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สำรบญั



          1. อนุปริญญา  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือทยีบทา  

          2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

          3. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี

              ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทยีบทา  

          4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

          5. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

          6. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี ตอจากปริญญาท หรือทยีบทา

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบຌานจอมบงึ
มีคณะวชิาทัๅงหมด 5 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการ คณะวทิยาศาสตร์และทคนลยี วทิยาลัยมวยเทยศึกษาและการแพทย์แผนเทย

คุณวฒิุ฿นระดับตาง ๆ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัหมูบຌานจอมบงึ  มีดังนีๅ

มรมจ. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 อนุปริญญาครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา                    
ทางคอมพวิตอร์

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคมี

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา               ทางดนตรี

คณะครุศาสตร์

มรมจ. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางทคนลยีการศึกษา                 
ทางสตทศันศึกษา

ดิมชืไอสาขาวชิาทคนลยีและนวตักรรม
การศึกษา

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ทคนลยีและนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีและนวตักรรมการศึกษา 
ทางสตทศันศึกษา

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรมจ. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปศึกษา

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

20 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา                 
ทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

21 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา                          ทางดนตรี

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

22 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ธรุกิจศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางธรุกิจศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
23 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

24 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา-ทคนลยีผูຌสืไอขาวกีฬา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา-ทคนลยีผูຌสืไอขาวกีฬา
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

25 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

26 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

27 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

28 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตรทัไวเป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตรทัไวเป

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

29 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

30 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรมจ. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
31 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางอุตสาหกรรมศิลป์
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


32 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

33 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

34 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

35 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

36 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาอังกฤษ฿นฐานะ
ภาษาตางประทศ

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์                 
ทางการสอนภาษาอังกฤษ฿นฐานะภาษาตางประทศ
ทางภาษาอังกฤษ

37 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต วจิัยและประมินผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวจิัยและประมินผลการศึกษา

38 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน

มรมจ. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน               ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน           ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์           ทางการบริหาร

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน               ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิทศศาสตร์

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์

มรมจ. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาเทย

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ                 
ทางภาษาอังกฤษ

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันาทຌองถิไน  สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์          
ทางยุทธศาสตร์การพฒันาทຌองถิไน

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์  
ทางการบริหาร

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปะการดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางศิลปะการดนตรี

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สหวทิยาการพืไอการพฒันาทຌองถิไน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวทิยาการพืไอการพฒันาทຌองถิไน

มรมจ. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนทศศาสตร์ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์              

ทางสารสนทศศาสตร์
ดิมชืไอสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และ
สารนิทศศาสตร์


16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ออกแบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบประยุกต์ศิลป์

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

18 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์         
ทางยุทธศาสตร์การพฒันา

19 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สหวทิยาการพืไอการพฒันาทຌองถิไน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวทิยาการพืไอการพฒันาทຌองถิไนทางพฒันา
     ชุมชน

20 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์พืไอการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพฒันา          
ทางพฒันาสังคม

1 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


คณะวิทยาการจัดการ

มรมจ. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
2 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                  

ทางการบริหารธรุกิจ
หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


3 ปริญญานิทศศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์                  
ทางนิทศศาสตร์

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                  
ทางการบริหารธรุกิจ

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบญัชี

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
แขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรมจ. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
แขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
แขนงวชิาคอมพวิตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

13 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี                        
ทางการบญัชี

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธ์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางการประชาสัมพนัธ์

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์                  
ทางนิทศศาสตร์

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วทิยุกระจายสียงและวทิยุทรทศัน์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางวทิยุกระจายสียงและวทิยุทรทศัน์

มรมจ. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมการทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว
19 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                   

ทางบริหารธรุกิจ

20 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ กอสรຌาง สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางกอสรຌาง

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คมีปฏบิติั สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีปฏบิติั                    ทางคมี

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


4 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เฟฟา้ สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา) 
ทางเฟฟา้

