
   สถาบนัพฒันาการทอ่งเทีย่วเพ่ืออนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม สถาบนัวจิยัพฤตกิรรมศาสตร์ สถาบนัทกัษิณคดศีกึษา และสถาบนัสมทบ วทิยาลยัพยาบาลกรุงเทพ

                             5.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  9,700  บาท  

                             6.  ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  6  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืน ไม่สงูกวา่ 9,700  บาท

                             7.  ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  6  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  9,700  บาท  

                                  8.1. ผู้ทีมี่พืน้ความรู้ระดบัแพทยศาสตรบณัฑิต ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต และสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต 
                                          และได้รับใบอนญุาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมแล้ว  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  11,140  บาท  

                             3.  ประกาศนียบตัรชัน้สงู  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1  ปี ตอ่จากปริญญาตรี  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  7,940  บาท

                             4.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1  ปี ตอ่จากปริญญาตรี  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  8,700  บาท

                             8.  ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต   หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากผู้ มีพืน้ความรู้ตา่งกนั  ได้รับอตัราเงินเดอืน ดงันี ้

19.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                             มีคณะวชิาทัง้หมด  16  คณะ คอื   คณะทนัตแพทยศาสตร์   คณะพยาบาลศาสตร์  คณะเทคโนโลยี  คณะพลศกึษา   คณะแพทยศาสตร์   

   คณะเภสชัศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์   คณะวศิวกรรมศาสตร์  คณะศลิปกรรมศาสตร์  คณะศกึษาศาสตร์  คณะสงัคมศาสตร์     

                             การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ   มีดงันี ้

                             1.  ประกาศนียบตัรผู้ช่วยทนัตแพทย์  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืน  ไม่สงูกวา่  5,760  บาท

                             2.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  7,940  บาท

มศว. 1



                                  8.2. ผู้ทีมี่พืน้ความรู้ระดบัแพทยศาสตรบณัฑิต  ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต และสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต 

                             9.  ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาตจวทิยา  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2  ปี ตอ่จากแพทยศาสตรบณัฑิต
                                   และผา่นการฝึกอบรมทกัษะมาแล้ว 1 ปี  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  11,140  บาท
                           10.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี ตอ่จากปริญญาโท ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 13,110  บาท

                                           ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,660  บาท 
                                  8.3. ผู้ทีมี่พืน้ความรู้ระดบัเภสชัศาสตรบณัฑิต  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,190  บาท  
                                  8.4. ผู้ทีมี่พืน้ความรู้ระดบัปริญญาตรีหลกัสตูร 4 ปีทัว่ไป ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 9,700  บาท  

มศว. 2



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรผู้ช่วยทนัตแพทย์ - สาขาวิชาทนัตแพทย์ศาสตร์ 

ทางผู้ช่วยทนัตแพทย์

2 ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

3 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางคอมพิวเตอร์    ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

4 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า    

ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

คณะทนัตแพทยศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

มศว. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 

ทางพลศกึษา

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 

ทางพลศกึษา

(หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี)

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สขุศกึษา สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางสขุศกึษา

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สขุศกึษา สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางสขุศกึษา

(หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี)

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สนัทนาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 

ทางสนัทนาการ

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 

ทางพลศกึษา   ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต นนัทนาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 

ทางนนัทนาการ   ทางสนัทนาการ

เดิมช่ือสาขาวิชาสนัทนาการ

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 

ทางพลศกึษา   ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะพลศึกษา

มศว. 4



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการนนัทนาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 

ทางการจดัการนนัทนาการ   ทางนนัทนาการ

ทางสนัทนาการ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางพลศกึษา    ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา : การเป็นผู้ ฝึกกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางพลศกึษา   ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สขุศกึษา สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางสขุศกึษา

13 ปริญญาการศกึษาดษุฎบีณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 

ทางพลศกึษา

1 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาแพทยศาสตร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ตจวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 

ทางตจวิทยา

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก พ.บ.

