
17.  มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                                มีคณะวชิาทัง้หมด  9  คณะ และ 1 สถาบนั คอื   คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน  คณะนิตศิาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ  คณะมนษุยศาสตร์  

          คณะรัฐศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์  คณะวศิวกรรมศาสตร์  คณะศกึษาศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์  และสถาบนัการศกึษานานาชาติ

                                ก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัรามค าแหง  มีดงันี ้

                                2.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  7,940  บาท

                                3.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 8,700  บาท

                                4.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 9,700 บาท

                                1.  อนปุริญญา หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  7,100  บาท

                                5.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากปริญญาโท  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 13,110 บาท

มร.  1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 

ทางสื่อสารมวลชน

ทางเทคโนโลยีการพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางสื่อสารมวลชน

ทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาพยนตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางสื่อสารมวลชน  ทางภาพยนตร์

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางสื่อสารมวลชน

ทางวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วิทยแุละโทรทศัน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางสื่อสารมวลชน   ทางวิทยแุละโทรทศัน์

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางสื่อสารมวลชน  ทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางสื่อสารมวลชน   ทางสื่อสารมวลชน

คณะเทคโนโลยกีารส่ือสารมวลชน

มร.  2



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนปุริญญานิติศาสตร์ - สาขาวิชานิติศาสตร์

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิต กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา-

ธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศ-

และอนญุาโตตลุาการ

สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา-

ธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศ-

และอนญุาโตตลุาการ

3 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชานิติศาสตร์

4 ประกาศนียบตัรบณัฑิต กฎหมายมหาชน สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ทางกฏหมายมหาชน

5 ประกาศนียบตัรบณัฑิต กฎหมายธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ทางกฏหมายธุรกิจ

6 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชานิติศาสตร์

7 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต บริหารงานยตุิธรรม สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ทางบริหารงานยตุิธรรม

8 ปริญญานิติศาสตรดษุฎบีณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

มร.  3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์

2 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงินและการธนาคาร

3 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการตลาด
4 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารทัว่ไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการบริหารทัว่ไป

5 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการบญัชี 

6 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ อตุสาหกรรมการบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางอตุสาหกรรมการบริการ
7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการทอ่งเที่ยว

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ

คณะบริหารธุรกิจ

มร.  4



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การโฆษณา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางสื่อสารมวลชน   ทางการโฆษณา
10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการเงินและการธนาคาร

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการตลาด

12 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการบริหาร   ทางการบริหารทรัพยากรมนษุย์

13 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารทัว่ไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการบริหาร   ทางการบริหารทัว่ไป

14 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการบญัชี

15 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การประกันภยั สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการประกันภยั

16 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางนิเทศศาสตร์    ทางการประชาสมัพนัธ์

17 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาอตุสาหกรรมการบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางอตุสาหกรรมการบริการ

มร.  5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

19 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรภาษาองักฤษ

20 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางบรรณารักษศาสตร์

2 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี 

ทางประวตัิศาสตร์

3 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาไทย

4 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาฝร่ังเศส

5 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ภาษาเยอรมนั สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาเยอรมนั
6 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาองักฤษ
7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จีนศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางจีนศกึษา

คณะมนุษยศาสตร์

มร.  6



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษารัสเซีย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษารัสเซีย

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาสเปน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาสเปน

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศกึษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

ทางสารนิเทศศาสตร์    ทางสารสนเทศศกึษา

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษ์ศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางบรรณารักษ์ศาสตร์

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี 

ทางประวตัิศาสตร์

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ปรัชญา สาขาวิชาปรัญา ศาสนา เทววิทยา 

ทางปรัชญา
15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาไทย

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  

ทางภาษาฝร่ังเศส

มร.  7



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเยอรมนั สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  

ทางภาษาเยอรมนั

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  

ทางภาษาองักฤษ

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์  

ทางสงัคมวิทยา    

ทางสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางสื่อสารมวลชน

21 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี 

ทางประวตัิศาสตร์
22 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาเยอรมนัในฐานะภาษา-

ตา่งประเทศ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาเยอรมนั

ทางภาษาเยอรมนัในฐานะภาษาตา่งประเทศ

23 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การแปล สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  

ทางการแปล

24 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ไทยศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์  

ทางไทยศกึษา

มร.  8



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
25 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางบรรณารักษศาสตร์   ทางสารนิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

26 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาองักฤษ 

ทางภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร

27 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต สงัคมวิทยา สาขาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสงัคมวิทยา

1 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร์) บริหารการพฒันาชมุชน สาขาวิชารัฐศาสตร์

ทางการบริหารการพฒันาชมุชน 

(หลกัสตูรตอ่เน่ือง)

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ (เน้นการปกครอง) สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

ทางการปกครอง

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ (เน้นบริหารงานบคุคล) สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

ทางการบริหาร   ทางบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

มร.  9



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

8 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการงานสาธารณะ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

ทางการจดัการงานสาธารณะ

9 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

10 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

11 ปริญญารัฐประศาสนศาสตร-

ดษุฎบีณัฑิต

- สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร    ทางบริหารรัฐกิจ

1 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์

2 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี
3 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา

4 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์

มร.  10



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ สถิติศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางสถิติศาสตร์

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การวิจยัด าเนินงาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์    ทางการวิจยัด าเนินงาน

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ทางด้านวิธีจดัหมู่และ-

การหาคา่เหมาะที่สดุ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์ 

ทางคณิตศาสตร์ทางด้านวิธีจดัหมู-่

และการหาคา่เหมาะที่สดุ

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ    ทางชีววิทยา

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีวสัดุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเทคโนโลยีวสัดุ

มร.  11



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร 

ทางการอาหาร   ทางเทคโนโลยีอาหาร

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์

16 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

17 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทางสิ่งแวดล้อม    ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

18 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

 ทางคอมพิวเตอร์   ทางศาสตร์คอมพิวเตอร์

19 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางสถิติ

20 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

วิชาเอกการวิจยัด าเนินงาน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการวิจยัด าเนินงาน    ทางเทคโนโลยีการเกษตร

มร.  12



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
21 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

วิชาเอกเทคโนโลยีการจดัการศตัรูพืช

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการเกษตร   ทางเทคโนโลยีการเกษตร 

ทางการจดัการศตัรูพืช

ทางเทคโนโลยีการจดัการศตัรูพืช

วิชาเอกจะปรากฏในระเบยีนผลการศกึษา

22 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสตัว์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการเกษตร    ทางเทคโนโลยีการเกษตร 

ทางสตัวบาล    ทางเทคโนโลยีการผลิตสตัว์

วิชาเอกจะปรากฏในระเบยีนผลการศกึษา

23 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

วิชาเอกเทคโนโลยีเกษตรทัว่ไป

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการเกษตร    ทางเทคโนโลยีการเกษตร 

ทางการเกษตรทัว่ไป   ทางเทคโนโลยีเกษตรทัว่ไป

วิชาเอกจะปรากฏในระเบยีนผลการศกึษา

24 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

วิชาเอกเทคโนโลยีพืชไร่

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการเกษตร  ทางเทคโนโลยีการเกษตร  

ทางพืชไร่  ทางเทคโนโลยีพืชไร่

วิชาเอกจะปรากฏในระเบยีนผลการศกึษา

25 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

วิชาเอกเทคโนโลยีพืชสวน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการเกษตร   ทางเทคโนโลยีการเกษตร 

ทางพืชสวน    ทางเทคโนโลยีพืชสวน

วิชาเอกจะปรากฏในระเบยีนผลการศกึษา

26 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี

มร.  13



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
27 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต รังสีเทคนิค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางรังสีเทคนิค

หลกัสตูรตอ่เน่ือง

28 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางสถิติ    ทางสถิติศาสตร์

29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์

30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ภายภาพ 

ทางเคมี   ทางเคมีประยกุต์

31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา

32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี   ทางเคมีประยกุต์

33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์

34 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ระบบสนบัสนนุการตดัสินใจ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางระบบสนบัสนนุการตดัสินใจ

35 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สารสนเทศทางสขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางสารสนเทศทางสขุภาพ

มร.  14



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
36 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เคมีประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี    ทางเคมีประยกุต์

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมการจดัการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมการจดัการ

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางคอมพิวเตอร์    ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มร.  15



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ (จิตวิทยา) จิตวิทยาการให้บริการปรึกษาและ-

แนะแนว

สาขาวิชา -

ทางจิตวิทยา 

ทางจิตวิทยาการให้บริการปรึกษาและแนะแนว

2 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ (จิตวิทยา) จิตวิทยาสงัคม สาขาวิชา -

ทางจิตวิทยา    ทางจิตวิทยาสงัคม

3 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ (ภมิูศาสตร์) ภมิูศาสตร์แผนที่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางภมิูศาสตร์    ทางภมิูศาสตร์แผนที่