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


5 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ลหะ สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา) 
ทางลหะ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี

มรมจ. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
6 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ อิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

ทางอิลใกทรอนิกส์
หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


7 ปริญญาการแพทย์แผนเทยบณัฑิต การแพทย์แผนเทย สาขาวชิาการแพทย์แผนเทย          
ทางการแพทย์แผนเทย

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์                 
ทางกษตรศาสตร์

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยาประยุกต์              ทางชีววทิยา

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีกอสรຌาง สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา) 
ทางทคนลยีกอสรຌาง

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการผลิต สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีการผลิต

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีเฟฟา้ สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีเฟฟา้

มรมจ. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยียธา สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา) 

ทางทคนลยียธา

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์                         
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร        ทางการอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


19 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมเฟฟา้ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมเฟฟา้

20 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมยธา

มรมจ. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มวยเทยศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางมวยเทยศึกษา

2 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎบีณัฑิต มวยเทยศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางมวยเทยศึกษา

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาละการพทย์ผนไทย

มรมจ. 15



มีคณะวชิาทัๅงหมด  6  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะทคนลยี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์  บณัฑิตวทิยาลัย

คุณวฒิุ฿นระดับตาง ๆ ของมหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธานี มีดังนีๅ

          1. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

          2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ปี

              ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทยีบทา  

          3. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

          4. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

          5. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี ตอจากปริญญาท หรือทยีบทา

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มร.อด. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์           ทางคอมพวิตอร์ศึกษา

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์           ทางคอมพวิตอร์ศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา                ทางดนตรี

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครุศาสตร์

มร.อด. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางทศันศิลป์
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ทคนลยีและนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีและนวตักรรมการศึกษา
ทางสตทศันศึกษา

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ธรุกิจศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางธรุกิจศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางนาฏศิลป์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

มร.อด. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป

20 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

21 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

22 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

23 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

24 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

มร.อด. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
25 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรและการสอน

26 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

1 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการอุตสาหกรรม

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนิคการสัตวแพทย์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีกอสรຌาง สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีกอสรຌาง

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการผลิตพชื สาขาวชิาทคนลยีการผลิตพชื
ทางทคนลยีการผลิตพชื

คณะทคนลยี

มร.อด. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการผลิตสัตว์ สาขาวชิาทคนลยีการผลิตสัตว์

ทางทคนลยีการผลิตสัตว์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีครืไองกล สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา) 
ทางทคนลยีครืไองกล

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีชีวภาพ สาขาวชิาทคนลยีชีวภาพ                         
ทางทคนลยีชีวภาพ

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ธรุกิจการกษตร สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางธรุกิจการกษตร

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร        ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบผลิตภณัฑ์
ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

มร.อด. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางทคนลยีการกษตร
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
แขนงวชิาทคนลยีครืไองกล

สาขาวชิา (ระบสุาขาวชิา) 
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
แขนงวชิาทคนลยีครืไองกล

สาขาวชิา (ระบสุาขาวชิา) 
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีครืไองกล

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
แขนงวชิาทคนลยีกอสรຌาง

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา) 
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ป ี

17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
แขนงวชิาทคนลยีกอสรຌาง

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา) 
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีกอสรຌาง

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
แขนงวชิาทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา) 
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ป ี

19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
แขนงวชิาทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา) 
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

มร.อด. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา) 
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ป ี

21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
แขนงวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา) 
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

22 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวบาล สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

23 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครืไองกล

24 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมเฟฟา้ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมเฟฟา้

25 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์

26 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการทรัพยากรกษตรและสิไงแวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงแวดลຌอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการจัดการทรัพยากรกษตรและสิไงแวดลຌอม

มร.อด. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

2 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิติศาสตร์

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการการคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการการคลัง            ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน           ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์           ทางการบริหาร

6 ปริญญาศิลปบณัฑิต ทคนลยีดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางทคนลยีดนตรี               ทางดนตรี