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อณชีูววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา   ทางอณชีูววิทยา

(รับหลายพืน้ฐาน * )

คณะแพทยศาสตร์

มศว. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

  1 * ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

1 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ศิลปศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษา   ทางศิลปกรรม  

ทางศิลปศกึษา

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ดริุยางคศาสตร์ สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์

ทางดริุยศิลป์   ทางดริุยางคศาสตร์

เดิมช่ือศิลปศาสตรบณัฑิต

ปัจจบุนัอยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ออกแบบทศันศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปกรรม   ทางศิลปประยกุต์

ทางออกแบบทศันศิลป์

เดิมช่ือศิลปศาสตรบณัฑิต

ปัจจบุนัอยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์

4 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปกรรม    ทางทศันศิลป์

เดิมช่ือศิลปศาสตรบณัฑิต

ปัจจบุนัอยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์

5 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ศิลปะการแสดง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปการละคร    ทางศิลปะการแสดง

เดิมช่ือศิลปศาสตรบณัฑิต

ปัจจบุนัอยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และ-

สารสนเทศศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

มศว. 6



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดริุยางคศาสตร์ สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ 

ทางดริุยศิลป์   ทางดริุยางคศาสตร์

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปกรรม   ทางทศันศิลป์

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี 

ทางประวตัิศาสตร์

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 

ทางปรัชญา   ทางปรัชญาและศาสนา

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาจีน

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาญ่ีปุ่ น

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาไทย

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาไทย

เดิมช่ือวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  

ทางภาษาฝร่ังเศส

เดิมช่ือวิชาเอกภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส

มศว. 7



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเพ่ืออาชีพ สาขาวิชาภาษา วรรรคดี 

ทางภาษาไทย   ทางภาษาองักฤษ  

ทางภาษาเพ่ืออาชีพ

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษามลายู สาขาวิชาภาษา วรรรคดี  

ทางภาษามลายู

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเยอรมนั สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  

ทางภาษาเยอรมนั

เดิมช่ือวิชาเอกภาษาและวรรณคดีเยอรมนั

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวรรณคดีไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาและวรรณคดี

ทางภาษาและวรรณคดีไทย

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาและวรรณคดี

ทางภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวรรณคดีองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาและวรรณคดี

ทางภาษาและวรรณคดีองักฤษ

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาองักฤษ

มศว. 8



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
23 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาองักฤษ

เดิมช่ือวิชาเอกภาษาและวรรณคดีองักฤษ

24 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วรรณกรรมส าหรับเด็ก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางวรรณกรรมส าหรับเด็ก

25 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปะ สาขาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปกรรม   ทางศิลปะ

26 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ออกแบบทศันศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปกรรม    ทางศิลปประยกุต์

ทางออกแบบทศันศิลป์

27 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การจดัการการทอ่งเที่ยวเพ่ืออนรัุกษ์-

สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ 

ทางการจดัการการทอ่งเที่ยวเพ่ืออนรัุกษ์-

สิ่งแวดล้อม

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ปริญญาตรี

28 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การสอนภาษาไทยในฐานะ-

ภาษาตา่งประเทศ

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการสอนภาษาไทยในฐานะ-ภาษาตา่งประเทศ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ปริญญาตรี

29 ประกาศนียบตัรบณัฑิต อเมริกันศกึษา(วรรณคดีอเมริกัน) สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางอเมริกันศกึษา

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จาก ปริญญาตรี

มศว. 9



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
30 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การสอนภาษาองักฤษในฐานะ-

ภาษาตา่งประเทศ

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการสอนภาษาองักฤษในฐานะ-

ภาษาตา่งประเทศ

31 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วาทวิทยา สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางวาทวิทยา

การแก้ไขความบกพร่องทางการพดู      

(หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี)

32 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ศิลปศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางศิลปศาสตร์    ทางศิลปศกึษา

33 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์การศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางภาษาศาสตร์   

ทางภาษาศาสตร์การศกึษา

34 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปกรรม    ทางทศันศิลป์

เดิมช่ือศิลปศาตรมหาบณัฑิต

35 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต มานษุยดริุยางควิทยา สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์

ทางดริุยางคศิลป์   ทางมานษุยดริุยางควิทยา

เดิมช่ือศิลปศาสตรมหาบณัฑิต

36 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาองักฤษในฐานะ-

ภาษาตา่งประเทศ

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการสอน   

ทางภาษาองักฤษในฐานะภาษาตา่งประเทศ

มศว. 10



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
37 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ 

ทางศิลปกรรม    ทางทศันศิลป์

38 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ไทยคดีศกึษา   เน้นมนษุยศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทาง

ไทยคดีศกึษา

39 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ไทยคดีศกึษา   เน้นสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางสงัคมศาสตร์   ทางไทยคดีศกึษา

40 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

41 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  

ทางภาษาไทย

42 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  

ทางภาษาฝร่ังเศส

43 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  

ทางภาษาองักฤษ

44 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มานษุยดริุยางควิทยา สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ 

ทางดริุยางคศิลป์   ทางมานษุยดริุยางควิทยา

45 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฏบีณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาองักฤษ

มศว. 11



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางคณิตศาสตร์

2 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคณิตศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี   ทางเคมีอตุสาหกรรม

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

ทางจลุชีววิทยา    ทางชีววิทยา

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์

มศว. 12



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์ประยกุต์    ทางฟิสิกส์

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วสัดศุาสตร์(อญัมณีและเคร่ืองประดบั) สาขาวิชาวิทยาศาตร์กายภาพ 

ทางวสัดศุาสตร์   

ทางอญัมณีและเคร่ืองประดบั

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วาริชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางวาริชศาสตร์   ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางโภชนวิทยา   ทางการอาหาร

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

ทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์   ทางสถิติ

มศว. 13



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางฟิสิกส์

17 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางชีววิทยา

18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี

19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมีชีวภาพ   ทางเคมี 

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา

21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์

22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   ทางสิ่งแวดล้อม

23 ปริญญาการศกึษาดษุฎบีณัฑิต คณิตศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคณิตศาสตร์ศกึษา

มศว. 14



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคมี

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

6 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

7 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคมี    ทางเคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มศว. 15



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปะการแสดง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปะการแสดง   ทางศิลปการละคร

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปกรรม   ทางทศันศิลป์

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ศิลปศกึษา สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปศกึษา

1 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต การแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการแนะแนว

2 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต การวดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการวดัผลการศกึษา

3 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต การศกึษาผู้ ใหญ่ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการศกึษาผู้ ใหญ่

4 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางคณิตศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

มศว. 16



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางคหกรรมศาสตร์

6 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต เคมี สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางเคมี

7 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางชีววิทยา

8 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ดริุยางคศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางดริุยางคศิลป์

ทางดริุยางคศาสตร์

9 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต เทคโนโลยีการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางโสตทศันศกึษา   ทางเทคโนโลยีการศกึษา

10 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ธุรกิจศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางธุรกิจศกึษา   ทางบริหารธุรกิจ

11 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต บรรณารักษ์ศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางบรรณารักษศาสตร์

12 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางประถมศกึษา

มศว. 17



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต พยาบาลศกึษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการพยาบาล

ทางพยาบาลศกึษา

14 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางพลศกึษา

15 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางฟิสิกส์

16 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางภาษาไทย

17 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางภาษาฝร่ังเศส

18 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ภาษาเยอรมนั สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางภาษาเยอรมนั

19 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์   

ทางภาษาองักฤษ

20 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางวิทยาศาสตร์ทัว่ไป

มศว. 18



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
21 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางวิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ

เดิมช่ือวิชาเอกวิทยาศาสตร์

22 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-เกษตร สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเกษตร

ทางวิทยาศาสตร์-เกษตร

23 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางคณิตศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

24 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-เคมี สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางเคมี    ทางวิทยาศาสตร์-เคมี

25 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางชีววิทยา   ทางวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา

26 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางฟิสิกส์   ทางวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์

27 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ศิลปศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางศิลปศกึษา   ทางศิลปกรรม

28 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต สงัคมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางสงัคมศกึษา

มศว. 19



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
29 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต สขุศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางสขุศกึษา

30 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต อตุสาหกรรมศิลปศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางอตุสาหกรรมศิลป์

ทางอตุสาหกรรมศิลปศกึษา

31 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต เทคโนโลยีสื่อสารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางเทคโนโลยีสื่อสารการศกึษา   

ทางโสตทศันศกึษา

32 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางภาษาไทย

33 ประกาศนียบตัรชัน้สงูวิชาเฉพาะ การศกึษาพิเศษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการศกึษาพิเศษ

34 ประกาศนียบตัรชัน้สงูวิชาเฉพาะ การศกึษาพิเศษ (การสอนเด็กที่มี-

ความบกพร่องทางการได้ยิน)

