21. มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มีคณะวิชาทั ้งหมด 21 คณะ คือ คณะการจัดการสิ่งแวดล้ อม คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต วิทยาลัยอิสลามศึกษา
คณะเทคโนโลยีและการจัดการ คณะนิตศิ าสตร์ คณะการจัดการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว และบัณฑิตวิทยาลัย
การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีดงั นี ้
1. ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายได้ รับอัตราเงินเดือน
ไม่สงู กว่า 5,760 บาท
2. ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือน
ไม่สงู กว่า 6,470 บาท
3. ประกาศนียบัตรวิชารังสีเทคนิค หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
4. ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีการจับสัตว์น ้า หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
5. ประกาศนียบัตรการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือน
ไม่สงู กว่า 6,470 บาท
6. ประกาศนียบัตรวิชาการเหมืองแร่ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
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7. ประกาศนียบัตรวิชาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
8. ประกาศนียบัตรศิลปประยุกต์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
9. ประกาศนียบัตรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
10. ประกาศนียบัตรการรักษาความปลอดภัย หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
11. ประกาศนียบัตรวิชาเทคนิคการเกษตร หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
12. ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีการยาง หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
13. อนุปริญญา หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,100 บาท
14. ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ หลักสูตร 6 เดือน (ได้ รับวุฒิเพิ่มขึ ้น) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,420 บาท
15. ประกาศนียบัตรวิสญ
ั ญีวทิ ยาพยาบาล หรือประกาศนียบัตรวิสญ
ั ญีพยาบาล หลักสูตรต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
15.1 ผู้มีพื ้นความรู้ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,100 บาท
15.2 ผู้มีพื ้นความรู้อนุปริญญาวิชาพยาบาล ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,420 บาท
15.3 ผู้มีพื ้นความรู้ปริ ญญาตรีทางการพยาบาล ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
16. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
17. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
18. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการประเมินโครงการ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี )
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
19. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
20. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี (5 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
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21. ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
22. ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาปี การศึกษา 2535 เป็ นต้ นไป) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี
ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
23. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
24. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
24.1 ผู้มีพื ้นความรู้ วท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
24.2 ผู้มีพื ้นความรู้ ภ.บ. (หลักสูตร 5 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
24.3 ผู้มีพื ้นความรู้ ท.บ./พ.บ.(หลักสูตรเดิม) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
24.4 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ. + ใบอนุญาตฯ/ท.บ.(หลักสูตรปรับปรุงใหม่) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
25. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก ท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือน
ไม่สงู กว่า 11,140 บาท
26. ปริญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริญญาโท ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 13,110 บาท

มอ. 3

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก
ผลการรั บรอง
คณะการจัดการสิ่งแวดล้ อม

1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อนามัยสิ่งแวดล้ อม

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สิ่งแวดล้ อมศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางอนามัยสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางสิ่งแวดล้ อมศึกษา

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วาริชศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวาริชศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ ทางทะเล

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ เกษตร

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )

การจัดการศัตรูพืช

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร ทางเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการจัดการศัตรูพืช
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางปฐพีศาสตร์

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )

พัฒนาการเกษตร

4
5

ปฐพีศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพัฒนาการเกษตร
มอ. 4

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
6

วิชาเอก

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(วาริชศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(อุตสาหกรรมเกษตร)

พืชศาสตร์

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(อุตสาหกรรมเกษตร)

อุตสาหกรรมเกษตร

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กีฏวิทยา

7
8
9

12

สัตวศาสตร์
วาริชศาสตร์
-

การจัดการทรัพยากรดิน

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวาริชศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ ทางทะเล
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางการเกษตร ทางกีฏวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางปฐพีวิทยา ทางการเกษตร
ทางการจัดการทรัพยากรดิน
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ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

ผลการรั บรอง

13

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการสิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางการจัดการสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางกีฏวิทยา

14

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กีฏวิทยา

15

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

16

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีอาหาร

17

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนาการเกษตร

18

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พืชศาสตร์

19

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

โรคพืชวิทยา

20

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วาริชศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพัฒนาการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโรคพืช ทางโรคพืชวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ทางทะเล ทางวาริชศาสตร์
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หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

