19. มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มีคณะวิชาทั ้งหมด 16 คณะ คือ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะพลศึกษา คณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
สถาบันพัฒนาการท่องเทีย่ วเพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ สถาบันทักษิณคดีศกึ ษา และสถาบันสมทบ วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ
การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีดงั นี ้
1. ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือน ไม่สงู กว่า 5,760 บาท
2. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
3. ประกาศนียบัตรชั ้นสูง หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
5. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
6. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือน ไม่สงู กว่า 9,700 บาท
7. ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
8. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน ได้ รับอัตราเงินเดือน ดังนี ้
8.1. ผู้ทมี่ ีพื ้นความรู้ ระดับแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
และได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ ว ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
มศว. 1

8.2. ผู้ทมี่ ีพื ้นความรู้ ระดับแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
8.3. ผู้ทมี่ ีพื ้นความรู้ ระดับเภสัชศาสตรบัณฑิต ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
8.4. ผู้ทมี่ ีพื ้นความรู้ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ทัว่ ไป ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
9. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากแพทยศาสตรบัณฑิต
และผ่านการฝึ กอบรมทักษะมาแล้ ว 1 ปี ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 11,140 บาท
10. ปริญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริ ญญาโท ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 13,110 บาท

มศว. 2

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก
ผลการรั บรอง
คณะทันตแพทยศาสตร์

1

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

-

สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์
ทางผู้ช่วยทันตแพทย์

2

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

คณะเทคโนโลยี
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

3

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

4

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
มศว. 3

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก
คณะพลศึกษา

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สันทนาการ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การกีฬา

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

นันทนาการ

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การกีฬา

ผลการรั บรอง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางสันทนาการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางพลศึกษา ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางนันทนาการ ทางสันทนาการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางพลศึกษา ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา

มศว. 4

หมายเหตุ

(หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี )

(หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี )

เดิมชื่อสาขาวิชาสันทนาการ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

12

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

13

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

การจัดการนันทนาการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางการจัดการนันทนาการ ทางนันทนาการ
ทางสันทนาการ
วิทยาศาสตร์ การกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางพลศึกษา ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา
วิทยาศาสตร์ การกีฬา : การเป็ นผู้ฝึกกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางพลศึกษา ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา
สุขศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา
พลศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ทางพลศึกษา

คณะแพทยศาสตร์
1

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

-

2
3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กายภาพบาบัด
ตจวิทยา

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อณูชีววิทยา

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชากายภาพบาบัด
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางตจวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางอณูชีววิทยา
มศว. 5

หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก พ.บ.
(รับหลายพื ้นฐาน * )

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
1*

สาขาวิชา / วิชาเอก
ผลการรั บรอง
คณะเภสัชศาสตร์

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

-

หมายเหตุ

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์
1

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ศิลปศึกษา

2

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ดุริยางคศาสตร์

3

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ออกแบบทัศนศิลป์

4

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ทัศนศิลป์

5

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ศิลปะการแสดง

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา ทางศิลปกรรม
ทางศิลปศึกษา
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยศิลป์ ทางดุริยางคศาสตร์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปประยุกต์
ทางออกแบบทัศนศิลป์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางทัศนศิลป์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปการละคร ทางศิลปะการแสดง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
มศว. 6

เดิมชื่อศิลปศาสตรบัณฑิต
ปั จจุบนั อยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์
เดิมชื่อศิลปศาสตรบัณฑิต
ปั จจุบนั อยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์
เดิมชื่อศิลปศาสตรบัณฑิต
ปั จจุบนั อยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์
เดิมชื่อศิลปศาสตรบัณฑิต
ปั จจุบนั อยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดุริยางคศาสตร์

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ทัศนศิลป์

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ปรัชญาและศาสนา

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญี่ปนุ่

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยศิลป์ ทางดุริยางคศาสตร์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางทัศนศิลป์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญา ทางปรัชญาและศาสนา
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญี่ปนุ่
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรั่งเศส
มศว. 7

เดิมชื่อวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย
เดิมชื่อวิชาเอกภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเพือ่ อาชีพ

สาขาวิชาภาษา วรรรคดี
ทางภาษาไทย ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาเพือ่ อาชีพ
สาขาวิชาภาษา วรรรคดี
ทางภาษามลายู
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมัน
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวรรณคดี
ทางภาษาและวรรณคดีไทย
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวรรณคดี
ทางภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษามลายู

18

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเยอรมัน

19

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาและวรรณคดีไทย

20

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส

21

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาและวรรณคดีองั กฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวรรณคดี
ทางภาษาและวรรณคดีองั กฤษ

22

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
มศว. 8

หมายเหตุ

เดิมชื่อวิชาเอกภาษาและวรรณคดีเยอรมัน

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางวรรณกรรมสาหรับเด็ก
สาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปะ
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปประยุกต์
ทางออกแบบทัศนศิลป์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการการท่องเที่ยวเพือ่ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม

หมายเหตุ

23

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

24

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

วรรณกรรมสาหรับเด็ก

25

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปะ

26

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ออกแบบทัศนศิลป์

27

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการการท่องเที่ยวเพือ่ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม

28

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ปริญญาตรี
ทางการสอนภาษาไทยในฐานะ-ภาษาต่างประเทศ

29

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

อเมริกันศึกษา(วรรณคดีอเมริกัน)

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางอเมริกันศึกษา

มศว. 9

เดิมชื่อวิชาเอกภาษาและวรรณคดีองั กฤษ

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ปริญญาตรี

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก ปริญญาตรี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

30

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

31

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วาทวิทยา

32

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ศิลปศึกษา

33

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ภาษาศาสตร์ การศึกษา

34

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ทัศนศิลป์

35

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

มานุษยดุริยางควิทยา

36

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางวาทวิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศาสตร์ ทางศิลปศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาศาสตร์
ทางภาษาศาสตร์ การศึกษา
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางทัศนศิลป์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางคศิลป์ ทางมานุษยดุริยางควิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอน
ทางภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

มศว. 10

หมายเหตุ

การแก้ ไขความบกพร่องทางการพูด
(หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี )

เดิมชื่อศิลปศาตรมหาบัณฑิต
เดิมชื่อศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

37

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ทัศนศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์
ทางศิลปกรรม ทางทัศนศิลป์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ ทาง
ไทยคดีศกึ ษา

38

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ไทยคดีศกึ ษา เน้ นมนุษยศาสตร์

39

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ไทยคดีศกึ ษา เน้ นสังคมศาสตร์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์ ทางไทยคดีศกึ ษา

40

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์

41

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาไทย

42

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

43

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

44

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

มานุษยดุริยางควิทยา

45

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางคศิลป์ ทางมานุษยดุริยางควิทยา
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
มศว. 11

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก
ผลการรั บรอง
คณะวิทยาศาสตร์

1

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์

2

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีอตุ สาหกรรม

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีอตุ สาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

มศว. 12

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ประยุกต์ ทางฟิ สิกส์

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ)

สาขาวิชาวิทยาศาตร์ กายภาพ
ทางวัสดุศาสตร์
ทางอัญมณีและเครื่องประดับ

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วาริชศาสตร์

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางวาริชศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ ทางทะเล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการ

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโภชนวิทยา ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางสถิติ
มศว. 13

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

16

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์

17

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ชีววิทยา

18

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมี

19

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีชีวภาพ

20

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยา

21

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์

22

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

23

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต

คณิตศาสตร์ ศกึ ษา

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมีชีวภาพ ทางเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม ทางสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ ศกึ ษา

มศว. 14

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก
ผลการรั บรอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

6

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

7

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี ทางเคมี
มศว. 15

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา / วิชาเอก
วิศวกรรมเครื่องกล

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

คณะศิลปกรรมศาสตร์
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปะการแสดง

2

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ทัศนศิลป์

3

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ศิลปศึกษา

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะการแสดง ทางศิลปการละคร
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางทัศนศิลป์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์
1

