1. จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
มีคณะวิชาทังหมด
้
24 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะจิตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะนิตศิ าสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา / สานักวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ คณะเวชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ วิทยาลัยปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย บัณฑิตวิทยาลัย
และวิทยาลัยการสาธารณสุข
การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีดงั นี ้
1. ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,080 บาท
2. ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,760 บาท
3. ประกาศนียบัตรวิชาคอมพิวเตอร์ ไซแอนด์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
4. ปริ ญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
5. ปริ ญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
6. ประกาศนียบัตรบัณฑิต/ประกาศนียบัตรชั ้นสูง หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
7. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (5 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,470 บาท
8. ประกาศนียบัตรชั ้นสูง สาขาวิชานิวเคลียร์ เทคโนโลยี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือนดังนี ้
8.1 ผู้มีพื ้นความรู้ วศ.บ. ทุกสาขา/วท.บ. ทุกสาขา/ กศ.บ. สาขาเคมีและสาขาฟิ สิกส์ ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
8.2 ผู้มีพื ้นความรู้ ภ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,470 บาท
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9. ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
10. ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี (5 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
11. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั ้นสูง สาขาวิชาบรรณารักษ์ ศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาโท ได้ รับอัตราเงินเดือน
ไม่สงู กว่า 10,660 บาท
12. ปริ ญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
13. ปริ ญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (สาหรับผู้สาเร็จการศึกษา พ.ศ.2536 เป็ นต้ นไป) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
14. ปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
15. ปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
16. ปริ ญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
17. ปริ ญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สาหรับผู้สาเร็จการศึกษา พ.ศ.2544 เป็ นต้ นไป) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
18. ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลีนิค หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ปฏิบตั งิ าน 1 ปี หรือเป็ นทันตแพทย์ประจาโรงพยาบาล
ของรัฐ 2 ปี ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
19. ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลีนิค หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
20. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
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21. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ปฏิบตั งิ าน 1 ปี ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
22. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
23. ปริ ญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก ท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
24. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก ท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
25. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
25.1 ผู้มีพื ้นความรู้ วท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
25.2 ผู้มีพื ้นความรู้ ท.บ. (หลักสูตรเดิม) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
26. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ และสาขาวิชาอายุรศาสตร์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน
ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
26.1 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
26.2 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ. + ใบอนุญาตฯ ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
27. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ การกีฬา สาขาวิชาพิษวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สาขาวิชาปรสิตวิทยาทางการแพทย์ สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพ และสาขาวิชาเภสัชวิทยา หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
27.1 ผู้มีพื ้นความรู้ วท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
27.2 ผู้มีพื ้นความรู้ ภ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
27.3 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ./ท.บ. (หลักสูตรเดิม) /สพ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
27.4 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ. + ใบอนุญาตฯ และ ท.บ. (หลักสูตรทีป่ รับปรุงใหม่) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
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28. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ ชมุ ชน หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
28.1 ผู้มีพื ้นความรู้ วท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
28.2 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ./ท.บ. (หลักสูตรเดิม) /สพ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
28.3 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ. + ใบอนุญาตฯ และ ท.บ. (หลักสูตรใหม่) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
29. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
29.1 ผู้มีพื ้นความรู้ วท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
29.2 ผู้มีพื ้นความรู้ ภ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
29.3 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ./ท.บ. (หลักสูตรเดิม) /สพ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
29.4 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ. + ใบอนุญาตฯ ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
30. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
30.1 ผู้มีพื ้นความรู้ วท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
30.2 ผู้มีพื ้นความรู้ ภ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
30.3 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ./ท.บ. (หลักสูตรเดิม) /สพ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
30.4 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ. และได้ ฝึกหัดงานแล้ วตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
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31. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์สตั ว์ สาขาวิชาพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ สาขาวิชาสรีรวิทยาการสัตว์ และ
สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
31.1 ผู้มีพื ้นความรู้ วท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
31.2 ผู้มีพื ้นความรู้ สพ.บ. (หลักสูตรเดิม) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
32. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก สพ.บ. (หลักสูตรเดิม) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
33. ปริ ญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริญญาโท ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 13,110 บาท
การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีดงั นี ้
1. ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,080 บาท
2. ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาล หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,080 บาท
3. ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,080 บาท
4. ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,760 บาท
5. ประกาศนียบัตรวิชาคอมพิวเตอร์ ไซแอนด์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
6.อนุปริญญา หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,100 บาท
7. ปริ ญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
8. ปริ ญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
9. ประกาศนียบัตรบัณฑิต/ประกาศนียบัตรชั ้นสูง หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
10. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี (5 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู 9,470 บาท
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11. ประกาศนียบัตรชั ้นสูง สาขาวิชานิวเคลียร์ เทคโนโลยี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือนดังนี ้
11.1 ผู้มีพื ้นความรู้ วศ.บ. ทุกสาขา/วท.บ. ทุกสาขา/ กศ.บ. สาขาเคมีและสาขาฟิ สิกส์ ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
11.2 ผู้มีพื ้นความรู้ ภ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,470 บาท
12. ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
13. ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี (5 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
14. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั ้นสูง สาขาวิชาบรรณารักษ์ ศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาโท ได้ รับอัตราเงินเดือน
ไม่สงู กว่า 10,660 บาท
15. ปริ ญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
16. ปริ ญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (สาหรับผู้สาเร็จการศึกษา พ.ศ.2536 เป็ นต้ นไป) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
17. ปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
18. ปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
19. ปริ ญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
20. ปริ ญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สาหรับผู้สาเร็จการศึกษา พ.ศ.2544 เป็ นต้ นไป) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่าอันดับ 10,190 บาท
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21. ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลีนิค หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ปฏิบตั งิ าน 1 ปี หรือเป็ นทันตแพทย์ประจาโรงพยาบาล
ของรัฐ 2 ปี ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
22. ประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลีนิค หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
23. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
24. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ปฏิบตั งิ าน 1 ปี ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
25. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
26. ปริ ญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก ท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
27. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก ท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
28. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
28.1 ผู้มีพื ้นความรู้ วท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
28.2 ผู้มีพื ้นความรู้ ท.บ. (หลักสูตรเดิม) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
29. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ และสาขาวิชาอายุรศาสตร์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน
ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
29.1 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
29.2 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ. + ใบอนุญาตฯ ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
30. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ การกีฬา สาขาวิชาพิษวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สาขาวิชาปรสิตวิทยาทางการแพทย์ สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพ และสาขาวิชาเภสัชวิทยา หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
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30.1 ผู้มีพื ้นความรู้ วท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
30.2 ผู้มีพื ้นความรู้ ภ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
30.3 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ./ท.บ. (หลักสูตรเดิม) /สพ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
30.4 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ. + ใบประกอบฯ และ ท.บ. (หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
31. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ ชมุ ชน หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
31.1 ผู้มีพื ้นความรู้ วท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
31.2 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ./ท.บ. (หลักสูตรเดิม) /สพ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
31.3 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ. + ใบประกอบฯ และ ท.บ. (หลักสูตรใหม่) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
32. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
32.1 ผู้มีพื ้นความรู้ วท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
32.2 ผู้มีพื ้นความรู้ ภ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
32.3 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ./ท.บ. (หลักสูตรเดิม) /สพ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
32.4 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ. + ใบประกอบฯ ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
33. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรี รวิทยา หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
33.1 ผู้มีพื ้นความรู้ วท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
33.2 ผู้มีพื ้นความรู้ ภ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
33.3 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ./ท.บ. (หลักสูตรเดิม) /สพ.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
33.4 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ. และได้ ฝึกหัดงานแล้ วตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
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34. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์สตั ว์ สาขาวิชาพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ สาขาวิชาสรีรวิทยาการสัตว์ และ
สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
34.1 ผู้มีพื ้นความรู้ วท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
34.2 ผู้มีพื ้นความรู้ สพ.บ. (หลักสูตรเดิม) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
35. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก สพ.บ. (หลักสูตรเดิม) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
36. ปริ ญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริญญาโท ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 13,110 บาท
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ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะครุ ศาสตร์