ผลการรั บรอง

21

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สัตวศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

22

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )

โรคพืชวิทยา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโรคพืช ทางโรคพืชวิทยา

23

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ธุรกิจเกษตร

24

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีอาหาร

25

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

พืชศาสตร์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์

หมายเหตุ

เปลี่ยนชื่อเป็ นศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร

คณะทันตแพทยศาสตร์
1

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมประดิษฐ์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมประดิษฐ์

หลักสูตร2ปี ตอ่ จาก ท.บ.+ประสบการณ์1ปี

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การวิจยั ทางทันตแพทยศาสตร์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางการวิจยั ทางทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ทบ.

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมประดิษฐ์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมประดิษฐ์

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ทบ.+ประสบการณ์ 1 ปี

มอ. 7

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

ผลการรั บรอง

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพช่องปาก

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพช่องปาก

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิทยาการจัดการ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ผลิตกรรมชีวภาพ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหาร ทางวิทยาการจัดการ
ทางเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางผลิตกรรมชีวภาพ

คณะนิติศาสตร์
1

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชานิติศาสตร์

มอ. 8

หมายเหตุ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ทบ.+ประสบการณ์ 1-2 ปี
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ทบ.+ประสบการณ์ 1 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

คณะพยาบาลศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผดุงครรภ์

2

อนุปริญญาพยาบาล

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

3

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

4
5
6
7

-

8

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(พยาบาลและผดุงครรภ์)
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลบิดามารดาและเด็ก

9

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลผู้ใหญ่

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลบิดามารดาและเด็ก
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลผู้ใหญ่
มอ. 9

ผู้ได้ รับประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ (ลส.6 เดือน)
เพิม่ ขึ ้น ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า
7,420 บาท/เดิมอยู่ในคณะแพทยศาสตร์
หลักสูตร3ปี ตอ่ จากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร2ปี ต่อจากประกาศนียบัตรพยาบาล
ผดุงครรภ์ระดับต้ นและมีประสบประสบการณ์
การทางานในสายงานวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
มาแล้ วไม่น้อยกว่า2ปี
หลักสูตรต่อเนื่อง1ปี
หลักสูตรต่อเนื่อง2ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
10

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

11
12
13

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิชาเอก
การพยาบาลอนามัยชุมชน
การพยาบาล

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลอนามัยชุมชน
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ

คณะแพทยศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผดุงครรภ์

2

-

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์

-

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์

หลักสูตร 2ปี ตอ่ จากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ประกาศนียบัตรวิชารังสีเทคนิค

ผู้ได้ รับประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ (ลส.6 เดือน)
เพิม่ ขึ ้น ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า
7,420 บาท/ปั จจุบนั อยู่คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร1 ปี ตอ่ จากมัธยมศึกษาตอนปลาย

-

5

ประกาศนียบัตรวิสญ
ั ญีพยาบาล

-

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางรังสีเทคนิค
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิสญ
ั ญีพยาบาล

3

มอ. 10

หลักสูตร1ปี / รับหลายพื ้นความรู้

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก
-

ผลการรั บรอง

6

ประกาศนียบัตรวิสญ
ั ญีวิทยาพยาบาล

7
8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(พยาบาล)

9
10
11

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ระบาดวิทยา

12

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การวิจยั และพัฒนาระบบสาธารณสุข

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการวิจยั และพัฒนาระบบสาธารณสุข

13

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเวชศาสตร์

14

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

อาชีวอนามัย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางชีวเวชศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีวอนามัย

15

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ระบาดวิทยา

16

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวเวชศาสตร์

วิทยาศาสตร์ การแพทย์
-

หมายเหตุ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิสญ
ั ญีวิทยาพยาบาล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

รับหลายพื ้นความรู้

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางระบาดวิทยา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตร 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร2ปี /รับหลายพื ้นความรู้

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางระบาดวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางชีวเวชศาสตร์
มอ. 11

