
                และโครงการจดัตัง้คณะดริุยางคศาสตร์  เทคโนโลยีอตุสาหกรรม  คณะศกึษาศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะอกัษรศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั และวทิยาเขตสารสนเทศเพชรบรีุ

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

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

                                   7.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (5 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,660  บาท  

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

                                   3.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  5  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 8,700  บาท

20.  มหาวิทยาลัยศิลปากร

                                    มีคณะวชิาทัง้หมด  13  คณะ และ  1  วทิยาเขต  คอื  คณะจิตรกรรม ประตมิากรรม และภาพพิมพ์  คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  

                คณะดริุยางคศาสตร์ คณะโบราณคด ีคณะเภสชัศาสตร์ คณะมณัฑนศลิป์ คณะวทิยาการจดัการ คณะวทิยาศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

                                   5.  ประกาศนียบตัรชัน้สงู  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (5 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 9,470  บาท

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

                                   การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัศลิปากร   มีดงันี ้

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

มศก. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1* ปริญญาศิลปบณัฑิต ศิลปไทย สาขาวิชาวิจิตศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม   ทางศิลปไทย

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

2 ปริญญาศิลปบณัฑิต สถาปัตยกรรมไทย สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทางสถาปัตยกรรมไทย

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

3* ปริญญาศิลปบณัฑิต จิตรกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม  ทางจิตรกรรม

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

4* ปริญญาศิลปบณัฑิต ภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม   ทางภาพพิมพ์

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

5* ปริญญาศิลปบณัฑิต ประติมากรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม   ทางประติมากรรม

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

6* ปริญญาศิลปบณัฑิต ทฤษฎศีิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม   ทางทฤษฎศีิลป์

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

7* ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต จิตรกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม   ทางจิตรกรรม

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 5 ปี

8* ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต ประติมากรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม   ทางประติมากรรม

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 5 ปี

คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์

มศก. 2



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9* ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต ภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม   ทางภาพพิมพ์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 5 ปี

10* ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต ศิลปไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม   ทางศิลปไทย

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 5 ปี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร 

ทางเทคโนโลยีอาหาร   ทางการอาหาร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีวสัดุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีวสัดุ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ปิโตรเคมีและวสัดพุอลิเมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี   ทางเคมีเทคนิค

ทางปิโตรเคมีและวสัดพุอลิเมอร์

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

มศก. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาดริุยางคศาสตรบณัฑิต ดนตรีแจ๊ส สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์

ทางดริุยางคศิลป์  ทางการดนตรี 

ทางดนตรีแจ๊ส
2 ปริญญาดริุยางคศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์

ทางดริุยางคศิลป์   ทางการดนตรี

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มานษุยวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางมานษุยวิทยา

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาตะวนัออก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาตะวนัออก  ทางมนษุยศาสตร์

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาตะวนัตก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาตะวนัตก   ทางมนษุยศาสตร์

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต โบราณคดี สาขาวิชาประวตัิศาสตร์  โบราณคดี

ทางโบราณคดี

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย   ทางมนษุยศาสตร์

คณะโบราณคดี

คณะดุริยางคศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ศิลปะ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์  โบราณคดี

ทางประวตัิศาสตร์ศิลปะ

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาฝร่ังเศส   ทางมนษุยศาสตร์

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ   ทางมนษุยศาสตร์

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต มานษุยวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางมานษุยวิทยา

ทางสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา
10 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ศิลปะ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี

ทางประวตัิศาสตร์ศิลปะ

11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จารึก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาโบราณ    ทางจารึก

(แบง่ 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกจารึกภาษาไทย

วิชาเอกจารึกภาษาตะวนัออก)

วิชาเอกจะปรากฎในระเบยีนผลการศกึษา

12 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จารึกภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาโบราณ   ทางจารึกภาษาไทย

ช่ือเดิมศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาจารึก
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จารึกภาษาตะวนัออก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาโบราณ   ทางจารึกภาษาตะวนัออก

ช่ือเดิมศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาจารึก

14 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต โบราณคดีสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์  โบราณคดี

ทางโบราณคดี

ทางโบราณคดีสมยัก่อนประวตัิศาสตร์
15 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต โบราณคดีสมยัประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์  โบราณคดี

ทางโบราณคดี

ทางโบราณคดีสมยัประวตัิศาสตร์
16 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ศิลปะ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์  โบราณคดี

ทางประวตัิศาสตร์ศิลปะ

17 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาโบราณตะวนัออกและการอ่าน สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี

ทางภาษาโบราณ

ภาษาโบราณตะวนัออกและการอ่าน

18 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มานษุยวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางมานษุยวิทยา

ทางสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
19 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาสนัสกฤต สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาโบราณ   

ทางภาษาสนัสกฤต

20 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการจดหมายเหตแุละเอกสาร สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี

ทางการจดัการจดหมายเหตแุละเอกสาร

 

21 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต เขมรศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางเขมรศกึษา

22 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฏบีณัฑิต ภาษาเขมร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาเขมร

23 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฏบีณัฑิต ภาษาสนัสกฤต สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาโบราณ    ทางภาษาสนัสกฤต

1 ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

2 ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

3 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสขุ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสขุ

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 5 ปี

คณะเภสัชศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชักรรมคลินิก สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเภสชักรรมคลินิก

5 ปริญญาเภสชัศาสตรดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีเภสชักรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเทคโนโลยีเภสชักรรม

6 ปริญญาเภสชัศาสตรดษุฎบีณัฑิต เภสชัเคมีและผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเภสชัเคมีและผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ

7 ปริญญาเภสชัศาสตรดษุฎบีณัฑิต เภสชัศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทาง เภสชัศาสตร์ชีวภาพ

8 ปริญญาเภสชัศาสตรดษุฎบีณัฑิต เภสชัศาสตร์สงัคมและการบริหาร สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเภสชัศาสตร์สงัคมและการบริหาร

1 ปริญญาศิลปบณัฑิต ประยกุตศิลปศกึษา สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางมณัฑนศิลป์   ทางประยกุตศิลปศกึษา

ทางศิลปกรรม   ทางศิลปประยกุต์

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

คณะมัณฑนศิลป์

มศก. 8



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม   ทางศิลปประยกุต์

ทางมณัฑนศิลป์  ทางการออกแบบ

ทางการออกแบบผลิตภณัฑ์

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

3 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม   ทางศิลปประยกุต์

ทางมณัฑนศิลป์   ทางการออกแบบ

ทางการออกแบบนิเทศศิลป์

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

4 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม   ทางศิลปประยกุต์

ทางมณัฑนศิลป์   ทางการออกแบบ

ทางการออกแบบภายใน

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

5 ปริญญาศิลปบณัฑิต เคร่ืองเคลือบดินเผา สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม   ทางเคร่ืองเคลือบดินเผา

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

6 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบเคร่ืองประดบั สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางมณัฑนศิลป์   ทางการออกแบบ

ทางศิลปประยกุต์   

ทางการออกแบบเคร่ืองประดบั

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

มศก. 9



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาศิลปบณัฑิต

(ประยกุต์ศิลป์ศกึษา)

ศิลปประเพณี สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม   ทางศิลปประเพณี

8 ปริญญาศิลปบณัฑิต

(ประยกุต์ศิลป์ศกึษา)

ศิลปตกแตง่ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม   ทางศิลปตกแตง่

9 ปริญญาศิลปบณัฑิต

(ประยกุต์ศิลป์ศกึษา)

ศิลปวิจารณ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม   ทางศิลปวิจารณ์

10 ปริญญาศิลปบณัฑิต

(ประยกุต์ศิลป์ศกึษา)

ออกแบบภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม   ทางการออกแบบภาพพิมพ์

11 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต การออกแบบนิเทศน์ศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม   ทางการออกแบบ

ทางศิลปประยกุต์   ทางมณัฑนศิลป์

ทางการออกแบบนิเทศน์ศิลป์

12 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต การออกแบบภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม   ทางมณัฑนศิลป์ 

ทางการออกแบบ   ทางศิลปประยกุต์ 

ทางการออกแบบภายใน

13 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต เคร่ืองเคลือบดินเผา สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม   ทางเคร่ืองเคลือบดินเผา

มศก. 10



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการธุรกิจทัว่ไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจดัการธุรกิจทัว่ไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสิกส์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี   ทางเคมีชีววิทยา

.

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวฟิสิกส์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางชีวฟิสิกส์   ทางวิทยาศาสตร์ชีวฟิสิกส์

ทางสถิติ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางชีวสถิติ   ทางวิทยาศาสตร์ชีวสถิติ

ทางสถิติ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์

มศก. 11



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ   ทางสิ่งแวดล้อม

ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กาพภาพ

ทางวิทยาศาสตร์ทัว่ไป

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา   ทางจลุชีววิทยา

13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ   ทางสถิติประยกุต์

มศก. 12



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา

15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีศกึษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี   ทางเคมีศกึษา

16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีอินทรีย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี   ทางเคมีอินทรีย์

18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสิกส์

19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  ทางคอมพิวเตอร์

มศก. 13



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางชีววิทยา   ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

ทางการอาหาร   ทางเทคโนโลยีอาหาร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางชีววิทยา   ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

ทางการอาหาร   ทางเทคโนโลยีอาหาร

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต ปิโตรเคมีและวสัดพุอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคมี    

ทางปิโตรเคมีและวสัดพุอลิเมอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

มศก. 14



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์

1 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางภาษาองักฤษ

2 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางภมิูศาสตร์

3 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต สงัคมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางสงัคมศกึษา

4 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางจิตวิทยาและการแนะแนว

5 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาการแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางจิตวิทยาการแนะแนว

คณะศึกษาศาสตร์

มศก. 15



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการศกึษา   ทางโสตทศันศกึษา

7 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

8 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางประวตัิศาสตร์

9 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต ประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางประถมศกึษา

10 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต การประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการประถมศกึษา

11 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์

12 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการบริหารการศกึษา

13 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการสอนภาษาไทย

มศก. 16



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาองักฤษในฐานะ-

ภาษาตา่งประเทศ

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางภาษาองักฤษ 

ทางการสอนภาษาองักฤษในฐานะ

ภาษาตา่งประเทศ

15 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรและการนิเทศ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางหลกัสตูรและการนิเทศ

16 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การศกึษาผู้ ใหญ่และการศกึษา-

ตอ่เน่ือง

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการศกึษาผู้ ใหญ่และการศกึษาตอ่เน่ือง

17 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางโสตทศันศกึษา  ทางเทคโนโลยีการศกึษา

18 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต พฒันศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางพฒันศกึษา

1* อนปุริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมไทย สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ทางสถาปัตยกรรม   ทางสถาปัตยกรรมไทย

2* ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรมไทย สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทางสถาปัตยกรรมไทย

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มศก. 17



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3* ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

4* ประกาศนียบตัรชัน้สงู สถาปัตยกรรมไทย สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทางสถาปัตยกรรมไทย

หลกัสตูร 1 ปี  ตอ่จาก สถ.บ.

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการงานก่อสร้าง สาขาวิชาการจดัการ

ทางการจดัการงานก่อสร้าง

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทางประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรม

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

7 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหา-

บณัฑิต

ออกแบบชมุชน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทางออกแบบชมุชน

เปลี่ยนช่ือสาขาวิชาเป็นสาขาวิชา

การออกแบบชมุชนเมือง 

(หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 5 ปี)

8* ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การออกแบบชมุชนเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทางการออกแบบชมุชนเมือง

เดิมช่ือสาขาวิชาออกแบบชมุชน

(หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 5 ปี)

9 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการมรดกทางสถาปัตยกรรม-

กับการทอ่งเที่ยว

สาขาวิชาศิลปะ วฒันธรรม

ทางการจดัการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการ

ทอ่งเที่ยว

หลกัสตูรนานาชาติ

10 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร-

มหาบณัฑิต

สถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสตูร 2 ปีตอ่จากปริญญาตรี 5 ปี

มศก. 18



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สถาปัตยกรรมไทย สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทางสถาปัตยกรรมไทย

หลกัสตูร 2 ปีตอ่จากปริญญาตรี 5 ปี

12 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การจดัการมรดกทางสถาปัตยกรรม-

กับการทอ่งเที่ยว

สาขาวิชาศิลปะ วฒันธรรม

ทางการจดัการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการ

ทอ่งเที่ยว

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต ปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา

ทางปรัชญา

2 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ

3 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาฝร่ังเศส

4 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต ภาษาเยอรมนั สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาเยอรมนั

5 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี 

ทางภาษาไทย

คณะอักษรศาสตร์

มศก. 19



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี

ทางภาษาเกาหลี

7 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี

ทางภาษาญ่ีปุ่ น

8 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์

9 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

10 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต สงัคมศาสตร์การพฒันา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางสงัคมวิทยา  ทางสงัคมศาสตร์การพฒันา

11 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต นาฏศาสตร์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางนาฎศาสตร์

12 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี 

ทางประวตัิศาสตร์

13 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางภมิูศาสตร์

มศก. 20



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

15 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต สงัคีตศิลป์ไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางดริุยางคศิลป์   ทางสงัคีตศิลป์ไทย

16 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

17 ปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญ่ีปุ่ น

18 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภมิูศาสตร์อตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางภมิูศาสตร์   ทางภมิูศาสตร์อตุสาหกรรม

19 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ฝร่ังเศสศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางฝร่ังเศสศกึษา

20 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

21 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี

ทางประวตัิศาสตร์

มศก. 21



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
22 ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ประวตัิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี

ทางประวตัิศาสตร์

ทางประวตัิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารจดัการโครงการ สาขาวิชาการจดัการ

ทางการบริหาร   ทางการบริหารจดัการโครงการ

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางวิชาชีพครู   ทางการศกึษา

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาชมุชน ทางการจดัการ   ทางจิตวิทยาชมุชน

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ

ทางการจดัการการทอ่งเที่ยว   ทางการจดัการ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการชมุชน สาขาวิชาการจดัการ

ทางการจดัการชมุชน

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการชมุชน สาขาวิชาการจดัการ

ทางการจดัการชมุชน

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

มศก. 22


