9. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มีคณะวิชาทั้งหมด 8 คณะ คือ คณะนิติศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะศึกษาศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง มีดังนี้
1. อนุปริญญา หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.2 ขั้น 5,740 บาท
2. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 6,360 บาท
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 7,040 บาท
4. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 7,780 บาท
5. ปริญญาเอก หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโท ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.5 ขั้น 10,600 บาท

มร. - 1

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะนิติศาสตร

คุณวุฒิทาง

1

อนุปริญญานิติศาสตร

-

กฎหมาย

2

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

-

กฎหมาย

3

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

-

กฎหมาย

4

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

กฎหมายมหาชน

กฏหมาย, กฏหมายมหาชน

5

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

กฎหมายธุรกิจ

กฏหมาย, กฏหมายธุรกิจ

6

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

-

กฎหมาย

คณะบริหารธุรกิจ
1

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ

2

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การเงินและการธนาคาร

3

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การตลาด

4

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารทั่วไป

5

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบัญชี

6

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

อุตสาหกรรมการบริการ

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การโฆษณา

บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ
บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร
บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด
บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การบริหารทั่วไป
บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การบัญชี
บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
อุตสาหกรรมการบริการ
บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร, การโฆษณา
มร. - 2

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การเงินและการธนาคาร

บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร
บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารทรัพยากรมนุษย

11

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารทั่วไป

บริหารธุรกิจ, การบริหาร,
การบริหารทรัพยากรมนุษย
บริหารธุรกิจ, การบริหาร, การบริหารทั่วไป

12
13
14

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี
การประกันภัย
สาขาการประชาสัมพันธ

บริหารธุรกิจ, การบัญชี
บริหารธุรกิจ, การประกันภัย
บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร, การประชาสัมพันธ

15
16

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาอุตสาหกรรมการบริการ
-

บริหารธุรกิจ, อุตสาหกรรมการบริการ
บริหารธุรกิจ

คณะมนุษยศาสตร
1
2
3
4
5
6
7
8

อนุปริญญาศิลปศาสตร
อนุปริญญาศิลปศาสตร
อนุปริญญาศิลปศาสตร
อนุปริญญาศิลปศาสตร
อนุปริญญาศิลปศาสตร
อนุปริญญาศิลปศาสตร
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร
ประวัติศาสตร
ภาษาไทย
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาอังกฤษ
บรรณารักษศาสตร
ประวัติศาสตร

บรรณารักษศาสตร
ประวัติศาสตร
ภาษาไทย
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาอังกฤษ
มนุษยศาสตร, บรรณารักษศาสตร
มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร
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หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

9
10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ปรัชญา
ภาษาไทย

มนุษยศาสตร, ปรัชญา
อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร,
ภาษาไทย
อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร,
ภาษาฝรั่งเศส
อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร,
ภาษาเยอรมัน
อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร,
ภาษาอังกฤษ
สังคมวิทยา, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเยอรมัน

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

15
16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สื่อสารมวลชน
การแปล

17
18

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ไทยศึกษา
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร

19

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน
อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร,
การแปล
มนุษยศาสตร, ไทยศึกษา
บรรณารักษศาสตร, สารนิเทศศาสตร,
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร,
ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

คณะรัฐศาสตร
1

อนุปริญญาศิลปศาสตร (รัฐศาสตร)

รัฐศาสตร

รัฐศาสตร
มร. - 4

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร
2
3
4
5
6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร)
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
บริหารการพัฒนาชุมชน
รัฐศาสตร
รัฐศาสตร (เนนการปกครอง)
รัฐศาสตร (เนนบริหารงานบุคคล)
รัฐศาสตร

คุณวุฒิทาง
รัฐศาสตร, การบริหารการพัฒนาชุมชน
รัฐศาสตร
รัฐศาสตร, การปกครอง
รัฐศาสตร, การบริหาร
รัฐศาสตร

คณะวิทยาศาสตร
1
2
3
4
5
6
7
8

อนุปริญญาวิทยาศาสตร
อนุปริญญาวิทยาศาสตร
อนุปริญญาวิทยาศาสตร
อนุปริญญาวิทยาศาสตร
อนุปริญญาวิทยาศาสตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

9
10
11
12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร
เคมี
ชีววิทยา
ฟสิกส
สถิติศาสตร
การวิจัยดําเนินงาน
คณิตศาสตร
คณิตศาสตรทางดานวิธีจัดหมูและการหาคาเหมาะที่สุด
เคมี
ชีววิทยา
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีวัสดุ

คณิตศาสตร
เคมี
ชีววิทยา
ฟสิกส
สถิติศาสตร
คณิตศาสตร, การวิจัยดําเนินงาน
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร, คณิตศาสตรทางดานวิธีจัดหมูและการหาคาเหมาะที่สุด
เคมี
ชีววิทยา
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีวัสดุ