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การแนะแนว

2

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การวัดผลการศึกษา

3

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การศึกษาผู้ใหญ่

4

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการแนะแนว
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดผลการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาผู้ใหญ่
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์
มศว. 16

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

5

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเคมี
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดุริยางคศิลป์
ทางดุริยางคศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา

6

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

เคมี

7

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ชีววิทยา

8

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ดุริยางคศาสตร์

9

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา

10

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ธุรกิจศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางธุรกิจศึกษา ทางบริหารธุรกิจ

11

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

บรรณารักษ์ ศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

12

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา

มศว. 17

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

13

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

พยาบาลศึกษา

14

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

พลศึกษา

15

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ฟิ สิกส์

16

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ภาษาไทย

17

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

18

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ภาษาเยอรมัน

19

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

20

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล
ทางพยาบาลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเยอรมัน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป

มศว. 18

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

21

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ กายภาพ-ชีวภาพ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ กายภาพ-ชีวภาพ

22

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ -เกษตร

23

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ ในการเกษตร
ทางวิทยาศาสตร์ -เกษตร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์

24

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ -เคมี

25

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ -ชีววิทยา

26

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ -ฟิ สิกส์

27

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ศิลปศึกษา

28

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร์-เคมี
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟิ สิกส์ ทางวิทยาศาสตร์-ฟิ สิกส์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศึกษา ทางศิลปกรรม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา
มศว. 19

หมายเหตุ
เดิมชื่อวิชาเอกวิทยาศาสตร์

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

29

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

สุขศึกษา

30

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลปศึกษา

31

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา

32

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ภาษาไทย

33

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งวิชาเฉพาะ

การศึกษาพิเศษ

34

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งวิชาเฉพาะ

การศึกษาพิเศษ (การสอนเด็กที่ม-ี
ความบกพร่องทางการได้ ยิน)

35

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งวิชาเฉพาะ

คณิตศาสตร์

36

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งวิชาเฉพาะ

ชีววิทยา

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์
ทางอุตสาหกรรมศิลปศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
ทางโสตทัศนศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิเศษ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิเศษ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา
มศว. 20

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

37

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งวิชาเฉพาะ

แนะแนวการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางแนะแนวการศึกษา

38

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งวิชาเฉพาะ

บรรณารักษ์ ศาสตร์

39

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งวิชาเฉพาะ

ภาษาไทย

40

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งวิชาเฉพาะ

ภาษาอังกฤษ

41

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งวิชาเฉพาะ

ภูมิศาสตร์

42

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งวิชาเฉพาะ

วัดผลการศึกษา

43

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งวิชาเฉพาะ

โสตทัศนศึกษา

44

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวัดผลการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางโสตทัศนศึกษา
ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

มศว. 21

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

45

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

46

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การมัธยมศึกษา

47

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การวัดผลการศึกษา

48

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การวิจยั และสถิติทางการศึกษา

49

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

50

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การศึกษาผู้ใหญ่

51

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การศึกษาพิเศษ

52

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การอุดมศึกษา

53

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการมัธยมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดผลการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวิจยั และสถิติทางการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาผู้ใหญ่
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิเศษ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการอุดมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์
มศว. 22

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

54

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

เคมี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเคมี

55

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

จิตวิทยาการทดลอง

56

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

จิตวิทยาการแนะแนว

57

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

จิตวิทยาการศึกษา

58

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

จิตวิทยาพัฒนาการ

59

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

จิตวิทยาสังคม

60

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ชีววิทยา

61

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาการทดลอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาการแนะแนว
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาพัฒนาการ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาสังคม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางโสตทัศนศึกษา

มศว. 23

หมายเหตุ

เดิมชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

62

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

เทคโนโลยีทางการศึกษา

63

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

แนะแนว

64

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

บรรณารักษ์ ศาสตร์

65

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ประถมศึกษา

66

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

67

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

พลศึกษา

68

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์

69

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ภาษาไทย

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
ทางโสตทัศนศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางแนะแนว
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประวัติศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย

มศว. 24

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

70

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ภาษาศาสตร์ การศึกษา

71

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

72

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

73

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ศกึ ษา

74

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ศิลปศึกษา

75

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

สุขศึกษา

76

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

อุตสาหกรรมศึกษา

77

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ไทยคดีศกึ ษา เน้ นมนุษยศาสตร์

78

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ไทยคดีศกึ ษา เน้ นสังคมศาสตร์

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาศาสตร์ ทางภาษาศาสตร์ การศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศึกษา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางไทยคดีศกึ ษา ทางมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางไทยคดีศกึ ษา ทางสังคมศาสตร์
มศว. 25

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

79

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การทดสอบและวัดผลการศึกษา

80

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริหารการศึกษา

81

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การวิจยั และพัฒนาหลักสูตร

82

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การศึกษาปฐมวัย

83

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การศึกษาผู้ใหญ่

84

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การศึกษาพิเศษ

85

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การอุดมศึกษา

86

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต

จิตวิทยาการให้ คาปรึกษา

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดผลการศึกษา
ทางการทดสอบและวัดผลการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิจยั สังคมศาสตร์
ทางการวิจยั และพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาผู้ใหญ่
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิเศษ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการอุดมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาการให้ คาปรึกษา
มศว. 26

หมายเหตุ

เดิมชื่อสาขาการพัฒนาหลักสูตร

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

87

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการศึกษา

88

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต

พัฒนศึกษาศาสตร์

89

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ ศกึ ษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพัฒนศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา

หมายเหตุ

คณะสังคมศาสตร์
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การเงินและการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

เดิมชื่อศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
วิชาเอกบริหารธุรกิจ-การตลาด

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี
มศว. 27

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

7

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา / วิชาเอก
บัญชี

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

-

สาขาวิชารัฐศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการจัดการ- สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ภาคบริการ
ทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการจัดการภาคบริการ
การพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน ทางสังคมวิทยา
การพัฒนาชุมชนเมือง
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางการพัฒนาชุมชนเมือง
บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
วิชาเอกบริหารธุรกิจ-การตลาด
ทางการตลาด ทางบริหารธุรกิจ-การตลาด

หมายเหตุ
เดิมชื่อศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาบริหารธุรกิจ
วิชาเอกบริหารธุรกิจ-การบัญชี
เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์

ภูมิศาสตร์

มศว. 28

เปลี่ยนชื่อเป็ นบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการตลาด

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บริหารธุรกิจ
วิชาเอกบริหารธุรกิจ-การบัญชี
ประวัติศาสตร์

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์

18

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์

19

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

20

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

21

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจศึกษา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางธุรกิจศึกษา
มศว. 29

หมายเหตุ
เปลี่ยนชื่อเป็ นบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการบัญชี

เปลี่ยนชื่อเป็ นเศรษฐศาสตรบัณฑิต
เดิมชื่อศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

22

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการ

23

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การตลาด

24

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

25

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

26

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาไทย

27

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

28

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพือ่ การสื่อสาร

29

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ การศึกษา

-

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหาร ทางการจัดการ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร ทางบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจเพือ่ การสื่อสาร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ การศึกษา

มศว. 30

เปลี่ยนชื่อเป็ นปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ไม่ระบุสาขา

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
30

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา / วิชาเอก
-

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์

สถาบันพัฒนาการท่ องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์ ส่ ิงแวดล้ อม
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเพือ่ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเพือ่ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(พฤติกรรมศาสตร์ )

การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
(พฤติกรรมศาสตร์ )

การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
ทางวิจยั สังคมศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
ทางวิจยั สังคมศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
ทางวิจยั สังคมศาสตร์

มศว. 31

หมายเหตุ
เดิมชื่อปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การศึกษา

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
4

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา / วิชาเอก
การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
ทางวิจยั สังคมศาสตร์

สถาบันทักษิณคดีศึกษา
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ไทยคดีศกึ ษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางไทยคดีศกึ ษา

สถาบันสมทบ วิทยาลัยพยาบาลกรุ งเทพ
1

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

พยาบาลศึกษา

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

มศว. 32

เดิมชี่อสาขาวิชาครูพยาบาล

