
และสถาบันสมทบ 

              4.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท  

              5.  ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา  6  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,190  บาท  

              6.  ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา  6  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,190  บาท  

              7.  ปริญญาเอก  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป ตอจากปริญญาโท ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.5  ขั้น 10,600  บาท

              2.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  5  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,040  บาท

              3.  ประกาศนียบัตรชั้นสูง  หลักสูตรไมนอยกวา  1  ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,040  บาท

              การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   มีดังนี้

              1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท

10.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
              มีคณะวิชาทั้งหมด  11  คณะ และ  2  สถาบัน  คือ  คณะทันตแพทยศาสตร  คณะเทคโนโลยี  คณะพลศึกษา  คณะแพทยศาสตร  คณะเภสัชศาสตร   

คณะมนุษยศาสตร คณะวิทยาศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะศิลปกรรมศาสตร  คณะศึกษาศาสตร  คณะสังคมศาสตร  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร   
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

  1 * ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต - ทันตแพทยศาสตร
  2 * ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต - ทันตแพทยศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตรการอาหาร, 

เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
3 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
4 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส,
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา พลศึกษา
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา พลศึกษา (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
3 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต พลศึกษา พลศึกษา
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สุขศึกษา สุขศึกษา
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สุขศึกษา สุขศึกษา (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สันทนาการ สันทนาการ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬา พลศึกษา, วิทยาศาสตรการกีฬา

คณะทันตแพทยศาสตร

คณะเทคโนโลยี

คณะพลศึกษา
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

  1 * ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต - แพทยศาสตร
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบําบัด กายภาพบําบัด

  1 * ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต - เภสัชศาสตร

1 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ศิลปศึกษา การศึกษา, ศิลปกรรม, ศิลปศึกษา
2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตร ดุริยศิลป, ดุริยางคศาสตร เดิมชื่อศิลปศาสตรบัณฑิต

ปจจุบันอยูคณะศิลปกรรมศาสตร
3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบทัศนศิลป ศิลปกรรม, ศิลปประยุกต, 

ออกแบบทัศนศิลป
เดิมชื่อศิลปศาสตรบัณฑิต
ปจจุบันอยูคณะศิลปกรรมศาสตร

4 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทัศนศิลป ศิลปกรรม, ทัศนศิลป เดิมชื่อศิลปศาสตรบัณฑิต
ปจจุบันอยูคณะศิลปกรรมศาสตร

5 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปะการแสดง ศิลปการละคร, ศิลปการแสดง เดิมชื่อศิลปศาสตรบัณฑิต
ปจจุบันอยูคณะศิลปกรรมศาสตร

6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 
ประวัติศาสตร

7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุน อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 
ภาษาญี่ปุน

คณะแพทยศาสตร

คณะเภสัชศาสตร

คณะมนุษยศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
8 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, 

มนุษยศาสตร, ภาษาและวรรณคดี, 
ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส

9 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปะ ศิลปกรรม, ศิลปะ
10 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวรรณคดีไทย อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, 

มนุษยศาสตร, ภาษาและวรรณคดี,
ภาษาและวรรณคดีไทย

11 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร,
ภาษาจีน

12 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาและวรรณคดี,
ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

13 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตร ดุริยศิลป, ดุริยางคศาสตร
14 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ทัศนศิลป ศิลปกรรม, ทัศนศิลป
15 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษามลายู อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

ภาษามลายู
16 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ออกแบบทัศนศิลป ศิลปกรรม, ศิลปประยุกต, ออกแบบทัศนศิลป
17 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต วรรณกรรมสําหรับเด็ก มนุษยศาสตร, วรรณกรรมสําหรับเด็ก
18 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ปรัชญาและศาสนา ปรัชญา, มนุษยศาสตร, ปรัชญาและศาสนา
19 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเพื่ออาชีพ อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร,

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาเพื่ออาชีพ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
20 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร,

ภาษาฝรั่งเศส
เดิมชื่อวิชาเอกภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส

21 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเยอรมัน อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร,
ภาษาเยอรมัน

เดิมชื่อวิชาเอกภาษาและวรรณคดีเยอรมัน

22 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร,
ภาษาอังกฤษ

เดิมชื่อวิชาเอกภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

23 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร,
ภาษาไทย

เดิมชื่อวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย

  24 * ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ-
ภาษาตางประเทศ

การศึกษา, การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ-
ภาษาตางประเทศ

  25 * ประกาศนียบัตรบัณฑิต วาทวิทยา วาทวิทยา การแกไขความบกพรองทางการพูด      
(หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี)

26 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ศิลปศึกษา การศึกษา, ศิลปศาสตร, ศิลปศึกษา
27 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ภาษาศาสตรการศึกษา การศึกษา, มนุษยศาสตร, ภาษาศาสตร, 

ภาษาศาสตรการศึกษา
28 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ทัศนศิลป ศิลปกรรม, ทัศนศิลป เดิมชื่อศิลปศาตรมหาบัณฑิต
29 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มานุษยดุริยางควิทยา ดุริยางคศิลป, มานุษยดุริยางควิทยา เดิมชื่อศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
30 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร,

ภาษาไทย
31 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

ภาษาอังกฤษ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
32 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ทัศนศิลป ศิลปกรรม, ทัศนศิลป
33 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มานุษยดุริยางควิทยา ดุริยางคศิลป, มานุษยดุริยางควิทยา
34 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ไทยคดีศึกษา   เนนมนุษยศาสตร มนุษยศาสตร
35 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
36 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ไทยคดีศึกษา   เนนสังคมศาสตร สังคมศาสตร
37 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ-

ภาษาตางประเทศ
การศึกษา, การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ-
ภาษาตางประเทศ

1 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต คณิตศาสตร การศึกษา, คณิตศาสตร
2 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร การศึกษา, คณิตศาสตร
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร คหกรรมศาสตร
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตรการอาหาร, โภชนวิทยา,

วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ คณิตศาสตร, สถิติ
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วาริชศาสตร วาริชศาสตร, วิทยาศาสตรทางทะเล
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา
11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี เคมี

คณะวิทยาศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร
13 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกสประยุกต ฟสิกส, ฟสิกสประยุกต
14 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม เคมี, เคมีอุตสาหกรรม
15 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วัสดุศาสตร (อัญมณีและเครื่องประดับ) วัสดุศาสตร
16 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ฟสิกส การศึกษา, ฟสิกส
17 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ชีววิทยา การศึกษา, ชีววิทยา
18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีชีวภาพ เคมีชีวภาพ
19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส
20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
21 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา การศึกษา, คณิตศาสตรศึกษา

1 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
2 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปะการแสดง ศิลปะการแสดง, ศิลปการละคร

1 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต คหกรรมศาสตร การศึกษา, คหกรรมศาสตร
2 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ภาษาไทย การศึกษา, มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร, 

ศิลปศาสตร, ภาษาไทย,

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะศิลปกรรมศาสตร

คณะศึกษาศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต การศึกษาผูใหญ การศึกษา, การศึกษาผูใหญ
4 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต การวัดผลการศึกษา การศึกษา, การวัดผลการศึกษา
5 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา การศึกษา, โสตทัศนศึกษา
6 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต การแนะแนว การศึกษา, การแนะแนว
7 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส การศึกษา, มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร, 

ศิลปศาสตร, ภาษาฝรั่งเศส,
8 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต บรรณารักษศาสตร การศึกษา, บรรณารักษศาสตร
9 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ภาษาเยอรมัน การศึกษา, มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร, 

ศิลปศาสตร, ภาษาเยอรมัน,
10 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร การศึกษา, คณิตศาสตร,

