5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มีคณะวิชาทั้งหมด 13 คณะ 1 โครงการ และ 1 สํานัก คือ คณะนิติศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร
คณะรัฐศาสตร คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะสหเวชศาสตร
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมสงเคราะหศาสตร โครงการศึกษาขั้นประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัคร และสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีดังนี้
1. ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.1 ขั้น 4,100 บาท
2. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.3 ขั้น 6,360 บาท
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.3 ขั้น 7,040 บาท
4. ประกาศนียบัตรอาสาสมัคร หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจาปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตรรเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.3 ขั้น 7,040 บาท
5. ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.3 ขั้น 7,040 บาท
6. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.4 ขั้น 7,780 บาท
7. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.4 ขั้น 8,190 บาท
8. ปริญญาเอก หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโท ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.5 ขั้น 10,600 บาท

มธ. - 1

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
1
2*
3
4
5
6
7

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฏหมาย
ธุรกิจ
ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

คณะนิติศาสตร
สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

ไมระบุสาขาวิชาเอก
ไมระบุสาขาวิชาเอก

กฎหมาย
กฎหมายธุรกิจ

กฎหมายธุรกิจ
กฎหมายมหาชน
กฎหมายระหวางประเทศ
กฎหมายอาญา
กฎหมายเอกชน

กฎหมาย, กฎหมายธุรกิจ
กฎหมาย, กฎหมายมหาชน
กฎหมาย, กฎหมายระหวางประเทศ
กฎหมาย, กฎหมายอาญา
กฎหมาย, กฎหมายเอกชน

หมายเหตุ
หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป

คณะพณิชยศาสตรและการบัญชี
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การเงินและการธนาคาร

บริหารธุรกิจ, การเงินและการธนาคาร,
พาณิชยศาสตร
บริหารธุรกิจ, การตลาด, พาณิชยศาสตร

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารการขนสงระหวางประเทศ

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารทรัพยากรมนุษยและองคการ

5
6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารอุตสาหการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

บริหารธุรกิจ,
การบริหารการขนสงระหวางประเทศ
บริหารธุรกิจ, การบริหารงานบุคคล,
การบริหารทรัพยากรมนุษยและองคการ
บริหารธุรกิจ, บริหารอุตสาหการ
บริหารธุรกิจ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

มธ. - 2

เดิมชื่อปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

7
8

ปริญญาบัญชีบัณฑิต
ปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต

บัญชี
การเงินและการธนาคาร

9

ปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต

การตลาด

การบัญชี
พาณิชยศาสตร, บริหารธุรกิจ,
การเงินและการธนาคาร
พาณิชยศาสตร, บริหารธุรกิจ, การตลาด

10
11
12

ปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
ปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
ปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต

การบริหาร
การพาณิชยนาวี
บริหารอุตสาหการ

พาณิชยศาสตร, บริหารธุรกิจ, การบริหาร
พาณิชยศาสตร, การพาณิชยนาวี
พาณิชยศาสตร, การบริหารอุตสาหการ

13*
14*

ไมระบุสาขาวิชาเอก
ไมระบุสาขาวิชาเอก

การบัญชี
การประเมินราคาทรัพยสิน

15
16
17
18

ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมิน
ราคาทรัพยสิน
ปริญญาการตลาดมหาบัณฑิต
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต
ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก
ไมระบุสาขาวิชาเอก
ไมระบุสาขาวิชาเอก
การเงินและการธนาคาร

19
20
21

ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต

การตลาด
การบริหาร
การบริหารทั่วไป

พาณิชยศาสตร, การตลาด
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
พาณิชยศาสตร, บริหารธุรกิจ,
การเงินและการธนาคาร
พาณิชยศาสตร, บริหารธุรกิจ, การตลาด
พาณิชยศาสตร, บริหารธุรกิจ, การบริหาร
การบริหาร, การบริหารทั่วไป

มธ. - 3

หมายเหตุ
เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเปนบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเปนบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาบริหารงานบุคคล
เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเปนบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารอุตสาหการ
ปริญญาตรี + 1 ป
ปริญญาตรี + 1 ป
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

22

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ

23

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ

หมายเหตุ
หลักสูตรรวมกันระหวางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

คณะพยาบาลศาสตร
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

การพยาบาล

คณะแพทยศาสตร
1*
2*

ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล
ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก
ไมระบุสาขาวิชาเอก

