
                     1. ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  5,080  บาท

                          ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  10,190  บาท

                     การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มีดงันี ้

                     8. ปริญญาโท หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  9,700  บาท
                     9. ปริญญาโท หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี(5 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  10,660  บาท

8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                     มีคณะวชิาทัง้หมด  21  คณะ คอื  คณะทนัตแพทยศาสตร์  คณะนิตศิาสตร์  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์    คณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน    คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี    คณะวศิวกรรมศาสตร์    คณะศลิปศาสตร์    คณะเศรษฐศาสตร์ 

                     5. ประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือประกาศนียบตัร หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  8,700  บาท

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    คณะสหเวชศาสตร์    คณะสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา    คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์    สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาตสิริินธร

                     7. ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก  หรือประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 1 ปี ตอ่จาก พ.บ. + ใบประกอบฯ 
                          ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  10,660  บาท

                     6. ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย และได้รับใบอนญุาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา

                     2. อนปุริญญา หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  7,100  บาท
                     3. ปริญญาตรี หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  7,940  บาท
                     4. ปริญญาตรี หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  8,700  บาท

สถาบนัภาษา   ส านกับณัฑิตอาสาสมคัร   วทิยาลยันวตักรรมอดุมศกึษา   โครงการจดัตัง้มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์ล าปาง   และบณัฑิตวทิยาลยั

มธ. 1



                           10.4  ผู้มีพืน้ความรู้ พ.บ. + ใบอนญุาตฯ , ท.บ. (หลกัสตูรทีป่รับปรุงใหม)่  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  11,140  บาท 

                     10. ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากผู้มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืน ดงันี ้

                           10.3  ผู้มีพืน้ความรู้ พ.บ.,  ท.บ.,  สพ.บ.(หลกัสตูรเดมิ)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  10,660  บาท 

                           10.1  ผู้มีพืน้ความรู้ วท.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  9,700  บาท 
                           10.2  ผู้มีพืน้ความรู้ ภ.บ. (หลกัสตูร 5 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  10,190  บาท 

                      11. ปริญญาเอก หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  13,110  บาท

มธ. 2



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

2 ปริญญาทนัตแพทยศาสตรดษุฎีบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร์

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางกฏหมายมหาชน ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร์ หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

ทางกฎหมายมหาชน

3 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางกฏหมายธุรกิจ ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร์ หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

ทางกฎหมายธุรกิจ

4 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต กฎหมายธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์

ทางกฎหมายธุรกิจ

5 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต กฎหมายมหาชน สาขาวิชานิติศาสตร์

ทางกฎหมายมหาชน

6 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต กฎหมายระหวา่งประเทศ สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ทางกฎหมายระหวา่งประเทศ

คณะทนัตแพทยศาสตร์

คณะนิตศิาสตร์

มธ. 3



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต กฎหมายอาญา สาขาวิชานิติศาสตร์

ทางกฎหมายอาญา

8 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต กฎหมายเอกชน สาขาวิชานิติศาสตร์

ทางกฎหมายเอกชน

9 ปริญญานิติศาสตรดษุฎีบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร์

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เดิมช่ือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ทางการเงิน

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารการขนสง่ระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารการขนสง่ระหวา่งประเทศ

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนษุย์และองค์การ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารทรัพยากรมนษุย์และองค์การ

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารอตุสาหการและปฏิบตัิการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เดิมช่ือสาขาวิชาบริหารอตุสาหการ

ทางบริหารอตุสาหการและปฏิบตัิการ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี

มธ. 4



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ

7 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบญัชี

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการเงินและการธนาคาร

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เดิมช่ือปริญญาพาณิชยศาสตรบณัฑิต 

ทางการตลาด สาขาวิชาการตลาด

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารอตุสาหการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารอตุสาหการ

11 ปริญญาพาณิชยศาสตรบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เปลี่ยนช่ือหลกัสตูรเป็นบริหารธุรกิจบณัฑิต 

ทางการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

12 ปริญญาพาณิชยศาสตรบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เปลี่ยนช่ือหลกัสตูรเป็นบริหารธุรกิจบณัฑิต 

ทางการตลาด สาขาวิชาการตลาด

13 ปริญญาพาณิชยศาสตรบณัฑิต การบริหาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาบริหารงานบุคคล

ทางการบริหาร

มธ. 5



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญาพาณิชยศาสตรบณัฑิต การพาณิชย์นาวี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการพาณิชย์นาวี

15 ปริญญาพาณิชยศาสตรบณัฑิต บริหารอตุสาหการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ                           เปลี่ยนช่ือหลกัสตูรเป็นบริหารธุรกิจบณัฑิต 

ทางบริหารอตุสาหการ สาขาวิชาบริหารอตุสาหการ

16 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางการสอบบญัชี ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบญัชี หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

ทางการสอบบญัชี

17 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการประเมิน ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

ราคาทรัพย์สิน ทางการประเมินราคาทรัพย์สิน

18 ปริญญาการตลาดมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรภาษาองักฤษ

ทางการตลาด

19 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

20 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบญัชี

21 ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการเงินและการธนาคารทางการเงินและการธนาคาร

22 ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด

มธ. 6



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
23 ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบณัฑิต การบริหาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหาร

24 ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารทัว่ไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหาร   ทางการบริหารทัว่ไป

25 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต วิชาชีพการบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูรนานาชาติ

ทางวิชาชีพการบญัชี

26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การเงิน สาขาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรนานาชาติ

ทางการเงิน

27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์

28 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรร่วมกนัระหวา่งจฬุาลงกรณ์-

มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และ

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

29 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

30 ปริญญาการตลาดดษุฎีบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด

มธ. 7



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

1 ประกาศนียบตัรผู้ชว่ยพยาบาล ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลกัสตูร 1 ปีตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

ทางผู้ชว่ยพยาบาล

2 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาแพทยศาสตร์

3 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง- เวชปฏิบตัิทัว่ไป/ครอบครัว สาขาวิชาแพทยศาสตร์

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ทางเวชปฏิบตัิทัว่ไป/ครอบครัว

4 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง- เวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาแพทยศาสตร์

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ทางเวชศาสตร์ครอบครัว

1 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์

2 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต การเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์

ทางการปกครอง   ทางการเมืองการปกครอง

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

มธ. 8



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต การเมืองและการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์

 ทางการปกครอง   

ทางการเมืองและการปกครอง

4 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต การระหวา่งประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร์

ทางการระหวา่งประเทศ

5 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต การระหวา่งประเทศและการทตู สาขาวิชารัฐศาสตร์ รับรองก่อนปี 2518

ทางการระหวา่งประเทศ

ทางการระหวา่งประเทศและการทตู

6 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต บริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

      ทางการบริหาร    ทางบริหารรัฐกิจ

7 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต การปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์ ช่ือสาขาจะปรากฏในใบระเบียนฯ

ทางการปกครอง

8 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต การระหวา่งประเทศและการทตู สาขาวิชารัฐศาสตร์ ช่ือสาขาจะปรากฏในใบระเบียนฯ

ทางการระหวา่งประเทศ

ทางการระหวา่งประเทศและการทตู

มธ. 9



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต บริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ช่ือสาขาจะปรากฏในใบระเบียนฯ

ทางบริหารรัฐกิจ

10 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลกัสตูรภาษาองักฤษ

ทางความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ

11 ปริญญารัฐศาสตรดษุฎีบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์

1 ปริญญาวารสารศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางวารสารศาสตร์   ทางสื่อสารมวลชน

2 ปริญญาวารสารศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางวารสารศาสตร์  ทางสื่อสารมวลชน

ทางการบริหารสื่อสารมวลชน

3 ปริญญาวารสารศาสตรมหาบณัฑิต การสื่อสารภาครัฐและเอกชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางวารสารศาสตร์   ทางสื่อสารมวลชน

ทางการสื่อสารภาครัฐและเอกชน

4 ปริญญาวารสารศาสตรมหาบณัฑิต สื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางสื่อสารมวลชน   ทางวารสารศาสตร์

คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน

มธ. 10



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวารสารศาสตรมหาบณัฑิต นโยบายและการวางแผนการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เดิมไม่แยกสาขาวิชา

(สื่อสารมวลชน) ทางวารสารศาสตร์    ทางสื่อสารมวลชน

ทางนโยบายและการวางแผนการสื่อสาร

6 ปริญญาวารสารศาสตรมหาบณัฑิต วิจยัสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เดิมไม่แยกสาขาวิชา

(สื่อสารมวลชน) ทางวารสารศาสตร์    ทางสื่อสารมวลชน

ทางวิจยัสื่อสารมวลชน

7 ปริญญาวารสารศาสตรมหาบณัฑิต สื่อสารพฒันาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

 

เดิมไม่แยกสาขาวิชา

(สื่อสารมวลชน) ทางวารสารศาสตร์   ทางสื่อสารมวลชน

ทางสื่อสารพฒันาการ

8 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางสื่อสารมวลชน

9 ปริญญาวารสารศาสตรดษุฎีบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางสื่อสารมวลชน   ทางวารสารศาสตร์

มธ. 11



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนปุริญญา เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

2 อนปุริญญา เทคโนโลยีชนบท สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีชนบท

3 อนปุริญญา ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสิกส์

4 อนปุริญญา วสัดศุาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวสัดศุาสตร์

5 อนปุริญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

6 อนปุริญญา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางสิ่งแวดล้อม    ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มธ. 12



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 อนปุริญญา วิทยาศาสตร์สขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์สขุภาพทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ

8 อนปุริญญา ศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางศาสตร์คอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชนบท สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีชนบท

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางชีววิทยา    ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

มธ. 13



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสิกส์

16 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสิกส์    ทางฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์

17 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วสัดศุาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวสัดศุาสตร์

18 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

19 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

20 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางสิ่งแวดล้อม  ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

21 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์สขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ

มธ. 14



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
22 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์   ทางศาสตร์คอมพิวเตอร์

23 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ

24 ประกาศนียบตัรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ

25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางสิ่งแวดล้อม   ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ                

ทางสถิติประยกุต์

28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารเทคโนโลยี สาขาวิชาการจดัการ

ทางการบริหารเทคโนโลยี

มธ. 15



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารโทรคมนาคม สาขาวิชาการจดัการ

ทางการบริหารโทรคมนาคม

30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีเพ่ือการพฒันาชนบท สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางพฒันาสงัคม ทางพฒันาชมุชน

ทางเทคโนโลยีเพ่ือการพฒันาชนบท

32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลกัสตูรสองสถาบนั

ทางวิศวกรรมเคมี

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มธ. 16



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลกัสตูรสองสถาบนั

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลกัสตูรภาษาองักฤษ

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลกัสตูรสองสถาบนั

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลกัสตูรภาษาองักฤษ

ทางวิศวกรรมโยธา

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลกัสตูรสองสถาบนั

ทางวิศวกรรมโยธา

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

มธ. 17



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลกัสตูรสองสถาบนั

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคมี

16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

18 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

มธ. 18



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนปุริญญา การละคร สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางการละคร

2 อนปุริญญา คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

3 อนปุริญญา บรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์

4 อนปุริญญา ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

5 อนปุริญญา ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

6 อนปุริญญา ภาษาและวรรณคดีองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาและวรรณคดีองักฤษ

7 อนปุริญญา ภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาศาสตร์

คณะศลิปศาสตร์

มธ. 19



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 อนปุริญญา ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ

9 อนปุริญญา ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางภมิูศาสตร์

10 อนปุริญญา เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา

11 อนปุริญญาศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม   ทางการออกแบบ

ทางศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์

12 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต การละคอน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปกรรม ทางการละคอน

13 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม  ทางการออกแบบ

ทางศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์

14 ปริญญาศิลปบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี หลกัสตูร 4 ปี

ทางภาษาฝร่ังเศส

มธ. 20



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาศิลปบณัฑิต ภาษารัสเซีย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี หลกัสตูร 4 ปี

ทางภาษารัสเซีย

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวิทยา ทางจิตวิทยา

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี 

ทางประวตัิศาสตร์

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา

ทางปรัชญา

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญ่ีปุ่ น

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

มธ. 21



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
23 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเยอรมนั สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาเยอรมนั

24 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวรรณคดีองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาและวรรณคดีองักฤษ

25 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาศาสตร์

26 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ

27 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางภมิูศาสตร์

28 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต องักฤษ-อเมริกนัศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ

ทางองักฤษ-อเมริกนัศกึษา

29 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา

30 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การละคอน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางการละคอน  ทางศิลปการละคร

มธ. 22



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
31 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เปลี่ยนช่ือหลกัสตูรเป็นวิทยาศาสตรบณัฑิต

ทางคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยย้ายไปอยู่คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

32 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

33 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์                                 

                            ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

34 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาฝร่ังเศส

35 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษารุสเซีย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษารุสเซีย

36 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวรรณคดี สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางวรรณคดี

ทางภาษาและวรรณคดี

มธ. 23



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
37 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวรรณคดีไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  

ทางภาษาและวรรณคดีไทย

38 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  

ทางภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส

39 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ

40 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการแปลภาษา ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี หลกัสตูร 1 ปีตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

ไทยและภาษาฝร่ังเศส ทางการแปลภาษาไทยและภาษาฝร่ังเศส

41 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการแปลภาษา ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี หลกัสตูร 1 ปีตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

ไทยและภาษาองักฤษ ทางการแปลภาษาไทยและภาษาองักฤษ

42 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางภาษาองักฤษ ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี หลกัสตูร 1 ปีตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

เพ่ืออาชีพ ทางภาษาองักฤษ

ทางภาษาองักฤษเพ่ืออาชีพ

43 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารกิจกรรมด้านวฒันธรรม สาขาวิชาศิลปะ วฒันธรรม 

การบริหารกิจกรรมด้านวฒันธรรม

มธ. 24



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
44 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การแปลภาษาฝร่ังเศส-ไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางการแปลภาษาฝร่ังเศส-ไทย

45 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาองักฤษเป็น- สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ภาษาตา่งประเทศ ทางการศกึษา

ทางการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ

46 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ ทางจิตวิทยา

ทางจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ

47 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ญ่ีปุ่ นศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางญ่ีปุ่ นศกึษา

48 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

49 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาและวรรณคดีองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาและวรรณคดีองักฤษ

50 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์เพ่ือการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี เดิมช่ือปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

ทางภาษาศาสตร์เพ่ือการสื่อสาร (ภาษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาศาสตร์-

ภาษาไทย

มธ. 25



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
51 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษเพ่ืออาชีพ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาองักฤษเพ่ืออาชีพ

52 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สตรีศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางสตรีศกึษา

53 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การแปลภาษาฝร่ังเศส-ไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  

ทางการแปลภาษาฝร่ังเศส-ไทย

54 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาการปรึกษา ทางจิตวิทยา

ทางจิตวิทยาการปรึกษา

55 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ ทางจิตวิทยา 

ทางจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ

56 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์   ทางสารนิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

57 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาทางประวตัิศาสตร์ โบราณคดี    

ทางประวตัิศาสตร์

มธ. 26



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
58 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ฝร่ังเศสศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางฝร่ังเศสศกึษา

59 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พทุธศาสนศกึษา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา   

ทางการศาสนา   ทางพทุธศาสนศกึษา

60 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต

(ภาษาศาสตร์)

ภาษาศาสตร์ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย   ทางภาษาศาสตร์   

ทางภาษาศาสตร์ภาษาไทย

1 อนปุริญญา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ

4 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และประวตัิลทัธิ- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

เศรษฐศาสตร์ ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และประวตัิ -

ลทัธิเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

มธ. 27



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์การคลงั สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์การคลงั

6 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์การเงิน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน

7 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์การพฒันาและ- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์การเกษตร ทางเศรษฐศาสตร์การพฒันาและ

เศรษฐศาสตร์การเกษตร

8 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนษุย์

9 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ

10 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์อตุสาหกรรมและ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์การขนสง่ ทางเศรษฐศาสตร์อตุสาหกรรมและ

เศรษฐศาสตร์การขนสง่

11 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลกัสตูรภาษาองักฤษ

12 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลกัสตูรภาษาไทย

มธ. 28



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

14 ปริญญาเศรษฐศาสตรดษุฎีบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลกัสตูรภาษาองักฤษ

15 ปริญญาเศรษฐศาสตรดษุฎีบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลกัสตูรภาษาไทย

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ  (รับหลายพืน้ฐาน * )

ทางชีวเวชศาสตร์

4 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ

ทางชีวเวชศาสตร์

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตการวิจยัทางสงัคม ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการวิจยัสงัคมศาสตร์

ทางการวิจยัทางสงัคม

คณะสหเวชศาสตร์

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มธ. 29



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เดิมอยู่ในคณะอิสระสงัคมวิทยาและ

ทางสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา มนษุยวิทยา และคณะสงัคมสงเคราะห์