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
11 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ชีววิทยา การศึกษา, ชีววิทยา
12 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร การศึกษา, วิทยาศาสตรทั่วไป
13 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ฟสิกส การศึกษา, ฟสิกส
14 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต คณิตศาสตร การศึกษา, คณิตศาสตร
15 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ประถมศึกษา การศึกษา, ประถมศึกษา
16 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต พยาบาลศึกษา การศึกษา, การพยาบาล
17 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลปศึกษา การศึกษา, อุตสาหกรรมศิลป
18 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตรกายภาพ-ชีวภาพ การศึกษา, วิทยาศาสตรกายภาพ-ชีวภาพ เดิมชื่อวิชาเอกวิทยาศาสตร
19 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-ฟสิกส การศึกษา, ฟสิกส,
20 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-เกษตร การศึกษา, วิทยาศาสตรที่ใชในการเกษตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
21 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-ชีววิทยา การศึกษา, ชีววิทยา,
22 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ การศึกษา, มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร, 

ศิลปศาสตร, ภาษาอังกฤษ,
23 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต เคมี การศึกษา, เคมี
24 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต พลศึกษา การศึกษา, พลศึกษา
25 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต สุขศึกษา การศึกษา, สุขศึกษา
26 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ธุรกิจศึกษา การศึกษา, ธุรกิจศึกษา, บริหารธุรกิจ,

พาณิชยศาสตร
27 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต สังคมศึกษา การศึกษา, สังคมศึกษา
28 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ดุริยางคศาสตร การศึกษา, ดุริยางคศิลป
29 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ศิลปศึกษา การศึกษา, ศิลปศึกษา, ศิลปกรรม
30 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-เคมี การศึกษา, เคมี,

  31 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาเฉพาะ ภาษาไทย การศึกษา, ภาษาไทย
  32 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาเฉพาะ การศึกษาพิเศษ (การสอนเด็กที่มีความ-

บกพรองทางการไดยิน)
การศึกษา, การศึกษาพิเศษ

  33 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาเฉพาะ โสตทัศนศึกษา การศึกษา, โสตทัศนศึกษา
  34 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาเฉพาะ วัดผลการศึกษา การศึกษา, วัดผลการศึกษา
  35 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาเฉพาะ บรรณารักษศาสตร การศึกษา, บรรณารักษศาสตร
  36 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาเฉพาะ ภูมิศาสตร การศึกษา, ภูมิศาสตร
  37 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาเฉพาะ ชีววิทยา การศึกษา, ชีววิทยา
  38 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาเฉพาะ ภาษาอังกฤษ การศึกษา, ภาษาอังกฤษ

 มศว. - 9 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
  39 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาเฉพาะ แนะแนวการศึกษา การศึกษา, แนะแนวการศึกษา
  40 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาเฉพาะ คณิตศาสตร การศึกษา, คณิตศาสตร
  41 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาเฉพาะ การศึกษาพิเศษ การศึกษา, การศึกษาพิเศษ

42 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ฟสิกส การศึกษา, ฟสิกส
43 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ชีววิทยา การศึกษา, ชีววิทยา
44 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การศึกษาพิเศษ การศึกษา, การศึกษาพิเศษ
45 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สุขศึกษา การศึกษา, สุขศึกษา
46 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ภาษาศาสตรการศึกษา การศึกษา, มนุษยศาสตร, ภาษาศาสตร,

ภาษาศาสตรการศึกษา
47 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา การศึกษา, วิทยาศาสตรศึกษา
48 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ การศึกษา, มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร,

ศิลปศาสตร, ภาษาอังกฤษ
49 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา การศึกษา, การบริหาร, การบริหารการศึกษา,
50 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ภาษาไทย การศึกษา, มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร,