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์   

ทางการศกึษาพิเศษ

35 ประกาศนียบตัรชัน้สงูวิชาเฉพาะ คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางคณิตศาสตร์

36 ประกาศนียบตัรชัน้สงูวิชาเฉพาะ ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางชีววิทยา

มศว. 20



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
37 ประกาศนียบตัรชัน้สงูวิชาเฉพาะ แนะแนวการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางแนะแนวการศกึษา

38 ประกาศนียบตัรชัน้สงูวิชาเฉพาะ บรรณารักษ์ศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางบรรณารักษศาสตร์

39 ประกาศนียบตัรชัน้สงูวิชาเฉพาะ ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางภาษาไทย

40 ประกาศนียบตัรชัน้สงูวิชาเฉพาะ ภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางภาษาองักฤษ

41 ประกาศนียบตัรชัน้สงูวิชาเฉพาะ ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางภมิูศาสตร์

42 ประกาศนียบตัรชัน้สงูวิชาเฉพาะ วดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางวดัผลการศกึษา

43 ประกาศนียบตัรชัน้สงูวิชาเฉพาะ โสตทศันศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางโสตทศันศกึษา   

ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา

44 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางวิชาชีพครู

มศว. 21



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
45 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการบริหารการศกึษา

46 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การมธัยมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการมธัยมศกึษา

47 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การวดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการวดัผลการศกึษา

48 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การวิจยัและสถิติทางการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการวิจยัและสถิติทางการศกึษา

49 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การศกึษาปฐมวยั สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการศกึษาปฐมวยั

50 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การศกึษาผู้ ใหญ่ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการศกึษาผู้ ใหญ่

51 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การศกึษาพิเศษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการศกึษาพิเศษ

52 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การอดุมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการอดุมศกึษา

53 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางคณิตศาสตร์

มศว. 22



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
54 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต เคมี สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางเคมี

55 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต จิตวิทยาการทดลอง สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางจิตวิทยาการทดลอง

56 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต จิตวิทยาการแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางจิตวิทยา    ทางจิตวิทยาการแนะแนว

57 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต จิตวิทยาการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางจิตวิทยา    ทางจิตวิทยาการศกึษา

58 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต จิตวิทยาพฒันาการ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางจิตวิทยา   ทางจิตวิทยาพฒันาการ

59 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต จิตวิทยาสงัคม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางจิตวิทยาสงัคม

60 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางชีววิทยา

61 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต เทคโนโลยีการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางเทคโนโลยีการศกึษา   ทางโสตทศันศกึษา

เดิมช่ือสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศกึษา

มศว. 23



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
62 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต เทคโนโลยีทางการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา   

ทางโสตทศันศกึษา

63 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต แนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางแนะแนว

64 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต บรรณารักษ์ศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางบรรณารักษศาสตร์

65 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางประถมศกึษา

66 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางประวตัิศาสตร์

67 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางพลศกึษา

68 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางฟิสิกส์

69 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์   

ทางภาษาไทย

มศว. 24



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
70 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์การศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางภาษาศาสตร์   ทางภาษาศาสตร์การศกึษา

71 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางภาษาองักฤษ

72 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางภมิูศาสตร์

73 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางวิทยาศาสตร์ศกึษา

74 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ศิลปศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางศิลปศกึษา

75 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต สขุศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางสขุศกึษา

76 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต อตุสาหกรรมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางอตุสาหกรรมศกึษา

77 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ไทยคดีศกึษา เน้นมนษุยศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางไทยคดีศกึษา    ทางมนษุยศาสตร์

78 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ไทยคดีศกึษา เน้นสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางไทยคดีศกึษา    ทางสงัคมศาสตร์

มศว. 25



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
79 ปริญญาการศกึษาดษุฎบีณัฑิต การทดสอบและวดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการวดัผลการศกึษา

ทางการทดสอบและวดัผลการศกึษา

80 ปริญญาการศกึษาดษุฎบีณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการบริหารการศกึษา

81 ปริญญาการศกึษาดษุฎบีณัฑิต การวิจยัและพฒันาหลกัสตูร สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางวิจยัสงัคมศาสตร์   

ทางการวิจยัและพฒันาหลกัสตูร

เดิมช่ือสาขาการพฒันาหลกัสตูร

82 ปริญญาการศกึษาดษุฎบีณัฑิต การศกึษาปฐมวยั สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการศกึษาปฐมวยั

83 ปริญญาการศกึษาดษุฎบีณัฑิต การศกึษาผู้ ใหญ่ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการศกึษาผู้ ใหญ่

84 ปริญญาการศกึษาดษุฎบีณัฑิต การศกึษาพิเศษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการศกึษาพิเศษ

85 ปริญญาการศกึษาดษุฎบีณัฑิต การอดุมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการอดุมศกึษา

86 ปริญญาการศกึษาดษุฎบีณัฑิต จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางจิตวิทยา   ทางจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา

มศว. 26



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
87 ปริญญาการศกึษาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางเทคโนโลยีการศกึษา

88 ปริญญาการศกึษาดษุฎบีณัฑิต พฒันศกึษาศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางพฒันศกึษาศาสตร์

89 ปริญญาการศกึษาดษุฎบีณัฑิต วิทยาศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางวิทยาศาสตร์ศกึษา

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงินและการธนาคาร

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการตลาด

เดิมช่ือศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาบริหารธุรกิจ 

วิชาเอกบริหารธุรกิจ-การตลาด

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการตลาด

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการบญัชี

คณะสังคมศาสตร์

มศว. 27



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต บญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการบญัชี

เดิมช่ือศิลปศาสตรบณัฑิต  

สาขาบริหารธุรกิจ 

วิชาเอกบริหารธุรกิจ-การบญัชี

7 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชารัฐศาสตร์ เดิมช่ือปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต

สาขาวิชารัฐศาสตร์

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางภมิูศาสตร์

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยวเชิงอนรัุกษ์และการจดัการ-

ภาคบริการ

สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ 

ทางการทอ่งเที่ยวเชิงอนรัุกษ์และการจดัการ-

ภาคบริการ
10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชมุชน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางการพฒันาชมุชน   ทางสงัคมวิทยา

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชมุชนเมือง สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางการพฒันาชมุชน 

ทางการพฒันาชมุชนเมือง

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บริหารธุรกิจ 

วิชาเอกบริหารธุรกิจ-การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการตลาด   ทางบริหารธุรกิจ-การตลาด

เปลี่ยนช่ือเป็นบริหารธุรกิจบณัฑิต

วิชาเอกการตลาด

มศว. 28



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บริหารธุรกิจ 

วิชาเอกบริหารธุรกิจ-การบญัชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการบญัชี

เปลี่ยนช่ือเป็นบริหารธุรกิจบณัฑิต

วิชาเอกการบญัชี

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์  โบราณคดี 

ทางประวตัิศาสตร์

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางภมิูศาสตร์

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์

เปลี่ยนช่ือเป็นเศรษฐศาสตรบณัฑิต

18 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์

เดิมช่ือศิลปศาสตรบณัฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

19 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์

20 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์

21 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ธุรกิจศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางธุรกิจศกึษา

มศว. 29



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
22 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการบริหาร   ทางการจดัการ

23 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการตลาด

24 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 

ทางการบริหาร     ทางบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางภมิูศาสตร์

26 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาไทย

27 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี 

ทางประวตัิศาสตร์
28 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสาร

29 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์การศกึษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์การศกึษา

เปลี่ยนช่ือเป็นปริญญาเศรษฐศาสตรมหา-

บณัฑิต ไมร่ะบสุาขา

มศว. 30



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
30 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์

เดิมช่ือปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การศกึษา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การวางแผนและการจดัการการ-

ทอ่งเที่ยวเพ่ืออนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ 

ทางการวางแผนและการจดัการการ-

ทอ่งเที่ยวเพ่ืออนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

(พฤติกรรมศาสตร์)

การวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางการวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์

ทางวิจยัสงัคมศาสตร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางการวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์

ทางวิจยัสงัคมศาสตร์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต

(พฤติกรรมศาสตร์)

การวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางการวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์

ทางวิจยัสงัคมศาสตร์

สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

มศว. 31



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต การวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางการวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์

ทางวิจยัสงัคมศาสตร์

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ไทยคดีศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางไทยคดีศกึษา

1 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต พยาบาลศกึษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เดิมช่ีอสาขาวิชาครูพยาบาล

สถาบันสมทบ วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ

สถาบันทกัษิณคดีศึกษา

มศว. 32


