
มีสาขาวชิาทัง้หมด  10  สาขาวชิา  คอื  สาขาวชิาวทิยาการจดัการ  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  สาขาวชิานิตศิาสตร์ 
สาขาวชิานิเทศศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ  สาขาวชิาศลิปศาสตร์  สาขาวชิาศกึษาศาสตร์  และสาขาวชิาสง่เสริมการเกษตรและสหกรณ์

การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  มีดงันี ้
 1. ประกาศนียบตัรวชิาการบริหารการปกครอง ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 5,760 บาท
 2. ประกาศนียบตัรวชิาชีพนิเทศศาสตร์   6 วชิาเอก  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 5,760 บาท
 3. ประกาศนียบตัรวชิาการบริหารงานสื่อสารมวลชน   6 วชิาเอก  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 5,760   บาท
 4. ประกาศนียบตัรวชิาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา่ ได้รับ  อตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่
     5,760  บาท
 5. ประกาศนียบตัรวชิาภาษาองักฤษเฉพาะอาชีพ  (การทอ่งเทีย่ว   การโรงแรม   งานส านกังาน   คอมพิวเตอร์   ช่าง   การสาธารณสขุ   การเกษตร   ครู   ธุรกิจ  
     กฎหมาย)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 5,760  บาท
 6. ประกาศนียบตัรวชิา  หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือ มธัยมศกึษาตอนต้น  และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกวา่  5  ปี  ได้รับอตัราเงินเดอืน
     ไม่สงูกวา่ 5,760  บาท

 8. ประกาศนียบตัรกฎหมายการทีด่นิและทรัพย์สนิ  หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 6,470  บาท     

22. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

7. ประกาศนียบตัรภาษาจีนพืน้ฐานเพ่ือการสื่อสาร วชิาชีพภาษาองักฤษเฉพาะอาชีพ (10 วชิาชีพ) วชิาไทยคดศีกึษา วชิางานสารสนเทศ หรือประกาศนียบตัร
    อ่ืน ๆ ซึ่งมีหลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา่ หรือมธัยมศกึษาตอนต้น ซึ่งมีประสบการณ์ไม่น้อยกวา่ 5 ปี ได้รับอตัราเงินเดอืน
     ไม่สงูกวา่ 5,760 บาท
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9. ประกาศนียบตัรกฎหมายการทีด่นิและทรัพย์สนิ  หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 6,470  บาท     
10. อนปุริญญา  หลกัสตูร  3  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 7,100 บาท
11. ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 7,940   บาท
12.ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 7,940 บาท
13.ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 9,700   บาท
14.ประกาศนียบตัรวชิาชีพครู  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากผู้ มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับเงินเดอืนดงันี ้
     14.1 ผู้ มีพืน้ความรู้ประโยคมธัยมศกึษาตอนต้น (ม.ศ.3) หรือเทียบเทา่  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 5,080   บาท
     14.2 ผู้ มีพืน้ความรู้ประโยคมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.ศ.5) หรือเทียบเทา่  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 5,760  บาท
     14.3 ผู้ มีพืน้ความรู้สงูกวา่ประโยคมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.ศ.5)  ได้รับอตัราเงินเดอืนสงูขึน้อีก 1 ขัน้  ตามคณุวฒิุเดมิหรือคณุวฒิุพืน้ฐานทีใ่ช้เป็นคณุสมบตัิ
             ทีจ่ะเข้าศกึษาในหลกัสตูรดงักลา่ว  ทัง้นีต้้องให้ ก.พ. พิจารณาอนมุตัเิป็นราย  ๆ  ไป
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต แขนงวิชาบริหารธุรกิจ  วิชาเอกการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบญัชี

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการบญัชี

4 ประกาศนียบตัรวิชาการบริหาร-

การปกครอง

- สาขาวิชารัฐศาสตร์

ทางการบริหารการปกครอง

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโรงแรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการจดัการโรงแรม

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ       

ทางการเงินและการธนาคาร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการงานก่อสร้าง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจดัการงานก่อสร้าง

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต แขนงวิชาการจดัการงานก่อสร้าง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการงานก่อสร้าง

 

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

ทางการจดัการทัว่ไป

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต                

(การจดัการทัว่ไป)

- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการทัว่ไป

เดิมช่ือปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต 

แขนงวิชาการจดัการทัว่ไป

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการประกันภยัทัว่ไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการประกันภยัทัว่ไป