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

ผลการรั บรอง
คณะเภสัชศาสตร์

1
2

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชกรรมคลินิก

3
4

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์ สงั คมและการบริหาร

5

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริบาลทางเภสัชกรรม

6

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชศาสตร์

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชกรรมคลินิก
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชศาสตร์ สงั คมและการบริหาร
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางการบริบาลทางเภสัชกรรม
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์
มอ. 12

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ปรัชญา

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

พัฒนาสังคม

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญี่ปนุ่

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษามลายู

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเยอรมัน

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเกาหลี

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาและวรรณคดีไทย

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา ทางพัฒนาสังคม
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญี่ปนุ่
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษามลายู
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมัน
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเกาหลี
สาขาวิชาภาษา วรรรณคดี
ทางภาษาไทย ทางภาษาและวรรณคดีไทย
มอ. 13

หมายเหตุ

วิทยาเขตปั ตตานี
วิทยาเขตปั ตตานี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาและวรรณคดีองั กฤษ

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอาหรับ

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

18

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

มลายูศกึ ษา

19
20

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์ (การปกครอง)

21

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศาสนา

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรั่งเศส
ทางภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ ทางภาษาและวรรณคดี
อังกฤษชาภาษา วรรณคดี
สาขาวิ
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอาหรับ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ กายภาพ
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางมลายูศกึ ษา
สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการปกครอง
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางศาสนา
มอ. 14

เปลี่ยนชื่อเป็ นวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิศาสตร์

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

22

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปะการแสดง

23

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปะประยุกต์

24

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

25

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อิสลามศึกษา

26

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการสารสนเทศ

27

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต(ภูมิศาสตร์ )

28

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์

29

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญา

-

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะการแสดง ทางศิลปการละคร
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปะประยุกต์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา ทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิ
ทยา
สาขาวิ
ชาสั
งคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางอิสลามศึกษา
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางการจัดการสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญา
มอ. 15

หมายเหตุ
หลักสูตรต่อเนื่อง2ปี
หลักสูตรต่อเนื่อง2ปี

เดิมชื่อสาขาวิชาบรรณารักษ์ ศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

30

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาไทย

31

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร

32

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

33

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมวิทยา

34

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนาสังคม

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาภาษา และวรรณคดี
ทางภาษาไทย ทางภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา ทางพัฒนาสังคม

คณะวิทยาการจัดการ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การเงิน

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การเงินและการคลัง

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการโรงแรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงิน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการคลัง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการโรงแรม

มอ. 16

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารงานบุคคล

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การโรงแรมและการท่องเที่ยว

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

พาณิชยนาวี

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

11

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

12
13

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหาร ทางการบริหารงานบุคคล
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางพาณิชยนาวี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหาร ทางการจัดการ

-

หมายเหตุ

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตรต่อเนื่อง2ปี

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล
ทางการบริหาร ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
มอ. 17

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

14

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การบริหารงานคลัง

15

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การบริหารงานบุคคล

16

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การบริหารงานพัฒนาชุมชน

17

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การบริหารงานสหกรณ์

18

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การบริหารทัว่ ไป

19

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การบริหารรัฐกิจ

20

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การบริหารและการปกครองท้ องถิ่น

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร ทางการบริหารงานคลัง
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร ทางการบริหารงานบุคคล

หมายเหตุ

หลักสูตร4ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง2ปี

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร ทางการบริหารงานพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
หลักสูตร4ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง2ปี
ทางการบริหาร ทางการบริหารงานสหกรณ์
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร ทางการบริหารทัว่ ไป
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร ทางการบริหารรัฐกิจ
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร ทางการปกครอง
ทางการบริหารและการปกครองท้ องถิ่น

มอ. 18

เดิมชื่อสาขาวิชาการปกครองท้ องถิ่น

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

ผลการรั บรอง

21

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การปกครองท้ องถิ่น

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร ทางการปกครอง
ทางการปกครองท้ องถิ่น

22

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

นโยบายสาธารณะ

23

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร ทางนโยบายสาธารณะ
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร

-

หมายเหตุ
เปลี่ยนชื่อเป็ นสาขาวิชาการบริหาร
และการปกครองท้ องถิ่น

คณะวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา
มอ. 19

วิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยาเขตหาดใหญ่

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาทัว่ ไป

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา แขนงวิชาชีววิทยา

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา แขนงวิชาชีววิทยาทางน ้า

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา แขนงวิชาพฤกษศาสตร์

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา แขนงวิชาสัตววิทยา

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วัสดุศาสตร์

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาทัว่ ไป
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาทางน ้า
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางพฤกษศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางสัตววิทยา
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สาขาวิ
ชาวิทยาศาสตร์
กายภาพ
ทางวัสดุศาสตร์
มอ. 20

หมายเหตุ

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

17
18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การแพทย์
วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติ

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(ชีววิทยา)

ชีววิทยา

22

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(ชีววิทยา)

พฤกษศาสตร์

23

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(ชีววิทยา)

สัตววิทยา

24

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีเชิงฟิ สิกส์

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางพฤกษศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางสัตววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางฟิ สิกส์ ทางเคมีเชิงฟิ สิกส์
มอ. 21

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

25

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีวิเคราะห์

26

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีศกึ ษา

27

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีอนินทรีย์

28

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีอินทรีย์

29

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยา

30

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมี

31

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

นิเวศวิทยา

32

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์

33

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชวิทยา

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางคมี ทางเคมีวิเคราะห์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีศกึ ษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีอนินทรีย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีอินทรีย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีวเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางนิเวศวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางเภสัชวิทยา
มอ. 22

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

34

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

35

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

36

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

37

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

38

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

39

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

40

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

41

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
สาขาวิชาชีวเคมี
วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
สาขาวิชาชีววิทยา
วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
สาขาวิชาเภสัชวิทยา
วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
สาขาวิชาสรีรวิทยา
สัตววิทยา

42

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ)

จุลชีววิทยา

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางกายวิภาคศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางเภสัชวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางสรีรวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางสัตววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา
มอ. 23

หมายเหตุ

ในชื่อปริญญาไม่ระบุสาขาวิชา
แต่จะปรากฎในระเบียนผลการศึกษา

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
43

วิชาเอก
ชีวเคมี

49

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ)
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ)
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ)
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ)
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เคมีศกึ ษา)
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เคมีอินทรีย)์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

50

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

51

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สรีรวิทยา

44
45
46
47
48

นิเวศน์วิทยา
พฤกษศาสตร์
เภสัชวิทยา
เคมีศกึ ษา
เคมีอินทรีย์
ธรณีฟิสิกส์

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางนิเวศน์วิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางพฤกษศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางเภสัชวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีศกึ ษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีอินทรีย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ ทางธรณีวิทยา ทางธรณีฟิสิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางสรีรวิทยา
มอ. 24

หมายเหตุ
ในชื่อปริญญาไม่ระบุสาขาวิชา
แต่จะปรากฎในระเบียนผลการศึกษา
ในชื่อปริญญาไม่ระบุสาขาวิชา
แต่จะปรากฎในระเบียนผลการศึกษา
ในชื่อปริญญาไม่ระบุสาขาวิชา
แต่จะปรากฎในระเบียนผลการศึกษา
ในชื่อปริญญาไม่ระบุสาขาวิชา
แต่จะปรากฎในระเบียนผลการศึกษา

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

52

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวเคมี

53

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เคมี

54

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เคมีอินทรีย์

55

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีววิทยา

56

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ฟิ สิกส์

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีอินทรีย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
1

ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีการจับสัตว์น ้า

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการจับสัตว์น ้า
คณิตศาสตร์ ประยุกต์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ ประยุกต์
การจัดการเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมเกษตร
ทางการจัดการเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร
มอ. 25

วิทยาเขตปั ตตานี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีอตุ สาหกรรม

5
6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์
เคมี-ชีววิทยา

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการเกษตร

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการประมง

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการยาง

10
11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยียาง
วิทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการ

12

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีพอลิเมอร์

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีอตุ สาหกรรม
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีชีววิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการประมง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยียาง ทางเทคโนโลยีการยาง
ทางเทคโนโลยียาง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยียาง ทางเทคโนโลยีพอลิเมอร์

มอ. 26

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

ผลการรั บรอง

13

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิธีวิทยาการวิจยั

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางวิธีวิทยาการวิจยั

14

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์พอลิเมอร์

15

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีพอลิเมอร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ ทางฟิ สิกส์พอลิเมอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยียาง ทางเทคโนโลยีพอลิเมอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
มอ. 27

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

ผลการรั บรอง

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเหมืองแร่

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเหมืองแร่

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเหมืองแร่
ทางวิศวกรรมธรณีเหมืองแร่
ทางวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการผลิต

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมวัสดุ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
ทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวัสดุศาสตร์ ทางวิศวกรรมวัสดุ

มอ. 28

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

14

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

15

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

16

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

17

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

18

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟ้า)
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

19

วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

วิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมเหมืองแร่
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเหมืองแร่
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ และระบบควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ในชื่อปริญญาไม่ระบุสาขาวิชา
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แต่จะปรากฎในระเบียนผลการศึกษา
ทางคอมพิวเตอร์ และระบบควบคุม
แขนงวิชาไฟฟ้ากาลัง

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางไฟฟ้ากาลัง
แขนงวิชาไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็คทรอนิคส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ทางวิศวกรรมอิเล็คทรอนิคส์
ทางไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็คทรอนิคส์
มอ. 29

ในชื่อปริญญาไม่ระบุสาขาวิชา
แต่จะปรากฎในระเบียนผลการศึกษา
ในชื่อปริญญาไม่ระบุสาขาวิชา
แต่จะปรากฎในระเบียนผลการศึกษา

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

20

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

21

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

22

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมวัสดุ

23

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

24

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมเคมี

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมวัสดุ ทางวัสดุศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี

คณะศิลปศาสตร์
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาศาสตร์ ประยุกต์

2

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปะการแสดง

3

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ทัศนศิลป์

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์ ทางภาษาศาสตร์ ประยุกต์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปะการแสดง
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางทัศนศิลป์

มอ. 30

วิทยาเขตปั ตตานี
หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

คณะศึกษาศาสตร์
1
2
3
4
5
6
7
8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา)
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ )

ชีววิทยา
คณิตศาสตร์
เคมี
ฟิ สิกส์
วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
การบริหารการศึกษา
การศึกษาชนบท

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเคมี
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบริหารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาชนบท

มอ. 31

เดิมชื่อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
9

14

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

15

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

16

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

17

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

10
11
12
13

วิชาเอก

ผลการรั บรอง

จิตวิทยาและการแนะแนว

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาและการแนะแนว
ประถมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา
ภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
คหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการวัดและประเมินผลการศึกษา
พลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา
มอ. 32

หมายเหตุ
หลักสูตร4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตร4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตร4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตร4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตร4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
วิทยาเขตปั ตตานี

เดิมชื่อสาขาวิชาการวัดและประเมินผล
การศึกษา
หลักสูตรต่อเนื่อง

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

18

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา

19

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ศิลปศึกษา

20

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

21

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต(สุขศึกษา)

22

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

23

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

24

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การปฐมวัยศึกษา

25

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การประถมศึกษา

26

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การวัดผลและวิจยั การศึกษา

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการปฐมวัยศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวิจยั การศึกษา
ทางการวัดผลและวิจยั การศึกษา
มอ. 33

หมายเหตุ
หลักสูตรต่อเนื่อง2ปี /วิทยาเขตปั ตตานี
หลักสูตรต่อเนื่อง2ปี

หลักสูตร1ปี ตอ่ จากปริญญาตรี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

27

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาการศึกษา

28

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

29

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

พลศึกษา

30

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ศกึ ษา

31

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ศึกษาศาสตร์ เพือ่ พัฒนาชุมชน

32

จิตวิทยาการศึกษา

33

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(จิตวิทยาการศึกษา)
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

34

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริหารการศึกษา

สร้ างเสริ มสุขภาพ

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาการศึกษา ทางจิตวิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
ทางโสตทัศนศึกษา
ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาเพือ่ พัฒนาชุมชน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา ทางสร้ างเสริมสุขภาพ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา
มอ. 34

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก
ผลการรั บรอง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีวสั ดุภณ
ั ฑ์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมเกษตร

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีอาหาร

6

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวัสดุศาสตร์ ทางเทคโนโลยีวสั ดุภณ
ั ฑ์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางผลิตภัณฑ์สตั ว์น ้า
ทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

มอ. 35

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก
ผลการรั บรอง
คณะอุตสาหกรรมบริ การ

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมเกษตร

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

วิเทศธุรกิจ(จีน)

หมายเหตุ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางวิเทศธุรกิจ

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
1

ประกาศนียบัตรการรักษาความปลอดภัย

-

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการรักษาความปลอดภัย

หลักสูตร2ปี ตอ่ จากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

-

4

ประกาศนียบัตรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการเหมืองแร่
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

หลักสูตร2ปี ตอ่ จากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ประกาศนียบัตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ประกาศนียบัตรการเหมืองแร่

5

ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีการยาง

-

ทางเทคโนโลยีการยาง

หลักสูตร2ปี ตอ่ จากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

ประกาศนียบัตรวิชาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า

-

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง ทางการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า

หลักสูตร2ปี ตอ่ จากมัธยมศึกษาตอนปลาย

-

มอ. 36

หลักสูตร2ปี ตอ่ จากมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า
หลักสูตร2ปี ตอ่ จากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

7

ประกาศนียบัตรวิชาเทคนิคการเกษตร

-

8

ประกาศนียบัตรศิลปประยุกต์

-

9

อนุปริญญาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

-

10

อนุปริญญาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

-

11

อนุปริญญาเทคโนโลยีการเพาะเลี ้ยง
สัตว์น ้า

-

12

อนุปริญญาเทคโนโลยีการเกษตร

-

13

อนุปริญญาเทคโนโลยียาง

-

14

อนุปริญญาศิลปะประยุกต์

-

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคนิคการเกษตร
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปประยุกต์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง
ทางเทคโนโลยีการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการเกษตร
ทางเทคโนโลยียาง
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป
ทางศิลปะประยุกต์
มอ. 37

หมายเหตุ
หลักสูตร2ปี ตอ่ จากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร2ปี ตอ่ จากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร3ปี ตอ่ จากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร3ปี ตอ่ จากมัธยมศึกษาตอนปลาย/
เดิมชื่อประกาศนียบัตรวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
เดิมชื่อประกาศนียบัตรวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
หลักสูตร3ปี ตอ่ จากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร3ปี ตอ่ จากมัธยมศึกษาตอนปลาย/เดิม
ชื่อประกาศนียบัตรวิชาเทคนิคการเกษตร
หลักสูตร3ปี ตอ่ จากมัธยมศึกษาตอนปลาย/
เดิมชื่อประกาศนียบัตรวิชาเทคโนโลยียาง
หลักสูตร3ปี ตอ่ จากมัธยมศึกษาตอนปลาย/
เดิมชื่อประกาศนียบัตรวิชาศิลปะประยุกต์

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอก
ผลการรั บรอง
คณะการจัดการโรงแรมและการท่ องเที่ยว
การจัดการโรงแรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการโรงแรม

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยอิสลามศึกษา
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อิสลามศึกษา

2

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ครุศาสตร์ อิสลาม

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

กฎหมายอิสลาม

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ และการจัดการในอิสลาม

5

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

อิสลามศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางอิสลามศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางครุศาสตร์ อิสลาม
สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฎหมายอิสลาม
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ และการจัดการในอิสลาม
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางอิสลามศึกษา

คณะการจัดการสิ่งแวดล้ อม
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อนามัยสิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางอนามัยสิ่งแวดล้ อม
มอ. 38

วิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการและการประเมินโครงการ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการและการประเมินโครงการ

มอ. 39

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี

