
 

 
รายช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดสอนในแต่ละระดับการศึกษา ของ มธ. (303 หลักสูตร) 

คณะ/หน่วยงาน ปริญญาตรี  ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. สายสังคมศาสตร์    
กองบริหารงานวิชาการ 
(1) 

 1. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมทางธุรกจิ (หลักสตูรการจัด
การศึกษาทางไกล) (ใหม ่2563) 

 

คณะนิติศาสตร์ (7) 1. นิติศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2561)  
2. นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมาย
ธุรกิจ (นานาชาติ) (ปรับปรุง 2561) 
 

1. นิติศาสตรมหาบัณฑิต (ปรับปรุง 2561) 
2. นิติศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา
กฎหมายธรุกิจ (ภาษาอังกฤษ) 
(ปรับปรุง 2565) 

1. นิติศาสตรดุษฎีบณัฑติ  
(ปรับปรุง 2561) 
2. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
การบริหารกระบวนการยตุิธรรม 
(ปรับปรุง 2562)  

 ประกาศนียบัตรบัณฑิต      
1. ประกาศนียบัตรบณัฑิตทางกฎหมายมหาชน (ปรับปรุง 2565) 

คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี (17) 

1. บัญชีบัณฑิต (ปรับปรุง 2561)  
2. บัญชีบัณฑิต (นานาชาติ)  
(ปรับปรุง 2561)  
3. บริหารธุรกิจบณัฑติ (ปรับปรุง 2561)  
   - วิชาเอกการเงิน  
   - วิชาเอกการตลาด 
   - วิชาเอกการบริหารองค์การ  
     การประกอบการและทรัพยากรมนุษย์  
   - วิชาเอกบริหารการปฏิบตัิการ  
   - วิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 
     โลจิสติกส์และการขนส่ง  
   - วิชาเอกระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการ  
   - วิชาเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
4. บริหารธุรกิจบณัฑติ (นานาชาติ) 
(ปรับปรุง 2561)  
   - วิชาเอกการเงิน  
   - วิชาเอกการตลาด  
5. ควบบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
ธุรกิจแบบบูรณาการ (ปรับปรุง 2561)  
6. ควบบริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจแบบบูรณาการ (ปรับปรุง 2561)  

1. บัญชีมหาบัณฑติ (ปรับปรุง 2561) 
2. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
(ปรับปรุง 2565) 
3. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจสากล (นานาชาติ) 
(ปรับปรุง 2565) 
4. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจสากล (ปรับปรุง 2560) 
งดรับเตรียมปิด ต้ังแต่ปีการศึกษา 
2565 เป็นต้นไป 
5. การตลาดมหาบณัฑติ  
(นานาชาติ) (ปรับปรุง 2564) 
6. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
(ปรับปรุง 2562) 
7. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การเงิน (นานาชาติ) (ปรับปรุง 2562) 
8. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจอสังหารมิทรัพย์ (ปรับปรุง 2562) 
9. ควบวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบัญชีและการบริหาร
การเงิน (ปรับปรุง 2561) 
10. ควบวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบรหิารการตลาด 
(ปรับปรุง 2561) 
 
 
 

1. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
บริหารธรุกิจ (นานาชาติ) 
(ปรับปรุง 2561) 
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คณะ/หน่วยงาน ปริญญาตรี  ปริญญาโท ปริญญาเอก 

คณะรัฐศาสตร์ (8) 1. รัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2561)  
   -วิชาเอกการเมืองการปกครอง  
   -วิชาเอกบริหารรัฐกิจ  
   -วิชาเอกการระหว่างประเทศ 
2. รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและ
การระหวา่งประเทศ (นานาชาติ)  
(ปรับปรุง 2564)  

 

 

1. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ปรับปรุง 2563) 
2. รัฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา 
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ส าหรับนักบริหาร (ปรับปรุง 2563) 
3. รัฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ) (ปรับปรุง 2565) 
4. รัฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา
การเมืองและการระหว่างประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ) (ปรับปรุง 2561) 
5. รัฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา
การเมืองและการจดัการ ส าหรับนกั
บริหาร (ปรับปรุง 2563) 

1. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ (ปรับปรุง 2563) 

คณะเศรษฐศาสตร์ (7) 1. เศรษฐศาสตรบณัฑิต (ปรับปรุง 2561)  
2. เศรษฐศาสตรบณัฑิต (นานาชาติ) 
(ปรับปรุง 2561)  
 

1. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ปรับปรุง 2561) 
2. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  
(นานาชาติ) (ปรับปรุง 2561) 
3. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ (ปรับปรุง 2564) 
4. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
นิติเศรษฐศาสตร์ (ปรับปรุง 2559)  
งดรับเตรียมปิด 

1. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ) 
(ปรับปรุง 2561) 
 
 

คณะสังคม 
สงเคราะห์ศาสตร์ (8) 

1. สังคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต 
(ปรับปรุง 2563)  
2. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานโยบาย
สังคมและการพัฒนา (นานาชาติ) 
(ปรับปรุง 2561) 
 

1. สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต 
(ปรับปรุง 2563) 
2. สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาวิชาการบรหิารและนโยบาย
สวัสดิการสังคม (ปรับปรุง 2553)  
งดรับเตรียมปิด 
3. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารงานยุติธรรม (ปรบัปรุง 
2553) งดรับเตรียมปิด 
4. พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต (ปรับปรุง 2563) 
5. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นโยบายและการบริหารงานยุติธรรม 
(ปรับปรุง 2563) 

1. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
นโยบายสังคม (ปรับปรุง 2563) 
 
 

คณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน (6) 

1. วารสารศาสตรบณัฑิต (ปรับปรงุ 2561)  
2. วารสารศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา 
สื่อศึกษา (นานาชาติ) (ปรับปรุง 2561)  
 

1. วารสารศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา
สื่อสารศึกษา (ปรับปรุง 2564) 
2. วารสารศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา
การบริหารสื่อและเนื้อหา (ปรับปรุง 2564) 
3. วารสารศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการ
จัดการการสือ่สารองค์กร (ปรบัปรุง 2564) 

1. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสื่อ
และการสื่อสาร (ปรับปรุง 2564) 
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คณะ/หน่วยงาน ปริญญาตรี  ปริญญาโท ปริญญาเอก 

คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา (6) 

1. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑิต 
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวทิยา 
(ปรับปรุง 2561)  
2. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑิต 
สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม  
(ปรับปรุง 2561)  

1. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา 
(ปรับปรุง 2563) 
2. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย 
ทางสังคม (ปรับปรุง 2564) 

1. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
มานุษยวิทยา (ปรับปรุง 2563) 
2. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
(นานาชาติ) (ใหม่ 2566) 
 

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ 
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (2) 

1. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
การพัฒนามนุษย์และสังคม (ปรับปรุง 2564)  
(พหุวิทยาการ) 

1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การพัฒนาร่วมสมัยและปฏิบตัิการพัฒนา 
(ปรับปรุง 2565) (พหุวิทยาการ)  

 

วิทยาลัยนวัตกรรม (9) 1. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
การบริการ (นานาชาติ) (ปรับปรงุ 2561) 
2. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการ
มรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (ปรบัปรุง 2561) (พหุวิทยาการ) 
3. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชานวัตกรรม
และการแปรรูปทางดจิิทัล (ใหม่ 2561)  
(พหุวิทยาการ) 
 

1. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
(ปรับปรุง 2565) 
2. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การออกแบบการจัดการบริการ 
(นานาชาติ) (ปรับปรุง 2560)  
งดรับเตรียมปิด 
3. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การแปรรปูธุรกิจทางดิจิทลั (ปรับปรุง 
2563) 
4. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การแปรรปูธุรกิจทางดิจิทลั (หลักสูตร
ออนไลน์) (ปรับปรุง 2563)  
5. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารงานวัฒนธรรม (ปรับปรุง 2555) 
งดรับเตรียมปิด 
6. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม
สรา้งสรรค์ (ปรบัปรุง 2562) (พหุวิทยาการ)   

