22. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มีสาขาวิชาทั ้งหมด 10 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิตศิ าสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีดงั นี ้
1. ประกาศนียบัตรวิชาการบริ หารการปกครอง ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,760 บาท
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 6 วิชาเอก ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,760 บาท
3. ประกาศนียบัตรวิชาการบริ หารงานสื่อสารมวลชน 6 วิชาเอก ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,760 บาท
4. ประกาศนียบัตรวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า ได้ รับ อัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า
5,760 บาท
5. ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (การท่องเทีย่ ว การโรงแรม งานสานักงาน คอมพิวเตอร์ ช่าง การสาธารณสุข การเกษตร ครู ธุรกิจ
กฎหมาย) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,760 บาท
6. ประกาศนียบัตรวิชา หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ มัธยมศึกษาตอนต้ น และประกอบอาชีพมาแล้ วไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้ รับอัตราเงินเดือน
ไม่สงู กว่า 5,760 บาท
7. ประกาศนียบัตรภาษาจีนพื ้นฐานเพื่อการสื่อสาร วิชาชีพภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (10 วิชาชีพ) วิชาไทยคดีศกึ ษา วิชางานสารสนเทศ หรือประกาศนียบัตร
อื่น ๆ ซึ่งมีหลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า หรื อมัธยมศึกษาตอนต้ น ซึ่งมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้ รับอัตราเงินเดือน
ไม่สงู กว่า 5,760 บาท
8. ประกาศนียบัตรกฎหมายการทีด่ นิ และทรัพย์สนิ หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
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9. ประกาศนียบัตรกฎหมายการทีด่ นิ และทรัพย์สนิ หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 6,470 บาท
10. อนุปริ ญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,100 บาท
11. ปริ ญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
12.ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
13.ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
14.ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากผู้มีพื ้นความรู้ตา่ งกัน ได้ รับเงินเดือนดังนี ้
14.1 ผู้มีพื ้นความรู้ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้ น (ม.ศ.3) หรือเทียบเท่า ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,080 บาท
14.2 ผู้มีพื ้นความรู้ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) หรือเทียบเท่า ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,760 บาท
14.3 ผู้มีพื ้นความรู้สงู กว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) ได้ รับอัตราเงินเดือนสูงขึ ้นอีก 1 ขั ้น ตามคุณวุฒิเดิมหรือคุณวุฒิพื ้นฐานทีใ่ ช้ เป็ นคุณสมบัติ
ทีจ่ ะเข้ าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ทั ้งนี ้ต้ องให้ ก.พ. พิจารณาอนุมตั เิ ป็ นราย ๆ ไป
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ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรั บรอง
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ

1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

แขนงวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

4
5

ประกาศนียบัตรวิชาการบริหารการปกครอง
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการโรงแรม

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการเงินและการธนาคาร

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการงานก่อสร้ าง

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้ าง

-

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี
สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการบริหารการปกครอง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการโรงแรม
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการงานก่อสร้ าง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการงานก่อสร้ าง
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หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการทัว่ ไป)

11

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

12

สาขาวิชา/วิชาเอก
แขนงวิชาการจัดการทัว่ ไป

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัว่ ไป
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัว่ ไป

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

วิชาเอกการประกันภัยทัว่ ไป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการประกันภัยทัว่ ไป

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
กลุม่ วิชาเฉพาะการบริหารราชทัณฑ์

13

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

วิทยาการจัดการ

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางวิทยาการจัดการ

14

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

15

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

-

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

-
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เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
แขนงวิชาการจัดการทัว่ ไป

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 3 ปี และ
ต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรั บรอง
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

1

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

2
3

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

4

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หมายเหตุ
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
1

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาคหกรรมศาสตร์ ธุรกิจ
วิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร
แขนงวิชาคหกรรมศาสตร์ ธุรกิจ
วิชาเอกธุรกิจอาหาร
วิชาเอกโภชนาการชุมชน

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางการโรงแรมและภัตตาคาร
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางธุรกิจอาหาร ทางการอาหาร
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางโภชนวิทยา ทางโภชนาการชุมชน

2

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

3

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

4

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกการพัฒนาการเด็กและครอบครัว สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาการเด็กและครอบครัว