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

12 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ 

วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี         

กลุม่วิชาเฉพาะการบริหารราชทณัฑ์

13 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางวิทยาการจดัการ

14 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 3 ปีและ 

ตอ่เน่ือง 2 ปี

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

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

4 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

1 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาคหกรรมศาสตร์ธุรกิจ     

วิชาเอกการโรงแรมและภตัตาคาร

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ทางการโรงแรมและภตัตาคาร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาคหกรรมศาสตร์ธุรกิจ    

วิชาเอกธุรกิจอาหาร

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ทางธุรกิจอาหาร  ทางการอาหาร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

3 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต วิชาเอกโภชนาการชมุชน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ทางโภชนวิทยา ทางโภชนาการชมุชน

หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี 

วิชาเอกจะปรากฏในระเบยีนผลการศกึษา

4 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต วิชาเอกการพฒันาการเด็กและครอบครัว สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาการเด็กและครอบครัว

หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

วิชาเอกจะปรากฏในระเบยีนผลการศกึษา

5 ปริญญาคหกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาครอบครัวและสงัคม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาครอบครัวและสงัคม

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรกฎหมายการที่ดิน-

และทรัพย์สิน

- สาขาวิชานิติศาสตร์

ทางกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษา-

ตอนปลาย  

เป็นโครงการความร่วมมือ

ระหวา่ง มสธ.กับกรมที่ดิน

2 อนปุริญญานิติศาสตร์ - สาขาวิชานิติศาสตร์ หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษา-

ตอนปลาย

3 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชานิติศาสตร์

4 ประกาศนียบตัรบณัฑิตกฎหมายธุรกิจ - สาขาวิชานิติศาสตร์

ทางกฎหมายธุรกิจ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณา สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางการโฆษณา

2 ประกาศนียบตัรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ วิชาเอกการวิทยโุทรทศัน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางการวิทยโุทรทศัน์

สาขาวิชานิติศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ประกาศนียบตัรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางการประชาสมัพนัธ์

4 ประกาศนียบตัรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ วิชาเอกการภาพยนตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางการภาพยนตร์

5 ประกาศนียบตัรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ วิชาเอกการวิทยกุระจายเสียง สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางการวิทยกุระจายเสียง

6 ประกาศนียบตัรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ วิชาเอกการหนงัสือพิมพ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางการหนงัสือพิมพ์

7 ประกาศนียบตัรวิชาการบริหาร-

งานสื่อสารมวลชน

วิชาเอกการบริหารงานภาพยนตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางการบริหารงานสื่อสารมวลชน

ทางการบริหารงานภาพยนตร์

8 ประกาศนียบตัรวิชาการบริหาร-

งานสื่อสารมวลชน

วิชาเอกการบริหารงานประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางการบริหารงานสื่อสารมวลชน

ทางการบริหารงานประชาสมัพนัธ์

9 ประกาศนียบตัรวิชาการบริหาร-

งานสื่อสารมวลชน

วิชาเอกการบริหารงานโฆษณา สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางการบริหารงานสื่อสารมวลชน

ทางการบริหารงานโฆษณา
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ประกาศนียบตัรวิชาการบริหาร-

งานสื่อสารมวลชน

วิชาเอกการบริหารงานหนงัสือพิมพ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางการบริหารงานสื่อสารมวลชน

ทางการบริหารงานหนงัสือพิมพ์

11 ประกาศนียบตัรวิชาการบริหาร-

งานสื่อสารมวลชน

วิชาเอกการบริหารงานวิทยโุทรทศัน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางการบริหารงานสื่อสารมวลชน

ทางการบริหารงานวิทยโุทรทศัน์

12 ประกาศนียบตัรวิชาการบริหาร-

งานสื่อสารมวลชน

วิชาเอกการบริหารงานวิทยกุระจายเสียง สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางการบริหารงานสื่อสารมวลชน

ทางการบริหารงานวิทยกุระจายเสียง

13 อนปุริญญานิเทศศาสตร์ ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์

14 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีพณิชยกรรม      

วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

15 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 3 ปี

16 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  

วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  

ทางเทคโนโลยีการพิมพ์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

17 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มสธ.  8 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรรัฐศาสตร์ - สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลกัสตูร 1 ปี ไมก่ าหนดพืน้ความรู้

เป็นหลกัสตูรที่ไมก่ าหนดอตัราเงินเดือน

2 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ

และการเมืองการปกครองเปรียบเทยีบ

สาขาวิชารัฐศาสตร์

ทางความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ

และการเมืองการปกครองเปรียบเทยีบ

หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 3 ปี  

แขนงวิชาจะปรากฏในระเบยีนผลการศกึษา

3 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาทฤษฎแีละเทคนิคทางรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

ทางการปกครอง

ทางทฤษฎแีละเทคนิคทางรัฐศาสตร์

หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 3 ปี

แขนงวิชาจะปรากฏในระเบยีนผลการศกึษา

4 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต การเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

ทางการเมืองการปกครอง

5 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต การเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์

ทางการเมืองการปกครอง

1 ประกาศนียบตัรวิชาอาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยั

- สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางอาชีวอนามยัและความปลอดภยั

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย/

เทยีบเทา่

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

สาขาวิชารัฐศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาสาธารณสขุศาสตร์            

วิชาเอกอาชีวอนามยัและความปลอดภยั

สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางอาชีวอนามยัและความปลอดภยั

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาสาธารณสขุศาสตร์         

วิชาเอกการคุ้มครองผู้บริโภคทาง-

สาธารณสขุ

สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางการคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสขุ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

5 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางการคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสขุ

6 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาสาธารณสขุศาสตร์         

วิชาเอกชนัสตูรสาธารณสขุ

สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางชนัสตูรสาธารณสขุ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

7 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต ชนัสตูรสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางชนัสตูรสาธารณสขุ

8 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

9 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต สาธารณสขุศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

10 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาสาธารณสขุศาสตร์            

วิชาเอกทนัตสาธารณสขุชมุชน

สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางทนัตสาธารณสขุชมุชน

11 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต บริหารสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางบริหารสาธารณสขุ

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต

(บริหารสาธารณสขุ)

แขนงวิชาการบริหารสาธารณสขุทัว่ไป สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางการบริหารสาธารณสขุทัว่ไป

13 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต

(บริหารสาธารณสขุ)

แขนงวิชาการบริหารโรงพยาบาล สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางการบริหารโรงพยาบาล

14 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต บริหารโรงพยาบาล สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางบริหารโรงพยาบาล

15 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการสิ่งแวดล้อมอตุสาหกรรม สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางการจดัการสิ่งแวดล้อมอตุสาหกรรม

16 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต บริหารสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางบริหารสาธารณสขุ

1 ประกาศนียบตัรภาษาจีนพืน้ฐาน

เพ่ือการสื่อสาร

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีนพืน้ฐานเพ่ือการสื่อสาร

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

หรือมธัยมศกึษาตอนต้น + ประสบการณ์ 5 ปี

2 ประกาศนียบตัรวิชาภาษาองักฤษเฉพาะ

อาชีพ(การทอ่งเที่ยว)

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ  

ทางการทอ่งเที่ยว

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

หรือมธัยมศกึษาตอนต้น + ประสบการณ์ 5 ปี

3 ประกาศนียบตัรวิชาภาษาองักฤษ-

เฉพาะอาชีพ(การโรงแรม)

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาองักฤษ   ทางการโรงแรม

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

หรือมธัยมศกึษาตอนต้น + ประสบการณ์ 5 ปี

สาขาวิชาศิลปศาสตร์

มสธ.  11 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ประกาศนียบตัรวิชาภาษาองักฤษ-

เฉพาะอาชีพ(งานส านกังาน)

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาองักฤษ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

หรือมธัยมศกึษาตอนต้น + ประสบการณ์ 5 ปี

5 ประกาศนียบตัรวิชาภาษาองักฤษ-

เฉพาะอาชีพ(คอมพิวเตอร์)

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาองักฤษ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

หรือมธัยมศกึษาตอนต้น + ประสบการณ์ 5 ปี

6 ประกาศนียบตัรวิชาภาษาองักฤษ-

เฉพาะอาชีพ(ช่าง)

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาองักฤษ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

หรือมธัยมศกึษาตอนต้น + ประสบการณ์ 5 ปี

7 ประกาศนียบตัรวิชาภาษาองักฤษ-

เฉพาะอาชีพ(การสาธารณสขุ)