4 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ (ภมิูศาสตร์) ภมิูศาสตร์เศรษฐกิจสงัคม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางภมิูศาสตร์    ทางภมิูศาสตร์เศรษฐกิจสงัคม

5 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาสงัคม

วิชาเอกจิตวิทยาสงัคม

สาขาวิชา -

ทางจิตวิทยา    ทางจิตวิทยาสงัคม

6 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาสงัคม

วิชาเอกจิตวิทยาให้ค าปรึกษาและแนะแนว

สาขาวิชา -

ทางจิตวิทยา 

ทางจิตวิทยาให้ค าปรึกษาและแนะแนว

7 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภมิูศาสตร์

วิชาเอกภมิูศาสตร์แผนที่

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางภมิูศาสตร์    ทางภมิูศาสตร์แผนที่

คณะศึกษาศาสตร์

มร.  16



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภมิูศาสตร์

วิชาเอกภมิูศาสตร์เศรษฐกิจสงัคม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางภมิูศาสตร์    ทางภมิูศาสตร์เศรษฐกิจสงัคม

9 อนปุริญญาศกึษาศาสตร์ คณิต-วิทย์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคณิต-วิทย์

10 อนปุริญญาศกึษาศาสตร์ คณิต-วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคณิต-วิทยาศาสตร์

11 อนปุริญญาศกึษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคณิตศาสตร์

12 อนปุริญญาศกึษาศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางประวตัิศาสตร์

13 อนปุริญญาศกึษาศาสตร์ พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางพลศกึษา

มีวิชาโท

14 อนปุริญญาศกึษาศาสตร์ พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางพลศกึษา

สายเดียว

15 อนปุริญญาศกึษาศาสตร์ พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางพลศกึษา

16 อนปุริญญาศกึษาศาสตร์ พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางพลศกึษา

ไมมี่วิชาโท

มร.  17



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 อนปุริญญาศกึษาศาสตร์ ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภาษาไทย

18 อนปุริญญาศกึษาศาสตร์ ภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภาษาองักฤษ

19 อนปุริญญาศกึษาศาสตร์ ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภมิูศาสตร์

20 อนปุริญญาศกึษาศาสตร์ วดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางวดัผลการศกึษา

21 อนปุริญญาศกึษาศาสตร์ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางสงัคมศาสตร์

22 อนปุริญญาศกึษาศาสตร์ สงัคมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางสงัคมศกึษา

23 อนปุริญญาศกึษาศาสตร์ สขุศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางสขุศกึษา

24 อนปุริญญาศกึษาศาสตร์ โสตทศันศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางโสตทศันศกึษา

มร.  18



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
25 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนว สาขาวิชา -

ทางจิตวิทยา 

ทางจิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนว

26 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (จิตวิทยา) จิตวิทยาการให้บริการแนะแนว สาขาวิชา -

ทางจิตวิทยา 

ทางจิตวิทยาการให้บริการแนะแนว

27 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาคลินิคและชมุชน สาขาวิชา -

ทางจิตวิทยา    ทางจิตวิทยาคลินิก

ทางจิตวิทยาคลินิกและชมุชน

28 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาพฒันาการ สาขาวิชา -

ทางจิตวิทยา   ทางจิตวิทยาพฒันาการ

29 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาสงัคม สาขาวิชา - 

ทางจิตวิทยา    ทางจิตวิทยาสงัคม

30 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (จิตวิทยา) จิตวิทยาสงัคม สาขาวิชา -

ทางจิตวิทยา   ทางจิตวิทยาสงัคม

31 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางภมิูศาสตร์

มร.  19



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
32 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (ภมิูศาสตร์) ภมิูศาสตร์แผนที่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางภมิูศาสตร์    ทางภมิูศาสตร์แผนที่

33 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (ภมิูศาสตร์) ภมิูศาสตร์เศรษฐกิจสงัคม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางภมิูศาสตร์    ทางภมิูศาสตร์เศรษฐกิจสงัคม

34 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต 

(ศกึษาศาสตร์)

วดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางวดัผลการศกึษา

35 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ศกึษาศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

36 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต

(ศกึษาศาสตร์)

การสอนพลานามยั 

(สายเดียวหรือวิชาโทสาขาวิชาอ่ืน)

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางพลศกึษา   ทางการสอนพลานามยั

เปลี่ยนช่ือเป็นปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต 

(พลศกึษา)

37 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 

(ศกึษาศาสตร์)

การสอนภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภาษาไทย   ทางการสอนภาษาไทย