7 ปริญญาศิลปบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์

มร.อด. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
8 ปริญญาศิลปบณัฑิต ศิลปะการแสดง สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปะการแสดง

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน          ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสังคม สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาสังคม          ทางพฒันาชุมชน

ดิมชืไอปรแกรมวชิาการพฒันาชุมชน

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลปแ์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลปแ์ละการละคร 
ทางนาฏศิลป ์                 ทางการละคร

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศ์าสตร์และสารนิทศศาสตร์

มร.อด. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาเทย

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทยพืไอการสืไอสาร สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทยพืไอการสืไอสาร                           
ทางภาษาเทย

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทยพืไองานธรุกิจและการทองทีไยว
ส าหรับชาวตางประทศ

สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทยพืไองานธรุกิจและการทองทีไยว        
     ส าหรับชาวตางประทศ        

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ           ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร             ทางรัฐประศาสนศาสตร์

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

มร.อด. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนทศศาสตร์ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์                            

ทางสารสนทศศาสตร์
ดิมชืไอสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และ      
สารนิทศศาสตร์

23 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน                          
ทางการบริหาร             ทางรัฐประศาสนศาสตร์

24 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาอังกฤษส าหรับผูຌพดูภาษาอืไน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาอังกฤษส าหรับผูຌพดูภาษาอืไน 
ทางภาษาอังกฤษ

25 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพฒันา

26 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์พืไอการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพฒันา

1 ปริญญานิทศศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การงิน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการงิน

ดิมชืไอแขนงวชิาการงินการธนาคาร

คณะวิทยาการจัดการ

มร.อด. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการการรงแรมและการทองทีไยว สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการการรงแรมและการทองทีไยว

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตรนานาชาติ


6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด

ดิมชืไอปรแกรมวชิาการบริหารธรุกิจ           
แขนงวชิาการตลาด

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ดิมชืไอปรแกรมวชิาการบริหารธรุกิจ          
แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย
์

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
แขนงวชิาการงินการธนาคาร

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
แขนงวชิาการงินการธนาคาร

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ                                  
ทางการงินการธนาคาร

10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต บริหารธรุกิจ
แขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มร.อด. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการตลาด
สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ               ทางการตลาด

12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ                             
แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

13 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ  
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

14 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
แขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

15 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
แขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ              ทางการบญัชี

16 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ                              
แขนงวชิาคอมพวิตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

17 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
แขนงวชิาคอมพวิตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ  
ทางคอมพวิตอร์ธรุกิจ

มร.อด. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
18 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การสืไอสารการตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการสืไอสารการตลาด

19 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางคอมพวิตอร์ธรุกิจ

20 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

21 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี
ทางการบญัชี

22 ปริญญาบญัชีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี

23 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์                                 
ทางนิทศศาสตร์

24 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

25 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                                  
ทางบริหารธรุกิจ

มร.อด. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
26 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีการสืไอสาร สาขาวชิานิทศศาสตร์

ทางทคนลยีการสืไอสาร

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์  
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา               ทางชีววทิยาประยุกต์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

คณะวิทยาศาสตร์

มร.อด. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟຂสิกส์

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์  
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการอาหารและบริการ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางวทิยาการอาหารและบริการ

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา          ทางพลศึกษา

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา  
แขนงวชิาการฝຄกและการจัดการกีฬา

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา          ทางพลศึกษา
ทางการฝຄกและการจัดการกีฬา

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงแวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงแวดลຌอมและทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงแวดลຌอม 
ทางสิไงแวดลຌอม

มร.อด. 17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ                    ทางสถิติประยุกต์

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์                          
ทางสาธารณสุขศาสตร์

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

16 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาศาสตร์ศึกษา

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การสอนภาษาอังกฤษส าหรับผูຌพดูภาษาอืไน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาอังกฤษส าหรับผูຌพดูภาษาอืไน

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ยุทธศาสตร์การจัดการการรียนรูຌ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การจัดการการรียนรูຌ

