

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทาง
เกษตรศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทาง
เกษตรศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทาง
เกษตรศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทาง
เกษตรศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทาง
เกษตรศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )

สัตวศาสตร์

30
31
32
33
34

กีฏวิทยา
เกษตรศาสตร์ เชิงระบบ
ปฐพีศาสตร์
พืชสวน
พืชไร่

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโรคพืช
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรศาสตร์ เชิงระบบ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางกีฏวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรศาสตร์ เชิงระบบ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางปฐพีศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชสวน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชไร่
มช. 6

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
35

สาขาวิชา/วิชาเอก
ส่งเสริมการเกษตร

37

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

38

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

พืชสวน

39

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

36

ส่งเสริมการเกษตร
พืชไร่

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางส่งเสริมการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางส่งเสริมการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชไร่
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชสวน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะทันตแพทยศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

2*
3*
4

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

ทันตกรรมทัว่ ไป

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมทัว่ ไป
-

ทันตแพทยศาสตร์
ทันตกรรมสาหรับเด็ก

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมสาหรับเด็ก
มช. 7

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

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
5

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

6*
7*

สาขาวิชา/วิชาเอก

หมายเหตุ

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

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

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ - ทันตกรรมประดิษฐ์
การแพทย์คลินิก

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมประดิษฐ์

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

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ วิทยาเอนโดดอนต์
การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ ปริทนั ตวิทยา
การแพทย์คลินิก

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางวิทยาเอนโดดอนต์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางปริทนั ตวิทยา

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

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมทัว่ ไป
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ช่องปาก
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมป้องกัน

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

9

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ ทันตกรรมทัว่ ไป
การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ เวชศาสตร์ ช่องปาก
การแพทย์คลินิก
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ทันตกรรมป้องกัน

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปริทนั ตวิทยา

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางปริทนั ตวิทยา

11 *

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมจัดฟั น

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมจัดฟั น

8*
7*
8*

ศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ผลการรับรอง

มช. 8

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

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

12

ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

-

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

13

ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

-

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

คณะเทคนิคการแพทย์
1*
2*

ประกาศนียบัตรพนักงานห้ องปฏิบตั ิการ
ชันสูตรโรค
ประกาศนียบัตรพนักงานเวชกรรมฟื น้ ฟู

-

3

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

กายภาพบาบัดคลินิก

สาขาวิชากายภาพบาบัด
ทางกายภาพบาบัดคลินิก

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กายภาพบาบัด

สาขาวิชากายภาพบาบัด

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กิจกรรมบาบัด

สาขาวิชากายภาพบาบัด
ทางอาชีวบาบัด ทางกิจกรรมบาบัด

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

รังสีเทคนิค

8*

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

เทคนิคการแพทย์ แขนงวิชาโลหิตวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางฟิ สิกส์รังสี ทางรังสีเทคนิค
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ทางโลหิตวิทยา

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการชันสูตรโรค
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางเวชกรรมฟื น้ ฟู

มช. 9

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
9*

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

10
11

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคนิคการแพทย์
แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์ คลินิก
วิทยาศาสตร์ การกีฬา

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ทางจุลทรรศนศาสตร์ คลินิก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางพลศึกษา ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

หมายเหตุ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

คณะพยาบาลศาสตร์
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

2

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

3

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พยาบาลและผดุงครรภ์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางพยาบาลและผดุงครรภ์

หลักสูตรต่อเนื่อง 1 ปี
หลักสูตรเฉพาะกาล 2540 - 2543
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พยาบาล

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การพยาบาลสาธารณสุข

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(การพยาบาลสาธารณสุข)

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางพยาบาล
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลสาธารณสุข
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางพยาบาลสาธารณสุข

-

มช. 10

เดิมชื่อวิทยาศาสตรบัณฑิต
(การพยาบาลสาธารณสุข)

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

8

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลด้ านการควบคุมการติดเชื ้อ

9

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลสตรี

10

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลผู้สงู อายุ

11

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

12

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลแม่และเด็ก

13

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการพยาบาล

14

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

15

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

พยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลอายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์ )
การบริหารการพยาบาล

16

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลด้ านการควบคุมการติดเชื ้อ
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลสตรี
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลผู้สงู อายุ
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลแม่และเด็ก
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการบริหารการพยาบาล
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลอายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการบริหารการพยาบาล
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
มช. 11

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

17

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลอายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลอายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์

เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลอายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์ )

18

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลผู้ใหญ่

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลผู้ใหญ่

เดิมชื่อปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์

19

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลอาชีวอนามัย

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลอาชีวอนามัย

20

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

21

ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

22

ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

พยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
1*

ประกาศนียบัตรพนักงานเซลล์วิทยา

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางพนักงานเซลล์วิทยา ทางเซลล์วิทยา

2*

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

มช. 12

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
3

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
4 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
5* ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
6 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
7 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
8 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
9 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
10 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
11 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก

สาขาวิชา/วิชาเอก
เวชศาสตร์ ครอบครัว
พยาธิวิทยา
โสต นาสิก ลาริงช์วิทยา
นิติเวชศาสตร์
จิตเวชศาสตร์
สูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา
จักษุวิทยา
เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป
ศัลยศาสตร์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ครอบครัว
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางนิติเวชศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจิตเวชศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจักษุวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์
มช. 13

หมายเหตุ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
เดิมชื่อสาขาเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป
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 ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

12 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
13 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
14 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
15 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
16 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
17 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
18 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
19 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิสญ
ั ญีวิทยา

20

พิษวิทยา

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

รังสีวิทยา
กุมารเวชศาสตร์
อายุรศาสตร์
จุลชีววิทยา
เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
ศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิคส์
ปรสิตวิทยา

ผลการรับรอง
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางวิสญ
ั ญีวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางรังสีวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจุลชีววิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางปรสิตวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางพิษวิทยา
มช. 14

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 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
21

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ฟิ สิกส์การแพทย์

22 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยา

23 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมี

24 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สรีรวิทยา

25 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(กายวิภาคศาสตร์ )
26 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กายวิภาคศาสตร์

27 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยา

28 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมี

29 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชวิทยา

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางฟิ สิกส์ ทางฟิ สิกส์การแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางชีวเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางสรีรวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางกายวิภาคศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางกายวิภาคศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีวเคมี
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวิทยา
มช. 15

หมายเหตุ
(รับหลายพื ้นฐาน * )
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

30 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์
31 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
32 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
33 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ปรสิตวิทยา

34

เภสัชวิทยา

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ปรสิตวิทยา

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางปรสิตวิทยา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา ทางปรสิตวิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวิทยา

หมายเหตุ
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

คณะเภสัชศาสตร์
1*

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

3*
4*

-

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

เภสัชวิทยา

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวิทยา

หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีเภสัชกรรม

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 5 ปี

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชเคมี

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชเคมี

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 5 ปี

มช. 16

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

5*

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชกรรมคลินิก

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชกรรมคลินิก

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 5 ปี

6*

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชเวท

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 5 ปี

7*

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเภสัชกรรม

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชเวท
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางชีวเภสัชกรรม

8*

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีเภสัชกรรม

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 5 ปี

9

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชวิทยา

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวิทยา

10

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชศาสตร์

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

-

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2

ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต

-

สาขาวิชาการบัญชี

3

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร

มช. 17

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 5 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะมนุษยศาสตร์

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยา

ทางจิตวิทยา

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

พุทธศาสนศึกษา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางพุทธศาสนศึกษา

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสนเทศศึกษา

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางสารนิเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศศึกษา

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การสื่อสารมวลชน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษ์ ศาสตร์

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญี่ปนุ่

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษ์ ศาสตร์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญี่ปนุ่

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
มช. 18

หมายเหตุ

เดิมชื่อสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเยอรมัน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมัน

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรั่งเศส

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การสื่อสารมวลชน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ปรัชญา

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บ้ านและชุมชน

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญา
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางบ้ านและชุมชน

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(บ้ านและชุมชน)
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )

16

การสอนวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางบ้ านและชุมชน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย ทางการสอนวิชาภาษาไทย

มช. 19

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )

การสอนวิชาภาษาปั จจุบนั

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย ทางการสอนวิชาภาษาปั จจุบนั

18

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การท่องเที่ยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการท่องเที่ยว

19

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

20

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาโรงเรียน

ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาโรงเรียน

21

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาการปรึกษา

ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาการปรึกษา

22

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

23

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้ อม

24

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ และ สารนิเทศศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางสารนิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์

มช. 20

หมายเหตุ

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

เดิมชื่อสาขาวิชาจิตวิทยาโรงเรียน

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

25

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์

26

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญา

27

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาและวรรณกรรมล้ านนา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญา
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวรรณกรรมล้ านนา

28

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

คณะวิจิตรศิลป์
1

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปะการถ่ายภาพ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปประยุกต์ ทางศิลปะการถ่ายภาพ

หลักสูตร 4 ปี

2

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปะไทย

หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาศิลปบัณฑิต

การออกแบบ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์ ทางศิลปะไทย
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางมัณฑนศิลป์ ทางการออกแบบ

4*

ปริญญาศิลปบัณฑิต

จิตรกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์ ทางจิตรกรรม

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มช. 21

หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

5*

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปไทย

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์ ทางศิลปไทย

6*

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ประติมากรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์ ทางประติมากรรม

7*

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ภาพพิมพ์

8*

ปริญญาศิลปบัณฑิต(จิตรกรรม)

-

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ศิลปกรรม หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทางวิจิตรศิลป์ ทางภาพพิมพ์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์ ทางจิตรกรรม

9*

ปริญญาศิลปบัณฑิต(ประติมากรรม)

-

10 * ปริญญาศิลปบัณฑิต(ศิลปะไทย)

-

11 * ปริญญาศิลปบัณฑิต(ภาพพิมพ์)

-

12

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

13 * ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาพพิมพ์
สถาปั ตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์
ทางประติมากรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์ ทางศิลปะไทย
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์ ทางภาพพิมพ์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางภาพพิมพ์
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มช. 22

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะวิทยาศาสตร์

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตววิทยา

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีอตุ สาหกรรม

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา
สาขาวิชาวbทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีวเคมี ทางเคมี
ทางชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางสัตววิทยา ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีอตุ สาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ
มช. 23

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วัสดุศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวัสดุศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมีอตุ สาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางธรณีวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาทัว่ ไป
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางอัญมณีวิทยา

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีอตุ สาหกรรม

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ธรณีวิทยา

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาทัว่ ไป

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อัญมณีวิทยา

16

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์ ประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ ประยุกต์

17

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
มช. 24

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

18

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

19

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ธรณีวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางธรณีวิทยา

20

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วัสดุศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวัสดุศาสตร์

21

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

22

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การประเมินความเสี่ยงทางด้ าน สิ่งแวดล้ อมในระบบนิเวศเขตร้ อน

23

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์

24

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนฟิ สิกส์

25

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางการประเมินความเสี่ยงทางด้ านสิ่งแวดล้ อมในระบบนิเวศเขตร้ อน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางธรณีฟิสิกส์ประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ ทางการสอนฟิ สิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ ทางชีววิทยา
ทางการสอนชีววิทยา
มช. 25

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

26

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนเคมี

27

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนคณิตศาสตร์

28

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์

29

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์

30

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยา

31

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ธรณีวิทยา

32

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์ประยุกต์

33

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

34

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ ทางเคมี
ทางการสอนเคมี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางการสอนคณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางธรณีวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ ทางฟิ สิกส์ประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
มช. 26

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

35

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถิติประยุกต์

36

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

37

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

คณิตศาสตร์

38

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เคมี

39

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี

40

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

จุลชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา

41

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวเคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางชีวเคมี

42

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

43

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ธรณีวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางธรณีวิทยา

หมายเหตุ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ ทางสถิติประยุกต์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี

มช. 27

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

44

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ธรณีวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางธรณีวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ

45

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ฟิ สิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์

หลักสูตรนานาชาติ

46

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ฟิ สิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์

47

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วัสดุศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวัสดุศาสตร์

48

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วัสดุศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวัสดุศาสตร์

49

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

50

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เคมี แขนงวิชาเคมีฟิสิกัล

51

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ธรณีวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีฟิสิกัล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางธรณีวิทยา
มช. 28

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

52

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ฟิ สิกส์

53

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีววิทยา

54

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

คณิตศาสตร์

55
56

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ
เคมี แขนงวิชาเคมีวิเคราะห์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีวิเคราะห์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
ทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มช. 29

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เหมืองแร่

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสภาวะแวดล้ อม

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เครื่องกล

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สภาวะแวดล้ อม

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเหมืองแร่

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเหมืองแร่ ทางเหมืองแร่
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางวิศวกรรมสภาวะแวดล้ อม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสภาวะแวดล้ อม
ทางสภาวะแวดล้ อม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเหมืองแร่

มช. 30

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

อุตสาหการ

14

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

15

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

16

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

17

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

18

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

19

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมพลังงาน

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมพลังงาน

20

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
มช. 31

หมายเหตุ

เดิมชื่อสาขาวิชาวิศวกรรมสภาวะแวดล้ อม

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

21

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

22

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

23

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเหมืองแร่

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ทางสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเหมืองแร่

24

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

25

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

26

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หมายเหตุ

คณะศึกษาศาสตร์
1

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

เกษตรกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา ทางเกษตรกรรม

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศิลป์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศิลป์ ทางคหกรรมศาสตร์

เปลี่ยนชื่อเป็ นศึกษาศาสตรบัณฑิต

มช. 32

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์

4

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศึกษา

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )

พลานามัย วิชาเอกพลศึกษา

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )

การศึกษาผู้ใหญ่

6
7
8
9
10
11

พลานามัย วิชาเอกสุขศึกษา
การสอนวิชาคณิตศาสตร์

ประถมศึกษา
บริหารการศึกษา
การสอนวิชาภาษาไทย

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา ทางอุตสาหกรรมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ ทางการสอนวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาผู้ใหญ่
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบริหารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย ทางการสอนวิชาภาษาไทย
มช. 33

หมายเหตุ
เปลี่ยนชื่อเป็ นศึกษาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
เดิมชื่อสาขาวิชาอุตสาหกรรม
เปลี่ยนชื่อเป็ นศึกษาศาสตรบัณฑิต
เปลี่ยนชื่อเป็ นศึกษาศาสตรบัณฑิต

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
12

สาขาวิชา/วิชาเอก
การสอนวิชาภาษาปั จจุบนั

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

14

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

15

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

16

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

17

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

เกษตรกรรม

18

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

19

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

20

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

คหกรรม

คหกรรมศาสตร์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนวิชาภาษาปั จจุบนั
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ

เดิมชื่อศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรม
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเกษตรกรรม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรม
มช. 34

เดิมชื่อคหกรรมศิลป์

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

21

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรม

22

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

23

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

24

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

25

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

อนุบาลศึกษา

26

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

บริหารการศึกษา

27

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การศึกษาผู้ใหญ่

28

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

คหกรรม

29

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอนุบาลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบริหารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาผู้ใหญ่
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์
มช. 35

หมายเหตุ
เดิมชื่ออุตสาหกรรมศิลป์
เดิมชื่อธุรกิจศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

เดิมชื่อสาขาวิชาประถมศึกษา
(อนุบาลศึกษา)

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

30

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาฝรั่งเศส

31

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

32

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

33

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ประถมศึกษา

34

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางศึกษาศาสตร์ วิชาชีพครู

35

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การสื่อสารเพือ่ การพัฒนา

36

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์ ศกึ ษา

37

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

38

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

อาชีวศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางการสื่อสารเพือ่ การพัฒนา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ ศกึ ษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอาชีวศึกษา
มช. 36

หมายเหตุ

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

39

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษ

40

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนสังคมศึกษา

41

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์ ศกึ ษา

42

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษ

43

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาไทย

44

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การส่งเสริมสุขภาพ

45

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา

46

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษานอกระบบ

47

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรและการสอน

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนสังคมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ ศกึ ษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการส่งเสริมสุขภาพ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน
มช. 37

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

48

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา

49

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ศกึ ษา

50

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีทางการศึกษา

51

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

อาชีวศึกษา

52

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

วิจยั และสถิติการศึกษา

53

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา

54

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีทางการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางโสตทัศนศึกษา
ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางโสตทัศนศึกษา
ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอาชีวศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิจยั การศึกษา ทางวิจยั และสถิติการศึกษา

มช. 38

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
55

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
โภชนศาสตร์ ศกึ ษา

ผลการรับรอง
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางการอาหารวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางโภชนศาสตร์ ศกึ ษา

คณะเศรษฐศาสตร์
1
2

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์
1

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชานิติศาสตร์

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

-

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

-

สาขาวิชาการบัญชี

4

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

5

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
-

สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์

มช. 39

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

พัฒนาสังคม

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตร์

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา ทางพัฒนาสังคม
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหาร ทางการบริหารธุรกิจ
สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการปกครอง
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี

13

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

14

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

15

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

16

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

17

ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหาร
ทางบริหารรัฐกิจ
สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการเมืองและการปกครอง

-

-

การเมืองและการปกครอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มช. 40

เดิมชื่อรัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

18

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

19

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาสังคม

20

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภูมิภาคศึกษา

21

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาสังคม

22

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

23

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ การเมือง

24

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สตรีศกึ ษา

25

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

26

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

หมายเหตุ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาสังคม ทางสังคมวิทยา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางภูมิภาคศึกษา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา ทางการพัฒนาสังคม
ทางพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา ทางพัฒนาสังคม
ทางพัฒนาชุมชน ทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ การเมือง

หลักสูตรนานาชาติ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางมานุษยวิทยา ทางสตรีศกึ ษา
-

เศรษฐศาสตร์

ผลการรับรอง

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรภาษาไทย

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรภาษาไทย

มช. 41

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
1*

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะสัตวแพทยศาสตร์

ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

-

หมายเหตุ

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมการเกษตร

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมกระบวนการอาหาร

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการบรรจุ

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางอุตสาหกรรมเกษตร
ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร
ทางวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร
มช. 42

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
9

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
เทคโนโลยีชีวภาพ

ผลการรับรอง
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หมายเหตุ
คณะเกษตรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการและการประเมินโครงการ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการและการประเมินโครงการ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ

3

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้ อม

4

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภูมิภาคศึกษา

5

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางภูมิภาคศึกษา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

มช. 43

หลักสูตรนานาชาติ