ศิลปศาสตร, ภาษาไทย
51 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาการทดลอง การศึกษา, จิตวิทยาการทดลอง
52 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษา การศึกษา, จิตวิทยา, จิตวิทยาการศึกษา
53 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาสังคม การศึกษา, จิตวิทยาสังคม
54 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาพัฒนาการ การศึกษา, จิตวิทยาพัฒนาการ
55 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต บรรณารักษศาสตร การศึกษา, บรรณารักษศาสตร
56 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษา, เทคโนโลยีทางการศึกษา
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
57 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต เคมี การศึกษา, เคมี
58 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต แนะแนว การศึกษา, แนะแนว
59 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การศึกษาผูใหญ การศึกษา, การศึกษาผูใหญ
60 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การอุดมศึกษา การศึกษา, การอุดมศึกษา
61 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การมัธยมศึกษา การศึกษา, การมัธยมศึกษา
62 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ประถมศึกษา การศึกษา, ประถมศึกษา
63 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ภูมิศาสตร การศึกษา, ภูมิศาสตร
64 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ประวัติศาสตร การศึกษา, ประวัติศาสตร
65 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต พลศึกษา การศึกษา, พลศึกษา
66 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต คณิตศาสตร การศึกษา, คณิตศาสตร
67 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การวัดผลการศึกษา การศึกษา, การวัดผลการศึกษา
68 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ศิลปศึกษา การศึกษา, ศิลปศึกษา
69 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การศึกษาพิเศษ การศึกษา, การศึกษาพิเศษ
70 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาการแนะแนว การศึกษา, จิตวิทยาการแนะแนว
71 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ไทยคดีศึกษา เนนมนุษยศาสตร มนุษยศาสตร
72 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ไทยคดีศึกษา เนนสังคมศาสตร สังคมศาสตร
73 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา วิทยาศาสตรศึกษา
74 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต การอุดมศึกษา การศึกษา, การอุดมศึกษา
75 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต พัฒนศึกษาศาสตร การศึกษา, พัฒนศึกษาศาสตร
76 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา การศึกษา, การบริหารการศึกษา
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
77 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา การศึกษา, เทคโนโลยีการศึกษา

78 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต อุตสาหกรรมศึกษา การศึกษา, อุตสาหกรรมศึกษา
79 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร การศึกษา, วิจัยสังคมศาสตร,

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
เดิมชื่อสาขาการพัฒนาหลักสูตร

80 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต การทดสอบและวัดผลการศึกษา การศึกษา, การวัดผลการศึกษา,
การทดสอบและวัดผลการศึกษา

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี เดิมชื่อศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาบริหารธุรกิจ 
วิชาเอกบริหารธุรกิจ-การบัญชี

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด เดิมชื่อศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาบริหารธุรกิจ 
วิชาเอกบริหารธุรกิจ-การตลาด

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร
4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร เปลี่ยนชื่อเปนเศรษฐศาสตรบัณฑิต
5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร
6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร
7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชน, สังคมวิทยา
8 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจ 

วิชาเอกบริหารธุรกิจ-การบัญชี
บริหารธุรกิจ, การบัญชี เปลี่ยนชื่อเปนบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการบัญชี
9 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจ 

วิชาเอกบริหารธุรกิจ-การตลาด
บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด เปลี่ยนชื่อเปนบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการตลาด

คณะสังคมศาสตร
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10 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชนเมือง สังคมศาสตร, การพัฒนาชุมชนเมือง
11 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต - เศรษฐศาสตร เดิมชื่อศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
12 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร
13 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ธุรกิจศึกษา การศึกษา, ธุรกิจศึกษา
14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภูมิศาสตร ภูมิศาสตร
15 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ประวัติศาสตร มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(พฤติกรรมศาสตร)

การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต,
วิจัยสังคมศาสตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต,
วิจัยสังคมศาสตร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(พฤติกรรมศาสตร)

การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต,
วิจัยสังคมศาสตร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต,
วิจัยสังคมศาสตร

1 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต พยาบาลศึกษา การพยาบาล เดิมชี่อสาขาวิชาครูพยาบาล

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ไทยคดีศึกษา มนุษยศาสตร, ไทยคดีศึกษา

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร

สถาบันสมทบ วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา

 มศว. - 13 
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1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต - การพยาบาล
คณะพยาบาล
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