มร. - 5

หมายเหตุ
(หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอาหาร

14
15
16
17
18
19
20
21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

22

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
ฟสิกส
วิทยาการคอมพิวเตอร
วิทยาการคอมพิวเตอร
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ศาสตรคอมพิวเตอร
สถิติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
วิชาเอกการวิจัยดําเนินงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช

23

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

24

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

25

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
วิชาเอกเทคโนโลยีเกษตรทั่วไป
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
วิชาเอกเทคโนโลยีพืชไร

คุณวุฒิทาง
การอาหาร, วิทยาศาสตรการอาหาร,
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
ฟสิกส
คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร
สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
คอมพิวเตอร
สถิติ
คณิตศาสตร, การวิจัยดําเนินงาน
การเกษตร, เทคโนโลยีเกษตร,
การจัดการศัตรูพืช,
เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
การเกษตร, เทคโนโลยีเกษตร, สัตวบาล,
เทคโนโลยีการผลิตสัตว
การเกษตร, เทคโนโลยีเกษตร,
การเกษตรทั่วไป, เทคโนโลยีเกษตรทั่วไป
การเกษตร, เทคโนโลยีเกษตร, พืชไร
เทคโนโลยีพืชไร
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หมายเหตุ

(หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

วิชาเอกจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

วิชาเอกจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
วิชาเอกจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
วิชาเอกจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร
26

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

27
28
29

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
วิชาเอกเทคโนโลยีพืชสวน
คณิตศาสตร
เคมีประยุกต
ชีววิทยา

คุณวุฒิทาง
การเกษตร, เทคโนโลยีเกษตร, พืชสวน,
เทคโนโลยีพืชสวน
คณิตศาสตร
เคมี, เคมีประยุกต
ชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร
1
2
3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

คณะศึกษาศาสตร
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร (จิตวิทยา)

2
3
4
5

อนุปริญญาวิทยาศาสตร (จิตวิทยา)
อนุปริญญาวิทยาศาสตร (ภูมิศาสตร)
อนุปริญญาวิทยาศาสตร (ภูมิศาสตร)
อนุปริญญาวิทยาศาสตร

6

อนุปริญญาวิทยาศาสตร

จิตวิทยาการใหบริการปรึกษาและแนะแนว
จิตวิทยาสังคม
ภูมิศาสตรแผนที่
ภูมิศาสตรเศรษฐกิจสังคม
สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม
วิชาเอกจิตวิทยาสังคม
สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม
วิชาเอกจิตวิทยาใหคําปรึกษาและแนะแนว

จิตวิทยา,
จิตวิทยาการใหบริการปรึกษาและแนะแนว
จิตวิทยา, จิตวิทยาสังคม
ภูมิศาสตร, ภูมิศาสตรแผนที่
ภูมิศาสตร, ภูมิศาสตรเศรษฐกิจสังคม
จิตวิทยา, จิตวิทยาสังคม
จิตวิทยา,
จิตวิทยาใหคําปรึกษาและแนะแนว

มร. - 7

หมายเหตุ
วิชาเอกจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร
7

อนุปริญญาวิทยาศาสตร

8

อนุปริญญาวิทยาศาสตร

9

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

ภูมิศาสตร, ภูมิศาสตรแผนที่

อนุปริญญาศึกษาศาสตร

สาขาวิชาภูมิศาสตร
วิชาเอกภูมิศาสตรแผนที่
สาขาวิชาภูมิศาสตร
วิชาเอกภูมิศาสตรเศรษฐกิจสังคม
คณิต-วิทย

10

อนุปริญญาศึกษาศาสตร

คณิต-วิทยาศาสตร

การศึกษา, คณิต-วิทยาศาสตร

11
12
13

อนุปริญญาศึกษาศาสตร
อนุปริญญาศึกษาศาสตร
อนุปริญญาศึกษาศาสตร

คณิตศาสตร
ประวัติศาสตร
พลศึกษา

การศึกษา, คณิตศาสตร
การศึกษา, ประวัติศาสตร
การศึกษา, พลศึกษา

มีวิชาโท

14

อนุปริญญาศึกษาศาสตร

พลศึกษา

การศึกษา, พลศึกษา

สายเดียว

15

อนุปริญญาศึกษาศาสตร

พลศึกษา

การศึกษา, พลศึกษา

16

อนุปริญญาศึกษาศาสตร

พลศึกษา (ไมมีวิชาโท)

