8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีคณะวิชาทั ้งหมด 21 คณะ คือ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะนิตศิ าสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์ และสือ่ สารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร
สถาบันภาษา สานักบัณฑิตอาสาสมัคร วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา โครงการจัดตั ้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง และบัณฑิตวิทยาลัย
การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีดงั นี ้
1. ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,080 บาท
2. อนุปริ ญญา หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,100 บาท
3. ปริ ญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
4. ปริ ญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
5. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรื อประกาศนียบัตร หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
6. ปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
7. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก หรื อประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
8. ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
9. ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี(5 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
มธ. 1

10. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
10.1 ผู้มีพื ้นความรู้ วท.บ. ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
10.2 ผู้มีพื ้นความรู้ ภ.บ. (หลักสูตร 5 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
10.3 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ., ท.บ., สพ.บ.(หลักสูตรเดิม) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
10.4 ผู้มีพื ้นความรู้ พ.บ. + ใบอนุญาตฯ , ท.บ. (หลักสูตรทีป่ รับปรุงใหม่) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
11. ปริ ญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริ ญญาโท ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 13,110 บาท

มธ. 2

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะทันตแพทยศาสตร์

1

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

2

ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

คณะนิตศิ าสตร์
1

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

2

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฏหมายมหาชน

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

ทางกฎหมายมหาชน
3

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฏหมายธุรกิจ

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฎหมายธุรกิจ

4

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

กฎหมายธุรกิจ

สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฎหมายธุรกิจ

5

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

กฎหมายมหาชน

สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฎหมายมหาชน

6

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

กฎหมายระหว่างประเทศ

สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฎหมายระหว่างประเทศ

มธ. 3

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

ลาดับที่
7

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
กฎหมายอาญา

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฎหมายอาญา

8

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

กฎหมายเอกชน

สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฎหมายเอกชน

9

ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การเงิน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เดิมชื่อสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ทางการเงิน
2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารอุตสาหการและปฏิบตั ิการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารอุตสาหการและปฏิบตั ิการ

มธ. 4

เดิมชื่อสาขาวิชาบริหารอุตสาหการ

ลาดับที่
6

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ

7

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการบัญชี

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การเงินและการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร

9
10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด
บริหารอุตสาหการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เดิมชื่อปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต

ทางการตลาด

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารอุตสาหการ

11
12
13

ปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
ปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
ปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต

การเงินและการธนาคาร
การตลาด
การบริหาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็ นบริหารธุรกิจบัณฑิต

ทางการเงินและการธนาคาร

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็ นบริหารธุรกิจบัณฑิต

ทางการตลาด

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เปลี่ยนชื่อเป็ นสาขาวิชาบริหารงานบุคคล

ทางการบริหาร

มธ. 5

ลาดับที่
14

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
การพาณิชย์นาวี

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการพาณิชย์นาวี

15
16

ปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางการสอบบัญชี

บริหารอุตสาหการ
ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็ นบริหารธุรกิจบัณฑิต

ทางบริหารอุตสาหการ

สาขาวิชาบริหารอุตสาหการ

สาขาวิชาบัญชี

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

ทางการสอบบัญชี
17

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมิน

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ราคาทรัพย์สิน
18

ปริญญาการตลาดมหาบัณฑิต

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

ทางการประเมินราคาทรัพย์สิน
ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

19

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

20

ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการบัญชี

21

ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต

การเงินและการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงิ
ทางการเงินนและการธนาคาร
และการธนาคาร

22

ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด
มธ. 6

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ลาดับที่
23

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
การบริหาร

ผลการรับรอง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หมายเหตุ
เปลี่ยนชื่อเป็ นสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหาร
24

ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารทัว่ ไป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหาร ทางการบริหารทัว่ ไป

25

ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต

วิชาชีพการบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรนานาชาติ

ทางวิชาชีพการบัญชี
26

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การเงิน

สาขาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ

ทางการเงิน
27

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

28

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรร่วมกันระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

29

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

30

ปริญญาการตลาดดุษฎีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด
มธ. 7

ลาดับที่
1

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะพยาบาลศาสตร์
ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรผู้ชว่ ยพยาบาล

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ชว่ ยพยาบาล

2

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

3

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-

เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป/ครอบครัว

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
4

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-

ทางเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป/ครอบครัว
เวชศาสตร์ ครอบครัว

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก

ทางเวชศาสตร์ครอบครัว

คณะรัฐศาสตร์
1

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชารัฐศาสตร์

2

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

การเมืองการปกครอง

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการปกครอง ทางการเมืองการปกครอง