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาองักฤษ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

หรือมธัยมศกึษาตอนต้น + ประสบการณ์ 5 ปี

8 ประกาศนียบตัรวิชาภาษาองักฤษ-

เฉพาะอาชีพ(การเกษตร)

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาองักฤษ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

หรือมธัยมศกึษาตอนต้น + ประสบการณ์ 5 ปี

9 ประกาศนียบตัรวิชาภาษาองักฤษ-

เฉพาะอาชีพ(ครู)

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาองักฤษ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

หรือมธัยมศกึษาตอนต้น + ประสบการณ์ 5 ปี

10 ประกาศนียบตัรวิชาภาษาองักฤษ-

เฉพาะอาชีพ(ธุรกิจ)

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาองักฤษ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

หรือมธัยมศกึษาตอนต้น + ประสบการณ์ 5 ปี

11 ประกาศนียบตัรวิชาภาษาองักฤษ-

เฉพาะอาชีพ(กฎหมาย)

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาองักฤษ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

หรือมธัยมศกึษาตอนต้น + ประสบการณ์ 5 ปี

12 ประกาศนียบตัรวิชาไทยคดีศกึษา - สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางไทยคดีศกึษา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

หรือมธัยมศกึษาตอนต้น + ประสบการณ์ 5 ปี
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ประกาศนียบตัรวิชางานสารนิเทศ - สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารนิเทศ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

/มธัยมศกึษาตอนต้น + ประสบการณ์ 5 ปี

14 ประกาศนียบตัรวิชางานสารสนเทศ งานสารสนเทศทัว่ไป สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศ  

ทางงานสารสนเทศทัว่ไป

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

หรือมธัยมศกึษาตอนต้น + ประสบการณ์ 5 ปี

เดิมช่ือประกาศนียบตัรวิชางานสารนิเทศ 

กลุม่งานสารนิเทศศาสตร์ทัว่ไป

15 ประกาศนียบตัรวิชางานสารสนเทศ งานสารสนเทศส านกังาน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศ  

ทางงานสารสนเทศส านกังาน

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

หรือมธัยมศกึษาตอนต้น + ประสบการณ์ 5 ปี

เดิมช่ือประกาศนียบตัรวิชางานสารนิเทศ 

กลุม่งานสารนิเทศส านกังาน

16 ประกาศนียบตัรวิชาประวตัิศาสตร์ - สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี

ทางประวตัิศาสตร์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

หรือมธัยมศกึษาตอนต้น + ประสบการณ์ 5 ปี

17 ประกาศนียบตัรวิชาวฒันธรรมศกึษา - สาขาวิชาศิลปะ วฒันธรรม

ทางวฒันธรรมศกึษา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

หรือมธัยมศกึษาตอนต้น + ประสบการณ์ 5 ปี

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาไทยคดีศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางไทยคดีศกึษา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

มสธ.  13 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี

ทางประวตัิศาสตร์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารนิเทศศาสตร์

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศาสตร์

วิชาเอกสารสนเทศทัว่ไป

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศทัว่ไป

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

เดิมช่ือแขนงวิชาสารนิเทศศาสตร์

วิชาเอกสารนิเทศทัว่ไป

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศาสตร์

วิชาเอกสารสนเทศส านกังาน

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศส านกังาน

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

เดิมช่ือแขนงวิชาสารนิเทศศาสตร์

วิชาเอกสารนิเทศส านกังาน

23 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารนิเทศศาสตร์

24 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพครู - สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการศกึษา

หลกัสตูร 1 ปี (รับหลายพืน้ฐาน * )

2 ประกาศนียบตัรวิชาศกึษาทัว่ไป ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

มสธ.  14 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต การวดัและประเมินผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการวดัและประเมินผลการศกึษา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต การวดัและประเมินผลการศกึษา

วิชาเอกการประเมินการศกึษา

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการวดัและประเมินผลการศกึษา

ทางการประเมินการศกึษา

5 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต แขนงวิชามธัยมศกึษา                     

วิชาเอกภาษาไทย

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

6 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต แขนงวิชามธัยมศกึษา                     

วิชาเอกมธัยมศกึษาทัว่ไป

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางมธัยมศกึษาทัว่ไป

7 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต แขนงวิชามธัยมศกึษา                     

วิชาเอกวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์

8 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต แขนงวิชามธัยมศกึษา                     

วิชาเอกคณิตศาสตร์

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

9 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต บริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางบริหารการศกึษา

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

10 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาประถมศกึษา                   

วิชาเอกประถมศกึษา

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางประถมศกึษา
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาประถมศกึษา                   

วิชาเอกปฐมวยัศกึษา

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางปฐมวยัศกึษา

12 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต แขนงวิชามธัยมศกึษา                     

วิชาเอกภาษาองักฤษ

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ภาษาองักฤษ

13 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต แขนงวิชามธัยมศกึษา                     

วิชาเอกสงัคมศกึษา

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางสงัคมศกึษา

14 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน

วิชาเอกคณิตศาสตร์

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางหลกัสตูรและการสอน   ทางคณิตศาสตร์

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

15 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน

วิชาเอกปฐมวยัศกึษา

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางหลกัสตูรและการสอน   ทางปฐมวยัศกึษา

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

16 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน

วิชาเอกประถมศกึษา

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางหลกัสตูรและการสอน   ทางประถมศกึษา

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

17 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน

วิชาเอกภาษาไทย

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางหลกัสตูรและการสอน   ทางภาษาไทย

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

18 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน

วิชาเอกวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางหลกัสตูรและการสอน   ทางวิทยาศาสตร์

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

19 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน

วิชาเอกสงัคมศกึษา

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางหลกัสตูรและการสอน   ทางสงัคมศกึษา

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

มสธ.  16 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
20 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต การศกึษานอกระบบ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการศกึษานอกระบบ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

21 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต การแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการแนะแนว

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

22 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา

ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา   

ทางโสตทศันศกึษา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

23 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการบริหาร-

การศกึษา

ไมร่ะบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการบริหารการศกึษา

24 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาหลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางหลกัสตูรและการสอน

25 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการแนะแนว

26 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การศกึษานอกระบบ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการศกึษานอกระบบ

27 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการบริหารการศกึษา
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
28 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา  

ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา   

ทางโสตทศันศกึษา

1 ประกาศนียบตัรสง่เสริมการเกษตร-     

และสหกรณ์

- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการสง่เสริมการเกษตรและสหกรณ์

เดิมอยู่ส านกัวิชาการ (หลกัสตูร 1 ปี)  

เป็นหลกัสตูรที่ไมก่ าหนดอตัราเงินเดือน

2 ปริญญาเกษตรศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการเกษตร     

วิชาเอกการจดัการผลิตสตัว์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

ทางการจดัการผลิตสตัว์   ทางสตัวบาล

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

3 ปริญญาเกษตรศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร 

วิชาเอกการจดัการการผลิตพืช

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

ทางการจดัการการผลิตพืช   ทางพืชศาสตร์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาเกษตรศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาธุรกิจการเกษตร             

วิชาเอกธุรกิจการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางธุรกิจการเกษตร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

5 ปริญญาสง่เสริมการเกษตรและ-   

สหกรณ์บณัฑิต

แขนงวิชาสหกรณ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางสง่เสริมการเกษตร  ทางการสหกรณ์

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาสง่เสริมการเกษตรและ-   

สหกรณ์บณัฑิต

แขนงวิชาสง่เสริมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางสง่เสริมการเกษตร

7 ปริญญาเกษตรศาสตรบณัฑิต สง่เสริมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางสง่เสริมการเกษตร

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

เดิมช่ือปริญญาสง่เสริมการเกษตรและ-

สหกรณ์บณัฑิต

8 ปริญญาสง่เสริมการเกษตรและ-   

สหกรณ์บณัฑิต

แขนงวิชาสง่เสริมการเกษตร          

วิชาเอกสง่เสริมการป่าไม้

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางสง่เสริมการเกษตร   ทางสง่เสริมการป่าไม้

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

9 ปริญญาเกษตรศาสตรบณัฑิต สง่เสริมการเกษตร 

วิชาเอกสง่เสริมการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางสง่เสริมการเกษตร

เดิมช่ือปริญญาสง่เสริมการเกษตรและ-

สหกรณ์บณัฑิต

วิชาเอกสง่เสริมการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

10 ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบณัฑิต สง่เสริมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางสง่เสริมการเกษตร
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