ศาสตร์ทางสงัคมวิทยา

3 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การวิจยัทางสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

ทางการวิจยัทางสงัคม

4 ปริญญาพฒันาแรงงานและสวสัดิการ- ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

มหาบณัฑิต ทางสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์

ทางพฒันาแรงงานและสวสัดิการ

5 ปริญญาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสงัคมวิทยา

ทางสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา

6 ปริญญาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา- มานษุยวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

มหาบณัฑิต ทางสงัคมวิทยา  ทางมานษุยวิทยา

7 ปริญญาสงัคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารและนโยบายสวสัดิการสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์

ทางการบริหารและนโยบายสวสัดิการสงัคม

มธ. 30



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา- มานษุยวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เดิมอยู่ในคณะอิสระสงัคมวิทยาและ

มหาบณัฑิต ทางสงัคมวิทยา ทางมานษุยวิทยา มนษุยวิทยา

9 ปริญญาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา- สงัคมวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เดิมอยู่ในคณะอิสระสงัคมวิทยาและ

มหาบณัฑิต ทางสงัคมวิทยา มนษุยวิทยา

10 ปริญญาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา- ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เดิมอยู่ในคณะอิสระสงัคมวิทยาและ

ดษุฎีบณัฑิต ทางสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา มนษุยวิทยา

1 ปริญญาสงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิต สงัคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ สาขาวิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์

ทางสงัคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

หลกัสตูร 1 ปีตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

3 ปริญญาพฒันาชมุชนมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชมุชน

4 ปริญญาพฒันาแรงงานและสวสัดิการ-

มหาบณัฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางพฒันาแรงงานและสวสัดิการ

5 ปริญญาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร-

มหาบณัฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์  

ทางสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์

รับรองก่อนปี 2518 ไม่แยกสาขาวิชา

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มธ. 31



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาพฒันาชมุชนมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันาสงัคม ทางพฒันาชมุชน
7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารงานยตุิธรรม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการบริหารงานยตุิธรรม

8 ปริญญาสงัคมสงเคราะห์ศาสตรดษุฎีบณัฑิต การบริหารสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทาง

สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์                   ทางการ

บริหารสงัคม

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีพลงังาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีพลงังาน

หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางสิ่งแวดล้อม    ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

หลกัสตูรนานาชาติ

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาตสิิรินธร

มธ. 32



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

หลกัสตูรนานาชาติ

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมระบบสิ่งก่อสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมระบบสิ่งก่อสร้าง

หลกัสตูรนานาชาติ

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

หลกัสตูรนานาชาติ

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

(รับรองเฉพาะรุ่นปีการศกึษา 2540 และ 

2541 เท่านัน้)

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมศาสตร์หรือเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมศาสตร์หรือเทคโนโลยี

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

หลกัสตูรนานาชาติ

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

หลกัสตูรนานาชาติ

13 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมศาสตร์หรือเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมศาสตร์หรือเทคโนโลยี

หลกัสตูรนานาชาติ

มธ. 33



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรทางการสอนภาษาองักฤษ ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางการสอนภาษาองักฤษ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ชนบทศกึษาและการพฒันา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันาชมุชน   

ทางชนบทศกึษาและการพฒันา

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารงานวฒันธรรม สาขาวิชาศิลปะ วฒันธรรม

ทางการบริหารงานวฒันธรรม

เดิมช่ือสาขาการบริหารกิจกรรม-

ด้านวฒันธรรม

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสหวิทยาการสงัคมศาสตร์

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สหวิทยาการ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสหวิทยาการ
2 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สหวิทยาการ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสหวิทยาการ

โครงการจัดตัง้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์ล าปาง

บณัฑิตวิทยาลัย

สถาบนัภาษา

ส านักบณัฑิตอาสาสมัคร

วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศกึษา

มธ. 34



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตอาสาสมคัร บณัฑิตอาสาสมคัร สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางบณัฑิตอาสามคัร

รับรองก่อนปี 2518/หลกัสตูร 1 ปี 

ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตอาสาสมคัร ไม่ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางบณัฑิตอาสาสมคัร

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี/ 

เดิมช่ือประกาศนียบตัรบณัฑิตอาสาสมคัร

โครงการศกึษาขัน้ประกาศนียบตัรบณัฑิตอาสาสมัคร

ส านักบณัฑิตอาสาสมัคร

มธ. 35


