
คณะสถาปตยกรรมศาสตร    คณะสหเวชศาสตร    คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา    คณะสังคมสงเคราะหศาสตร    สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

                     5. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก  หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ 
                          ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  10,250  บาท

                          ไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  8,360  บาท

                     1. อนุปริญญา หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  6,820  บาท
                     2. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดบั  ท.3  ขั้น  7,630  บาท
                     3. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  8,360  บาท

                     6. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,320  บาท
                     7. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี(5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  10,250  บาท

8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
                     มีคณะวิชาทั้งหมด  21  คณะ คือ  คณะทันตแพทยศาสตร  คณะนิติศาสตร  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  คณะพยาบาลศาสตร  คณะแพทยศาสต
คณะรัฐศาสตร    คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    คณะวิศวกรรมศาสตร    คณะศิลปศาสตร    คณะเศรษฐศาสตร 

สถาบันภาษา   สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร   วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา   โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง   และบัณฑิตวิทยาลัย
                     การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีดังนี้

                     4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตร หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือน

มธ.- 1



                           8.4  ผูมีพื้นความรู พ.บ. + ใบอนุญาตฯ , ท.บ. (หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  10,710  บาท 

                      8. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้ 

                           8.3  ผูมีพื้นความรู พ.บ.,  ท.บ.,  สพ.บ.(หลักสูตรเดิม)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  10,250  บาท 

                           8.1  ผูมีพื้นความรู วท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,320  บาท 
                           8.2  ผูมีพื้นความรู ภ.บ. (หลักสูตร 5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,790  บาท 

                      9. ปริญญาเอก หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโท ไดรับอัตราเงินเดอืนไมสูงกวาอันดับ  ท.5  ขั้น  12,600  บาท
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก ทันตแพทยศาสตร
2 ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก ทันตแพทยศาสตร หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก กฎหมาย
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฏหมาย- ไมระบุสาขาวิชาเอก กฎหมาย, กฎหมายมหาชน
3 ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก กฎหมาย

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การเงิน เดิมชื่อสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารการขนสงระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ, 

การบริหารการขนสงระหวางประเทศ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษยและองคการ บริหารธุรกิจ,

การบริหารทรัพยากรมนุษยและองคการ
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจอสังหาริมทรัพย บริหารธุรกิจ, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารอุตสาหการและปฏิบัติการ บริหารธุรกิจ, 

บริหารอุตสาหการและปฏิบัติการ
เดิมชื่อสาขาวิชาบริหารอุตสาหการ

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ บริหารธุรกิจ,
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

คณะทันตแพทยศาสตร

คณะนิติศาสตร

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
8 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก การบัญชี
9 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก บริหารธุรกิจ รับรองตั้งแตปการศึกษา 2542 - 2545
10 ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต วิชาชีพการบัญชี การบัญชี หลักสูตรนานาชาติ
11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การเงิน บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การเงิน หลักสูตรนานาชาติ
12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
13 ปริญญาการตลาดดุษฎีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก การพยาบาล

1 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก แพทยศาสตร
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-

วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
เวชปฏิบัติทั่วไป/ครอบครัว แพทยศาสตร, 

เวชปฏิบัติทั่วไป/ครอบครัว
3 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-

วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
เวชศาสตรครอบครัว แพทยศาสตร, เวชศาสตรครอบครัว

1 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก รัฐศาสตร
2 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต ความสัมพันธระหวางประเทศ รัฐศาสตร, ความสัมพันธระหวางประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
3 ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก รัฐศาสตร

1 ปริญญาวารสารศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก นิเทศศาสตร, วารสารศาสตร

คณะพยาบาลศาสตร

คณะแพทยศาสตร

คณะรัฐศาสตร

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาวารสารศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร, วารสารศาสตร,

สื่อสารมวลชน, การบริหารสื่อสารมวลชน
3 ปริญญาวารสารศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารภาครัฐและเอกชน นิเทศศาสตร, วารสารศาสตร,

สื่อสารมวลชน, การสื่อสารภาครัฐและเอกชน
4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน

1 อนุปริญญา เคมี เคมี
2 อนุปริญญา เทคโนโลยีชนบท เทคโนโลยีชนบท
3 อนุปริญญา ฟสิกส ฟสิกส
4 อนุปริญญา วัสดุศาสตร วัสดุศาสตร
5 อนุปริญญา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร, การอาหาร,

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
6 อนุปริญญา วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
7 อนุปริญญา วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรสุขภาพ
8 อนุปริญญา ศาสตรคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, ศาสตรคอมพิวเตอร
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร
10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตรประยุกต คณิตศาสตร, คณิตศาสตรประยุกต
11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี เคมี
12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตร การเกษตร, เทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
13 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชนบท เทคโนโลยีชนบท
14 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ
15 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส
16 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกสอิเล็กทรอนิกส ฟสิกส, ฟสิกสอิเล็กทรอนิกส
17 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วัสดุศาสตร วัสดุศาสตร
18 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร, การอาหาร,

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
19 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ
20 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
21 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสุขภาพ สาธารณสุขศาสตร, วิทยาศาสตรสุขภาพ
22 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ศาสตรคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, ศาสตรคอมพิวเตอร
23 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ สถิติ
24 ประกาศนียบัตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ
25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารเทคโนโลยี การบริหารเทคโนโลยี
26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารโทรคมนาคม การบริหารโทรคมนาคม
27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร
28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท พัฒนาสังคม, พัฒนาชุมชน,

เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท
29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร
2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี หลักสูตรสองสถาบัน
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรสองสถาบัน
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรภาษาอังกฤษ
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรสองสถาบัน
8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา หลักสูตรภาษาอังกฤษ
10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา หลักสูตรสองสถาบัน
11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา
12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรสองสถาบัน
13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี
15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา
17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร

มธ.- 7



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
18 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

1 อนุปริญญา การละคร การละคร
2 อนุปริญญา คณิตศาสตร คณิตศาสตร
3 อนุปริญญา บรรณารักษและสารนิเทศศาสตร บรรณารักษศาสตร,

บรรณารักษและสารนิเทศศาสตร
4 อนุปริญญา ภาษาจีน มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,

อักษรศาสตร, ภาษาจีน
5 อนุปริญญา ภาษาไทย มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,

อักษรศาสตร, ภาษาไทย
6 อนุปริญญา ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,

อักษรศาสตร, ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
7 อนุปริญญา ภาษาศาสตร มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,

อักษรศาสตร, ภาษาศาสตร
8 อนุปริญญา ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,

อักษรศาสตร, ภาษาอังกฤษ
9 อนุปริญญา ภูมิศาสตร มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร
10 อนุปริญญา ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ ศิลปกรรม, การออกแบบ,

ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ

คณะศิลปศาสตร

มธ.- 8



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
11 อนุปริญญา เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา มนุษยศาสตร,

เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา
12 อนุปริญญาศิลปกรรมศาสตร ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ ศิลปกรรม, การออกแบบ,

ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ
13 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การละคอน มนุษยศาสตร, ศิลปกรรม, การละคอน
14 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ ศิลปกรรม, การออกแบบ,

ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ
15 ปริญญาศิลปบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,

อักษรศาสตร, ภาษาฝรั่งเศส
(หลักสูตร 4 ป)

16 ปริญญาศิลปบัณฑิต ภาษารัสเซีย มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
อักษรศาสตร, ภาษารัสเซีย

(หลักสูตร 4 ป)

17 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา มนุษยศาสตร, จิตวิทยา
18 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร บรรณารักษศาสตร,

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
19 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร
20 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มนุษยศาสตร, ปรัชญา
21 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,

อักษรศาสตร, ภาษาจีน
22 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ ภาษาญี่ปุน มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,

อักษรศาสตร, ภาษาญี่ปุน

มธ.- 9



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
23 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,

อักษรศาสตร, ภาษาไทย
24 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเยอรมัน มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,

อักษรศาสตร, ภาษาเยอรมัน
25 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,

อักษรศาสตร, ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
26 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาศาสตร มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,

อักษรศาสตร, ภาษาศาสตร
27 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,

อักษรศาสตร, ภาษาอังกฤษ
28 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร
29 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต อังกฤษ-อเมริกันศึกษา มนุษยศาสตร,

อังกฤษ-อเมริกันศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ

30 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา มนุษยศาสตร,
เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา

31 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารกิจกรรมดานวัฒนธรรม มนุษยศาสตร, 
การบริหารกิจกรรมดานวัฒนธรรม

32 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย มนุษยศาสตร,
การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย

มธ.- 10



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
33 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษเปน-

ภาษาตางประเทศ
การศึกษา, มนุษยศาสตร,
การสอนภาษาอังกฤษเปน-
ภาษาตางประเทศ

34 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ จิตวิทยา,
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

35 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ญี่ปุนศึกษา มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
ญี่ปุนศึกษา

36 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
อักษรศาสตร, ภาษาไทย

37 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
อักษรศาสตร, ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

38 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตรเพื่อการสื่อสาร มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
อักษรศาสตร, 
ภาษาศาสตรเพื่อการสื่อสาร

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(ภาษาศาสตร) สาขาวิชาภาษาศาสตร-
ภาษาไทย

39 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

40 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สตรีศึกษา มนุษยศาสตร, สตรีศึกษา

1 อนุปริญญา เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก เศรษฐศาสตร

3 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรธุรกิจ เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรธุรกิจ

คณะเศรษฐศาสตร

มธ.- 11



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
4 ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก เศรษฐศาสตร หลักสูตรภาษาอังกฤษ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรม สถาปตยกรรมศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบําบัด กายภาพบําบัด
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย

    3 *  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเวชศาสตร ชีวเวชศาสตร หลักสูตรนานาชาติ  (รับหลายพื้นฐาน * )
4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเวชศาสตร ชีวเวชศาสตร หลักสูตรนานาชาติ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตการวิจัยทาง ไมระบุสาขาวิชาเอก การวิจัยสังคมศาสตร, การวิจัยทางสังคม

2 ปริญญาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ-
มหาบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก สังคมสงเคราะหศาสตร,
พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ

3 ปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา-
บัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก สังคมวิทยา, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

4 ปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา-
มหาบัณฑิต

มานุษยวิทยา สังคมวิทยา, มานุษยวิทยา

5 ปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตรมหา-
บัณฑิต

การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะหศาสตร,
การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม

1 ปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สังคมสงเคราะหศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

คณะสหเวชศาสตร

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร,

มธ.- 12



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก พัฒนาสังคม, พัฒนาชุมชน
3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารงานยุติธรรม งานยุติธรรม, การบริหารงานยุติธรรม
4 ปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตรดุษฎี-

บัณฑิต
การบริหารสังคม สังคมสงเคราะหศาสตร, การบริหารสังคม

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรนานาชาติ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนานาชาติ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม หลักสูตรนานาชาติ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรหรือเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรหรือเทคโนโลยี
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา หลักสูตรนานาชาติ
8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมระบบสิ่งกอสราง วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมระบบสิ่งกอสราง หลักสูตรนานาชาติ
9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรนานาชาติ
10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร,

วิศวกรรมอุตสาหการ
(รับรองเฉพาะรุนปการศึกษา 2540 และ 
2541 เทานั้น)

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ
12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา หลักสูตรนานาชาติ
13 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรหรือเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรหรือเทคโนโลยี หลักสูตรนานาชาติ

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรทางการสอนภาษา-
อังกฤษ

ไมระบุสาขาวิชาเอก การสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ชนบทศึกษาและการพัฒนา พัฒนาชุมชน,
ชนบทศึกษาและการพัฒนา

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารงานวัฒนธรรม การบริหารงานวัฒนธรรม เดิมชื่อสาขาการบริหารกิจกรรม-
ดานวัฒนธรรม

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สหวิทยาการสังคมสงเคราะห มนุษยศาสตร, 
สหวิทยาการสังคมสงเคราะห

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สหวิทยาการ สหวิทยาการ
2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สหวิทยาการ สหวิทยาการ

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง

บัณฑิตวิทยาลัย

สถาบันภาษา

สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร

วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา
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