38 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต

(ศกึษาศาสตร์)

การสอนภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภาษาองักฤษ   ทางการสอนภาษาองักฤษ

39 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

40 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต คณิต-วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคณิต-วิทยาศาสตร์

41 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคณิตศาสตร์

มร.  20



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
42 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ธุรกิจศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางบริหารธุรกิจ    ทางธุรกิจศกึษา

43 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางประวตัิศาสตร์

44 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภาษาไทย

45 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภาษาฝร่ังเศส

46 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภาษาองักฤษ

47 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภมิูศาสตร์

48 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต วดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางวดัผลการศกึษา

49 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ

50 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต สงัคมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางสงัคมศกึษา

มร.  21



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
51 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต สขุศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางสขุศกึษา

52 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต โสตทศันศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางโสตทศันศกึษา

53 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ สาขาวิชา -

ทางจิตวิทยา   

ทางจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ

54 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางภมิูศาสตร์

55 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สขุศกึษา สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางสขุศกึษา

56 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต การศกึษาเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษาเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนษุย์

เดิมช่ือสาขาวิชาการศกึษาตอ่เน่ือง

57 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางโสตทศันศกึษา   ทางเทคโนโลยีการศกึษา

58 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ประถมศกึษา (เทคโนโลยีการศกึษา) สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางประถมศกึษา    ทางโสตทศันศกึษา  

ทางเทคโนโลยีการศกึษา

มร.  22



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
59 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางวิชาชีพครู

60 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา สาขาวิชา -

ทางจิตวิทยา    ทางจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา

61 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาพฒันาการ สาขาวิชา -

ทางจิตวิทยา    ทางจิตวิทยาพฒันาการ

62 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาองค์การและอตุสาหกรรม สาขาวิชา -

ทางจิตวิทยา   

ทางจิตวิทยาองค์การและอตุสาหกรรม

63 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางภมิูศาสตร์

64 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การวดัและประเมินผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการวดัและประเมินผลการศกึษา

65 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางโสตทศันศกึษา   ทางเทคโนโลยีการศกึษา

66 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางหลกัสตูรและการสอน

มร.  23



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
67 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการบริหารการศกึษา

68 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การอดุมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการอดุมศกึษา

69 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การศกึษานอกโรงเรียน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษานอกโรงเรียน

70 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางพลศกึษา

71 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การศกึษาตอ่เน่ือง สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษาตอ่เน่ือง

72 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา สาขาวิชา -

ทางจิตวิทยา    ทางจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา

73 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาคลินิคและชมุชน สาขาวิชา -

ทางจิตวิทยา    ทางจิตวิทยาคลินิก

ทางจิตวิทยาคลินิกและชมุชน

74 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ สาขาวิชา -

ทางจิตวิทยา

ทางจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ

มร.  24



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
75 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางภมิูศาสตร์

76 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต คหกรรมศาสตร์เพ่ือพฒันาชมุชน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์เพ่ือพฒันาชมุชน

77 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการบริหารการศกึษา

78 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การวิจยัการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการวิจยัการศกึษา

79 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การศกึษาตอ่เน่ือง สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษาตอ่เน่ือง

80 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางพลศกึษา

81 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต พืน้ฐานการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางพืน้ฐานการศกึษา

82 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางหลกัสตูรและการสอน

มร.  25



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
83 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ สาขาวิชา -

ทางจิตวิทยา

ทางจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ

84 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีทางการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา

85 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิจยัการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางวิจยัการศกึษา

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางทฤษฎเีศรษฐศาสตร์

3 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์เศรษฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางประวตัิศาสตร์เศรษฐกิจ

4 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์การคลงั สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์การคลงั

5 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์การเงิน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน

คณะเศรษฐศาสตร์

มร.  26



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์การพฒันา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์การพฒันา

7 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร

8 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ

9 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนษุย์

10 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ
11 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์อตุสาหกรรม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์อตุสาหกรรม

12 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

13 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มร.  27



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 

ทางสื่อสารมวลชน

ทางเทคโนโลยีการพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางสื่อสารมวลชน  ทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาพยนตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

ทางสื่อสารมวลชน    ทางภาพยนตร์

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางสื่อสารมวลชน 

ทางวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วิทยแุละโทรทศัน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางสื่อสารมวลชน    ทางวิทยแุละโทรทศัน์

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

6 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรภาษาองักฤษ

สถาบันการศึกษานานาชาติ

มร.  28