5

ปริญญาคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาครอบครัวและสังคม

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาครอบครัวและสังคม
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หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
วิชาเอกจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
วิชาเอกจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรั บรอง
สาขาวิชานิติศาสตร์

1

ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน

-

สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน

2

อนุปริญญานิติศาสตร์

-

สาขาวิชานิติศาสตร์

3

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชานิติศาสตร์

4

ประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายธุรกิจ

-

สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฎหมายธุรกิจ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์

วิชาเอกการโฆษณา

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการโฆษณา

2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์

วิชาเอกการวิทยุโทรทัศน์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการวิทยุโทรทัศน์
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หมายเหตุ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
เป็ นโครงการความร่วมมือ
ระหว่าง มสธ.กับกรมที่ดิน
หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์

วิชาเอกการประชาสัมพันธ์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการประชาสัมพันธ์

4

ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์

วิชาเอกการภาพยนตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการภาพยนตร์

5

ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์

วิชาเอกการวิทยุกระจายเสียง

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการวิทยุกระจายเสียง

6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์

วิชาเอกการหนังสือพิมพ์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการหนังสือพิมพ์

7

ประกาศนียบัตรวิชาการบริหารงานสื่อสารมวลชน

วิชาเอกการบริหารงานภาพยนตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการบริหารงานสื่อสารมวลชน
ทางการบริหารงานภาพยนตร์

8

ประกาศนียบัตรวิชาการบริหารงานสื่อสารมวลชน

วิชาเอกการบริหารงานประชาสัมพันธ์

9

ประกาศนียบัตรวิชาการบริหารงานสื่อสารมวลชน

วิชาเอกการบริหารงานโฆษณา

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการบริหารงานสื่อสารมวลชน
ทางการบริหารงานประชาสัมพันธ์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการบริหารงานสื่อสารมวลชน
ทางการบริหารงานโฆษณา
มสธ. 7

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
10

ประกาศนียบัตรวิชาการบริหารงานสื่อสารมวลชน

11

ประกาศนียบัตรวิชาการบริหารงานสื่อสารมวลชน

12

ประกาศนียบัตรวิชาการบริหารงานสื่อสารมวลชน

13

อนุปริญญานิเทศศาสตร์

14

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

15

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

17

ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

วิชาเอกการบริหารงานหนังสือพิมพ์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการบริหารงานสื่อสารมวลชน
ทางการบริหารงานหนังสือพิมพ์
วิชาเอกการบริหารงานวิทยุโทรทัศน์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการบริหารงานสื่อสารมวลชน
ทางการบริหารงานวิทยุโทรทัศน์
วิชาเอกการบริหารงานวิทยุกระจายเสียง สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการบริหารงานสื่อสารมวลชน
ทางการบริหารงานวิทยุกระจายเสียง
ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
แขนงวิชาเทคโนโลยีพณิชยกรรม
วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 3 ปี

แขนงวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ทางเทคโนโลยีการพิมพ์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

-

มสธ. 8

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรั บรอง
สาขาวิชารั ฐศาสตร์

1

ประกาศนียบัตรรัฐศาสตร์

-

2

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

3

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการปกครอง
ทางทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

4

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

การเมืองการปกครอง

5

ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

การเมืองการปกครอง

หมายเหตุ

สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตร 1 ปี ไม่กาหนดพื ้นความรู้
เป็ นหลักสูตรที่ไม่กาหนดอัตราเงินเดือน

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 3 ปี
แขนงวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 3 ปี
แขนงวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการเมืองการปกครอง
สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการเมืองการปกครอง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
1

ประกาศนียบัตรวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

-

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย/
เทียบเท่า

2

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

-

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

มสธ. 9

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
3

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

4

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

5

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

6

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

7

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

8
9

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

10
11

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์
วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์
วิชาเอกการคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข
การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข

แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์
วิชาเอกชันสูตรสาธารณสุข
ชันสูตรสาธารณสุข

สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางชันสูตรสาธารณสุข
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางชันสูตรสาธารณสุข
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์
วิชาเอกทันตสาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางทันตสาธารณสุขชุมชน

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

บริหารสาธารณสุข

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางบริหารสาธารณสุข

-

หมายเหตุ
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข

มสธ. 10

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
12

สาขาวิชา/วิชาเอก
แขนงวิชาการบริหารสาธารณสุขทัว่ ไป

14

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
(บริหารสาธารณสุข)
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
(บริหารสาธารณสุข)
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