1

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจศึกษา

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบโรงเรียน
วิชาเอกชีววิทยา
มัธยมศึกษา
วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส
สังคมศึกษา

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

มัธยมศึกษา
วิชาเอกชีววิทยา
มัธยมศึกษา
วิชาเอกฟิ สิกส์
มัธยมศึกษา
วิชาเอกเคมี

ผลการรั บรอง

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางธุรกิจศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน ทางชีววิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาฝรั่งเศส ทางมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา ทางมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟิ สิกส์ ทางมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเคมี ทางมัธยมศึกษา

จฬ.10

หมายเหตุ
เอกเดี่ยว
เอกเดี่ยว

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
9

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

10

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

11

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

12

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

13

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

14

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

15

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

16

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

17

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก
มัธยมศึกษา
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
มัธยมศึกษา
วิชาเอกสุขศึกษา
มัธยมศึกษา
วิชาเอกประชากรศึกษา
มัธยมศึกษา
วิชาเอกประวัติศาสตร์
มัธยมศึกษา
วิชาเอกภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษา
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
มัธยมศึกษา
วิชาเอกภาษาเยอรมัน
มัธยมศึกษา
วิชาเอกการสอนเด็กพิเศษ
มัธยมศึกษา
วิชาเอกภาษาอังกฤษชันสู
้ ง

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป ทางมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา ทางมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประชากรศึกษา ทางมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประวัติศาสตร์ ทางมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์ ทางมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์ ทางมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเยอรมัน ทางมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนเด็กพิเศษ ทางมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษชันสู
้ ง ทางมัธยมศึกษา
จฬ.11

หมายเหตุ
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
18

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

19

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

20

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

21

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

หมายเหตุ

มัธยมศึกษา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา
วิชาเอกคณิตศาสตร์
ประถมศึกษา
วิชาเอกสุขศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ ทางมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา ทางสุขศึกษา

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ประถมศึกษา
วิชาเอกสังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา ทางสังคมศึกษา

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอก-โท

22

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

24

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

25

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา ทางภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอก-โท

23

ประถมศึกษา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา
วิชาเอกภาษาไทย
ประถมศึกษา

จฬ.12

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอก-โท
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอก-โท

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอก-โท
เอกเดี่ยว
เลือกเรียนวิชาเอกแบบผสม

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
26

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

27

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

28

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

29

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

30

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

31

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก
การศึกษาปฐมวัย
วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
มัธยมศึกษา
วิชาเอกสังคมศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
วิชาเอกภาษาไทย
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
วิชาเอกบริการสื่อการศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา

หมายเหตุ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่
ทางสังคมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ทางจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ทางบริการสื่อการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา ทางโสตทัศนศึกษา

จฬ.13

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

32

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบโรงเรียน
วิชาเอกห้ องสมุดโรงเรียน

33

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบโรงเรียน
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์

34

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบโรงเรียน
วิชาเอกคณิตศาสตร์

35

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบโรงเรียน
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป

36

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบโรงเรียน
วิชาเอกสุขศึกษา

37

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบโรงเรียน
วิชาเอกประชากรศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ทางห้ องสมุดโรงเรียน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ทางอุตสาหกรรมศิลป์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ทางวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ทางสุขศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ทางประชากรศึกษา
จฬ.14

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

38

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

มัธยมศึกษา

39

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

40

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

มัธยมศึกษา
วิชาเอกคณิตศาสตร์
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
วิชาเอกภาษาอังกฤษ

41

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

42

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

43

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

44

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

45

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ประถมศึกษา
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
การสอนวิชาเฉพาะ
วิชาเอกธุรกิจ
การสอนวิชาเฉพาะ
วิชาเอกดนตรี
การสอนวิชาเฉพาะ
วิชาเอกศิลปศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์
การสอนวิชาเฉพาะ
วิชาเอกศิลปศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ ทางมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา ทางวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสอนวิชาเฉพาะ ทางธุรกิจ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสอนวิชาเฉพาะ ทางดนตรี
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสอนวิชาเฉพาะ
ทางศิลปศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสอนวิชาเฉพาะ ทางศิลปศึกษา
จฬ.15

หมายเหตุ
เอกเดี่ยว 6 วิชาเอก และ เอกคู่ 14 วิชาเอก
เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอก-โท

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

46

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนวิชาเฉพาะ
วิชาเอกพลศึกษา
มัธยมศึกษา
วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
มัธยมศึกษา
วิชาเอกบริการสื่อการศึกษา

47

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

48

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

49

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

มัธยมศึกษา
วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา

50

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

51

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

มัธยมศึกษา
วิชาเอกห้ องสมุดโรงเรียน
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
วิชาเอกสังคมศึกษา

52

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตร์ กายภาพระดับมัธยมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสอนวิชาเฉพาะ ทางพลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางมัธยมศึกษา
ทางจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางมัธยมศึกษา ทางบริการสื่อการศึกษา
ทางโสตทัศนศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางมัธยมศึกษา ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
ทางโสตทัศนศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางโสตทัศนศึกษา ทางห้ องสมุดโรงเรียน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน ทางสังคมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนวิทยาศาสตร์ กายภาพระดับมัธยมศึกษา
จฬ.16

หมายเหตุ

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

53

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

54

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนอุตสาหกรรมศิลป์ระดับมัธยมศึกษา
ดนตรีศกึ ษา

55

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ดนตรีศกึ ษา

56

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ห้ องสมุดโรงเรียน

57

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ

58

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาเยอรมันเป็ นภาษาต่างประเทศ

59

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาฝรั่งเศสเป็ นภาษาต่างประเทศ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนอุตสาหกรรมศิลป์ระดับมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศกึ ษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศกึ ษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางห้ องสมุดโรงเรียน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ
ทางการสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเยอรมัน
ทางการสอนภาษาเยอรมันเป็ นภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาฝรั่งเศส
ทางการสอนภาษาฝรั่งเศสเป็ นภาษาต่างประเทศ

จฬ.17

หมายเหตุ

เอกเดี่ยว

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

60

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปการช่าง

61

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนวิชาชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา

62

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปศึกษา

63

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปศึกษา

64

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษา

65

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา

66

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตร์ ชีวภาพระดับมัธยมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปการช่าง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนวิชาชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
เอกเดี่ยว
ทางศิลปศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเคมี
ทางการสอนวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย
ทางการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา
ทางการสอนวิทยาศาสตร์ ชีวภาพระดับมัธยมศึกษา

จฬ.18

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

67

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไประดับมัธยมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
ทางการสอนวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไประดับมัธยมศึกษา

68

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

69

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนธุรกิจระดับมัธยมศึกษา

70

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา

71

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย

72

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนระดับประถมศึกษาตอนต้ น

73

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อนุบาลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์
ทางการสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางธุรกิจ
ทางการสอนธุรกิจระดับมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา
ทางการสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนระดับประถมศึกษาตอนต้ น
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอนุบาลศึกษา
จฬ.19

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

74

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

มัธยมศึกษา
วิชาเอกคอมพิวเตอร์ การศึกษา

75

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

76

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

มัธยมศึกษา
วิชาเอกภาษาไทย
เคมี

77

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนวิชาฟิ สิกส์ระดับมัธยมศึกษา

78

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์

79

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

80

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

81

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางมัธยมศึกษา
ทางคอมพิวเตอร์ การศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเคมี
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนวิชาฟิ สิกส์ระดับมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดุริยศิลป์ ทางการดนตรี

จฬ.20

หมายเหตุ

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู่

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

82

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเยอรมัน

83

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

84

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

85

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

86

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การพยาบาลศึกษา

87

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

มัธยมสามัญศึกษา

88

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

89

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

มัธยมอาชีวศึกษา

90

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเยอรมัน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางมัธยมสามัญศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางมัธยมอาชีวศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา
จฬ.21

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

91

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาอรูปนัย

92

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนเด็กพิเศษ

93

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาการศึกษา

94

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

โสตทัศนศึกษา

95

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

96

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยา

97

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

98

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ประถมศึกษา
วิชาเอกประถมศึกษา
มัธยมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาอรูปนัย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนเด็กพิเศษ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางโสตทัศนศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางมัธยมศึกษา

จฬ.22

หมายเหตุ

ศึกษาแบบเอกเดียว
ศึกษาแบบเอกเดียวและเอกคู่
มี 10 วิชาเอก
ศึกษาแบบเอกคู่ มี 4 วิชาเอก

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

99

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบโรงเรียน

100

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบโรงเรียน

101

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนวิชาเฉพาะ

102

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

103

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (พยาบาล)

การสอนวิชาเฉพาะ
วิชาเอกสุขศึกษา
พยาบาล

104

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป

105

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (พยาบาล)

สุขศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนวิชาเฉพาะ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนวิชาเฉพาะ ทางสุขศึกษา
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางสุขศึกษา

จฬ.23

หมายเหตุ
เอกคู่ 15 วิชาเอก
ศึกษาแบบเอกคู่และเลือกวิชาเอกอีก 1
วิชาเอก มี 9 วิชาเอก
ศึกษาแบบเอกเดียว มี 5 วิชาเอก

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรพยาบาล (มศ.3 + 3 ปี ) ประสบการณ์
ทางาน 2 ปี และมีพื ้น มศ.5 รับรองเพียง
5 รุ่น ตามหลักสูตร (2508)

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรพยาบาล (มศ.3 + 3 ปี ) ประสบการณ์
ทางาน 2 ปี และมีพื ้น มศ.5 รับรองเพียง
5 รุ่น ตามหลักสูตร (2508)

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

106

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (พยาบาล)

บริหารการพยาบาลศึกษา

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางบริหารการพยาบาลศึกษา

107

ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง

ภาษาไทย

108

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ ง

การจัดการอุดมศึกษา

109

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนศึกษา

110

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรและการสอน

111

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

112

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนสังคมศึกษา

113

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

บริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการจัดการอุดมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพัฒนศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางนิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนสังคมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบริหารการศึกษา
จฬ.24

หมายเหตุ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรพยาบาล (มศ.3 + 3 ปี ) ประสบการณ์
ทางาน 2 ปี และมีพื ้น มศ.5 รับรองเพียง
5 รุ่น ตามหลักสูตร (2508)

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาโท

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

114

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาไทย

115

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ

116

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ

117

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

ประถมศึกษา

118

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

โสตทัศนศึกษา

119

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

พลศึกษา

120

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษาวิทยาศาสตร์

หมายเหตุ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาไทย ทางภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษ
ทางการสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ
ทางการสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์

จฬ.25

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

121

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษาคณิตศาสตร์

122

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

อุดมศึกษา

123

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

124

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

ศิลปศึกษา

125

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาการศึกษา

126

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

สถิติการศึกษา

127

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

พื ้นฐานการศึกษา

128

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

วิจยั การศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ ทางการศึกษาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุดมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสถิติการศึกษา ทางสถิติ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพื ้นฐานการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิจยั การศึกษา ทางวิจยั สังคมศาสตร์

จฬ.26

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

129

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาไทยในโรงเรียนมัธยม

130

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยา (จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนวการศึกษา)

131

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการพยาบาล

132

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษานอกระบบโรงเรียน

133

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การวัดและประเมินผลการศึกษา

134

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

สุขศึกษา

135

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

136

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย
การสอนภาษาไทยในโรงเรียนมัธยม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนวการศึกษา
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการบริหารการพยาบาล
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ ทางการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
จฬ.27

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

137

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาเยอรมัน

138
139
140
141

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

จิตวิทยาการปรึกษา
จิตวิทยาสังคม
จิตวิทยาพัฒนาการ
การศึกษานอกระบบโรงเรียน

142

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การศึกษาปฐมวัย

143

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

พัฒนศึกษา

144

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิธีวิทยาการวิจยั การศึกษา

145

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

อุดมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเยอรมัน
ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาการปรึกษา
ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาสังคม
ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาพัฒนาการ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพัฒนศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิธีวิทยาการวิจยั การศึกษา
ทางวิจยั สังคมศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุดมศึกษา

จฬ.28

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

146

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

147

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

บริหารการศึกษา

148

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

หลักสูตรและการสอน

149

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

พลศึกษา

150

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การวัดและประเมินผลการศึกษา

151

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

จิตวิทยาการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางโสตทัศนศึกษา
ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบริหารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาการศึกษา

คณะจิตวิทยา
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยา

ทางจิตวิทยา

2

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

3

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต

จิตวิทยา

ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ทางจิตวิทยา
จฬ.29

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง
สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะทันตแพทยศาสตร์

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การแพทย์

2

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

3*

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

-

4*

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

-

5

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ ง

บูรณะช่องปากและใบหน้ า

6

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

ปริทนั ตวิทยา

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

วิทยาเอนโดดอนต์

7*

8*

ปริทนั ตวิทยา (วิทยาเปริโอดอนต์)

หมายเหตุ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

เป็ นปริญญาในหลักสูตร พ.บ.และ
ท.บ. ตังแต่
้ ปี 2538 เป็ นต้ นไป
หลักสูตร 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ช่วยทันตแพทย์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางบูรณะช่องปากและใบหน้ า
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางปริทนั ตวิทยา
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางปริทนั ตวิทยา

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.ม.