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพฒันา

บัณฑิตวิทยาลัย

มร.อด. 18



คุณวฒิุ฿นระดับตาง ๆ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์  มีดังนีๅ

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์
               มีคณะวชิาทัๅงหมด  7  คณะ  คือ  คณะกษตรศาสตร์  คณะครุศาสตร์  คณะทคนลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์และทคนลยี 
บณัฑิตวทิยาลัย

                         1. อนุปริญญา  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา  
                         2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา
                         3. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ปี
                            ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา  
                         4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต   หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา
                         5. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี  หรือทยีบทา 
                         6. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี ตอจากปริญญาท หรือทยีบทา  

มรอ. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สัตวบาล สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร      ทางการอาหาร

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สารสนทศการกษตร สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศการกษตร

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการวดัผลศึกษา

คณะกษตรศาสตร์

คณะครุศาสตร์

มรอ. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั
หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา
ทางคอมพวิตอร์

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา
ทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


มรอ. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางดนตรีศึกษา          ทางดนตรี

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา          ทางดนตรี

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ทคนลยีและการสืไอสารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีและการสืไอสารการศึกษา
ทางสตทศันศึกษา

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ทคนลยีและนวตักรรมทางการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีและนวตักรรมทางการศึกษา
ทางสตทศันศึกษา

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ธรุกิจศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางธรุกิจศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

มรอ. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาเทย
หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

20 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


21 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


22 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


23 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


24 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


มรอ. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
25 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางอุตสาหกรรมศิลป์
หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

26 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

27 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

28 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ กอสรຌาง สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางกอสรຌาง

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เฟฟา้ สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางเฟฟา้

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


3 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต คอมพวิตอร์พืไอการออกแบบ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางคอมพวิตอร์พืไอการออกแบบ

4 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางทคนลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์

คณะทคนลยีอุตสาหกรรม

มรอ. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
5 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีเฟฟา้ สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

ทางทคนลยีเฟฟา้

6 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีภาพยนตร์คอมพวิตอร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางทคนลยีภาพยนตร์คอมพวิตอร์

7 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีส ารวจและภมูิสารสนทศ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีส ารวจและภมูิสารสนทศ

8 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหการ สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหการ

9 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต บริหารงานกอสรຌาง สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางบริหารงานกอสรຌาง

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง
 2 ปี

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

12 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต บริหารงานกอสรຌาง สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางบริหารงานกอสรຌาง

มรอ. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
13 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมคอมพวิตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางคอมพวิตอร์
ทางวศิวกรรมคอมพวิตอร์

14 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมลจิสติกส์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมลจิสติกส์

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน        ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

3 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิติศาสตร์

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน      ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์      ทางการบริหาร

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์

มรอ. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
6 ปริญญาศิลปบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการการทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการการทองทีไยว

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน        ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาองค์การ สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางจิตวทิยา             ทางจิตวทิยาองค์การ

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรีสากล สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรีสากล              ทางดนตรี

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิทศศาสตร์

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีนธรุกิจ          ทางภาษาจีน

มรอ. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญีไปุຆน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญีไปุຆน

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ        ทางภาษาอังกฤษ

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ        ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนานาชาติ

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์       ทางการบริหาร

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สังคมศาสตร์พืไอการพฒันาทຌองถิไน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพฒันาทຌองถิไน
ทางพฒันาสังคม

มรอ. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์

ทางสารสนทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

23 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

24 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารและพฒันาประชาคมมือง
และชนบท

สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหารและพฒันาประชาคมมืองและชนบท
ทางรัฐประศาสนศาสตร์        ทางการบริหาร

1 ปริญญานิทศศาสตรบณัฑิต การฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางการฆษณาและการประชาสัมพนัธ์

2 ปริญญานิทศศาสตรบณัฑิต วทิยุกระจายสียงและวทิยุทรทศัน์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางวทิยุกระจายสียงและวทิยุทรทศัน์