15

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการสิ่งแวดล้ อมอุตสาหกรรม

16

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

บริหารสาธารณสุข

13

แขนงวิชาการบริหารโรงพยาบาล
บริหารโรงพยาบาล

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการบริหารสาธารณสุขทัว่ ไป
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการบริหารโรงพยาบาล
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางบริหารโรงพยาบาล
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการจัดการสิ่งแวดล้ อมอุตสาหกรรม
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางบริหารสาธารณสุข

สาขาวิชาศิลปศาสตร์
1
2

3

ประกาศนียบัตรภาษาจีนพื ้นฐาน
ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
เพือ่ การสื่อสาร
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะ ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
อาชีพ(การท่องเที่ยว)
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ(การโรงแรม)

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีนพื ้นฐานเพือ่ การสื่อสาร
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางการท่องเที่ยว
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ ทางการโรงแรม
มสธ. 11

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือมัธยมศึกษาตอนต้ น + ประสบการณ์ 5 ปี
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือมัธยมศึกษาตอนต้ น + ประสบการณ์ 5 ปี
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือมัธยมศึกษาตอนต้ น + ประสบการณ์ 5 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
4

สาขาวิชา/วิชาเอก

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ(งานสานักงาน)
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ(คอมพิวเตอร์ )
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ(ช่าง)

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

7

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ(การสาธารณสุข)

8

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือมัธยมศึกษาตอนต้ น + ประสบการณ์ 5 ปี
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือมัธยมศึกษาตอนต้ น + ประสบการณ์ 5 ปี
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือมัธยมศึกษาตอนต้ น + ประสบการณ์ 5 ปี

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือมัธยมศึกษาตอนต้ น + ประสบการณ์ 5 ปี

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ(การเกษตร)
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ(ครู)

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือมัธยมศึกษาตอนต้ น + ประสบการณ์ 5 ปี
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือมัธยมศึกษาตอนต้ น + ประสบการณ์ 5 ปี

10

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ(ธุรกิจ)

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือมัธยมศึกษาตอนต้ น + ประสบการณ์ 5 ปี

11

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ(กฎหมาย)

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือมัธยมศึกษาตอนต้ น + ประสบการณ์ 5 ปี

12

ประกาศนียบัตรวิชาไทยคดีศกึ ษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางไทยคดีศกึ ษา

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือมัธยมศึกษาตอนต้ น + ประสบการณ์ 5 ปี

5
6

9

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

-

มสธ. 12

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

13

ประกาศนียบัตรวิชางานสารนิเทศ

-

14

ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ

งานสารสนเทศทัว่ ไป

15

ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ

งานสารสนเทศสานักงาน

16

ประกาศนียบัตรวิชาประวัติศาสตร์

-

17

ประกาศนียบัตรวิชาวัฒนธรรมศึกษา

-

18

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาไทยคดีศกึ ษา

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางสารนิเทศ
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศ
ทางงานสารสนเทศทัว่ ไป

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
/มัธยมศึกษาตอนต้ น + ประสบการณ์ 5 ปี
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือมัธยมศึกษาตอนต้ น + ประสบการณ์ 5 ปี
เดิมชื่อประกาศนียบัตรวิชางานสารนิเทศ
กลุม่ งานสารนิเทศศาสตร์ ทวั่ ไป

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศ
ทางงานสารสนเทศสานักงาน

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือมัธยมศึกษาตอนต้ น + ประสบการณ์ 5 ปี
เดิมชื่อประกาศนียบัตรวิชางานสารนิเทศ
กลุม่ งานสารนิเทศสานักงาน

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์
สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางวัฒนธรรมศึกษา

หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือมัธยมศึกษาตอนต้ น + ประสบการณ์ 5 ปี
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือมัธยมศึกษาตอนต้ น + ประสบการณ์ 5 ปี

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางไทยคดีศกึ ษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มสธ. 13

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

19

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาประวัติศาสตร์

20

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาสารนิเทศศาสตร์

21

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสนเทศศาสตร์
วิชาเอกสารสนเทศทัว่ ไป

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางสารนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศทัว่ ไป

22

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสนเทศศาสตร์
วิชาเอกสารสนเทศสานักงาน

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศสานักงาน

23

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารนิเทศศาสตร์

24

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สารสนเทศศาสตร์

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางสารนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

หมายเหตุ
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
เดิมชื่อแขนงวิชาสารนิเทศศาสตร์
วิชาเอกสารนิเทศทัว่ ไป
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
เดิมชื่อแขนงวิชาสารนิเทศศาสตร์
วิชาเอกสารนิเทศสานักงาน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

2

ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทัว่ ไป

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

มสธ. 14

หลักสูตร 1 ปี (รับหลายพื ้นฐาน * )
หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

3

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การวัดและประเมินผลการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา

4

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การวัดและประเมินผลการศึกษา
วิชาเอกการประเมินการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
ทางการประเมินการศึกษา

5

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชามัธยมศึกษา
วิชาเอกภาษาไทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย

6

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

7

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

8

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

9

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชามัธยมศึกษา
วิชาเอกมัธยมศึกษาทัว่ ไป
แขนงวิชามัธยมศึกษา
วิชาเอกวิทยาศาสตร์
แขนงวิชามัธยมศึกษา
วิชาเอกคณิตศาสตร์
บริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางมัธยมศึกษาทัว่ ไป
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบริหารการศึกษา

10

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาประถมศึกษา
วิชาเอกประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา
มสธ. 15

หมายเหตุ
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
11

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

12

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

13

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

14

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

15
16
17
18
19

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
แขนงวิชาประถมศึกษา
วิชาเอกปฐมวัยศึกษา
แขนงวิชามัธยมศึกษา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
แขนงวิชามัธยมศึกษา
วิชาเอกสังคมศึกษา
หลักสูตรและการสอน
วิชาเอกคณิตศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
วิชาเอกปฐมวัยศึกษา
หลักสูตรและการสอน
วิชาเอกประถมศึกษา
หลักสูตรและการสอน
วิชาเอกภาษาไทย
หลักสูตรและการสอน
วิชาเอกวิทยาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
วิชาเอกสังคมศึกษา

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางปฐมวัยศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน
มสธ. 16

หมายเหตุ

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
ทางคณิตศาสตร์
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
ทางปฐมวัยศึกษา
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
ทางประถมศึกษา
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
ทางภาษาไทย
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
ทางวิทยาศาสตร์
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
ทางสังคมศึกษา

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

20

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบ

21

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การแนะแนว

22

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

23

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

24

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

25

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การแนะแนว

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการแนะแนว

26

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษานอกระบบ

27

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

แขนงวิชาบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการแนะแนว
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
ทางโสตทัศนศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน

มสธ. 17

หมายเหตุ
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
28

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
ทางโสตทัศนศึกษา

สาขาวิชาส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์
1

ประกาศนียบัตรส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

-

2

ปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
วิชาเอกการจัดการผลิตสัตว์

3

ปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการเกษตร
วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช

4

ปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต

5

ปริญญาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บณ
ั ฑิต

แขนงวิชาธุรกิจการเกษตร
วิชาเอกธุรกิจการเกษตร
แขนงวิชาสหกรณ์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

เดิมอยู่สานักวิชาการ (หลักสูตร 1 ปี )
เป็ นหลักสูตรที่ไม่กาหนดอัตราเงินเดือน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการเกษตร
ทางการจัดการผลิตสัตว์ ทางสัตวบาล
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการเกษตร
ทางการจัดการการผลิตพืช ทางพืชศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางธุรกิจการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางส่งเสริมการเกษตร ทางการสหกรณ์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มสธ. 18

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
6

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

ปริญญาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บณ
ั ฑิต
ปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

9

ปริญญาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บณ
ั ฑิต
ปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร
วิชาเอกส่งเสริมการป่ าไม้
ส่งเสริมการเกษตร
วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางส่งเสริมการเกษตร ทางส่งเสริมการป่ าไม้
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางส่งเสริมการเกษตร

10

ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต

ส่งเสริมการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางส่งเสริมการเกษตร

7

8

ส่งเสริมการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางส่งเสริมการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางส่งเสริมการเกษตร

มสธ. 19

หมายเหตุ

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
เดิมชื่อปริญญาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บณ
ั ฑิต
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
เดิมชื่อปริญญาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บณ
ั ฑิต
วิชาเอกส่งเสริมการป่ าไม้ และสิ่งแวดล้ อม