การพยาบาล, ผูชวยพยาบาล
แพทยศาสตร

หลักสูตร 1 ปตอจากมัธยมศึกษาตอนตน

คณะรัฐศาสตร
1
2
3
4

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

การเมืองการปกครอง
การเมืองและการปกครอง
การระหวางประเทศ
การระหวางประเทศและการทูต

5

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

บริหารรัฐกิจ

6
7

ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

การปกครอง
การระหวางประเทศและการทูต

รัฐศาสตร, การปกครอง, การเมืองการปกครอง
รัฐศาสตร, การปกครอง, การเมืองการปกครอง
รัฐศาสตร, การระหวางประเทศ
รัฐศาสตร, การระหวางประเทศ,
รับรองกอนป 2518
การระหวางประเทศและการทูต
รัฐศาสตร, การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร,
บริหารรัฐกิจ
รัฐศาสตร, การปกครอง
ชือ่ สาขาจะปรากฏในใบระเบียนฯ
รัฐศาสตร, การระหวางประเทศ,
ชือ่ สาขาจะปรากฏในใบระเบียนฯ
การระหวางประเทศและการทูต
มธ. - 4

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
8

ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
บริหารรัฐกิจ

คุณวุฒิทาง
รัฐศาสตร,การบริหาร,การบริหารรัฐกิจ

หมายเหตุ
ชื่อสาขาจะปรากฏในใบระเบียนฯ

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
1
2
3

ปริญญาวารสารศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวารสารศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวารสารศาสตรมหาบัณฑิต
(สื่อสารมวลชน)

ไมระบุสาขาวิชาเอก
สื่อสารมวลชน
นโยบายและการวางแผนการสื่อสาร

นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน, วารสารศาสตร
นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน
นิเทศศาสตร, วารสารศาสตร, สื่อสารมวลชน, เดิมไมแยกสาขาวิชา
นโยบายและการวางแผนการสื่อสาร

4

ปริญญาวารสารศาสตรมหาบัณฑิต
(สื่อสารมวลชน)
ปริญญาวารสารศาสตรมหาบัณฑิต
(สื่อสารมวลชน)
ปริญญาวารสารศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิจัยสื่อสารมวลชน

นิเทศศาสตร, วารสารศาสตร, สื่อสารมวลชน, เดิมไมแยกสาขาวิชา
วิจัยสื่อสารมวลชน
นิเทศศาสตร, วารสารศาสตร, สื่อสารมวลชน, เดิมไมแยกสาขาวิชา
สื่อสารพัฒนาการ
นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน, วารสารศาสตร

5
6

สื่อสารพัฒนาการ
ไมระบุสาขาวิชาเอก

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1
2
3
4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร
คณิตศาสตรประยุกต
เคมี
เทคโนโลยีการเกษตร

คณิตศาสตร
คณิตศาสตร, คณิตศาสตรประยุกต
เคมี
การเกษตร, เทคโนโลยีการเกษตร

5
6
7
8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชนบท
เทคโนโลยีชีวภาพ
ฟสิกส
ฟสิกสอิเล็กทรอนิกส

เทคโนโลยีชนบท
เทคโนโลยีชีวภาพ
ฟสิกส
ฟสิกส, ฟสิกสอิเล็กทรอนิกส
มธ. - 5

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

9
10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วัสดุศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

11
12
13
14
15
16
17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตรสุขภาพ
ศาสตรคอมพิวเตอร
สถิติ
วิทยาการคอมพิวเตอร
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
สถิติประยุกต

วัสดุศาสตร
วิทยาศาสตรการอาหาร,
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตรสุขภาพ
คอมพิวเตอร, ศาสตรคอมพิวเตอร
สถิติ
คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
สถิติ, สถิติประยุกต

คณะวิศวกรรมศาสตร
1
2
3
4
5
6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

คณะศิลปศาสตร
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การละคอน

การละคอน, ศิลปการละคร

มธ. - 6

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร

คณิตศาสตร

3
4
5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยา
บรรณารักษศาสตร
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร

6
7
8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร
ปรัชญา
ภาษาจีน

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญี่ปุน

จิตวิทยา
มนุษยศาสตร, บรรณารักษศาสตร
บรรณารักษศาสตร, บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร
มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร
มนุษยศาสตร, ปรัชญา
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาจีน
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาญี่ปุน

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเยอรมัน

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาไทย
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาฝรั่งเศส
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาเยอรมัน

มธ. - 7

หมายเหตุ
เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเปนวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร โดยยายไปอยูคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษารุสเซีย

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาและวรรณคดี

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาและวรรณคดีไทย

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

18

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาศาสตร

19

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

20

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร

21
22*

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการ
แปลภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศส
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการ
แปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สถิติ
ไมระบุสาขาวิชาเอก

23*

ไมระบุสาขาวิชาเอก

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษารุสเซีย
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
วรรณคดี, ภาษาและวรรณคดี
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาและวรรณคดีไทย
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาศาสตร
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาอังกฤษ
มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร
สถิติ
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
การแปลภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศส
มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
การแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
มธ. - 8

หลักสูตร 1 ปตอจากปริญญาตรี 4 ป
หลักสูตร 1 ปตอจากปริญญาตรี 4 ป

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
24*

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

ไมระบุสาขาวิชาเอก

ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

25

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย

26
27
28

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาการปรึกษา
จิตวิทยาอุตสากรรมและองคการ
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร

29
30
31
32

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาษาศาสตร)

ประวัติศาสตร
ฝรั่งเศสศึกษา
พุทธศาสนศึกษา
ภาษาศาสตรภาษาไทย

มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย
จิตวิทยา, จิตวิทยาการปรึกษา
จิตวิทยา, จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
บรรณารักษศาสตร, สารนิเทศศาสตร,
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร
มนุษยศาสตร, ฝรั่งเศสศึกษา
มนุษยศาสตร, การศาสนา, พุทธศาสนศึกษา
มนุษยศาสตร, ภาษาศาสตร, ภาษาไทย

คณะเศรษฐศาสตร
1

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตรและเศรษฐมิติ

2

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

3
4

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

ทฤษฎีเศรษฐศาสตรและประวัติลัทธิเศรษฐศาสตร
ไมระบุสาขาวิชาเอก
เศรษฐศาสตรการคลัง

เศรษฐศาสตร, คณิตศาสตร,
คณิตศาสตรและเศรษฐมิติ
เศรษฐศาสตร, ทฤษฏีเศรษฐศาสตรและ
ประวัติลัทธิเศรษฐศาสตร
เศรษฐศาสตร
เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรการคลัง
มธ. - 9

หมายเหตุ
หลักสูตร 1 ปตอจากปริญญาตรี 4 ป

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
5
6

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

7

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

8
9

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

เศรษฐศาสตรการเงิน
เศรษฐศาสตรการพัฒนาและ
เศรษฐศาสตรการเกษตร
เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย

เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรการเงิน
เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรการพัฒนาและ
เศรษฐศาสตรการเกษตร
เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมและ
เศรษฐศาสตรการขนสง

เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมและ
เศรษฐศาสตรการขนสง

10
11

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก
ไมระบุสาขาวิชาเอก

เศรษฐศาสตร
เศรษฐศาสตร

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตรภาษาไทย

12

ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

เศรษฐศาสตร

ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ

คณะสหเวชศาสตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคนิคการแพทย

เทคนิคการแพทย

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
1

ปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
บัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, สังคมวิทยา

เดิมอยูในคณะอิสระสังคมวิทยาและ
มนุษยวิทยา และคณะสังคมสงเคราะหศาสตร

2*

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การวิจัยทางสังคม

วิจัยสังคมศาสตร, การวิจัยทางสังคม

หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป

มธ. - 10

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
3
4
5

ปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาบัณฑิต
ปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาบัณฑิต
ปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

มานุษยวิทยา

สังคมวิทยา, มานุษยวิทยา

สังคมวิทยา

สังคมวิทยา

ไมระบุสาขาวิชาเอก

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

หมายเหตุ
เดิมอยูในคณะอิสระสังคมวิทยาและ
มนุษยวิทยา
เดิมอยูในคณะอิสระสังคมวิทยาและ
มนุษยวิทยา
เดิมอยูในคณะอิสระสังคมวิทยาและ
มนุษยวิทยา

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
1

ปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก

สังคมสงเคราะหศาสตร

2*
3
4

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต
ปริญญาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
มหาบัณฑิต
ปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมสงเคราะหทางการแพทย
การพัฒนาชุมชน
สังคมสงเคราะหศาสตร,
พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
สังคมสงเคราะหศาสตร

5

สังคมสงเคราะหทางการแพทย
ไมระบุสาขาวิชาเอก
ไมระบุสาขาวิชาเอก
ไมระบุสาขาวิชาเอก

หลักสูตร 1 ปตอจากปริญญาตรี 4 ป

รับรองกอนป 2518 ไมแยกสาขาวิชา

โครงการศึกษาขั้นประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัคร
1*

ประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัคร

บัณฑิตอาสาสมัคร

บัณฑิตอาสาสมัคร

สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
มธ. - 11

รับรองกอนป 2518/หลักสูตร 1 ป ตอจาก
ปริญญาตรี 4 ป

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
1*

ประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัคร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ไมระบุสาขาวิชาเอก

คุณวุฒิทาง
บัณฑิตอาสาสมัคร

มธ. - 12

หมายเหตุ
หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป/ เดิม
ชื่อประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัคร