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


คณะวิทยาการจัดการ

มรอ. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ

แขนงวชิาการจัดการคุณภาพ
สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ       
ทางการจัดการคุณภาพ

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ
แขนงวชิาการงินการธนาคาร

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ
ทางการงินการธนาคาร

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ
แขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ
แขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ          ทางการตลาด

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ
แขนงวชิาการบริหารงานอุตสาหกรรม

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารงานอุตสาหกรรม

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ
แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


มรอ. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ

แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ
แขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ
แขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ          ทางการบญัชี

13 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ
แขนงวชิาการลขานุการ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ          ทางการลขานุการ

14 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ
แขนงวชิาธรุกิจบริการ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


15 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ
แขนงวชิาธรุกิจบริการ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ          ทางธรุกิจบริการ

16 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ
แขนงวชิาธรุกิจระหวางประทศ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ
ทางธรุกิจระหวางประทศ

มรอ. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
17 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางบริหารธรุกิจ

18 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

19 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

20 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี
ทางการบญัชี

21 ปริญญาบญัชีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

23 ปริญญาศรษฐศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศรษฐศาสตร์

24 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางบริหารธรุกิจ

มรอ. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การอาหารและธรุกิจการบริการ สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการอาหารและธรุกิจการบริการ

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
ทางคณิตศาสตร์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป
ทางคหกรรมศาสตร์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมีประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีประยุกต์                  ทางคมี

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยาประยุกต์            ทางชีววทิยา

คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี

มรอ. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์

ทางทคนลยีสารสนทศ

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์ประยุกต์               ทางฟຂสิกส์

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางพลศึกษา
ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา
(การฝຄกและการจัดการกีฬา)

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา          ทางพลศึกษา
ทางการฝຄกและการจัดการกีฬา

มรอ. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงแวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงแวดลຌอมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงแวดลຌอม
ทางสิไงแวดลຌอม

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ                     ทางสถิติประยุกต์

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


17 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

18 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์พืไอการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์พืไอการสอน

19 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต พลังงานและสิไงแวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางพลังงานและสิไงแวดลຌอม

20 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สิไงแวดลຌอมศึกษา สาขาวชิาวทิยาการสิไงแวดลຌอมและทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางสิไงแวดลຌอมศึกษา

มรอ. 17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
21 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สิไงแวดลຌอมศึกษา สาขาวชิาวทิยาการสิไงแวดลຌอมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ
ทางสิไงแวดลຌอมศึกษา

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

2 ประกาศนียบตัรวชิาชีพครู เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

3 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ

บัณฑิตวิทยาลัย

มรอ. 18



คุณวฒิุ฿นระดับตาง ๆ ของมหาวทิยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี  มีดังนีๅ

          1. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ป ีตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

          2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี

              ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทยีบทา  

          3. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

          4. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

          5. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ป ีตอจากปริญญาท หรือทยีบทา

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
               มีคณะวชิาทัๅงหมด 11 คณะ คือ คณะกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะทคนลยีอุตสาหกรรม คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธรุกิจและการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะวทิยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวทิยาการคอมพวิตอร์ บณัฑิตวทิยาลัย วทิยาลัยแพทย์แผนเทยและแพทย์ทางลือก

มรภ.อบ. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การประมง สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการประมง

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์                   
ทางกษตรศาสตร์

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ธรุกิจอาหารและภชนาการ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางธรุกิจอาหารและภชนาการ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร         ทางการอาหาร

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะกษตรศาสตร์

คณะครุศาสตร์

มรภ.อบ. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  การศึกษาพิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาพิศษ
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต นวตักรรมและคอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางนวตักรรมและคอมพวิตอร์ศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  สังคมศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

11 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

มรภ.อบ. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
12 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

13 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาหลักสูตรและการรียนการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการพฒันาหลักสูตรและการรียนการสอน

14 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต วจิัยและประมินผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวจิัยและประมินผลการศึกษา

15 ปริญญาครุศาสตรดุษฎบีณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

16 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วจิัยและประมินผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวจิัยและประมินผลการศึกษา

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การจัดการทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางการจัดการทคนลยีสารสนทศ

หลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการกอสรຌาง สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีกอสรຌาง

หลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะทคนลยีอุตสาหกรรม

มรภ.อบ. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)

ทางทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์          
ทางทคนลยีคอมพวิตอร์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีคอมพวิตอร์พืไอการออกแบบ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางทคนลยีคอมพวิตอร์พืไอการออกแบบ

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีเฟฟา้ สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีเฟฟา้

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์  
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

มรภ.อบ. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต อิลใกทรอนิกส์คอมพวิตอร์ สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางอิลใกทรอนิกส์คอมพวิตอร์

หลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมครือขาย สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครือขาย            ทางคอมพวิตอร์

12 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมครือขายคอมพวิตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครือขายคอมพวิตอร์     
ทางคอมพวิตอร์

13 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต คอมพวิตอร์และทคนลยีสารสนทศ
พืไอการศึกษา

สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์และทคนลยีสารสนทศ
     พืไอการศึกษา

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

คณะนิตศิาสตร์

มรภ.อบ. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
2 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิติศาสตร์

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การงินและการธนาคาร สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการงินและการธนาคาร

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบญัชี

ดิมชืไอสาขาวชิาการบริหารธรุกิจ


6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางคอมพวิตอร์ธรุกิจ

ดิมชืไอสาขาวชิาการบริหารธรุกิจ


7 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี                       
ทางการบญัชี

คณะบริหารธุรกิจละการจัดการ

มรภ.อบ. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
8 ปริญญาบญัชีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

10 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการ

11 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน           ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยว

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารงานยุติธรรมและสังคม สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการบริหารงานยุติธรรมและสังคม

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์

มรภ.อบ. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน           ทางพฒันาสังคม
หลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลปแ์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป ์                   ทางการละคร   
ทางนาฏศิลปแ์ละการละคร

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษแ์ละสารนิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษแ์ละสารนิทศศาสตร์

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนทศศาสตร์

ดิมชืไอสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และ
สารนิทศศาสตร์


9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

มรภ.อบ. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทยธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาเทย               ทางภาษาเทยธรุกิจ

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ          ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร            ทางรัฐประศาสนศาสตร์

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

หลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

17 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการพฒันาทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร            ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหารการพฒันาทຌองถิไน

18 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

มรภ.อบ. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
19 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันาภมูิภาค สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางยุทธศาสตร์การพฒันาภมูิภาค

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต จุลชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจุลชีววทิยา                  ทางชีววทิยา

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์           ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะวิทยาศาสตร์

มรภ.อบ. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงแวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงแวดลຌอมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงแวดลຌอม
ทางสิไงแวดลຌอม

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ                    ทางสถิติประยุกต์

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์          ทางคณิตศาสตร์ศึกษา

12 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตรศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาศาสตรศึกษา

13 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต การสริมสรຌางสุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการสริมสรຌางสุขภาพ

มรภ.อบ. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

2 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต การสรຌางสริมสุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการสรຌางสริมสุขภาพ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์           ทางวศิวกรรมซอฟต์แวร์

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพฒันา

1 ปริญญาการแพทย์แผนเทยบณัฑิต การแพทย์แผนเทย สาขาวชิาการแพทย์แผนเทย
ทางการแพทย์แผนเทย

คณะวิทยาการคอมพิวตอร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยพทย์ผนไทยละพทย์ทางลือก
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คุณวฒิุ฿นระดับตาง ๆ  ของมหาวทิยาลัยทคนลยีราชมงคลกรุงทพ  มีดังนีๅ