การศึกษา, พลศึกษา

17

อนุปริญญาศึกษาศาสตร

ภาษาไทย

การศึกษา, ภาษาไทย

18

อนุปริญญาศึกษาศาสตร

ภาษาอังกฤษ

การศึกษา, ภาษาอังกฤษ

19

อนุปริญญาศึกษาศาสตร

ภูมิศาสตร

การศึกษา, ภูมิศาสตร

20

อนุปริญญาศึกษาศาสตร

วัดผลการศึกษา

การศึกษา, วัดผลการศึกษา

21
22
23

อนุปริญญาศึกษาศาสตร
อนุปริญญาศึกษาศาสตร
อนุปริญญาศึกษาศาสตร

สังคมศาสตร
สังคมศึกษา
สุขศึกษา

การศึกษา, สังคมศาสตร
การศึกษา, สังคมศึกษา
การศึกษา, สุขศึกษา

24

อนุปริญญาศึกษาศาสตร

โสตทัศนศึกษา

การศึกษา, โสตทัศนศึกษา

ภูมิศาสตร, ภูมิศาสตรเศรษฐกิจสังคม
การศึกษา, คณิต-วิทย

มร. - 8

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

25

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

26

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) จิตวิทยาการใหบริการแนะแนว

27

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาคลินิคและชุมชน

28
29
30
31

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาพัฒนาการ
จิตวิทยาสังคม
จิตวิทยาสังคม
ภูมิศาสตร

จิตวิทยา, จิตวิทยาคลินิก,
จิตวิทยาคลินิกและชุมชน
จิตวิทยา, จิตวิทยาพัฒนาการ
จิตวิทยา, จิตวิทยาสังคม
จิตวิทยา, จิตวิทยาสังคม
มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร

32
33
34

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร)
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร)
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร)
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร)

ภูมิศาสตรแผนที่
ภูมิศาสตรเศรษฐกิจสังคม
วัดผลการศึกษา

ภูมิศาสตร, ภูมิศาสตรแผนที่
ภูมิศาสตร, ภูมิศาสตรเศรษฐกิจสังคม
การศึกษา, วัดผลการศึกษา

ศึกษาศาสตร
การสอนพลานามัย
(สายเดียวหรือวิชาโทสาขาวิชาอื่น)
การสอนภาษาไทย

การศึกษา
การศึกษา, พลศึกษา

35
36
37
38

จิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนว

การสอนภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ

จิตวิทยา,
จิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนว
จิตวิทยา, จิตวิทยาการใหบริการแนะแนว

การศึกษา, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
ภาษาไทย
การศึกษา, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
ภาษาอังกฤษ
มร. - 9

เปลี่ยนชื่อเปนปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต
(พลศึกษา)

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

39
40
41
42
43

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร
คณิต-วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร
ธุรกิจศึกษา
ประวัติศาสตร

คหกรรมศาสตร
การศึกษา
การศึกษา, คณิตศาสตร
การศึกษา, บริหารธุรกิจ, ธุรกิจศึกษา
การศึกษา, มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร

44

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

45

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

46

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

47
48
49

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร
วัดผลการศึกษา
วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ

การศึกษา, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาไทย
การศึกษา, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาฝรั่งเศส
การศึกษา, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ
การศึกษา, มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร
การศึกษา, การวัดผลการศึกษา
การศึกษา, วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ

50

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

การศึกษา, สังคมศึกษา

51

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

การศึกษา, สุขศึกษา

52

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

โสตทัศนศึกษา

การศึกษา, โสตทัศนศึกษา

53

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาการใหคําปรึกษา

จิตวิทยา, จิตวิทยาการใหคําปรึกษา

54

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาพัฒนาการ

จิตวิทยา, จิตวิทยาพัฒนาการ

55

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาองคการและอุตสาหกรรม

จิตวิทยา, จิตวิทยาองคการและอุตสาหกรรม
มร. - 10

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

56

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ภูมิศาสตร

มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร

57

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การวัดและประเมินผลการศึกษา

การศึกษา, การวัดและประเมินผลการศึกษา

58

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา

59

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรและการสอน

การศึกษา, โสตทัศนศึกษา,
เทคโนโลยีการศึกษา
การศึกษา, หลักสูตรและการสอน

60

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

การศึกษา, การบริหาร, การบริหารการศึกษา

61

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การอุดมศึกษา

การศึกษา, การอุดมศึกษา

62

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษานอกโรงเรียน

การศึกษา, การศึกษานอกโรงเรียน

63

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

พลศึกษา

การศึกษา, พลศึกษา

64

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษาตอเนื่อง

การศึกษา, การศึกษาตอเนื่อง

คณะเศรษฐศาสตร
1

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

-

เศรษฐศาสตร

2
3
4
5

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจ
เศรษฐศาสตรการคลัง
เศรษฐศาสตรการเงิน

เศรษฐศาสตร, ทฤษฎีเศรษฐศาสตร
เศรษฐศาสตร, ประวัติศาสตรเศรษฐกิจ
เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรการคลัง
เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรการเงิน

6

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตรการพัฒนา

เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรการพัฒนา

7
8

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตรเกษตร
เศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ

เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรเกษตร
เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ

9

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย

เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย
มร. - 11

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

10

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ

เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ

11

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม

เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม

12

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

-

เศรษฐศาสตร

มร. - 12

หมายเหตุ

