
                    2.  ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอน หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  8,700  บาท

5.  มหาวิทยาลัยทักษิณ

                    มีคณะวชิาทัง้หมด  4  คณะ  คอื  คณะเทคโนโลยีและการพฒันาชมุชน  คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์  และคณะศกึษาศาสตร์

                    การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัทกัษิณ   มีดงันี ้

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

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

มท. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตสตัว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสตัว์

ทางสตัวบาล   ทางเทคโนโลยีการผลิตสตัว์

1 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2517 เป็นต้นไป

(เป็นหลกัสตูรร่วมกับคณะศกึษาศาสตร์)

2 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางภาษาองักฤษ

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2517 เป็นต้นไป

(เป็นหลกัสตูรร่วมกับคณะศกึษาศาสตร์)

3 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางบรรณารักษศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2517 เป็นต้นไป

(เป็นหลกัสตูรร่วมกับคณะศกึษาศาสตร์)

4 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต เทคโนโลยีทางการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางโสตทศันศกึษา    

ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2517 เป็นต้นไป

(เป็นหลกัสตูรร่วมกับคณะศกึษาศาสตร์)

คณะเทคโนโลยแีละการพัฒนาชุมชน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มท. 2



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

ทางการแนะแนว

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2517 เป็นต้นไป

(เป็นหลกัสตูรร่วมกับคณะศกึษาศาสตร์)

6 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต สงัคมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางสงัคมศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2517 เป็นต้นไป

(เป็นหลกัสตูรร่วมกับคณะศกึษาศาสตร์)

7 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต การวดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการวดัผลการศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2517 เป็นต้นไป

(เป็นหลกัสตูรร่วมกับคณะศกึษาศาสตร์)

8 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต การประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการประถมศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2517 เป็นต้นไป

(เป็นหลกัสตูรร่วมกับคณะศกึษาศาสตร์)

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2536 เป็นต้นไป   

(หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี)

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด

มท. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบญัชี

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2517 เป็นต้นไป

(เป็นหลกัสตูรร่วมกับคณะศกึษาศาสตร์)

12 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบญัชี

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางภมิูศาสตร์   ทางภมิูศาสตร์กายภาพ

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2532 เป็นต้นไป

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาการจดัการ

ทางการบริหาร   ทางการจดัการทรัพยากรมนษุย์

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชมุชน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชมุชน

ทางการพฒันาสงัคม

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2539 เป็นต้นไป

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชมุชน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชมุชน   ทางพฒันาสงัคม

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี

ทางประวตัิศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2519 เป็นต้นไป

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2539 เป็นต้นไป

มท. 4



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษามลายู สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษามลายู

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2538 เป็นต้นไป

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2517 เป็นต้นไป

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปะ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางศิลปะ

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดริุยางคศาสตร์(ไทย/สากล) สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์

ทางดริุยศิลป์   ทางดริุยางคศาสตร์ 

ทางการดนตรี

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2537 เป็นต้นไป

23 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางทศันศิลป์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2539 เป็นต้นไป

24 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2533 เป็นต้นไป

25 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

26 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต นโยบายและการวางแผนสงัคม สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร    

ทางนโยบายและการวางแผนสงัคม

มท. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
27 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พืน้ที่ศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพืน้ที่ศกึษา

28 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

29 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ไทยคดีศกึษา สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี 

ทางไทยคดีศกึษา

1 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางคณิตศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2538 เป็นต้นไป(เป็น

หลกัสตูรร่วมกับคณะศกึษาศาสตร์)

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  

ทางคณิตศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2536 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  

ทางคณิตศาสตร์

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2532 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

คณะวิทยาศาสตร์

มท. 6



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2520 เป็นต้นไป

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสิกส์

เดิมเป็นหลกัสตูร ของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  

ทางคอมพิวเตอร์    ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2536 เป็นต้นไป

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์    ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการประมง   ทางการเพาะเลีย้งสตัว์น า้

ทางวิทยาศาสตร์การเพาะเลีย้งสตัว์น า้

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์   ทางสถิติ

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2536 เป็นต้นไป

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสขุศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา

มท. 7



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางคณิตศาสตร์  

ทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์                 

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2536 เป็นต้นไป

2 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2517 เป็นต้นไป

(เป็นหลกัสตูรร่วมกับคณะมนษุยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์)

3 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางภาษาองักฤษ

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2517 เป็นต้นไป

(เป็นหลกัสตูรร่วมกับคณะมนษุยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์)

4 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางบรรณารักษศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2517 เป็นต้นไป

(เป็นหลกัสตูรร่วมกับคณะมนษุยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์)

5 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต การประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการประถมศกึษา

คณะศึกษาศาสตร์

มท. 8



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต การวดัและประเมินผลทางการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการวดัและประเมินผลทางการศกึษา

7 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2538 เป็นต้นไป

(เป็นหลกัสตูรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์)

8 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต จิตวิทยาการแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางจิตวิทยา    ทางจิตวิทยาการแนะแนว

9 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต เทคโนโลยีทางการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางโสตทศันศกึษา     

ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2517 เป็นต้นไป

(เป็นหลกัสตูรร่วมกับคณะมนษุยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์)

10 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต เทคโนโลยีการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางโสตทศันศกึษา

ทางเทคโนโลยีการศกึษา

11 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-เคมี สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางเคมี 

ทางวิทยาศาสตร์-เคมี

มท. 9



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางฟิสิกส์    ทางวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์

13 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต การแนะแนว สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการแนะแนว

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2517 เป็นต้นไป

(เป็นหลกัสตูรร่วมกับคณะมนษุยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์)

14 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต สงัคมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางสงัคมศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2517 เป็นต้นไป

(เป็นหลกัสตูรร่วมกับคณะมนษุยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์)

15 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต หมวดวิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางวิชาชีพครู

16 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต การวดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการวดัผลการศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2517 เป็นต้นไป

(เป็นหลกัสตูรร่วมกับคณะมนษุยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์)

มท. 10



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต การประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการประถมศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2517 เป็นต้นไป

(เป็นหลกัสตูรร่วมกับคณะมนษุยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์)

18 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางพลศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2517 เป็นต้นไป

(หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี)

19 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2524 เป็นต้นไป

20 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ สาขาศกึษาศาสตร์

ทางฟิสิกส์    ทางวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2540 เป็นต้นไป

21 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-เคมี สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางเคมี   ทางวิทยาศาสตร์-เคมี

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2512 เป็นต้นไป

22 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางพลศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ มศว.เปิดสอนที่

วิทยาลยัภาคใต้ เร่ิมใช้ปี 2539 เป็นต้นไป

23 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอน - สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการสอน

มท. 11



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
24 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

(เดิมอยู่คณะวิทยาศาสตร์)

25 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

(เดิมอยู่คณะมนษุยศาสตร์)

26 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางภาษาองักฤษ

(เดิมอยู่คณะมนษุยศาสตร์)

27 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การวดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการวดัผลการศกึษา

28 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการบริหารการศกึษา

29 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การอดุมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการอดุมศกึษา

มท. 12