 

วิทยาลัยสหวิทยาการ  
(6) 

1. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา   
สหวิทยาการ (ปรับปรุง 2566)  
2. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา 
ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  
(ปรับปรุง 2561)  
3. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และนวตักรรมข้อมลู (ใหม ่2561)  
(พหุวิทยาการ)  
(โอนย้ายมาจากคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 
เป็นต้นไป)  
4. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา 
ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ 
(นานาชาติ) (ใหม่ 2564)  

1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา 
(ปรับปรุง 2561)  

1. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา 
สหวิทยาการ (ปรับปรุง 2565) 
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คณะ/หน่วยงาน ปริญญาตรี  ปริญญาโท ปริญญาเอก 

วิทยาลัยนานาชาติ 
ปรีดี พนมยงค์ (4) 

1. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจนีศึกษา 
(นานาชาติ) (ปรับปรุง 2561)  
2. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอินเดีย
ศึกษา (นานาชาติ) (ปรับปรุง 2561)  
งดรับเตรียมปิด 
3. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา 
(นานาชาติ) (สองสถาบัน) (ปรับปรุง 2562)  

1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
อาเซียนศึกษา (นานาชาติ) (ใหม่ 2555) 
งดรับเตรียมปิด 
 

 

คณะวิทยาการเรียนรู้
และศึกษาศาสตร์ (4) 

1. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
เรียนรู้ (ปรับปรุง 2562) 

1. ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาการเรยีนรู้และนวัตกรรม
การศึกษา (ปรับปรุง 2562)  
2. ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการเรียนรู้ (หลักสตูรการจัด
การศึกษาทางไกล) (ใหม่ 2565) 

1. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาการเรยีนรู้ (ใหม่ 2565) 

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา 
(3) 

1. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาโลกคดี
ศึกษาและการประกอบการสังคม  
(นานาชาติ) (ปรับปรุง 2561) 

1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมทางสังคมและความยั่งยืน  
(นานาชาติ) (ปรับปรุง 2564) 

1. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมทางสังคมและความยั่งยืน 
(นานาชาติ) (ใหม ่2564) 

สถาบันอาณาบริเวณ
ศึกษา (1) 

 1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เอเชียแปซิฟิกศึกษา (นานาชาติ)  
(ปรับปรุง 2563)  

 

2. สายมนุษยศาสตร์    
คณะศิลปศาสตร์ (35) 1. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาจิตวิทยา

(ปรับปรุง 2561)  
2. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
(ปรับปรุง 2561)  
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ (ปรับปรุง 2561)  
4. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
(ปรับปรุง 2561)  
5. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ (ปรับปรุง 2561)  
6. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (ปรับปรุง 2561)  
7. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส (ปรับปรุง 2561)  
8. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
(ปรับปรุง 2561)  
9. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมจีน (ปรับปรุง 2561)  
 

1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ (ปรับปรุง 2561)  
2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ (ปรับปรุง 2563) 
3. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
แปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย (ปรับปรุง 2563) 
4. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ญี่ปุ่นศึกษา (ปรับปรุง 2563) 
5. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พุทธศาสนศึกษา (ปรับปรุง 2563) 
6. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย (ปรับปรุง 2563) 
7. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วรรณกรรมและการศึกษาเปรียบเทียบ 
(ปรับปรุง 2563) 
8. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การแปลภาษาอังกฤษและไทย 
(ปรับปรุง 2558) งดรับเตรียมปิด  
 
 

1. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์  (ปรับปรุง 2561)  
2. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษศึกษา (นานาชาติ)  
(ปรับปรุง 2563) 
3. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ (ปรับปรุง 2563) 
4. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
ญี่ปุ่นศึกษา (ใหม ่2563) 
5. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย (ใหม่ 2564) 
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10. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน (ปรับปรุง 2561)  
11. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษา
รัสเซยี (ปรับปรุง 2561)  
12. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษา 
และวรรณคดีอังกฤษ (ปรับปรุง 2561)  
13. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
(ปรับปรุง 2561)  
14. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศ (ปรับปรุง 2561) 
15. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาณา
บริเวณศึกษา (ปรับปรุง 2566) 
16. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัสเซยี
ศึกษา (ปรับปรุง 2561) (ผนวกรวมเป็น
วิชาเอกในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา ต้ังแต่ 
ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป) 
17. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอังกฤษ–
อเมริกันศึกษา (นานาชาติ) (ปรับปรุง 2561) 
18. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
สื่อสารเชิงธรุกิจ (นานาชาติ) (ปรับปรุง 2566) 
19. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิเทศคดี
ศึกษา (อาเซียน - จีน) (นานาชาติ) 
(ปรับปรุง 2561) 
20. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสเปนและ
ลาตินอเมริกันศึกษา (ใหม ่2563) 
21. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการแปล
และลา่มในยุคดจิิทัล (ใหม ่2566) 
 

9. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษศึกษา (นานาชาติ) 
(ปรับปรุง 2563)  
 

สถาบันภาษา (3)  1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) 
(ปรับปรุง 2563) 
2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) (ปรับปรุง 
2563) 
 
 
 
 

1. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษ (นานาชาติ) 
(ปรับปรุง 2565) 
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คณะศิลปกรรมศาสตร์  
(4) 

1. ศิลปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา 
การละคอน (ปรับปรุง 2561)  
2. ศิลปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์  
(ปรับปรุง 2561)  
3. ศิลปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ปรับปรุง 2561) 
งดรับเตรียมปิด ต้ังแต่ปีการศึกษา 2566 
เป็นต้นไป 

1. ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาศิลปะ การออกแบบ และ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (พหุวิทยาการ) 
(ใหม่ 2565)  

 

3. สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (43) 

1. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ปรับปรงุ 2561)  
2. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนายั่งยืน (ปรับปรุง 2561)  
3. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร (ปรับปรุง 2561) 
4. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง 2561)  
5. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ปรับปรุง 2561)  
6. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (ปรับปรุง 2561)  
7. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสถิติ 
(ปรับปรุง 2561)  
8. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
(ปรับปรุง 2561)  
9. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเคมี
(ปรับปรุง 2561)  
10. วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ (ปรับปรุง 2561)  
11. วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
(ปรับปรุง 2561)  
12. วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
อิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุง 2561)  
13. วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา 
วัสดุศาสตร์ (ปรับปรุง 2561)  
14. วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งทอ  
(ปรับปรุง 2561)  

1. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ปรับปรุง 2561) 
2. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 
(ปรับปรุง 2564) 
3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
(นานาชาติ) (ปรับปรุง 2562) 
4. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ (ปรับปรุง 2561) 
5. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (ปรับปรุง 2565) 
6. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเกษตรอินทรีย์ (ปรับปรุง 2561) 
7. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
สถิติประยุกต์ (ปรับปรุง 2565) 
8. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ (ปรับปรุง 2563) 
9. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร (ปรับปรุง 2563) 
10. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง 2561) 
11. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(ปรับปรุง 2564) 
12. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีวสัดุ  
(ปรับปรุง 2563) 
13. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ผลิตภณัฑ์นวัตกรรมอาหาร (ใหม ่2561) 

1. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
สถิติ (นานาชาติ) (ปรับปรุง 2565) 
งดรับเตรียมปิด 
2. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสิ่งแวดล้อม (ปรับปรุง 2561) 
3. ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง 2561) 
4. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร (ปรับปรุง 2563) 
5. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและเกษตร 
(ปรับปรุง 2563) 
6. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
เคมี (นานาชาติ) (ปรบัปรุง 2562) 
7. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (นานาชาติ)  
(ปรับปรุง 2563) 
8. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ (ปรับปรุง 2564) 
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15. วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์การจัดการ (ปรับปรุง 2561) 
(พหุวิทยาการ) 
16. วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาการประกันภัย (ปรับปรุง 2562) 
17. วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจดัการ 
(นานาชาติ) (ปรับปรุง 2561)  
งดรับเตรียมปิด  
18. วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทลั (นานาชาติ) 
(ปรับปรุง 2561) (พหุวิทยาการ) 
19. วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีดิจิทลัแนวสร้างสรรค์  
(นานาชาติ) (ปรับปรุง 2561) 
(พหุวิทยาการ) งดรับเตรียมปิด  
20. วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูป
เคมีชีวภาพ (ใหม่ 2561) 
21. วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร 
(ใหม ่2561) 
22. วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล  
(ใหม่ 2566) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
(33) 

1. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า (ปรับปรุง 2561)  
2. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง 2561)  
3. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง 2561)  
4. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง 2561)  
5. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง 2561)  
6. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง 2561)  
7. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ปรับปรุง 2561) 
 

1. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง 2565) 
2. วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลงังาน
และสิ่งแวดล้อม (ปรับปรุง 2561) 
3. วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการทางวิศวกรรม 
(ปรับปรุง 2565) 
4. วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรบัปรุง 2561) 
5. วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง 2561) 
 
 

1. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง 2561) 
2. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ (ปรับปรุง 2564) 
3. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมทางการแพทย์  
(ปรับปรุง 2565) (พหุวิทยาการ) 
4. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจดัการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)  
(ปรับปรุง 2565) งดรับเตรียมปิด 
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8. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง  
(ปรับปรุง 2561)  
9. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (ปรับปรุง 2561) 
10. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (ใหม ่2561)  
11. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
วิศวกรรมไฟฟ้า (นานาชาติ) (ปรับปรุง 2564)  
12. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ) 
(ปรับปรุง 2564)  
13. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา (นานาชาติ) (ปรับปรุง 2564)   
14. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ) (ปรับปรุง 2564)  
15. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) (ปรับปรุง 
2564)  
16. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
วิศวกรรมยานยนต์ (นานาชาติ) (ปรับปรุง 
2564) งดรับเตรียมปิด ต้ังแต่ปีการศึกษา 
2565 เป็นต้นไป 
หลักสูตรร่วมกับ ม.ในต่างประเทศ 
(Nottingham + New South Wales)  
17. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า (นานาชาติ)  
(สองสถาบัน) (ปรับปรุง 2564)  
18. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ)  
(สองสถาบัน) (ปรับปรุง 2564)  
19. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา (นานาชาติ)  
(สองสถาบัน) (ปรับปรุง 2564)  
20. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)  
(สองสถาบัน) (ปรับปรุง 2564)  
21. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)  
(สองสถาบัน) (ปรับปรุง 2564)  

6. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง 2561) 
7. วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และการ
จัดการเชิงธุรกิจ (ปรับปรุง 2561)  
งดรับเตรียมปิด  
8. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมทางการแพทย์ (ปรับปรงุ 
2565) (พหุวิทยาการ) 
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คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมือง  
(13) 

1. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม (ปรับปรุง 2561)  
2. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ (ปรับปรุง 2561)  
3. การผังเมืองบัณฑิต (ปรับปรุง 2561)  
4. ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ 
(ปรับปรุง 2561)  
5. สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต  
(ปรับปรุง 2561)  
6. การออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต  
(นานาชาติ) (ปรับปรุง 2562)  
7. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการ
จัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี 
(ภาษาอังกฤษ) (ปรับปรุง 2562) 

1. สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
(ปรับปรุง 2561) 
2. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรพัย์ 
(ปรับปรุง 2564) 
3. การผังเมืองมหาบณัฑติ (ปรับปรุง 
2564) 
4. การออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง
มหาบณัฑติ (นานาชาติ) (ปรบัปรุง 2562) 
5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ 
จัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี 
(ภาษาอังกฤษ) (ปรับปรุง 2563)  

1. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา 
สหวิทยาการสภาพแวดล้อม 
สรรค์สร้าง (ปรับปรุง 2564)  

สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร (15)   
 

1. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า (นานาชาติ)  
(ปรับปรุง 2561)  
2. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ 
(นานาชาติ) (ปรับปรุง 2561)  
3. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา (นานาชาติ) (ปรบัปรุง 
2561)  
4. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) (ปรับปรุง 
2561)  
5. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ) (ปรับปรุง 2561)  
6. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจดัการ (นานาชาติ) 
(ปรับปรุง 2561)  
7. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการ
วิศวกรรม (นานาชาติ) (ปรับปรุง 2561)  
8. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) 
(ปรับปรุง 2561) 
9. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมดิจิทัล (นานาชาติ) (ใหม่ 2562) 
 

1. วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบ
โซ่อุปทาน (นานาชาติ)  
(ปรับปรุง 2563) 
2. วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม 
(นานาชาติ) (ปรับปรุง 2564) 
3. วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์และ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (นานาชาติ) 
(ปรับปรุง 2564) 
4. วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์และ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (นานาชาติ) 
(ปรับปรุง 2564) (หลักสูตรการจัด
การศึกษาทางไกล) 
5. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
(นานาชาติ) (ปรับปรุง 2561) 

1. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
(นานาชาติ) (ปรับปรุง 2564) 



10 

คณะ/หน่วยงาน ปริญญาตรี  ปริญญาโท ปริญญาเอก 

4. สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ/สุขศาสตร์   
คณะแพทยศาสตร์  
(17) 

1. แพทยศาสตรบณัฑติ (ปรับปรุง 2563)  
2. แพทยศาสตรบณัฑติ (ภาษาอังกฤษ) 
(ปรับปรุง 2563) 
3. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑิต 
(ปรับปรุง 2561)  
 

1. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปรับปรุง 
2561) งดรับเตรียมปิด 
2. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 
(ปรับปรุง 2562) 
3. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์  
(ปรับปรุง 2565) 
4. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
ระบาดวิทยาคลินิก (ปรับปรุง 2562) 
5. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยาและเทคโนโลยเีซลล์ต้นก าเนิด 
(นานาชาติ) (ปรับปรุง 2563)  
6. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
ศัลยศาสตร์ (นานาชาติ) (ใหม ่2564)  
7. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) 
(ใหม่ 2566) 

1. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปรับปรุง 
2561)  
2. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
ชีวเคมีและชีววทิยาโมเลกุล  
(ปรับปรุง 2562) 
3. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์  
(ปรับปรุง 2565) 
4. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา 
เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์
ครอบครัว (ปรับปรุง 2561) 
5. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
ระบาดวิทยาคลินิก (ปรับปรุง 2562) 
6. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยาและเทคโนโลยเีซลล์ต้น
ก าเนิด (นานาชาติ) (ปรับปรุง 2563) 
7. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) 
(ใหม่ 2566) 

คณะทันตแพทยศาสตร์  
(7) 

1. ทันตแพทยศาสตรบัณฑติ (ปรับปรุง 2564)  
2. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ทวิภาษา) 
(ปรับปรุง 2564)  
3. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาทันต 
สาธารณสุข (ต่อเนื่อง) (ปรับปรุง 2565) 

1. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
ทันตกรรมรากเทียม (ปรับปรุง 2560) 
งดรับเตรียมปิด  
2. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
ทันตกรรมผู้สูงอายุ (ปรับปรุง 2560) 
งดรับเตรียมปิด 
3. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
ทันตแพทยศาสตร์ (ปรับปรุง 2564) 

1. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก 
(นานาชาติ) (ปรับปรุง 2562) 

คณะสหเวชศาสตร์  
(12) 

1. เทคนิคการแพทยบัณฑิต (ปรับปรุง 2566) 
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
กายภาพบ าบัด (ปรับปรุง 2564)  
3. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก 
ก าลังกาย (ปรับปรุง 2561)  
4. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการ
กีฬา (ปรับปรุง 2562)  
5. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
ฝึกสอนกีฬา (ปรับปรุง 2562) 
6. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารังสี
เทคนิค (ปรับปรุง 2565) 

1. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา 
ชีวเวชศาสตร์ (นานาชาติ)  
(ปรับปรุง 2565) 
2. เทคนิคการแพทยมหาบณัฑติ
(ปรับปรุง 2565) 
3. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
นิติวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง 2562) 
4. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
กายภาพบ าบัด (ปรับปรุง 2562) 
5. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาการสมยัใหม่ทางการกีฬา  
(ใหม่ 2565) 

1. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา 
ชีวเวชศาสตร์ (นานาชาติ) 
(ปรับปรุง 2565) 
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คณะพยาบาลศาสตร์  
(6) 

1. พยาบาลศาสตรบณัฑติ (ปรับปรุง 2561) 
2. พยาบาลศาสตรบณัฑติ (นานาชาติ) 
(ใหม่ 2560) 
 
 

1. พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขา 
วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
(ปรับปรุง 2565) 
2. พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตัิชุมชน
(ปรับปรุง 2565) 
3. พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต (ปรับปรุง 2565) 

1. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ)  
(ปรับปรุง 2562) 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
(12) 

1. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการสร้าง
เสรมิสุขภาพเชิงนวัตกรรม (ปรับปรุง 2561)  
2. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
(ปรับปรุง 2561) 
3. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาอนามัย 
สิ่งแวดล้อม (ปรับปรุง 2561) 
4. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาอนามัย
ชุมชน (ปรับปรุง 2561) 

1. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การจัดการสุขภาพ ความปลอดภยั และ
อนามัยสิ่งแวดล้อม (ปรับปรุง 2563) 
2. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาอา
ชีวอนามัยและอนามยัสิ่งแวดล้อม 
(นานาชาติ) (ปรับปรุง 2563)  
3. สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาสุขภาพโลก (นานาชาติ) 
(ปรับปรุง 2562) 
4. สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (ใหม่ 2564) 
5. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
(ใหม่ 2564) 

1. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา 
อาชีวอนามัยและอนามยั
สิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)  
(ปรับปรุง 2563)  
2. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา 
สุขภาพโลก (นานาชาติ)  
(ใหม ่2562) 
3. สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาสาธารณสุขและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (ใหม่ 2564) 

คณะเภสัชศาสตร์ (3) 1. เภสัชศาสตรบณัฑติ (ปรับปรุง 2563) 
 

1. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ 
(ปรับปรุง 2563) 

1. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ 
(ใหม ่2563) 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจฬุาภรณ์  
(11) 

1. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยี
หัวใจและทรวงอก (นานาชาติ) (ปรับปรุง 
2561) 
2. การแพทย์แผนจีนบณัฑิต (นานาชาติ) 
(ปรับปรุง 2562) 
3. แพทยศาสตรบณัฑติ และวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(นานาชาติ) (ใหม่ 2563) 
4. ทัศนมาตรศาสตรบัณฑติ (นานาชาติ) 
(ใหม่ 2564) 

1. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวคลินิก (นานาชาติ) 
(ปรับปรุง 2564) 
2. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การแพทย์บูรณาการ (นานาชาติ) 
(ปรับปรุง 2564) 
3. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา 
ตจวิทยา (นานาชาติ) (ปรับปรุง 2562) 
4. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
พฤฒาวิทยาสังคม (นานาชาติ)  
(ปรับปรุง 2564) 

1. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวคลินิก (นานาชาติ) 
(ปรับปรุง 2564) 
2. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
การแพทย์บูรณาการ (นานาชาติ) 
(ปรับปรุง 2564) 
3. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา 
ตจวิทยา (นานาชาติ) (ใหม่ 2561) 

 

กองบริหารงานวิชาการ   
ข้อมูล ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2565 