มธ. 8

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น

ลาดับที่
3

4

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

การเมืองและการปกครอง

สาขาวิชารัฐศาสตร์

การระหว่างประเทศ

ทางการปกครอง
ทางการเมืองและการปกครอง
สาขาวิชารัฐศาสตร์

หมายเหตุ

ทางการระหว่างประเทศ
5

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

การระหว่างประเทศและการทูต

สาขาวิชารัฐศาสตร์

รับรองก่อนปี 2518

ทางการระหว่างประเทศ
ทางการระหว่างประเทศและการทูต
6

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

บริหารรัฐกิจ

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการบริหาร ทางบริหารรัฐกิจ

7

ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

การปกครอง

สาขาวิชารัฐศาสตร์

ชื่อสาขาจะปรากฏในใบระเบียนฯ

ทางการปกครอง
8

ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

การระหว่างประเทศและการทูต

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการระหว่างประเทศ
ทางการระหว่างประเทศและการทูต

มธ. 9

ชื่อสาขาจะปรากฏในใบระเบียนฯ

ลาดับที่
9

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
บริหารรัฐกิจ

ผลการรับรอง
สาขาวิชารัฐศาสตร์

หมายเหตุ
ชื่อสาขาจะปรากฏในใบระเบียนฯ

ทางบริหารรัฐกิจ
10

ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ

11

ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชารัฐศาสตร์

คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
1

ปริญญาวารสารศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน

2

ปริญญาวารสารศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารสื่อสารมวลชน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน
ทางการบริหารสื่อสารมวลชน

3

ปริญญาวารสารศาสตรมหาบัณฑิต

การสื่อสารภาครัฐและเอกชน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน
ทางการสื่อสารภาครัฐและเอกชน

4

ปริญญาวารสารศาสตรมหาบัณฑิต

สื่อสารมวลชน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน ทางวารสารศาสตร์
มธ. 10

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ลาดับที่
5

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาวารสารศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
นโยบายและการวางแผนการสื่อสาร

(สื่อสารมวลชน)

ผลการรับรอง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หมายเหตุ
เดิมไม่แยกสาขาวิชา

ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน
ทางนโยบายและการวางแผนการสื่อสาร

6

ปริญญาวารสารศาสตรมหาบัณฑิต

วิจยั สื่อสารมวลชน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

(สื่อสารมวลชน)

เดิมไม่แยกสาขาวิชา

ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน
ทางวิจยั สื่อสารมวลชน

7

ปริญญาวารสารศาสตรมหาบัณฑิต

สื่อสารพัฒนาการ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

(สื่อสารมวลชน)

ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน
ทางสื่อสารพัฒนาการ

8

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สื่อสารมวลชน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน

9

ปริญญาวารสารศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน ทางวารสารศาสตร์

มธ. 11

เดิมไม่แยกสาขาวิชา

ลาดับที่
1

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
อนุปริญญา

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี

2

อนุปริญญา

เทคโนโลยีชนบท

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีชนบท

3

อนุปริญญา

ฟิ สิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์

4

อนุปริญญา

วัสดุศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวัสดุศาสตร์

5

อนุปริญญา

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

6

อนุปริญญา

วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้ อม

มธ. 12

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

7

อนุปริญญา

วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิ
ทางวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์สสขขุุ ภาพ
ภาพ

8

อนุปริญญา

ศาสตร์ คอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์ ประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการเกษตร

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชนบท

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีชนบท

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
มธ. 13

หมายเหตุ

ลาดับที่
15

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ฟิ สิกส์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์อิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ ทางฟิ สิกส์อิเล็กทรอนิกส์

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วัสดุศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวัสดุศาสตร์

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งทอ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้ อม

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
มธ. 14

หมายเหตุ

ลาดับที่
22

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ศาสตร์ คอมพิวเตอร์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางศาสตร์ คอมพิวเตอร์

23

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ

24

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ

25

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

26

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้ อม

27

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติประยุกต์

28

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารเทคโนโลยี

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการบริหารเทคโนโลยี

มธ. 15

หมายเหตุ

ลาดับที่
29

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
การบริหารโทรคมนาคม

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการบริหารโทรคมนาคม

30

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

31

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนาชนบท

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาสังคม ทางพัฒนาชุมชน
ทางเทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนาชนบท

32

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี
มธ. 16

หลักสูตรสองสถาบัน

ลาดับที่
4

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
วิศวกรรมเครื่ องกล

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

หมายเหตุ
หลักสูตรสองสถาบัน

ทางวิศวกรรมเครื่ องกล
5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่ องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่ องกล

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรสองสถาบัน

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ทางวิศวกรรมโยธา
10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
มธ. 17

หลักสูตรสองสถาบัน

ลาดับที่
12

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
วิศวกรรมอุตสาหการ

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

14

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

15

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี

16

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

17

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

18

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

มธ. 18

หมายเหตุ
หลักสูตรสองสถาบัน

ลาดับที่
1

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
อนุปริญญา

สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะศิลปศาสตร์
การละคร

ผลการรับรอง

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางการละคร

2

อนุปริญญา

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

3

อนุปริญญา

บรรณารักษ์ และสารนิเทศศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์

4

อนุปริญญา

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

5

อนุปริญญา

ภาษาไทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย

6

อนุปริญญา

ภาษาและวรรณคดีองั กฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวรรณคดีองั กฤษ

7

อนุปริญญา

ภาษาศาสตร์

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์
มธ. 19

หมายเหตุ

ลาดับที่
8

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
อนุปริญญา

สาขาวิชา/วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

9

อนุปริญญา

ภูมิศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์

10

อนุปริญญา

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศกึ ษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศกึ ษา

11

อนุปริญญาศิลปกรรมศาสตร์

ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางการออกแบบ
ทางศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

12

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

การละคอน

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางการละคอน

13

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางการออกแบบ
ทางศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

14

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรั่งเศส
มธ. 20

หลักสูตร 4 ปี

ลาดับที่
15

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาศิลปบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ภาษารัสเซีย

ผลการรับรอง
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษารัสเซีย

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยา

ทางจิตวิทยา

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

18

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์

19

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ปรัชญา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญา

20

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

21

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญี่ปนุ่

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญี่ปนุ่

22

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
มธ. 21

หมายเหตุ
หลักสูตร 4 ปี

ลาดับที่
23

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ภาษาเยอรมัน

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมัน

24

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาและวรรณคดีองั กฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวรรณคดีองั กฤษ

25

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาศาสตร์

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์

26

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

27

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์

28

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อังกฤษ-อเมริกนั ศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางอังกฤษ-อเมริกนั ศึกษา

29

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศกึ ษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศกึ ษา

30

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การละคอน

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางการละคอน ทางศิลปการละคร
มธ. 22

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่
31

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
คณิตศาสตร์

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ

เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็ นวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทางคณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยย้ ายไปอยู่คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

32

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

33

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

34

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรั่งเศส

35

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษารุสเซีย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษารุสเซีย

36

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาและวรรณคดี

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางวรรณคดี
ทางภาษาและวรรณคดี

มธ. 23

ลาดับที่
37

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ภาษาและวรรณคดีไทย

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวรรณคดีไทย

38

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส

39

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สถิติ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ

40

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแปลภาษา

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ไทยและภาษาฝรั่งเศส
41

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแปลภาษา

ทางการแปลภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศส
ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ไทยและภาษาอังกฤษ
42

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษ

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษเพือ่ อาชีพ

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

ทางการแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เพือ่ อาชีพ
43

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

การบริหารกิจกรรมด้ านวัฒนธรรม

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
การบริหารกิจกรรมด้ านวัฒนธรรม

มธ. 24

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

ลาดับที่
44

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย

45

46

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษเป็ น-

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ภาษาต่างประเทศ

ทางการศึกษา

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ทางการสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ
ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

47

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ญี่ปนศึ
ุ่ กษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางญี่ปนศึ
ุ่ กษา

48

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาไทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย

49

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาและวรรณคดีองั กฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวรรณคดีองั กฤษ

50

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาศาสตร์ เพือ่ การสื่อสาร

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ทางภาษาศาสตร์เพือ่ การสื่อสาร

(ภาษาศาสตร์ ) สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ภาษาไทย

มธ. 25

ลาดับที่
51

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ภาษาอังกฤษเพือ่ อาชีพ

ผลการรับรอง
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษเพือ่ อาชีพ

52

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สตรีศกึ ษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสตรีศกึ ษา

53

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย

54

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาการปรึกษา

ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาการปรึกษา

55

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

56

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางสารนิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

57

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

สาขาวิชาทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์

มธ. 26

หมายเหตุ

ลาดับที่
58

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ฝรั่งเศสศึกษา

ผลการรับรอง
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางฝรั่งเศสศึกษา

59

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พุทธศาสนศึกษา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา ทางพุทธศาสนศึกษา

60

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาษาศาสตร์ )

ภาษาศาสตร์ ภาษาไทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย ทางภาษาศาสตร์
ทางภาษาศาสตร์ภาษาไทย

คณะเศรษฐศาสตร์
1

อนุปริญญา

เศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์ และเศรษฐมิติ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ

4

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และประวัติลทั ธิ-

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และประวัติ ลัทธิเศรษฐศาสตร์

มธ. 27

หมายเหตุ

ลาดับที่
5

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
เศรษฐศาสตร์ การคลัง

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ การคลัง

6

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ การเงิน

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน

7

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและ-

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ การเกษตร

ทางเศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและ
เศรษฐศาสตร์ การเกษตร

8

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์

9

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ

10

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ อตุ สาหกรรมและ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ การขนส่ง

ทางเศรษฐศาสตร์ อตุ สาหกรรมและ
เศรษฐศาสตร์ การขนส่ง

11

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

12

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรภาษาไทย

มธ. 28

ลาดับที่
13

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

14

ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

15

ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรภาษาไทย

คณะสหเวชศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กายภาพบาบัด

สาขาวิชากายภาพบาบัด

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเวชศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ (รับหลายพื ้นฐาน * )

ทางชีวเวชศาสตร์
4

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวเวชศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางชีวเวชศาสตร์

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิตการวิจยั ทางสังคม

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการวิจยั สังคมศาสตร์
ทางการวิจยั ทางสังคม

มธ. 29

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่
2

3

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การวิจยั ทางสังคม

ผลการรับรอง
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

เดิมอยู่ในคณะอิสระสังคมวิทยาและ

ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ทางสังคมวิทยา

มนุษยวิทยา และคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

ทางการวิจยั ทางสังคม
4

ปริญญาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ-

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

มหาบัณฑิต

ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ทางพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ

5

ปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

6

ปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา-

มานุษยวิทยา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

มหาบัณฑิต
7

ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต

ทางสังคมวิทยา ทางมานุษยวิทยา
การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ทางการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม

มธ. 30

หมายเหตุ

ลาดับที่
8

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา-

สาขาวิชา/วิชาเอก
มานุษยวิทยา

มหาบัณฑิต
9

ปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา-

สังคมวิทยา

มหาบัณฑิต
10

ปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา-

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ดุษฎีบณ
ั ฑิต

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

เดิมอยู่ในคณะอิสระสังคมวิทยาและ

ทางสังคมวิทยา ทางมานุษยวิทยา

มนุษยวิทยา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

เดิมอยู่ในคณะอิสระสังคมวิทยาและ

ทางสังคมวิทยา

มนุษยวิทยา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

เดิมอยู่ในคณะอิสระสังคมวิทยาและ

ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มนุษยวิทยา

คณะสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์
1

ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

2

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ทางสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

3

ปริญญาพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน

4

ปริญญาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ

5

ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มธ. 31

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

รับรองก่อนปี 2518 ไม่แยกสาขาวิชา

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

6

ปริญญาพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

7

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารงานยุติธรรม

8

ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริหารสังคม

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาสังคม ทางพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการบริหารงานยุติธรรม
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทาง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ทางการ
บริหารสังคม

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีพลังงาน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีพลังงาน

หลักสูตรนานาชาติ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่ องกล

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่ องกล
มธ. 32

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรนานาชาติ

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมระบบสิ่งก่อสร้ าง

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมระบบสิ่งก่อสร้ าง

หลักสูตรนานาชาติ

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรนานาชาติ

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

(รับรองเฉพาะรุ่นปี การศึกษา 2540 และ
2541 เท่านัน)
้

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตร์ หรือเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทคโนโลยี

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่ องกล

หลักสูตรนานาชาติ

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่ องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

13

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมศาสตร์ หรือเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทคโนโลยี

หลักสูตรนานาชาติ

มธ. 33

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่
1

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรทางการสอนภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา/วิชาเอก
สถาบันภาษา
ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ผลการรับรอง

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการสอนภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี

สานักบัณฑิตอาสาสมัคร
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ชนบทศึกษาและการพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาชุมชน
ทางชนบทศึกษาและการพัฒนา

วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารงานวัฒนธรรม

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางการบริหารงานวัฒนธรรม

โครงการจัดตัง้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ ลาปาง
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สหวิทยาการสังคมศาสตร์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวิทยาการสังคมศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สหวิทยาการ

2

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สหวิทยาการ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวิทยาการ
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวิทยาการ
มธ. 34

เดิมชื่อสาขาการบริหารกิจกรรมด้ านวัฒนธรรม

ลาดับที่
1

ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัคร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
โครงการศึกษาขัน้ ประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัคร
บัณฑิตอาสาสมัคร

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางบัณฑิตอาสามัคร

หมายเหตุ
รับรองก่อนปี 2518/หลักสูตร 1 ปี
ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

สานักบัณฑิตอาสาสมัคร
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัคร

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางบัณฑิตอาสาสมัคร

มธ. 35

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี /
เดิมชื่อประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัคร

