14. มหาวิทยาลัยมหิดล
มีคณะวิชาทั ้งหมด 29 คณะ คือ
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี / คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
โครงการวิทยาการจัดการ โครงการศึกษานานาชาติ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท สถาบันวิจยั โภชนาการ สถาบันวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
วิทยาลัยราชสุดา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาลัยศาสนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกาญจนบุรี
สถาบันสมทบสถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฏเกล้ า
การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล มีดงั นี ้
1. ประกาศนียบัตร หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ นหรือเทียบเท่า ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,080 บาท
2. ประกาศนียบัตร หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ นหรือเทียบเท่า ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,310 บาท
3. ประกาศนียบัตร หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,760 บาท
4. ประกาศนียบัตร หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
5. ประกาศนียบัตรหรื ออนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,100 บาท
6. อนุปริ ญญาพยาบาลและผดุงครรภ์ หลักสูตร 3 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,420 บาท
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7. ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภ์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
7.1 ผู้มีพื ้นความรู้อนุปริ ญญาทางการพยาบาล ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,420 บาท
7.2 ผู้มีพื ้นความรู้ปริญญาตรี ทางการพยาบาล ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
8. ปริ ญญาตรี หรื อประกาศนียบัตร หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
9. ปริ ญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
10. ประกาศนียบัตรวิสญ
ั ญีวทิ ยาพยาบาล หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
10.1 ผู้มีพื ้นความรู้ประกาศนียบัตรพยาบาล ผดุงครรภ์ และอนามัย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,100 บาท
10.2 ผู้มีพื ้นความรู้อนุปริ ญญา หรื อเทียบเท่า ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,420 บาท
10.3 ผู้มีพื ้นความรู้ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
10.4 ผู้มีพื ้นความรู้ประกาศนียบัตรทางการพยาบาล (หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
11. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรื อประกาศนียบัตรชั ้นสูง หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
12. ประกาศนียบัตรชั ้นสูงการบริ หารงานโรงพยาบาล หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
12.1 ผู้มีพื ้นความรู้วทิ ยาศาสตรบัณฑิต ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
12.2 ผู้มีพื ้นความรู้แพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
13. ปริ ญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
14. ปริ ญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (สาหรับผู้สาเร็ จการศึกษา พ.ศ.2536 เป็ นต้ นไป) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
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15. ปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
16. ปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
17. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรื อประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื ้นฐาน หรื อประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริ ญญาแพทยศาตรบัณฑิต หรื อทันตแพทยศาตรบัณฑิต และได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและ
ประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพฯ 1 ปี หรื อเทียบเท่า ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,610 บาท
18. ประกาศนียบัตรชั ้นสูง สาขาวิชาฟิ สิกส์การแพทย์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
18.1 ผู้มีพื ้นความรู้วทิ ยาศาสตรบัณฑิต ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่าอันดับ ท.4 ขั ้น 8,700 บาท
18.2 ผู้มีพื ้นความรู้เภสัชศาสตรบัณฑิต ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่าอันดับ ท.4 ขั ้น 9,470 บาท
18.3 ผู้มีพื ้นความรู้แพทยศาสตรบัณฑิต หรื อทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หรือสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า
10,190 บาท
18.4 ผู้มีพื ้นความรู้แพทยศาสตรบัณฑิต และได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทีป่ รับปรุงใหม่)
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
19. ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
19.1 ผู้มีพื ้นความรู้แพทยศาสตรบัณฑิต ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
19.2 ผู้มีพื ้นความรู้แพทยศาสตรบัณฑิต และได้ รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
20. ปริ ญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ รับอัตราเงินเดือน
ไม่สงู กว่า 10,660 บาท
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21. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดทางการแพทย์/ปริ ญญาการบริหารสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
21.1 ผู้มีพื ้นความรู้วทิ ยาศาสตรบัณฑิต ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
21.2 ผู้มีพื ้นความรู้แพทยศาสตรบัณฑิต หรื อทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หรือสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า
10,190 บาท
21.3 ผู้มีพื ้นความรู้แพทยศาสตรบัณฑิต และได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทีป่ รับปรุงใหม่)
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
22. ปริ ญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขทัว่ ไป สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล สาขาวิชาการวิจยั สาธารณสุข
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
22.1 ผู้มีพื ้นความรู้เภสัชศาสตรบัณฑิต ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
22.2 ผู้มีพื ้นความรู้แพทยศาสตรบัณฑิต หรื อทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หรือสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า
10,190 บาท
22.3 ผู้มีพื ้นความรู้แพทยศาสตรบัณฑิต และได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทีป่ รับปรุงใหม่)
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
23. ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
24. ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (5 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
25. ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากทันตแพทยศาตรบัณฑิต หรือแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
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26. ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
26.1 ผู้มีพื ้นความรู้วทิ ยาศาสตรบัณฑิต ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
26.2 ผู้มีพื ้นความรู้เภสัชศาสตรบัณฑิต ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
26.3 ผู้มีพื ้นความรู้แพทยศาสตรบัณฑิต หรื อทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หรือสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า
10,660 บาท
26.4 ผู้มีพื ้นความรู้แพทยศาสตรบัณฑิต และได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทีป่ รับปรุงใหม่)
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
27. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั ้นสูง หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต และได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,630 บาท
28. ปริ ญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริญญาโท หรื อหลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า
13,110 บาท

มม. 5

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
ผลการรับรอง
คณะทันตแพทยศาสตร์

1

ประกาศนียบัตรช่างทันตกรรม

-

2

ประกาศนียบัตรผู้ชว่ ยทันตแพทย์

-

3

ประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม

-

4

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

-

5

ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

6

ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

7
8
9

หมายเหตุ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางช่างทันตกรรม
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ชว่ ยทันตแพทย์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางช่างทันตกรรม
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศัลยศาสตร์ ชอ่ งปาก

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ ชอ่ งปาก

(หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ.+ ใบประกอบฯ)
เดิมชื่อสาขาวิชาทันตศัลยศาสตร์

ทันตกรรมจัดฟั น

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมจัดฟั น
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมประดิษฐ์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมสาหรับเด็ก
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมหัตถการ

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ

ทันตกรรมประดิษฐ์
ทันตกรรมสาหรับเด็ก
ทันตกรรมหัตถการ

มม. 6

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 6 ปี ต่อจากมัธยมศีกษาตอนปลาย

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

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
10

สาขาวิชา

ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

ทันตรังสีวิทยา

12

ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

13

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตรังสีวิทยา
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตศัลยศาสตร์

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ

ปริทนั ตวิทยา

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางปริทนั ตวิทยา

(หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ)
เดิมชื่อสาขาวิชาวิทยาเปริโอดอนต์

ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

เอนโดดอนต์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางเอนโดดอนต์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมทัว่ ไป
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมประดิษฐ์

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ

16

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ทันตกรรมสาหรับเด็ก

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมสาหรับเด็ก

17

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ทันตกรรมหัตถการ

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมหัตถการ

11

14
15

ทันตศัลยศาสตร์

ทันตกรรมทัว่ ไป
ทันตกรรมประดิษฐ์

มม. 7

(หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ)
เปลี่ยนชื่อเป็ นสาขาวิชาศัลยศาสตร์ ชอ่ งปาก