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางวิทยาเอนโดดอนต์

จฬ.30

ผู้สาเร็จการศึกษาตังแต่
้ ปี 2536 เป็ นต้ นไป

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ.
เปลี่ยนชื่อเป็ นประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
(ปริทนั ตวิทยา)
เปลี่ยนชื่อเป็ นประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
(วิทยาเอนโดดอนต์)

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
9*
10 *
11
12 *
13 *

14 *

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
15 * ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก
ทันตกรรมจัดฟั น
ทันตกรรมสาหรับเด็ก
รังสีวิทยา
ทันตรังสีวิทยา
ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมหัตถการ
ศัลยศาสตร์ ช่องปาก
(ทันตศัลยศาสตร์ )

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมจัดฟั น
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมสาหรับเด็ก
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางรังสีวิทยา
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตรังสีวิทยา
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมประดิษฐ์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมหัตถการ
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ ช่องปาก

จฬ.31

หมายเหตุ
เปลี่ยนชื่อเป็ นประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
เปลี่ยนชื่อเป็ นประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ.
เปลี่ยนชื่อเป็ นประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
เปลี่ยนชื่อเป็ นประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
(ทันตกรรมประดิษฐ์ )
เปลี่ยนชื่อเป็ นประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
เปลี่ยนชื่อเป็ นประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
(ศัลยศาสตร์ ช่องปาก)

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

16 *

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

เวชศาสตร์ ช่องปาก

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ช่องปาก

17 *

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

ทันตกรรมหัตถการ

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมหัตถการ

18 *

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

ทันตกรรมประดิษฐ์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมประดิษฐ์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมสาหรับเด็ก

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมบดเคี ้ยว

19*

20 *
21 *
22

ทันตกรรมสาหรับเด็ก

รังสีวิทยาช่องปากและใบหน้ า
วิทยาเอนโดดอนต์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมบดเคี ้ยว
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้ า
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางวิทยาเอนโดดอนต์

จฬ.32

หมายเหตุ
(หลักสูตร 1 ปี ตอ่ จากท.บ. + ปฏิบตั ิงาน 1 ปี )
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชันสู
้ ง
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลีนิค
(หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ)
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชันสู
้ ง
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลีนิค
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชันสู
้ ง
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลีนิค
(หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ปฏิบตั ิงาน 1 ปี )
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชันสู
้ ง
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลีนิค
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากท.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

หมายเหตุ

23

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.

24

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมทัว่ ไป

25

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมบดเคี ้ยว

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

26

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมหัตถการ

27 *

ปริญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมจัดฟั น

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมทัว่ ไป
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมบดเคี ้ยว
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมหัตถการ
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมจัดฟั น

28 *

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมประดิษฐ์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมประดิษฐ์

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.

29 *

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางปริทนั ตศาสตร์

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ท.บ.

30 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยาช่องปาก

31

ปริทนั ตศาสตร์

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จฬ.33

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

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

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
32 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปริทนั ตศาสตร์

33 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เวชศาสตร์ ช่องปาก

34

ชีววิทยาช่องปาก

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางปริทนั ตศาสตร์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ช่องปาก

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

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทางชีววิทยาช่องปาก

คณะนิติศาสตร์
1

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

2

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

กฎหมายธุรกิจ

3

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฎหมายธุรกิจ
สาขาวิชานิติศาสตร์

4

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

กฎหมายเศรษฐกิจ

5

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

กฎหมายเศรษฐกิจ

6

ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฎหมายเศรษฐกิจ
สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฎหมายเศรษฐกิจ
สาขาวิชานิติศาสตร์

จฬ.34

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง
สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะนิเทศศาสตร์

1

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์ พฒ
ั นาการ

2

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

3

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

วารสารสนเทศ

4

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

การภาพยนตร์ และภาพนิ่ง

5

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

การหนังสือพิมพ์

6

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

การกระจายเสียง

7

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

การประชาสัมพันธ์

8

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

การโฆษณา

9

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

สื่อสารการแสดง

หมายเหตุ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางนิเทศศาสตร์ พฒ
ั นาการ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางวารสารสนเทศ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการภาพยนตร์ และภาพนิ่ง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการหนังสือพิมพ์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการกระจายเสียง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการประชาสัมพันธ์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการโฆษณา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารการแสดง
จฬ.35

เดิมชื่อสาขาวิชาการหนังสือพิมพ์

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

10

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

วาทวิทยา

11

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

สื่อสารมวลชน

12

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง

13

ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

การโฆษณา

14

ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

การหนังสือพิมพ์

15

ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

การสื่อสารมวลชน

16

ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

นิเทศศาสตร์ พฒ
ั นาการ

17

ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

วาทวิทยา

18

ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

นิเทศศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางวาทวิทยา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการโฆษณา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการหนังสือพิมพ์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการสื่อสารมวลชน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางนิเทศศาสตร์ พฒ
ั นาการ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางวาทวิทยา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

จฬ.36

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง
สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะพยาบาลศาสตร์

1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

2

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

3

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการพยาบาล

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการบริหารการพยาบาล

4

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

พยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

5

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลศึกษา

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลศึกษา

หมายเหตุ
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรบุคคล

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทรัพยากรบุคคล
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
จฬ.37

หลักสูตรนานาชาติ
เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาบุคลากร

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการด้ านการผลิตและการดาเนินงาน
การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ระบบสารสนเทศทางการจัดการ

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาดระหว่างประเทศ

11

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

12

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารอุตสาหกรรมการเดินทาง

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการด้ านการผลิตและการดาเนินงาน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหาร
ทางการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางระบบสารสนเทศทางการจัดการ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาดระหว่างประเทศ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารอุตสาหกรรมการเดินทาง

จฬ.38

หมายเหตุ

เดิมชื่อปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
เดิมชื่อปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
เดิมชื่อปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

13

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการเชิงปริมาณ

14

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บุคลากร

15

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การผลิต

16

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

พาณิชยนาวี

17

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การธนาคารและการเงิน

18

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การธนาคารและการเงิน

19

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาดทัว่ ไป

20

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

21

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

หมายเหตุ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการเชิงปริมาณ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบุคลากร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการผลิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางพาณิชยนาวี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการธนาคารและการเงิน

เดิมชื่อปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการธนาคารและการเงิน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด ทางการตลาดทัว่ ไป
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ
ทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาการบัญชี

เดิมชื่อปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
เดิมชื่อปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ

จฬ.39

เดิมชื่อปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
เดิมชื่อปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
เดิมชื่อปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

22

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การธนาคารและการเงิน

23

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

บัญชีต้นทุน

24

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

25

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การต้ นทุน

26

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

27

ปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต

การจัดการโรงแรม

28

ปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต

การพาณิชย์

29

ปริญญาสถิติศาสตรบัณฑิต

การสถิติประยุกต์

30

ปริญญาสถิติศาสตรบัณฑิต

การสถิติคณิตศาสตร์

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการธนาคารและการเงิน
สาขาวิชาการบัญชี
ทางบัญชีต้นทุน
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการบัญชี
ทางการต้ นทุน
สาขาวิชาการบัญชี
ทางระบบสารสนเทศทางการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการโรงแรม
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการพาณิชย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางการสถิติประยุกต์ ทางสถิติ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางการสถิติประยุกต์ ทางสถิติ

จฬ.40

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

31

ปริญญาสถิติศาสตรบัณฑิต

การประมวลผลข้ อมูลด้ วย
เครื่องคอมพิวเตอร์

32

ปริญญาสถิติศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

33

ปริญญาสถิติศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์

34

ปริญญาสถิติศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ธุรกิจ

35

ปริญญาสถิติศาสตรบัณฑิต

ประกันภัย

36

ประกาศนียบัตรบัณฑิต(การสอบบัญชี)

การสอบบัญชี

37

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์
ทางการประมวลผลข้ อมูลด้ วยเครื่องคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติประยุกต์ ทางสถิติ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ธุรกิจ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางประกันภัย
สาขาวิชาบัญชี
ทางการสอบบัญชี
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

จฬ.41

หมายเหตุ

(หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี )
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชันสู
้ ง
สาขาวิชาการสอบบัญชี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

38

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้านธุรกิจ

39

ปริญญาสถิติศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

40

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

41

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การตลาด

42

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การเงิน

43

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การดาเนินงานและวิเคราะห์เชิงปริมาณ

44

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

องค์การและทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์
ทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้านธุรกิจ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงิน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการดาเนินงานและวิเคราะห์เชิงปริมาณ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางองค์การและทรัพยากรมนุษย์
ทางการบริหาร

จฬ.42

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

45

ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการบัญชี

46

ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต

การธนาคารและการเงิน

47

ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต

การบัญชีต้นทุน

48

ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต

บัญชีการเงิน

49

ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต

บัญชีบริหาร

50

ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต

การตลาด

51

ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต

พาณิชยศาสตร์

52

ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทัว่ ไป

สาขาวิชาบัญชี
ทางการธนาคารและการเงิน
สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชีต้นทุน
สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชีการเงิน
สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชีบริหาร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางพาณิชยศาสตร์ ทางการตลาด
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางพาณิชยศาสตร์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัว่ ไป

จฬ.43

หมายเหตุ
เดิมชื่อปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบัญชีการเงิน และ
สาขาวิชาบัญชีบริหาร

เดิมชื่อสาขาวิชาการต้ นทุน

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

53

ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต

บุคลากร

54

ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการเชิงปริมาณ

55

ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต

การต้ นทุน

56

ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต

สถิติ

57

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

58

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การประกันภัย

59

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การเงิน

60

ปริญญาสถิติศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

61

ปริญญาบัญชีดษุ ฏีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบุคลากร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการเชิงปริมาณ
สาขาวิชาการบัญชี
ทางการต้ นทุน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางสถิติ
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการประกันภัย
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงิน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ
สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี
จฬ.44

หมายเหตุ

เปลี่ยนชื่อเป็ นสาขาวิชาการบัญชีต้นทุน

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

62

ปริญญาบัญชีดษุ ฏีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

63

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

บริหารธุรกิจ

64

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

หมายเหตุ

โครงการร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
1

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

2*

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การแพทย์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคนิคการแพทย์

5*

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

พยาธิวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ทางเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยา

จฬ.45

หลักสูตร 7 ปี (หลักสูตร 6 ปี +แพทย์ฝึกหัด1 ปี )
หรือ หลักสูตร 6 ปี
เป็ นปริญญาในหลักสูตร พ.บ.
และ ท.บ. ตังแต่
้ ปี 2538 เป็ นต้ นไป

(หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)
เปลี่ยนชื่อเป็ นประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

6*

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

วิสญ
ั ญีวิทยา

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางวิสญ
ั ญีวิทยา

7

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

รังสีวิทยา

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางรังสีวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางรังสีวิทยา

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

อายุรศาสตร์

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

จักษุวิทยา

8*

9
10 *

11 *

รังสีวิทยา

อายุรศาสตร์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางจักษุวิทยา

จฬ.46

หมายเหตุ
(หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)
เปลี่ยนชื่อเป็ นประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
(หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)
(หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)
เปลี่ยนชื่อเป็ นประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
(หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)
(หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)
เปลี่ยนชื่อเป็ นประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
(หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)
เปลี่ยนชื่อเป็ นประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

12 *

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

13 *

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

ศัลยศาสตร์

14

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

กุมารเวชศาสตร์

16 *

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

สูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

17 *

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

จิตเวชศาสตร์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจิตเวชศาสตร์

15 *

กุมารเวชศาสตร์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางศัลยศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์

จฬ.47

หมายเหตุ
(หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)
เปลี่ยนชื่อเป็ นประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
(หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)
เปลี่ยนชื่อเป็ นประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
(หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)
(หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)
เปลี่ยนชื่อเป็ นประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
(หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)
เปลี่ยนชื่อเป็ นประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
(หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)
เปลี่ยนชื่อเป็ นประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

18 *

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค

เวชศาสตร์ ทวั่ ไป (เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป)

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ทวั่ ไป

19 *

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

พยาธิวิทยา

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจิตเวชศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางวิสญ
ั ญีวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจักษุวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางนิติเวชศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางรังสีวิทยา

20
21
22 *
23
24 *
25 *

จิตเวชศาสตร์
วิสญ
ั ญีวิทยา
อายุรศาสตร์
จักษุวิทยา
นิติเวชศาสตร์
รังสีวิทยา

จฬ.48

หมายเหตุ
(หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)
เปลี่ยนชื่อเป็ นประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
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
26 *

โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

32

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

33 *

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กุมารเวชศาสตร์

34 *

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เวชศาสตร์ การกีฬา

27 *
28 *
29
30 *
31

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก
กุมารเวชศาสตร์
ศัลยศาสตร์
สูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา
เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป
เวชศาสตร์ ช่องปาก
กุมารเวชศาสตร์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ช่องปาก
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารเวชศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางกุมารเวชศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางเวชศาสตร์ การกีฬา
จฬ.49

หมายเหตุ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
35

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เวชศาสตร์ ชมุ ชน

36 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เวชศาสตร์ ชมุ ชน

37 *

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พิษวิทยา

38 *

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อายุรศาสตร์

39
40 *

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การแพทย์
ปรสิตวิทยาทางการแพทย์

41

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สุขภาพจิต

42

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตเวชศาสตร์

43

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฉายาเวชศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ชมุ ชน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ชมุ ชน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางพิษวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางอายุรศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางปรสิตวิทยาทางการแพทย์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขภาพจิต
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางจิตเวชศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางฉายาเวชศาสตร์

จฬ.50

หมายเหตุ

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

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบอนุญาต
รับหลายพื ้นฐาน

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

44 *

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาสุขภาพ

45

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

อายุรศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการพัฒนาสุขภาพ
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ
(รับหลายพื ้นฐาน * )

คณะเภสัชศาสตร์
1

ปริญญาเภสัชบริบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

2

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

เภสัชศาสตร์

3*

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

เภสัชกรรมโรงพยาบาลและคลินิก

4*

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

เภสัชกรรม

5*

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชสรีรวิทยา

6

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชกรรม

7

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชกรรมคลินิก

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชบริบาล
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

หลักสูตร 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชกรรมโรงพยาบาลและคลินิก
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชกรรม
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชสรีรวิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชกรรม
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชกรรมคลินิก

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ภ.บ.

จฬ.51

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ภ.บ.
หลักสูตรเดิมของ ม.มหิดล (พ.ศ.2515)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
8*

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

9*

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

10 *

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

11 *

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

12

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

13

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

14

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

15 *

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก
จุลชีววิทยา

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางจุลชีววิทยา
อาหารเคมี
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางการอาหาร ทางอาหารเคมี
จุลชีววิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
แขนงวิชาเภสัชผลิตภัณฑ์ทางจุลชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา
เภสัชพฤกษศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชพฤกษศาสตร์
เภสัชเวท
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชเวท
เภสัชวิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวิทยา
เภสัชเคมี
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชเคมี
จุลชีววิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
แขนงวิชาการควบคุมเภสัชภัณฑ์ทางจุลชีววิทยา
ทางจุลชีววิทยา
ทางการควบคุมเภสัชภัณฑ์

จฬ.52

หมายเหตุ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
หลักสูตรเดิมของ ม.มหิดล (พ.ศ.2515)
หลักสูตรเดิมของ ม.มหิดล (พ.ศ.2515)
เดิมชื่อปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาจุลชีววิทยา
หลักสูตรเดิมของ ม.มหิดล (พ.ศ.2515)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
เดิมชื่อปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

16 *

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชอุตสาหกรรม

17 *

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

18 *

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาหารเคมีและโภชนศาสตร์ ทางการแพทย์
เภสัชวิทยา

19

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

สรีรวิทยา

20

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีเภสัชกรรม

21

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์

22

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

23
24

หมายเหตุ

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางอาหารเคมีและโภชนศาสตร์ ทางการแพทย์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางสรีรวิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
ทางเภสัชวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์

หลักสูตรเดิมของ ม.มหิดล (พ.ศ.2515)

เภสัชศาสตร์ สงั คมและบริหาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางเภสัชศาสตร์ สงั คมและบริหาร

หลักสูตรนานาชาติ (รับหลายพื ้นฐาน)

ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริบาลทางเภสัชกรรม

หลักสูตรนานาชาติ

ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชกรรม

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางการบริบาลทางเภสัชกรรม
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชกรรม
จฬ.53

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
หลักสูตรนานาชาติ /หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ภ.บ.
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก สพ.บ.

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

25

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

26

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชเวท

27

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชศาสตร์ ชีวภาพ

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชเวท
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชศาสตร์ ชีวภาพ

คณะรัฐศาสตร์
1

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการปกครอง
สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

2

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

การปกครอง

3

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

4

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ

5

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

การคลัง

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการคลัง
จฬ.54

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
6

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก
การบริหาร

7

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิตแผนกการปกครอง
ปริญญาสังคมวิทยาบัณฑิต

8

ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง

สังคมวิทยาด้ านประชากรศาสตร์

9
10

ปริญญามานุษยวิทยามหาบัณฑิต
ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บริหารรัฐกิจ

11

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์

12

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

13

ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

14

ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

การปกครอง

15

ปริญญาสังคมวิทยามหาบัณฑิต

ประชากรศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการปกครอง
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการบริหาร ทางการปกครอง
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยาด้ านประชากรศาสตร์
สาขาวิชามานุษยวิทยา
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ

จฬ.55

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

16

ปริญญาสังคมวิทยามหาบัณฑิต

สังคมวิทยา

17

ปริญญาสังคมวิทยามหาบัณฑิต

สังคมสงเคราะห์

18

ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

รัฐศาสตร์

หมายเหตุ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางทางสังคมวิทยา ทางสังคมสงเคราะห์
สาขาวิชารัฐศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาซอฟแวร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางการพัฒนาซอฟแวร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
ทางเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
ทางวิทยาศาสตร์ ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
จฬ.56

เดิมชื่อสาขาวิทยาศาสตร์ ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีทางอาหาร

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตววิทยา

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พฤกษศาสตร์

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พันธุศาสตร์

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วัสดุศาสตร์

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีวเคมี

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีทางอาหาร ทางการอาหาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางสัตววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางพฤกษศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางพันธุศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวัสดุศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีวเคมี
จฬ.57

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ทางทะเล

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีวิศวกรรม

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ธรณีวิทยา

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีทางอาหารและเทคโนโลยีทางชีวภาพ
เลือกสาขาเทคโนโลยีทางอาหาร
เทคโนโลยีทางอาหารและเทคโนโลยีทางชีวภาพ
เลือกสาขาเทคโนโลยีทางชีวภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ทางทะเล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมีวิศวกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางธรณีวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีทางอาหาร ทางการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีทางอาหารและเทคโนโลยีทางชีวภาพ

จฬ.58

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

22

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีเทคนิค
วิชาเอกวิศวกรรมเคมี
เคมีเทคนิค

23

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

24

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

25

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

26

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

27

ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง

เคมีเทคนิค
วิชาเอกเทคโนโลยีเซรามิคส์
ฟิ สิกส์ออปติกส์

28*

ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง

นิวเคลียร์ เทคโนโลยี

29

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการสิ่งแวดล้ อม

เคมีเทคนิค
วิชาเอกเทคโนโลยีทางอาหาร
เทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมีเทคนิค ทางวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมีเทคนิค
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมีเทคนิค
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ทางเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมีเทคนิค ทางเทคโนโลยีเซรามิคส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ออปติกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางนิวเคลียร์ เทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการจัดการสิ่งแวดล้ อม

จฬ.59

หมายเหตุ

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี
(รับหลายพื ้นฐาน * )
หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

30

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมีทางการแพทย์

31

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปรสิตวิทยาทางการแพทย์

32

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

มาตรวิทยา

33

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

โรคสัตว์น ้า

34

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

โลกศาสตร์

35

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหาร

36

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

37

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางชีวเคมีทางการแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางปรสิตวิทยาทางการแพทย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางมาตรวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโรคสัตว์น ้า
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางโลกศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีวเคมี

จฬ.60

หมายเหตุ

(รับหลายพื ้นฐาน*)

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน)

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

38

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์ ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

39

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ทางทะเล

40 *

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยาทางการแพทย์

41

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปิ โตรเคมีและวิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์

42 *

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สรีรวิทยา

43

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปิ โตรเคมี

44

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ โพลิเมอร์

45

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พันธุศาสตร์

หมายเหตุ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์ ประยุกต์และเทคโนโลยี
สิ่งทอ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ทางทะเล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางปิ โตรเคมีและวิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางสรีรวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางปิ โตรเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ โพลิเมอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางพันธุศาสตร์

จฬ.61

(รับหลายพื ้นฐาน * )

หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

46

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยา
แขนงวิชาจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม

47

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมี

48

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการอาหาร

49

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีเทคนิค

50

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ธรณีวิทยา

51

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์ (ฟิ สิกส์นิวเคลียร์)

52

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยา

53

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พฤกษศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา
ทางจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางการอาหาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมีเทคนิค
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางธรณีวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ ทางฟิ สิกส์นิวเคลียร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางพฤกษศาสตร์

จฬ.62

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

54

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ สภาวะแวดล้ อม

55

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สมุทรศาสตร์ สกายะและเคมี

56

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สัตววิทยา

57

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีทางภาพ

58

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคณนา

59

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีเซรามิก

60

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์

61

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์ สภาวะแวดล้ อม
ทางสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางสมุทรศาสตร์ สกายะและเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางสัตววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีทางภาพ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางวิทยาการคณนา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีเซรามิก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา ทางจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
จฬ.63

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

62

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์

63

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาหารสัตว์

64

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ฟิ สิกส์

65

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สรีรวิทยา

66

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ ทางทะเล

67

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เคมี

68

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

คณิตศาสตร์

69

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ

70

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เคมีเทคนิค

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางอาหารสัตว์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางสรีรวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ทางทะเล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมีเทคนิค
จฬ.64

หมายเหตุ

สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

71

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีทางอาหาร

72

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวเคมี

73

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

จุลชีววิทยาทางการแพทย์

74

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวเวชเคมี

75

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ มหโมเลกุล

76

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

จุลชีววิทยา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีทางอาหาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีวเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางชีวเวชเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ มหโมเลกุล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา / สานักวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา

จฬ.65

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง
สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1*

ประกาศนียบัตรวิชาคอมพิวเตอร์ ไซแอนด์ ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3
4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
วิศวกรรมโยธา
(วิชาเอก Transportation)
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมทรัพยากรธรณี

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโลหการและวัสดุ

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์ ไซแอนด์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมขนส่ง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ทางสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโลหการ
ทางวิศชวกรรมโลหการและวั
สาขาวิ
าวิศวกรรมศาสตร์ สดุ
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
จฬ.66

หมายเหตุ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(หลักสูตรที่รับรองก่อนปี พ.ศ.2518)

เดิมชื่อปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสุขาภิบาล

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสารวจ

13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

14

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

15

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ
(วิศวกรรมเคมีอตุ สาหการ)
วิศวกรรมโยธา
(วิชาเอก Hydraulic)
วิศวกรรมโยธา

16

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

17

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมธรณีวิทยาเหมืองแร่

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสารวจ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเหมืองแร่
ทางวิศวกรรมธรณีวิทยาเหมืองแร่

จฬ.67

หมายเหตุ

เปลี่ยนชื่อเป็ นสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

18

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมปิ โตรเลียม

19

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

20

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโลหการ

21

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

22

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

23

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ
(วิศวกรรมโรงงานอุตสาหกรรม)
วิศวกรรมยานยนต์

24

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเหมืองแร่

25

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเรือ

26

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิศวกรรมโลหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมปิ โตรเลียม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโลหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยานยนต์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเหมืองแร่
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเรือ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโลหการ
จฬ.68

หมายเหตุ

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

27

ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง

วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

28

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

29

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิศวกรรมสุขาภิบาล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล

30

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิศวกรรมความปลอดภัย

31

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิศวกรรมความปลอดภัย

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมความปลอดภัย
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมความปลอดภัย

32

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
จฬ.69

หมายเหตุ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี
(หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี )
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชันสู
้ ง
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ทบวงมหาวิทยาลัยให้ ความเห็นชอบ
ปิ ดหลักสูตรเมื่อ 22 มิถนุ ายน 2538
(หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี )
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชันสู
้ ง
สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล

(หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี )
ทบวงมหาวิทยาลัยให้ ความเห็นชอบ
ปิ ดหลักสูตรตังแต่
้ ปีการศึกษา 2544
เป็ นต้ นไป
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

33

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

นิวเคลียร์ เทคโนโลยี

34

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ระบบสารสนเทศปริภมู ิทางวิศวกรรม

35

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมซอฟแวร์

36

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

นิวเคลียร์ เทคโนโลยี

37

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

38

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทางวิศวกรรม

39

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมระบบการผลิต

40

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

41

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมปิ โตรเลียม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางนิวเคลียร์ เทคโนโลยี
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางระบบสารสนเทศปริภมู ิทางวิศวกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิศวกรรมซอฟแวร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางนิวเคลียร์ เทคโนโลยี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการจัดการทางวิศวกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมระบบการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมปิ โตรเลียม
จฬ.70

หมายเหตุ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

42

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

43

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโลหการ

44

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมแหล่งน ้า

45

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

46

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

47

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

48

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

49

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมสุขาภิบาล

50

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีโพลิเมอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโลหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมแหล่งน ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีโพลิเมอร์
จฬ.71

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

51

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

นิวเคลียร์ เทคโนโลยี

52

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมสารวจ

53

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเหมืองแร่

54

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีปิโตรเคมี

55

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

53

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

57

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

58

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมเคมี

59

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางนิวเคลียร์ เทคโนโลยี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสารวจ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเหมืองแร่
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีปิโตรเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ทางสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ทางสิง่ แวดล้ อม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
จฬ.72

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

60

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

61

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมโยธา

62

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมแหล่งน ้า

63

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมนิวเคลียร์

64

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมโลหการ

65

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมแหล่งน ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมนิวเคลียร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโลหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะศิลปกรรมศาสตร์
1

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

นฤมิตศิลป์

2

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ทัศนศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางนฤมิตศิลป์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางทัศนศิลป์

จฬ.73

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

3

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ดุริยางคศิลป์

4

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์

5

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

6

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ดุริยางคศิลป์
วิชาเอกดุริยางคศิลป์ตะวันตก
นฤมิตศิลป์

7

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

นฤมิตศิลป์

8

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

นาฏยศิลป์ไทย

9

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ดุริยางค์ไทย

10

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การประพันธ์เพลง

11

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต

นาฏยศิลป์ไทย

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางศิลป์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางคศิลป์ (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก)
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางนฤมิตศิลป์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางนฤมิตศิลป์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏยศิลป์ไทย
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางคศิลป์ ทางดุริยางค์ไทย
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางการประพันธ์เพลง
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏยศิลป์ไทย
จฬ.74

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

หมายเหตุ

คณะเศรษฐศาสตร์
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2
3

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ การเงินและการคลัง

4

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ พฒ
ั นาการ

5

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ การเงินและการคลัง
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ พฒ
ั นาการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ

6

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ ปริมาณวิเคราะห์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ ปริมาณวิเคราะห์

7

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎี

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข

9

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ การเงินและการคลัง

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎี
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ การเงินและการคลัง
จฬ.75

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ และการเงินระหว่างประเทศ

12

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ

13

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์

14

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

15

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ แรงงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

16

ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เศรษฐศาสตร์

-

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ และการเงินระหว่างประเทศ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ แรงงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์

จฬ.76

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

(หลักสูตรนานาชาติ)
เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ
หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
1

ผลการรั บรอง
สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์

2

ปริญญาการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต
ปริญญาภูมิสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

-

3

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ผังเมือง

4

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปั ตยกรรม

5

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปั ตยกรรมไทย

6

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปั ตยกรรมศาสตร์

7

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

8

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

-

-

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางการออกแบบอุตสาหกรรม
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางภูมิสถาปั ตยกรรม
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางผังเมือง
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรม
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรมไทย
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางศิลปกรรม
สถาปั ตยกรรมศาสตร์

จฬ.77

หมายเหตุ
หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เดิมชื่อสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสถาปั ตย์กรรม)
หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

9

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปั ตยกรรมภายใน

10
11
12

ปริญญาเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาผังเมืองมหาบัณฑิต
ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต

-

13

ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต

การวางผังชุมชน

15

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สถาปั ตยกรรม

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรม

16

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สถาปั ตยกรรมไทย

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรมไทย
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางเคหการ

14

17

การวางผังเมือง

การวางแผนภาค

เคหการ

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรมภายใน
ทางเคหพัฒนศาสตร์
ทางผังเมือง
ทางผังเมือง
ทางการวางผังเมือง
ทางผังเมือง
ทางการวางผังชุมชน
ทางผังเมือง
ทางการวางแผนภาค

จฬ.78

หมายเหตุ
หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี
เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2528
เดิมชื่อปริญญาการผังเมืองมหาบัณฑิต
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี
(เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2528
เดิมชื่อปริญญาการผังเมืองมหาบัณฑิต)
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 5 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
18
19
20
21
22

ปริญญาภูมิสถาบัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก
ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
การออกแบบชุมชนเมือง

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรเทคโนโลยีอาคาร
มหาบัณฑิต
ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองดุษฎี- การวางแผนภาคและเมือง
บัณฑิต
ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรสถาปั ตยกรรม
ดุษฎีบณ
ั ฑิต

หมายเหตุ

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางภูมิสถาปั ตยกรรม
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางการออกแบบชุมชนเมือง

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 5 ปี

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีอาคาร
ทางผังเมือง
ทางการวางแผนภาคและเมือง
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรม

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 5 ปี

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 5 ปี

คณะสหเวชศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กายภาพบาบัด

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคนิคการแพทย์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เวชศาสตร์ ชมุ ชน

สาขาวิชากายภาพบาบัด
ทางกายภาพบาบัด
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ทางเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางเวชศาสตร์ ชมุ ชน

จฬ.79

รับหลายพื ้นฐาน

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง
สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะสัตวแพทยศาสตร์

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวศาสตร์

2*

ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

-

3*

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การปรับปรุงพันธุ์สตั ว์

4*

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สัตวแพทยสาธารณสุข

5*

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สรีรวิทยาการสัตว์

6*

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์

7*

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการสืบพันธุ์สตั ว์

8*

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ศัลยศาสตร์ ทางสัตวแพทย์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการปรับปรุงพันธุ์สตั ว์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางสัตวแพทยสาธารณสุข
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางสรีรวิทยาการสัตว์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
ทางวิทยาการสืบพันธุ์สตั ว์
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ ทางสัตวแพทย์

จฬ.80

หมายเหตุ
เป็ นปริญญาในหลักสูตร สพ.บ.
ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2538 เป็ นต้ นไป
เฉพาะผู้สาเร็จการศึกษาตังแต่
้
ปี การศึกษา 2544 เป็ นต้ นไป
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )
หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )
หลักสูตร 2 ปี ตอ่ จาก สพ.บ.
หลักสูตร 2 ปี ตอ่ จาก สพ.บ.

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อายุรศาสตร์ สตั ว์ปีก

10

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สรีรวิทยาการสัตว์

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์ สตั ว์ปีก
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
ทางสรีรวิทยาการสัตว์

คณะอักษรศาสตร์
1

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาบาลีและสันสกฤต

2

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาสเปน

3

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

4

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีนกลาง

5

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาญี่ปนุ่

6

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ปรัชญา

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาบาลีและสันสกฤต
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาสเปน
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีนกลาง
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญี่ปนุ่
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญา

จฬ.81

หมายเหตุ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก สพ.บ.

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

7

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

8

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ศิลปการละคร

9

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาเยอรมัน

10

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาอิตาเลียน

11

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

สารนิเทศศึกษา

12

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

13

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

14

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

15

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปการละคร
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมัน
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอิตาเลียน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสารนิเทศศึกษา
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
จฬ.82

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

16

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตสาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปการละคร
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

17

ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง

ภาษาไทย

18

ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง

ประวัติศาสตร์

19

ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง

บรรณารักษศาสตร์

20

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ศิลปการละคร

21

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

22

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ ง

บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์

23

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พุทธศาสนศึกษา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางพุทธศาสนศึกษา ทางการศาสนา
จฬ.83

หมายเหตุ

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
(ทบวงมหาวิทยาลัยให้ ความเห็นชอบในการ
ปิ ดหลักสูตรเมื่อ 20 ตุลาคม 2541)
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาโท
(ทบวงมหาวิทยาลัยให้ ความเห็นชอบในการ
ปิ ดหลักสูตรเมื่อ 20 ตุลาคม 2541)

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

24

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศกึ ษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศกึ ษา
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการแปลและการล่าม

25

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

การแปลและการล่าม

26

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาและวรรณคดีญี่ปนุ่

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวรรณคดีญี่ปนุ่

27

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์

28

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาบาลีและสันสกฤต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาบาลีและสันสกฤต

29

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

30

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาไทย

31

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญา

32

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญา
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์
จฬ.84

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

33

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

34

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาตะวันตก (ภาษาฝรั่งเศส)

35

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาเยอรมัน

36

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์

37

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ไทยศึกษา

38

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

39

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาและวัฒนธรรมไทย

40

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาศาสตร์

41

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

วรรณคดีเปรียบเทียบ

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาตะวันตก ทางภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมัน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางไทยศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวัฒนธรรมไทย
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางวรรณคดีเปรียบเทียบ
จฬ.85

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

42

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาจีน

43

ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

44

ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ

45

ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส

46

ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ภาษาไทย

47

ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ปรัชญา

48

ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ภาษาศาสตร์

49

ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ประวัติศาสตร์

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางอักษรศาสตร์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญา
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์

จฬ.86

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง
สาขาวิชา/วิชาเอก
วิทยาลัยประชากรศาสตร์

1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ประชากรศาสตร์

2

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต

ประชากรศาสตร์

หมายเหตุ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์

วิทยาลัยปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีปิโตรเคมี

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีปิโตรเคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีปิโตรเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีปิโตรเคมี

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ

สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
1

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

-

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

จฬ.87

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง
สาขาวิชา/วิชาเอก
สถาบันสมทบ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

1*

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

-

2
3

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์

-

4

ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

5

ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาล

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

6

อนุปริญญาเคมีปฏิบตั ิ

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

7

อนุปริญญาพยาบาลและอนามัย

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

หมายเหตุ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ช่วยพยาบาล
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางผดุงครรภ์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางเคมีปฏิบตั ิ

หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางพยาบาลและอนามัย

หลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ม.ปลาย

จฬ.88

หลักสูตร 1/2ปี ต่อจากอนุปริญญา
หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น

หลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ม.ปลาย
เดิมชื่อประกาศนียบัตรเคมีปฏิบตั ิ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
บัณฑิตวิทยาลัย

1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาสุขภาพ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเวชเคมี

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เพศศาสตร์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาชีวเวชศาสตร์

5

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษานอกระบบโรงเรียน

6*

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สรีรวิทยา

7

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ยุโรปศึกษา

8

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

จุลชีววิทยาทางการแพทย์

ผลการรั บรอง

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการพัฒนาสุขภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีวเวชเคมี
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางเพศศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีวเวชศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางสรีรวิทยา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุโรปศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์
จฬ.89

หมายเหตุ
รับหลายพื ้นฐาน

สหสาขาวิชา

รับหลายพื ้นฐาน

หลักสูตร 2 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )
หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

9

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การจัดการสิ่งแวดล้ อม

10

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวเวชศาสตร์

11

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีการเกษตร

12

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

13

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีเภสัชกรรม

14

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ธรณีวิทยา

15

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ปิ โตรเคมี

16

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ฟิ สิกส์

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการจัดการสิ่งแวดล้ อม ทางสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางชีวเวชศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางธรณีวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางปิ โตรเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์

จฬ.90

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

สหสาขาวิชา
หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

17

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

18

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชวิทยา

19

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชศาสตร์ สงั คมและบริหาร

20

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วัสดุศาสตร์

21

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

22

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาการสืบพันธุ์สตั ว์

23

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ

24

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชวิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชศาสตร์ สงั คมและบริหาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวัสดุศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาการสืบพันธุ์สตั ว์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

จฬ.91

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

สหสาขาวิชา

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรั บรอง

สาขาวิชา/วิชาเอก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางสรีรวิทยา
สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางการจัดการทางวัฒนธรรม

หมายเหตุ

25

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สรีรวิทยา

26

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทางวัฒนธรรม

27

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนามนุษย์และสังคม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนามนุษย์และสังคม

สหสาขาวิชา

28

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต

ภาษาอังกฤษเป็ นภาษานานาชาติ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษเป็ นภาษานานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ / สหสาขาวิชา

วิทยาลัยการสาธารณสุข
1

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาระบบสาธารณสุข

2

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาระบบสาธารณสุข

3

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการพัฒนาระบบสาธารณสุข
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการพัฒนาระบบสาธารณสุข
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

จฬ.92

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ

