20. มหาวิทยาลัยศิลปากร
มีคณะวิชาทั ้งหมด 13 คณะ และ 1 วิทยาเขต คือ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
คณะดุริยางคศาสตร์ คณะโบราณคดี คณะเภสัชศาสตร์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
และโครงการจั
อตุ สาหกรรม
ดตั ้งคณะดุคณะศึ
ริยางคศาสตร์
กษาศาสตร์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีดงั นี ้
1. อนุปริญญา หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,100 บาท
2. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
3. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
5. ประกาศนียบัตรชั ้นสูง หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (5 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,470 บาท
6. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
7. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (5 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
8. ปริญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริญญาโท ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 13,110 บาท
มศก. 1

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรั บรอง
คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์

หมายเหตุ

1*

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปไทย

สาขาวิชาวิจิตศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปไทย

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาศิลปบัณฑิต

สถาปั ตยกรรมไทย

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรมไทย

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3*

ปริญญาศิลปบัณฑิต

จิตรกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางจิตรกรรม

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4*

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ภาพพิมพ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางภาพพิมพ์

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5*

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ประติมากรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางประติมากรรม

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6*

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ทฤษฎีศิลป์

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7*

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

จิตรกรรม

8*

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

ประติมากรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางทฤษฎีศิลป์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางจิตรกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางประติมากรรม
มศก. 2

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 5 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

9*

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

ภาพพิมพ์

10*

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

ศิลปไทย

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางภาพพิมพ์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปไทย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางการอาหาร

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีวสั ดุ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ปิ โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเทคโนโลยีวสั ดุ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีเทคนิค
ทางปิ โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

มศก. 3

หมายเหตุ
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 5 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
1

ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต

2

ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรั บรอง
คณะดุริยางคศาสตร์
ดนตรีแจ๊ ส

-

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางคศิลป์ ทางการดนตรี
ทางดนตรีแจ๊ ส
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางคศิลป์ ทางการดนตรี

คณะโบราณคดี
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

มานุษยวิทยา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางมานุษยวิทยา

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาตะวันออก

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาตะวันออก ทางมนุษยศาสตร์

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาตะวันตก

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาตะวันตก ทางมนุษยศาสตร์

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

โบราณคดี

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางโบราณคดี

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย ทางมนุษยศาสตร์
มศก. 4

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์ ศิลปะ

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรั่งเศส ทางมนุษยศาสตร์

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ ทางมนุษยศาสตร์

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

มานุษยวิทยา

10

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์ ศิลปะ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางมานุษยวิทยา
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ

11

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จารึก

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาโบราณ ทางจารึก

12

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จารึกภาษาไทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาโบราณ ทางจารึกภาษาไทย

มศก. 5

หมายเหตุ

(แบ่ง 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกจารึกภาษาไทย
วิชาเอกจารึกภาษาตะวันออก)
วิชาเอกจะปรากฎในระเบียนผลการศึกษา
ชื่อเดิมศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจารึก

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

13

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จารึกภาษาตะวันออก

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาโบราณ ทางจารึกภาษาตะวันออก
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางโบราณคดี
ทางโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางโบราณคดี
ทางโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ

14

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์

15

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์

16

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ประวัติศาสตร์ ศิลปะ

17

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาโบราณตะวันออกและการอ่าน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาโบราณ
ภาษาโบราณตะวันออกและการอ่าน

18

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

มานุษยวิทยา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางมานุษยวิทยา
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มศก. 6

หมายเหตุ
ชื่อเดิมศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจารึก

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

19

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาสันสกฤต

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาโบราณ
ทางภาษาสันสกฤต

20

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางการจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร

21

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เขมรศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางเขมรศึกษา

22

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต

ภาษาเขมร

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเขมร

23

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต

ภาษาสันสกฤต

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาโบราณ ทางภาษาสันสกฤต

หมายเหตุ

คณะเภสัชศาสตร์
1
2
3

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชศาสตร์
การคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสาธารณสุข

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางการคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสาธารณสุข

มศก. 7

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 5 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

4

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชกรรมคลินิก

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชกรรมคลินิก

5

ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีเภสัชกรรม

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม

6

ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

7

ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชศาสตร์ ชีวภาพ

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทาง เภสัชศาสตร์ ชีวภาพ

8

ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เภสัชศาสตร์ สงั คมและการบริหาร

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชศาสตร์ สงั คมและการบริหาร

หมายเหตุ

คณะมัณฑนศิลป์
1

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ประยุกตศิลปศึกษา

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางมัณฑนศิลป์ ทางประยุกตศิลปศึกษา
ทางศิลปกรรม ทางศิลปประยุกต์

มศก. 8

หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

2

ปริญญาศิลปบัณฑิต

การออกแบบผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปประยุกต์
ทางมัณฑนศิลป์ ทางการออกแบบ
ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์

หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาศิลปบัณฑิต

การออกแบบนิเทศศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปประยุกต์
ทางมัณฑนศิลป์ ทางการออกแบบ
ทางการออกแบบนิเทศศิลป์

หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญาศิลปบัณฑิต

การออกแบบภายใน

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปประยุกต์
ทางมัณฑนศิลป์ ทางการออกแบบ
ทางการออกแบบภายใน

หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาศิลปบัณฑิต

เครื่องเคลือบดินเผา

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางเครื่องเคลือบดินเผา

หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

ปริญญาศิลปบัณฑิต

การออกแบบเครื่องประดับ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางมัณฑนศิลป์ ทางการออกแบบ
ทางศิลปประยุกต์
ทางการออกแบบเครื่องประดับ

หลักสูตร 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มศก. 9

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
7

สาขาวิชา/วิชาเอก
ศิลปประเพณี

11

ปริญญาศิลปบัณฑิต
(ประยุกต์ศิลป์ศึกษา)
ปริญญาศิลปบัณฑิต
(ประยุกต์ศิลป์ศึกษา)
ปริญญาศิลปบัณฑิต
(ประยุกต์ศิลป์ศึกษา)
ปริญญาศิลปบัณฑิต
(ประยุกต์ศิลป์ศึกษา)
ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

12

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

การออกแบบภายใน

13

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

เครื่องเคลือบดินเผา

8
9
10

ศิลปตกแต่ง
ศิลปวิจารณ์
ออกแบบภาพพิมพ์
การออกแบบนิเทศน์ศิลป์

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปประเพณี
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปตกแต่ง
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปวิจารณ์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางการออกแบบภาพพิมพ์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางการออกแบบ
ทางศิลปประยุกต์ ทางมัณฑนศิลป์
ทางการออกแบบนิเทศน์ศิลป์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางมัณฑนศิลป์
ทางการออกแบบ ทางศิลปประยุกต์
ทางการออกแบบภายใน
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางเครื่องเคลือบดินเผา
มศก. 10

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรั บรอง
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการธุรกิจทัว่ ไป

หมายเหตุ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจทัว่ ไป

คณะวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีชีววิทยา

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ชีวฟิ สิกส์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ชีวสถิติ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางชีวฟิ สิกส์ ทางวิทยาศาสตร์ ชีวฟิ สิกส์
ทางสถิติ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางชีวสถิติ ทางวิทยาศาสตร์ ชีวสถิติ
ทางสถิติ

มศก. 11

.

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กาพภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา

13

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ ทางสถิติประยุกต์
มศก. 12

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

14

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

15

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีศกึ ษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีศกึ ษา

16

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

17

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีอินทรีย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีอินทรีย์

18

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์

19

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

มศก. 13

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรั บรอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ปิ โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี
ทางปิ โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

มศก. 14

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์

คณะศึกษาศาสตร์
1

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

2

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์

3

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

4

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาและการแนะแนว

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว

5

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาการแนะแนว

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาการแนะแนว

มศก. 15

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

6

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางโสตทัศนศึกษา

7

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาไทย

8

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประวัติศาสตร์

9

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ประถมศึกษา

10

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประถมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

11

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์

12

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

13

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาไทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาไทย

มศก. 16

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

14

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ
ทางการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ

15

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรและการนิเทศ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการนิเทศ

16

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง

17

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา

18

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพัฒนศึกษา

หมายเหตุ

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
1*

อนุปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตร์

สถาปั ตยกรรมไทย

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรม ทางสถาปั ตยกรรมไทย

2*

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปั ตยกรรมไทย

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรมไทย
มศก. 17

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
3*

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

4*

ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง

5

สาขาวิชา/วิชาเอก
-

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

สถาปั ตยกรรมไทย

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรมไทย

หลักสูตร 1 ปี ต่อจาก สถ.บ.

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการงานก่อสร้ าง

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการงานก่อสร้ าง

6

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรม

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรม

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

7

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ออกแบบชุมชน

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางออกแบบชุมชน

เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็ นสาขาวิชา
การออกแบบชุมชนเมือง
(หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 5 ปี )

8*

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบชุมชนเมือง

9

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการมรดกทางสถาปั ตยกรรมกับการท่องเที่ยว

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางการออกแบบชุมชนเมือง
สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางการจัดการมรดกทางสถาปั ตยกรรมกับการ
ท่องเที่ยว

เดิมชื่อสาขาวิชาออกแบบชุมชน
(หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 5 ปี )
หลักสูตรนานาชาติ

10

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สถาปั ตยกรรม

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์

หลักสูตร 2 ปี ตอ่ จากปริญญาตรี 5 ปี

มศก. 18

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

11

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาปั ตยกรรมไทย

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรมไทย

หลักสูตร 2 ปี ตอ่ จากปริญญาตรี 5 ปี

12

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางการจัดการมรดกทางสถาปั ตยกรรมกับการ
ท่องเที่ยว

หลักสูตรนานาชาติ

การจัดการมรดกทางสถาปั ตยกรรมกับการท่องเที่ยว

คณะอักษรศาสตร์
1

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ปรัชญา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญา

2

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

3

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรั่งเศส

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรั่งเศส

4

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาเยอรมัน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมัน

5

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย

มศก. 19

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

6

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาเกาหลี

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเกาหลี

7

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาญี่ปนุ่

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญี่ปนุ่

8

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

9

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

10

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

สังคมศาสตร์ การพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา ทางสังคมศาสตร์ การพัฒนา

11

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

นาฏศาสตร์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางนาฎศาสตร์

12

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์

13

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์

มศก. 20

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

14

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

สารสนเทศศาสตร์ และบรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศศาสตร์ และบรรณารักษศาสตร์

15

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

สังคีตศิลป์ไทย

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางดุริยางคศิลป์ ทางสังคีตศิลป์ไทย

16

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

17

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาญี่ปนุ่

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญี่ปนุ่

18

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภูมิศาสตร์ อตุ สาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ อตุ สาหกรรม

19

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ฝรั่งเศสศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
ทางฝรั่งเศสศึกษา

20

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาไทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย

21

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์
มศก. 21

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
22

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์
ทางประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารจัดการโครงการ

2

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

3

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาชุมชน

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการบริหาร ทางการบริหารจัดการโครงการ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู ทางการศึกษา
ทางการจัดการ ทางจิตวิทยาชุมชน

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการการท่องเที่ยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการการท่องเที่ยว ทางการจัดการ

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการชุมชน

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการชุมชน

3

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการชุมชน

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการชุมชน
มศก. 22

หมายเหตุ