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ.
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ์ 1 ปี (เดิมชื่อประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลีนิค)
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ์ 1 ปี (เดิมชื่อประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลีนิค)
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ์ 1 ปี (เดิมชื่อประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลีนิค)

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

18

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ทันตรังสีวิทยา

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตรังสีวิทยา

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ์ 1 ปี (เดิมชื่อประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลีนิค)

19

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ปริทนั ตวิทยา

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางปริทนั ตวิทยา

20

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

วิทยาเอนโดดอนต์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางวิทยาเอนโดดอนต์

21

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

เวชศาสตร์ ชอ่ งปาก

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ชอ่ งปาก
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ ชอ่ งปาก

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ์ 1 ปี (เดิมชื่อประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลีนิค)
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ์ 1 ปี (เดิมชื่อประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลีนิค)
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ์ 1 ปี
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ์ 1 ปี (เดิมชื่อประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลีนิค)

22

23

ศัลยศาสตร์ ชอ่ งปาก

24

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางศัลยศาสตร์ ชอ่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรพนักงานผู้ชว่ ยทันตแพทย์ ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

25

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
มม. 8

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ ชอ่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ชว่ ยทันตแพทย์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

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

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

26

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีทนั ตกรรม

27

ปริทนั ตวิทยา

29

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

30

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

31

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางเทคโนโลยีทนั ตกรรม ทางทันตกรรม
สาขาวิชาทันตแพทยศาตร์
ทางปริทนั ตวิทยา
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางชีววิทยาช่องปาก

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
โรงเรียนช่างทันตกรรม
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ.1 + ใบประกอบฯ

ทันตกรรมจัดฟั น

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมจัดฟั น

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมเด็ก

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.

32

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมทัว่ ไป

33

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมประดิษฐ์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมเด็ก
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมทัว่ ไป
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมประดิษฐ์

34

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมหัตถการ

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมหัตถการ

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.

28

รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ชีววิทยาช่องปาก

มม. 9

เดิมชื่อสาขาวิชาทันตรังสีวิทยา
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

35

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตสาธารณสุข

36

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปริทนั ตวิทยา

37

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาเอนโดดอนต์

38

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เวชศาสตร์ ชอ่ งปาก

39

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยาช่องปาก

40

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยาช่องปาก

41

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตชีววัสดุศาสตร์

42

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตสาธารณสุข

43

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ ง

ทันตกรรมจัดฟั น

ผลการรับรอง

มม. 10

หมายเหตุ

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตสาธารณสุข
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางปริทนั ตวิทยา
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางวิทยาเอนโดดอนต์

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ชอ่ งปาก
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางชีววิทยาช่องปาก

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตชีววัสดุศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางทันตสาธารณสุข
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมจัดฟั น

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.
หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื ้นฐาน)

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.ม. + ใบประกอบฯ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

44

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีววิทยาช่องปาก

45

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทันตชีววัสดุศาสตร์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตชีววัสดุศาสตร์

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

คณะเทคนิคการแพทย์
1

ประกาศนียบัตรผู้ชว่ ยรังสีเทคนิค

-

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางผู้ชว่ ยรังสีเทคนิค
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์

2

ประกาศนียบัตรเจ้ าหน้ าทีว่ ิทยาศาสตร์ การแพทย์

-

3

-

4

ประกาศนียบัตรเจ้ าหน้ าทีว่ ิทยาศาสตร์ การแพทย์ (ปี ที่ 2)
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

รังสีเทคนิค

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางเทคนิคการแพทย์ ทางรังสีเทคนิค
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคนิคการแพทย์ (เอกซเรย์เทคนิค)

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

รังสีเทคนิค

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางเทคนิคการแพทย์ ทางรังสีเทคนิค

มม. 11

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
(หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
เดิมชื่อประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคนิคการแพทย์) สาขาวิชารังสีเทคนิค

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

อุปกรณ์เวชศาสตร์ ชนั สูตร

หมายเหตุ

8

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

9

ประกาศนียบัตรบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ เคมีคลินิก

10

ประกาศนียบัตรบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ จุลชีววิทยาคลินิก

11

ประกาศนียบัตรบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ จุลทรรศนศาสตร์ คลินิก

12

ประกาศนียบัตรบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ปรสิตวิทยา

13

ประกาศนียบัตรบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ โลหิตวิทยา

14

ประกาศนียบัตรบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ วิทยาภูมิค้ มุ กันคลินิก

15

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

16

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

หลักสูตรนานาชาติ

17
18

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

หลักสูตรนานาชาติ

มม. 12

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ทางอุปกรณ์เวชศาสตร์ชนั สูตร
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ทางเคมี ทางเคมีคลินิก
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ทางจุลชีววิทยา ทางจุลชีววิทยาคลินิก
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ทางจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ทางชีววิทยา ทางปรสิตวิทยา

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ทางโลหิตวิทยา
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ทางวิทยาภูมิค้ มุ กันคลินิก

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

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

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะพยาบาลศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรวิชาผู้ชว่ ยพยาบาล

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ชว่ ยพยาบาล
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางพยาบาลและผดุงครรภ์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางผดุงครรภ์และอนามัย

2

ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์

-

3

อนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรภ์

-

4

ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยชันสู
้ ง

-

5

ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภ์

-

6

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางผดุงครรภ์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

7

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(พยาบาล)

การพยาบาลแม่และเด็ก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลแม่และเด็ก

มม. 13

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 3 ปี 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เฉพาะรุ่นเดือนพฤศจิกายน 2521
และเดือนมีนาคม 2522 เพียง 2 รุ่น)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากอนุปริญญาหรือ
ต่อจาก วท.บ.
หลักสูตรต่อเนื่อง 1 ปี หรือ 2 ปี หรือ
3 ปี 6 เดือน ตามพื ้นความรู้

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
10

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

การพยาบาลอายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(พยาบาล)
ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

12

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

13

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลเด็ก

14

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลผู้ใหญ่

15

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด

16

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลแม่และเด็ก

17

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลอนามัยชุมชน

18

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์

19

ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลแม่และเด็ก
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลอนามัยชุมชน
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

20

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

หมายเหตุ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลเด็ก
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลผู้ใหญ่

การพยาบาล

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มม. 14

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
สาขาวิชา
ผลการรับรอง
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี / คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
1

ประกาศนียบัตรพยาบาลเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป

-

2

ประกาศนียบัตรวิชาผู้ชว่ ยพยาบาล

-

3

ประกาศนียบัตรผู้ชว่ ยพยาบาล

4

ประกาศนียบัตรผู้ชว่ ยรังสีเทคนิค

-

5

ประกาศนียบัตรเจ้ าหน้ าทีว่ ิทยาศาสตร์ การแพทย์
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์รังสีเทคนิค
ประกาศนียบัตรเจ้ าหน้ าทีว่ ิทยาศาสตร์ การแพทย์

-

6
7

8

ประกาศนียบัตรเจ้ าหน้ าทีว่ ิทยาศาสตร์ การแพทย์ปีที่ 2

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ความผิดปกติของการสื่อความหมาย

-

มม. 15

หมายเหตุ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการพยาบาลเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ชว่ ยพยาบาล
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ชว่ ยพยาบาล

หลักสูตรอบรม 6 เดือน
(ไม่ได้ กาหนดอัตราเงินเดือน)
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางผู้ชว่ ยรังสีเทคนิค
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางความผิดปกติของการสื่อความหมาย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

9

ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

-

10

-

11

ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภ์

12

ประกาศนียบัตรวิสญ
ั ญีวิทยาพยาบาล

-

13

อนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรภ์

-

14

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ การแพทย์

15

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ การแพทย์

16

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ การแพทย์

ผลการรับรอง

-

ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
(โสตสัมผัสวิทยา)

รังสีเทคนิค

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางผดุงครรภ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิสญ
ั ญีวิทยาพยาบาล
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางพยาบาลและผดุงครรภ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางความผิดปกติของการสื่อความหมาย
(โสตสัมผัสวิทยา)

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า
หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางรังสีเทคนิค
มม. 16

หมายเหตุ

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากอนุปริญญา หรือ
ต่อจาก วท.บ. (อัตราเงินเดือนตามข้ อ 6)
หลักสูตร 1 ปี (รับหลายพื ้นฐาน)
(อัตราเงินเดือนตามข้ อ 9)
หลักสูตร 3 ปี 6เ ดือนต่อจากมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เดิมชื่อหลักสูตรเจ้ าหน้ าทีว่ ิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย)

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

17

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

18

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กายภาพบาบัด

สาขาวิชากายภาพบาบัด

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พยาบาล

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พยาบาลและผดุงครรภ์

22

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การกีฬา

23
24

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การแพทย์
เวชนิทศั น์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางพลศึกษา ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางเวชนิทศั น์

25

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เวชศาสตร์ การธนาคารเลือด

26

ประกาศนียบัตรชั ้นสูงการบริหารงานโรงพยาบาล
ประกาศนียบัตรชั ้นสูง
(ฟิ สิกส์การแพทย์)

27

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
สาขาวิชาการจัดการ
ทางการบริหารงานโรงพยาบาล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางฟิ สิกส์ ทางรังสีวิทยา

รังสีวิทยา

มม. 17

หมายเหตุ
หลักสูตร 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

เดิมชื่อประกาศนียบัตรเวชทัศน์ (พ.ศ.2517)
และประกาศนียบัตรทางการแพทย์
(พ.ศ.2509) เทียบเท่าปริญญาตรี

หลักสูตร 1 ปี (รับหลายพื ้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 12
(รับหลายพื ้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 18

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

28

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

29

ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

กุมารเวชศาสตร์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจักษุวิทยาและวิทยาโสตนาสิกลาริงซ์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจิตเวชศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางนิติเวชวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยาคลีนิค
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางรังสีวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางวิสญ
ั ญีวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป

30
31
32
33
34
35
36
37

จักษุวิทยาและวิทยาโสตนาสิกลาริงซ์
จิตเวชศาสตร์
นิติเวชวิทยา
พยาธิวิทยา
พยาธิวิทยาคลีนิค
รังสีวิทยา
วิสญ
ั ญีวิทยา
เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป

มม. 18

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
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
38
39

40
41
42
43
44
45
46

สาขาวิชา

ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

เวชศาสตร์

ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื ้นฐาน

เวชศาสตร์ ป้องกันคลินิก

ผลการรับรอง
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์
ทางเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ฟืน้ ฟู
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางสูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์ เขตร้ อน
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางชีวเคมี

เวชศาสตร์ การธนาคารเลือด

เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
ศัลยศาสตร์
สูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์ เขตร้ อน
ชีวเคมี

มม. 19

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
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื ้นฐาน
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

วิทยาภูมิค้ มุ กัน

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางวิทยาภูมิค้ มุ กัน
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจักษุวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจิตเวชศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางนิติเวชศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยาคลินิก
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางรังสีวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางวิสญ
ั ญีวิทยา

กุมารเวชศาสตร์
จักษุวิทยา
จิตเวชศาสตร์
นิติเวชศาสตร์
พยาธิวิทยา
พยาธิวิทยาคลินิก
รังสีวิทยา
วิสญ
ั ญีวิทยา

มม. 20

หมายเหตุ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
56

สาขาวิชา
เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป

62

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

63

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กายอุปกรณ์

64

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

กายภาพบาบัดด้ วยการจัด ดัด ดึง

57
58
59
60
61

ผลการรับรอง
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางสูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์
สาขาวิชากายภาพบาบัด
ทางกายภาพบาบัด
สาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์
ทางกายอุปกรณ์
สาขาวิชากายภาพบาบัด
ทางกายภาพบาบัดด้ วยการจัด ดัด ดึง

เวชศาสตร์ ป้องกันคลินิก
ศัลยศาสตร์
สูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
อายุรศาสตร์
กายภาพบาบัด

มม. 21

หมายเหตุ
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

65

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

พยาธิวิทยาคลีนิค

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางพยาธิวิทยาคลีนิค

66

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กายภาพบาบัด

สาขาวิชากายภาพบาบัด
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์

67

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมี

68

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พยาธิชีววิทยา

69

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พยาธิวิทยาคลีนิค

70

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์การแพทย์

71

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาภูมิค้ มุ กัน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีวเคมี ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางชีววิทยา ทางพยาธิวิทยา
ทางพยาธิชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางชีววิทยา ทางพยาธิวิทยา
ทางพยาธิวิทยาคลีนิค
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางฟิ สิกส์ ทางฟิ สิกส์การแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาภูมิค้ มุ กัน

72

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร

มม. 22

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร
ทางประชากร

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื ้นฐาน)
หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื ้นฐาน)
(รับหลายพื ้นฐาน)

(รับหลายพื ้นฐาน)

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชา ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีวเคมี

หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางนิติวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางประสาทวิทยาศาสตร์

(รับหลายพื ้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26

73

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาคลินิก

74

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมี

75

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

นิติวิทยาศาสตร์

76

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ประสาทวิทยาศาสตร์

77

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พยาธิวิทยาคลีนิค

78
79

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พยาบาลศาสตร์
ฟิ สิกส์การแพทย์

80

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

โภชนวิทยา

81

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

โภชนศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา ทางโภชนศาสตร์

82

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการระบาด

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาการระบาด

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางพยาธิวิทยาคลีนิค
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางฟิ สิกส์การแพทย์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา

มม. 23

หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน)

(รับหลายพื ้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 21

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

83

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาภูมิค้ มุ กัน

84

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การบริการโลหิต

85

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เวชนิทศั น์

86

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เภสัชศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เภสัชศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เภสัชศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการแพทย์คลินิก
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการแพทย์คลินิก
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการแพทย์คลินิก

ชีวเภสัช

87
88
89
90
91

ผลการรับรอง

เภสัชวินิจฉัยและเภสัชเคมี
เภสัชอุตสาหกรรม
กุมารเวชศาสตร์
จักษุวิทยาและวิทยาโสตนาสิกลาริงซ์
จิตเวชศาสตร์

มม. 24

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาภูมิค้ มุ กัน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ การบริการโลหิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางเวชนิทศั น์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางชีวเภสัช
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวินิจฉัยและเภสัชเคมี
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางกุมารเวชศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางจักษุวิทยาและวิทยาโสตนาสิกลาริงซ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางจิตเวชศาสตร์

หมายเหตุ
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26

(รับหลายพื ้นฐาน) อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26
(รับหลายพื ้นฐาน) อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26
(รับหลายพื ้นฐาน) อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการแพทย์คลินิก
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการแพทย์คลินิก
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการแพทย์คลินิก
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการแพทย์คลินิก
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการแพทย์คลินิก
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการแพทย์คลินิก
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการแพทย์คลินิก
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการแพทย์คลินิก
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการแพทย์คลินิก

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

นิติเวชวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางนิติเวชวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางพยาธิวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางรังสีวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิสญ
ั ญีวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางเวชศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางศัลยศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางสูติศาตร์ -นรีเวชวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางอายุรศาสตร์

พยาธิวิทยา
รังสีวิทยา
วิสญ
ั ญีวิทยา
เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป
เวชศาสตร์
ศัลยศาสตร์
สูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา
อายุรศาสตร์

มม. 25

หมายเหตุ
(รับหลายพื ้นฐาน) อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26
(รับหลายพื ้นฐาน) อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26
(รับหลายพื ้นฐาน) อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26
(รับหลายพื ้นฐาน) อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26
(รับหลายพื ้นฐาน) อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26
(รับหลายพื ้นฐาน) อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26
(รับหลายพื ้นฐาน) อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26
(รับหลายพื ้นฐาน) อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26
(รับหลายพื ้นฐาน) อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
101

สาขาวิชา

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการแพทย์คลินิก
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการแพทย์พื ้นฐาน
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการแพทย์พื ้นฐาน

อายุรศาสตร์ เขตร้ อน

104

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการแพทย์พื ้นฐาน

105
106

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางอายุรศาสตร์ เขตร้ อน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางกายวิภาคศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางจุลชีววิทยา ทางชีววิทยา

(รับหลายพื ้นฐาน) อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26

ชีวเคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางชีวเคมี ทางชีววิทยา

(รับหลายพื ้นฐาน) อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการแพทย์พื ้นฐาน

ปรสิตวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางชีววิทยา ทางปรสิตวิทยา

(รับหลายพื ้นฐาน) อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26

เภสัชวิทยา

109

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวเคมี

110

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

กายภาพบาบัด

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางเภสัชวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางชีววิทยา ทางสรีรวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางความผิดปกติทางการสื่อความหมาย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีวเคมี
สาขาวิชากายภาพบาบัด

(รับหลายพื ้นฐาน) อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26

108

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการแพทย์พื ้นฐาน
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการแพทย์พื ้นฐาน
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

102
103

107

กายวิภาคศาสตร์
จุลชีววิทยา

สรีรวิทยา
ความผิดปกติทางการสื่อความหมาย

มม. 26

(รับหลายพื ้นฐาน) อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26
(รับหลายพื ้นฐาน) อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26

(รับหลายพื ้นฐาน) อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26
เดิมชื่อสาขาวิชาความผิดปกติทางการพูดและการได้ ยิน
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

111

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

จุลชีววิทยาการแพทย์

112

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

พยาธิวิทยาคลินิก

113

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

พยาธิวิทยาคลีนิค

114

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชอุตสาหกรรม

115

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

โภชนศาสตร์

116

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาภูมิค้ มุ กัน

117

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ คลินิก

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา
ทางจุลชีววิทยาการแพทย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ทางพยาธิวิทยาคลินิก
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ทางพยาธิวิทยาคลีนิค
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางโภชนศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาภูมิค้ มุ กัน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ คลินิก

มม. 27

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะเภสัชศาสตร์
1

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

-

2

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยา

3

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมี

4

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

บริหารเภสัชกิจ

5

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

พิษวิทยา

6

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชกรรม

7

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชกรรมคลินิก

8

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชกรรมโรงพยาบาล

9

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชการ

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางจุลชีววิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางชีวเคมี
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางบริหารเภสัชกิจ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางพิษวิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชกรรม
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชกรรมคลินิก
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชกรรมโรงพยาบาล
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชการ
มม. 28

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

10

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชเคมี

11

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชพฤกษศาสตร์

12

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชวิทยา

13

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชวินิจฉัย

14

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชเวท

15

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

16

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชเคมี
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชพฤกษศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวิทยา

(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวินิจฉัย
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชเวท

(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.

เภสัชสรีรวิทยา

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชสรีรวิทยา

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชอุตสาหกรรม

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.

17

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

สรีรวิทยา

18

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

อาหารเคมี

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางสรีรวิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางอาหารเคมี

มม. 29

(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

19

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชเคมีและพฤกษเคมี

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชเคมีและพฤกษเคมี

20

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชวิทยา

21

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชศาสตร์

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

22

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชศาสตร์ ชีวภาพ

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชศาสตร์ ชีวภาพ

23

เภสัชกรรม

24

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เภสัชศาสตร์ )
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

25

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมี

26

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

บริหารเภสัชกิจ

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชกรรม
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางชีววิทยา ทางเคมี ทางชีวเคมี
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางบริหารเภสัชกิจ

จุลชีววิทยา

มม. 30

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก วท.บ.)
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 24
หลักสูตรนานาชาติ (รับหลายพื ้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26
หลักสูตรนานาชาติ (รับหลายพื ้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26
หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก วท.บ.)
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 24
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

27

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

พิษวิทยา

28

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชกรรมคลินิก

29

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชกรรมโรงพยาบาล

30

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชการ

31

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชเคมี

32

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชวิทยา

33

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชวินิจฉัย

34

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

สรีรวิทยา

35

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชวิทยา

ผลการรับรอง
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางพิษวิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชกรรมคลินิก
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชกรรมโรงพยาบาล
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชการ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชเคมี
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวินิจฉัย
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางสรีรวิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวิทยา

มม. 31

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื ้นฐาน)

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

36

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชอุตสาหกรรม

37

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชเคมีและพฤกษเคมี

38

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชวิทยา

39

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชศาสตร์ ชีวภาพ

40

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชศาสตร์ ชีวภาพ

41

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

บริหารเภสัชกิจ

42

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชการ

43

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชเคมีและพฤกษเคมี

44

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชวิทยา

ผลการรับรอง
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชเคมีและพฤกษเคมี
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชศาสตร์ ชีวภาพ

มม. 32

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ
เปลี่ยนชื่อเป็ นวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชศาสตร์ ชีวภาพ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางบริหารเภสัชกิจ

เดิมชื่อปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชการ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชเคมีและพฤกษเคมี
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

45

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชศาสตร์ ชีวภาพ

46

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชศาสตร์ ชีวภาพ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ

คณะวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์ ประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์

สอนด้ วยภาษาอังกฤษ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

สอนด้ วยภาษาอังกฤษ
เดิมชื่อสาขาวิชาอินทรีย์เคมี

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีอตุ สาหกรรม

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีอตุ สาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
มม. 33

สอนด้ วยภาษาอังกฤษ
เดิมชื่อสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สตั ว์

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการอาหาร

10
11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พฤกษศาสตร์

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์การแพทย์

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การเกษตร

มม. 34

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์ ทางสัตวบาล
ทางเทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สตั ว์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางพฤกษศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางฟิ สิกส์ ทางฟิ สิกส์การแพทย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การเกษตร

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

สอนด้ วยภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

17
18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การแพทย์
วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ

19

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กายวิภาคศาสตร์

20
21

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กายภาพบาบัด
คณิตศาสตร์ ประยุกต์

22

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีเชิงฟิ สิกส์

23

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีเชิงฟิ สิกส์

24

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์

25

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีอินทรีย์

26

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยา

มม. 35

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางกายวิภาคศาสตร์
สาขาวิชากายภาพบาบัด
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี ทางฟิ สิกส์ ทางเคมีเชิงฟิ สิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี ทางฟิ สิกส์ ทางเคมีเชิงฟิ สิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี
ทางเคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีอินทรีย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา

หมายเหตุ
เดิมชื่อสาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื ้นฐาน)

หลักสูตรนานาชาติ
เดิมชื่อสาขาฟิ สิคลั เคมี

หลักสูตรนานาชาติ
เดิมชื่อสาขาวิชาอินทรีย์เคมี
หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

27

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยา

28

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมี

29

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมี

30

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยา(ชีววิทยาสภาวะแวดล้ อม)

31

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยาสภาวะแวดล้ อม

32

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยาสภาวะแวดล้ อม

33
34

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ
ปรสิตวิทยา

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางเคมี ทางชีวเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางเคมี ทางชีวเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางชีววิทยาสภาวะแวดล้ อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางชีววิทยา
ทางชีววิทยาสภาวะแวดล้ อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางชีววิทยา
ทางชีววิทยาสภาวะแวดล้ อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางปรสิตวิทยา

มม. 36

หมายเหตุ
(รับหลายพื ้นฐาน)
หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื ้นฐาน)

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

35

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ประสาทวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางประสาทวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางพยาธิชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางพิษวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางพิษวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางฟิ สิกส์ ทางฟิ สิกส์การแพทย์

36

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พยาธิชีววิทยา

37

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พิษวิทยา

38

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พิษวิทยา

39

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์

40

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์การแพทย์

41

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์เชิงเคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ ทางเคมี ทางฟิ สิกส์เชิงเคมี

42

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์เชิงเคมี

43

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิคลั เคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ ทางเคมี ทางฟิ สิกส์เชิงเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ ทางเคมี ทางฟิ สิคลั เคมี

มม. 37

หมายเหตุ
(รับหลายพื ้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26

หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื ้นฐาน)

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

44

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชวิทยา

45

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

โภชนศาสตร์

46

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

47

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการระบาดทางการแพทย์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาการระบาดทางการแพทย์

48

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์

49

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ รังสี

50

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ รังสี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

51

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สรีรวิทยา

หมายเหตุ

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางโภชนศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางสรีรวิทยา ทางชีววิทยา

มม. 38

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 1 ปี (รับหลายพื ้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 21

เดิมชื่อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์

(รับหลายพื ้นฐาน)

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

52

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สรีรวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางสรีรวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา
ทางสรีรวิทยาของการออกกาลังกาย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา
ทางสรีรวิทยาของการออกกาลังกาย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี ทางอินทรีย์เคมี
สาขาวิชากายภาพบาบัด

53

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สรีรวิทยาของการออกกาลังกาย

54

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สรีรวิทยาของการออกกาลังกาย

55

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อินทรีย์เคมี

56

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

กายภาพบาบัด

57

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

กายวิภาคศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางกายวิภาคศาสตร์

58

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

กายวิภาคศาสตร์

59

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางกายวิภาคศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

60

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เคมีเชิงฟิ สิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี ทางฟิ สิกส์ ทางเคมีเชิงฟิ สิกส์
มม. 39

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื ้นฐาน)
หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื ้นฐาน)

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

61

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เคมีเชิงฟิ สิกส์

62

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เคมีวิเคราะห์

63

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เคมีอินทรีย์

64

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

จุลชีววิทยา

65

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

จุลชีววิทยา

66

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวเคมี

67

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวเคมี

68

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีววิทยา

69

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีววิทยา

70

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี ทางฟิ สิกส์ ทางเคมีเชิงฟิ สิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีวิเคราะห์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีอินทรีย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางเคมี ทางชีวเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางเคมี ทางชีวเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
มม. 40

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

71

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

พยาธิชีววิทยา

72

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

พยาธิชีววิทยา

73

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

พิษวิทยา

74

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ฟิ สิกส์เชิงเคมี

75

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ฟิ สิกส์เชิงเคมี

76

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชวิทยา

77

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

โภชนศาสตร์

78

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

79

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

มม. 41

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางพยาธิชีววิทยา ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางพยาธิชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางพิษวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ ทางเคมี ทางฟิ สิกส์เชิงเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ ทางเคมี ทางฟิ สิกส์เชิงเคมี
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางโภชนศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

80

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สรีรวิทยา

81

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สรีรวิทยา

82

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

อินทรีย์เคมี

83

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

โภชนศาสตร์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางชีววิทยา ทางสรีรวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางชีววิทยา ทางสรีรวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี ทางอินทรีย์เคมี
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางโภชนศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่ องกล

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

มม. 42

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมชีวการแพทย์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์
ทางเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
1

ประกาศนียบัตรผู้ชว่ ยพยาบาล

-

2

ประกาศนียบัตรผู้ชว่ ยพยาบาล

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

3

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

อายุรศาสตร์ เขตร้ อนและสุขวิทยา

4

ประกาศนียบัตรอายุรศาสตร์ เขตร้ อนและสุขวิทยา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ชว่ ยพยาบาล
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ชว่ ยพยาบาล
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์ เขตร้ อนและสุขวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์เขตร้ อน
ทางอายุรศาสตร์ เขตร้ อนและสุขวิทยา

-

มม. 43

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
หลักสูตร 6 เดือน ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
(ไม่ได้ กาหนดอัตราเงินเดือน)

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

5

ประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตร์เขตร้ อนและสุขวิทยา

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เวชศาสตร์ เขตร้ อน

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อายุรศาสตร์ เขตร้ อน

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อายุรศาสตร์ เขตร้ อน

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อายุรศาสตร์ เขตร้ อน

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อายุรศาสตร์ เขตร้ อนคลินิก

11

ปริญญาอายุรศาสตร์เขตร้ อนคลินิกมหาบัณฑิต
ปริญญาอายุรศาสตร์เขตร้ อนคลินิกมหาบัณฑิต

กุมารเวชศาสตร์เขตร้ อน

12

ผลการรับรอง

-

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์เขตร้ อน
ทางอายุรศาสตร์ เขตร้ อนและสุขวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์เขตร้ อน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางอายุรศาสตร์ เขตร้ อน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางอายุรศาสตร์ เขตร้ อน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางอายุรศาสตร์ เขตร้ อน
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์ เขตร้ อนคลินิก
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์เขตร้ อน
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์ เขตร้ อนคลินิก

อายุรศาสตร์ เขตร้ อนคลินิก

มม. 44

หมายเหตุ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ
(เดิมชื่อประกาศนียบัตรอายุรศาสตร์ เขตร้ อนและสุขวิทยา)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก พ.บ.
(เดิมชื่อสาขาวิชาอายุรศาสตร์ เขตร้ อน)
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26
หลักสูตร พ.ศ.2534 รับเฉพาะผู้จบ วท.บ.
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก พ.บ.
(เดิมชื่อสาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้ อนคลินิก)
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ +
ปฏิบตั ิงานคลินิกอย่างน้ อย 1 ปี
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ +
ปฏิบตั ิงานคลินิกอย่างน้ อย 1 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

13

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การระบาดคลินิก

14

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

อายุรศาสตร์ เขตร้ อน

15

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

อายุรศาสตร์ เขตร้ อน

16

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

อายุรศาสตร์ เขตร้ อน

17

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

อายุรศาสตร์ เขตร้ อนคลินิก

18

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

อายุรศาสตร์ เขตร้ อนคลินิก

ผลการรับรอง
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการระบาดคลินิก
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์ เขตร้ อน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์ เขตร้ อน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์ เขตร้ อน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์ เขตร้ อนคลินิก
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์ เขตร้ อนคลินิก

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ
เปลี่ยนชื่อเป็ นสาขาวิชาเวชศาสตร์ เขตร้ อน

หลักสูตรนานาชาติ
(เดิมชื่อวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต)
หลักสูตรนานาชาติ

คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เวชระเบียน

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาปั จจุบนั

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางเวชระเบียน
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาปั จจุบนั
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์
มม. 45

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
สอนด้ วยภาษาอังกฤษ
สอนด้ วยภาษาอังกฤษ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

เลขานุการการแพทย์

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

เอเซียอาคเนย์ศกึ ษา

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สิทธิมนุษยชน

7

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการอบรม

8

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตร์

9

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทางการกีฬา

10

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จริยศาสตร์ศกึ ษา

11

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

บริหารรัฐกิจ

12

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ประชากรศึกษา

ผลการรับรอง

มม. 46

หมายเหตุ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางเลขานุการ ทางเลขานุการการแพทย์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางเอเซียอาคเนย์ศกึ ษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
(รับรองผู้จบปี 2530 และ 2531 เพียง 2 รุ่น)
สอนด้ วยภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสิทธิมนุษยชน
สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการอบรม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการทางการกีฬา
ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา ทางพลศึกษา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางจริยศาสตร์ศกึ ษา
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร ทางรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี

เดิมชื่อศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประชากรศึกษา

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

13

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

14

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนาการศึกษา (ประชากรศึกษา)

15

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ศาสนาเปรียบเทียบ

16

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารจัดการด้ านการศึกษา

17

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข

18

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง

19

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สิทธิมนุษยชน

20

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ประชากรศึกษา

มม. 47

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร ทางบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประชากรศึกษา
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางศาสนาเปรียบเทียบ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารจัดการด้ านการศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสิทธิมนุษยชน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์ ทางประชากรศึกษา

หมายเหตุ
เดิมชื่อสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

เปลี่ยนชื่อเป็ นศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประชากรศึกษา
เดิมชื่อปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ
เดิมชื่อศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาการศึกษา (ประชากรศึกษา)

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

21

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม

22

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สิ่งแวดล้ อมศึกษา

23

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง

24

ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต

การแพทย์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางวิจยั สังคมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข

25

ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต

วิจยั ประชากรและสังคม

26

ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา ทางวิจยั สังคมศาสตร์
ทางวิจยั ประชากรและสังคม
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางวิจยั สังคมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข

มม. 48

หมายเหตุ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา
ทางอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางสิ่งแวดล้ อมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง
รับผู้มีพื ้นปริญญาตรีทวั่ ไป สาหรับผู้มีคณ
ุ วุฒิ
พื ้นฐาน พ.บ., ท.บ.หรือ สพ.บ.อัตราเงินเดือน
เสนอ ก.พ. พิจารณาเป็ นราย ๆ ไป
เปลี่ยนชื่อเป็ นสาขาวิชาสังคมศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข

เดิมชื่อสาขาวิชาการแพทย์

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

27

ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศาสตร์ สขุ ภาพ

28

ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต

สิ่งแวดล้ อม

29

ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต

อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม

30

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

จริยศาสตร์ศกึ ษา

31

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ศาสนาเปรียบเทียบ

32

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ศาสนศึกษา

33

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ประชากรศึกษา

34

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สังคมศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข

มม. 49

หมายเหตุ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์ สขุ ภาพ
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางวิจยั สังคมศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา
ทางอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางจริยศาสตร์ศกึ ษา
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางศาสนาเปรียบเทียบ

หลักสูตรนานาชาติ

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางศาสนศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประชากรศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข

เดิมชื่อศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

35

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
วิชาเอกอาชญาวิทยาและสังคม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางอาชญาวิทยา
ทางการบริหารงานยุติธรรมและสังคม

วิชาเอกจะปรากฏในระเบียบแสดงผลการศึกษา

36

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
วิชาเอกอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางอาชญาวิทยา
ทางการบริหารงานยุติธรรมและสังคม

วิชาเอกจะปรากฏในระเบียบแสดงผลการศึกษา

37

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ประชากรศึกษา

38

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สิ่งแวดล้ อมศึกษา

39

ปริญญาสังคมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สังคมศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประชากรศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางสิ่งแวดล้ อมศึกษา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางวิจยั สังคมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข

คณะสัตวแพทยศาสตร์
1

ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

มม. 50

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
ผลการรับรอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์

1

ประกาศนียบัตรพยาบาลเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป

-

2

อนุปริญญาพยาบาลสาธารณสุข
(เวชปฏิบตั )ิ

-

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พยาบาลสาธารณสุข

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

โภชนวิทยา

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์
วิชาเอกสุขาภิบาล
สาธารณสุขศาสตร์
วิชาเอกอาชีวอนามัย
สุขศึกษา

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สุขาภิบาล

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อาชีวอนามัย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการพยาบาลเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลสาธารณสุข
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางพยาบาลสาธารณสุข
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร ทางโภชนวิทยา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขาภิบาล
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีวอนามัย
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขาภิบาล
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีวอนามัย
มม. 51

หมายเหตุ
หลักสูตรอบรม 6 เดือน
(ไม่ได้ กาหนดเงินเดือน)
หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากอนุปริญญา

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
10
11
12
13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(พยาบาลสาธารณสุข)
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์ )

สาขาวิชา
-

โภชนวิทยา
วิทยาศาสตร์ สขุ าภิบาล

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์ )

วิทยาศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้ อม

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์ )

สุขศึกษา

17

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลสาธารณสุข
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการบริหารสาธารณสุข
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร ทางโภชนวิทยา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ สขุ าภิบาล

การบริหารสาธารณสุข

14

16

ผลการรับรอง

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางวิทยาศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอนามัยชุมชน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อนามัยชุมชน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มม. 52

หมายเหตุ

เดิมชื่อสาขาวิชาการให้ การบริการทางการแพทย์

เปลี่ยนชื่อเป็ นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้ อม
เดิมชื่อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ าภิบาล

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์ )

19

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

-

20

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

21

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

22

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

พัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

23

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสาธารณสุขศาสตร์
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสาธารณสุขศาสตร์
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลสาธารณสุขเวชปฏิบตั ิ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลสาธารณสุขเวชปฏิบตั ิ
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลอาชีวอนามัย
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางโภชนบาบัด
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ ทางชีวสถิติ

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

24
25
26

อาหารและโภชนาการ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางโภชนวิทยา ทางอาหารและโภชนาการ
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หมายเหตุ

การพยาบาลอาชีวอนามัย
โภชนบาบัด
ชีวสถิติ

มม. 53

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี และหลักสูตร 4 ปี
(เทียบเข้ าศึกษา)
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

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

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

27

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม
ทางวิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาการระบาดทางการแพทย์

28

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาเฉพาะวิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้ อม

29

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการระบาดทางการแพทย์

30

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สุขศาสตร์อตุ สาหกรรมและความปลอดภัย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีวอนามัย
ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม
ทางสุขศาสตร์อตุ สาหกรรมและความปลอดภัย

31

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้ อม

32

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์ )

การบริหารโรงพยาบาล

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางสุขาภิบาลสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการบริหารโรงพยาบาล

มม. 54

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 1 ปี (รับหลายพื ้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 21

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
33
34
35
36

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์ )
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา
-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
การบริหารโรงพยาบาล
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการบริหารโรงพยาบาล
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
การบริหารสาธารณสุข
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการวิจยั การสาธารณสุข
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางทันตสาธารณสุข
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางบริหารสาธารณสุข
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางพยาบาลสาธารณสุข

การบริหารโรงพยาบาล
การบริหารสาธารณสุข

37
38

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตสาธารณสุข

39

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต

บริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข
บริหารสาธารณสุข

41

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

การบริหารโรงพยาบาล

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์ )
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

40

ผลการรับรอง

การวิจยั การสาธารณสุข

พยาบาลสาธารณสุข

มม. 55

หมายเหตุ
เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต

หลักสูตร 1 ปี (รับหลายพื ้นฐาน)

หลักสูตร 1 ปี (รับหลายพื ้นฐาน)
หลักสูตร 1 ปี (รับหลายพื ้นฐาน)

เปลี่ยนชื่อเป็ น วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์ )

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

42

ปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต

โภชนวิทยา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา

เปลี่ยนชื่อเป็ น วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์ )

43

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ (รับหลายพื ้นฐาน)

44

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

(รับหลายพื ้นฐาน)

45

โรคติดเชื ้อ

48

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาธารณสุขมูลฐาน

49

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาธารณสุขมูลฐาน

50

ปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์ )

สุขศึกษา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางโรคติดเชื ้อ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางโรคติดเชื ้อและวิทยาการระบาด
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขทัว่ ไป
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขมูลฐาน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขมูลฐาน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา
ทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

เปลี่ยนชื่อเป็ น วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์ )

47

ปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์ )
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

46

51

โรคติดเชื ้อและวิทยาการระบาด
สาธารณสุขทัว่ ไป

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

มม. 56

(รับหลายพื ้นฐาน)
หลักสูตร 1 ปี (รับหลายพื ้นฐาน)
หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื ้นฐาน)
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 1 ปี (รับหลายพื ้นฐาน)
เปลี่ยนชื่อเป็ น วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์ )
เดิมชื่อ วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์ )
สาขาวิชาสุขศึกษา

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

52

ปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต

อนามัยครอบครัว

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอนามัยครอบครัว

เปลี่ยนชื่อเป็ น วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์ )

53

อนามัยสิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอนามัยสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการบริหารสาธารณสุข

เปลี่ยนชื่อเป็ น วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์ )

54

ปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

55

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การพยาบาลสาธารณสุข

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการพยาบาลสาธารณสุข

หลักสูตรนานาชาติ

56

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การพยาบาลสาธารณสุข

57

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

บริหารสาธารณสุข

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการพยาบาลสาธารณสุข
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางบริหารสาธารณสุข

58

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ปรสิตวิทยา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางปรสิตวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ

59

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

โภชนาการสาธารณสุข

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางโภชนาการสาธารณสุข

หลักสูตรนานาชาติ

การบริหารสาธารณสุข

มม. 57

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

60

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

โภชนาการสาธารณสุข

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางโภชนวิทยา ทางการอาหาร
ทางโภชนาการสาธารณสุข

61

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาการระบาด

62

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาการระบาด

63

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สุขศึกษา

64

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาการระบาด
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาการระบาด
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม

มม. 58

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้ อม

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดล้ อมเพือ่ พัฒนาชนบท

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมเพือ่ การพัฒนาทรัพยากร

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

มม. 59

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางเทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดล้ อมเพือ่ พัฒนาชนบท
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการจัดการทรัพยากร ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมเพือ่ การพัฒนาทรัพยากร
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากร

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางการจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากร
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางการจัดการสิ่งแวดล้ อม

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการสิ่งแวดล้ อม

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การวางแผนสิ่งแวดล้ อมเพือ่ พัฒนาชุมชนและชนบท

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางการวางแผนสิ่งแวดล้ อมเพือ่ พัฒนาชุมชนและชนบท

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้ อม

มม. 60

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

เดิมชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดล้ อมเพือ่ พัฒนาชนบท

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมเพือ่ การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมเพือ่ การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม

11

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้ อม

หลักสูตรนานาชาติ

12

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ
เดิมชื่อวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้ อม

มม. 61

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
ผลการรับรอง
โครงการวิทยาการจัดการ

1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการ

2

ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

3

ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต
(Master of Management Program)

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการ

4

ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการ

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ
เดิมชื่อศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรนานาชาติ

โครงการศึกษานานาชาติ
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

หลักสูตรนานาชาติ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม

หลักสูตรนานาชาติ

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ

มม. 62

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การบริหารโรงพยาบาล

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารโรงพยาบาล

หลักสูตรนานาชาติ

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การบริหารอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว

หลักสูตรนานาชาติ

ศูนย์ ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานแห่ งอาเซียน (ปั จจุบนั ชื่อสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน)
1

ปริญญาการบริหารสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการบริหารสาธารณสุขมูลฐาน

หลักสูตรนานาชาติหลักสูตร 1 ปี
(รับหลายพื ้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 21

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
1

ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต

วิจยั ประชากรและการวางแผนครอบครัว

2

ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต

วิจยั ประชากรอนามัยเจริญพันธุ์ผู้ติดเชื ้อเอชไอวีและโรคเอดส์

3

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

วิจยั ประชากรและสังคม

มม. 63

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์
ทางวิจยั ประชากรและการวางแผนครอบครัว
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางวิจยั สังคมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์
ทางวิจยั ประชากรอนามัยเจริญพันธุ์ผ้ ตู ิดเชื ้อเอชไอวีและโรคเอดส์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางวิจยั ประชากรและสังคม

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ
เดิมชื่อสาขาวิชาวิจยั ประชากรและการวางแผนครอบครัว
เดิมชื่อสังคมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาประชากรและสังคม

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

4

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

วิจยั ประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางวิจยั สังคมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์
ทางวิจยั ประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์

5

ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต

ประชากรศาสตร์
สาขาวิชาประชากรศาสตร์ การแพทย์

6

ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต

ประชากรศาสตร์
สาขาวิชาประชากรศาสตร์ สงั คม

7

ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต

ประชากรศาสตร์
สาขาวิชาวิจยั ประชากรและสังคม

8

ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต

มานุษยวิทยาประยุกต์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา ทางวิจยั สังคมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์การแพทย์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา ทางวิจยั สังคมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์สงั คม
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา ทางวิจยั สังคมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์
ทางวิจยั ประชากรและสังคม
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางมานุษยวิทยา ทางมานุษยวิทยาประยุกต์

มม. 64

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ
เดิมชื่อสังคมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิจยั ประชากรอนามัยเจริญพันธุ์ผู้ติดเชื ้อเอชไอวีและโรคเอดส์

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

9

ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต

10

ปริญญาประชากรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

11

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ประชากรศาสตร์

12

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ประชากรศาสตร์

13

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ประชากรศาสตร์

ผลการรับรอง

วิจยั ประชากรและสังคม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์ ทางสังคมวิทยา
ทางวิจยั ประชากรและสังคม
ทางวิจยั สังคมศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์

-

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนาชนบทศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาชนบท ทางพัฒนาชนบทศึกษา

2

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ การสื่อสารและการพัฒนา

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ การสื่อสารและการพัฒนา

มม. 65

หมายเหตุ

เดิมชื่อปริญญาประชากรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
ไม่ระบุสาขาวิชา
หลักสูตรนานาชาติ
เดิมชื่อประชากรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

3

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

4

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

5

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

6

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาศาสตร์
แขนงวิชาความผิดปกติของการพูดและการได้ ยิน
ภาษาศาสตร์
แขนงวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
ภาษาศาสตร์
แขนงวิชาภาษาศาสตร์เอเชียอาคเนย์
ภาษาศาสตร์ ประยุกต์

7

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

วัฒนธรรมศึกษา

8

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนาชนบทศึกษา

9

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ การสื่อสารและการพัฒนา

10

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาศาสตร์

มม. 66

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์ ทางภาษาศาสตร์ ประยุกต์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางวัฒนธรรมศึกษา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาชนบทศึกษา
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ การสื่อสารและการพัฒนา
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางอักษรศาสตร์ ทางภาษาศาสตร์

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

11

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

12

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาศาสตร์ ประยุกต์
(การสอนภาษาอังกฤษ
เพือ่ จุดมุง่ หมายเฉพาะ)
วัฒนธรรมศึกษา

13

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต

ภาษาศาสตร์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางอักษรศาสตร์ ทางภาษาศาสตร์
ทางภาษาศาสตร์ ประยุกต์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางวัฒนธรรมศึกษา
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางอักษรศาสตร์ ทางภาษาศาสตร์

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

สถาบันวิจัยโภชนาการ
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

โภชนวิทยา

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การอาหาร

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

โภชนวิทยา

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

โภชนศาสตร์

มม. 67

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางโภชนศาสตร์

ศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาหารและโภชนาการเพือ่ การพัฒนา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา
ทางอาหารและโภชนาการเพือ่ การพัฒนา

หลักสูตรนานาชาติ

7

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

โภชนศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

8

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

โภชนศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางโภชนศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโภชนศาสตร์

เดิมชื่อวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง

ช่างอุปกรณ์การแพทย์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ประสาทวิทยาศาสตร์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อณูพนั ธุศาสตร์ -พันธุวิศวกรรมศาสตร์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อุปกรณ์ชีวการแพทย์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ประสาทวิทยาศาสตร์

มม. 68

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางช่างอุปกรณ์การแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางประสาทวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางอณูพนั ธุศาสตร์ -พันธุวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอุปกรณ์ชีวการแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางประสาทวิทยาศาสตร์

(หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
(รับหลายพื ้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามข้ อ 26
หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อณูพนั ธุศาสตร์ และพันธุวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางอณูพนั ธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์

7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ประสาทวิทยาศาสตร์

8

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ประสาทวิทยาศาสตร์

9

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

อณูพนั ธุศาสตร์ และพันธุวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางประสาทวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางประสาทวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางอณูพนั ธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

2

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางคศิลป์ ทางดนตรี
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางคศิลป์ ทางดนตรี

มม. 69

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

วิทยาลัยราชสุดา
1

ประกาศนียบัตรการสอนภาษามือไทย

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

2

ประกาศนียบัตร

ล่าม(ภาษามือไทย)

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

หูหนวกศึกษา

4

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

บริการสนับสนุนทางวิชาการสาหรับคนตาบอดหรือคนสายตาเลือนลาง

5

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

งานบริการฟื น้ ฟูสมรรถภาพคนพิการ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษามือไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางล่ามภาษามือไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหูหนวกศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบริการสนับสนุนทางวิชาการสาหรับคนตาบอดหรือคนสายตาเลือนลาง
สาขาวิชากายภาพบาบัด
ทางงานบริการฟื น้ ฟูสมรรถภาพคนพิการ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางพลศึกษา ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา

วิทยาลัยศาสนศึกษา
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศาสนศึกษา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางศาสนศึกษา

มม. 70

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

นิติวิทยาศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนาการมนุษย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางนิติวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาการมนุษย์

วิทยาเขตกาญจนบุรี
1

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการบัญชี

สถาบันสมทบ สถาบันพระบรมราชชนก
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

2

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

3

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

4

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

5

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลราชบุรี

มม. 71

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
ผลการรับรอง
สถาบันสมทบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

2

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

3

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

4

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

5

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

6

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

งานบริการฟื น้ ฟูสมรรถภาพคนพิการ

สาขาวิชากายภาพบาบัด
ทางงานบริการฟื น้ ฟูสมรรถภาพคนพิการ

หมายเหตุ

หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยพยาบาลฯราชบุรี
วิทยาลัยพยาบาลฯจักรีรัช
วิทยาลัยพยาบาลฯศรีธัญญา
หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยพยาบาลฯสุพรรณบุรี
หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยพยาบาลฯเพชรบุรี
วิทยาลัยพยาบาลฯจักรีรัช

สถาบันสมทบ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

มม. 72

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากอนุปริญญาทางการพยาบาล

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
สาขาวิชา
ผลการรับรอง
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฏเกล้ า
1

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

2

ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

3
4
5
6
7
8
9

กุมารเวชศาสตร์
จิตเวชศาสตร์
พยาธิวิทยา
รังสีวิทยา
ศัลยศาสตร์
สูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
อายุรศาสตร์

มม. 73

หมายเหตุ

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

หลักสูตรสมทบกรมแพทย์ทหารบก
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้ า

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจิตเวชศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางรังสีวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์

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
10
11
12
13

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

สาขาวิชา

ผลการรับรอง

เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ฟืน้ ฟู
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจักษุวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางวิสญ
ั ญีวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป

จักษุวิทยา
วิสญ
ั ญีวิทยา
เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป

มม. 74

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