               มีคณะวชิาทัๅงหมด  7  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะทคนลยีคหกรรมศาสตร์  คณะบริหารธรุกิจ  คณะวทิยาศาสตร์และทคนลยี   คณะวศิวกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  
คณะอุตสาหกรรมสิไงทอ

5. มหำวิทยำลัยเทคนลยรีำชมงคลกรุงเทพ

                     1. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

                     2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ปี

                         ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทยีบทา  

                     3. ประกาศนียบตัรบณัฑิต   หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี  หรือทยีบทา

                     4. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี  หรือทยีบทา 

มทร.กรุงทพ 1



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครืไองกล

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครืไองกล

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


3 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


5 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต การจัดการอุตสาหกรรมครืไองนุงหม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางการจัดการอุตสาหกรรมครืไองนุงหม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


6 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์
ทางทคนลยีคอมพวิตอร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีครืไองกล

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
8 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีทรคมนาคม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางทคนลยีทรคมนาคม
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


9 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีลหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีลหการ

10 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีอุตสาหการ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

1 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทัไวเป-ธรุกิจงานประดิษฐ์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป-ธรุกิจงานประดิษฐ์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต ธรุกิจอาหาร สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางธรุกิจอาหาร

3 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต ผຌาและครืไองแตงกาย สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางผຌาและครืไองแตงกาย

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต พฒันาการครอบครัวและดใก สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางพฒันาการครอบครัวและดใก

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะเทคนลยีคหกรรมศำสตร์
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
5 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต อาหารและภชนาการ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางอาหารและภชนาการ
หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


8 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ออกแบบสิไงทอและแฟชัไน สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบสิไงทอและแฟชัไน

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร          ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร

10 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ศึกษา
ทางคหกรรมศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ดิมชืไอปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต
วชิาอกคหก
รรมศาสตร์ศึกษา

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การงิน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการงิน

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะบริหำรธุรกิจ
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการ
หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการธรุกิจระหวางประทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการธรุกิจระหวางประทศ

หลักสูตรนานาชาติ


4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด

หลักสูตรนานาชาติ


6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบญัชี

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบญัชี

หลักสูตรนานาชาติ


8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การประมินราคาทรัพย์สิน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการประมินราคาทรัพย์สิน

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ระบบสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์

ทางระบบสารสนทศ
หลักสูตรนานาชาติ


11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ระบบสารสนทศทางคอมพวิตอร์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางระบบสารสนทศทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี
ทางการบญัชี

1 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีการถายภาพและภาพยนตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางทคนลยีการถายภาพและภาพยนตร์

ดิมชืไอสาขาวชิาทคนลยีการถายภาพ

2 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีการทรทศัน์และวทิยุกระจายสียง สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางทคนลยีการทรทศัน์และวทิยุกระจายสียง

3 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีการพมิพ์ สาขาวชิาทคนลยีการพมิพ์
ทางทคนลยีการพมิพ์

4 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ออกแบบครืไองรือน สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบครืไองรือน

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะวิทยำศำสตร์ละเทคนลยี
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
5 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์
ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมีวิคราะห์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีวิคราะห ์                ทางคมี

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมีอุตสาหกรรม สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีอุตสาหกรรม             ทางคมี

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์  
ทางทคนลยีคอมพวิตอร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีและการจัดการความปลอดภยั
ของอาหาร

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางทคนลยีและการจัดการความปลอดภยั
     ของอาหาร
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์

ทางคอมพวิตอร์ 
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

12 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรมครืไองรือน สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรมครืไองรือน
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

13 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์การวิคราะห์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาศาสตร์การวิคราะห์

1 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต การจัดการงานกอสรຌาง สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการงานกอสรຌาง

2 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมคมี สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมคมี                  ทางคมี

3 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครืไองกล

4 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมเฟฟา้ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมเฟฟา้

คณะวิศวกรรมศำสตร์

มทร.กรุงทพ 8



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
5 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมยธา

6 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมส ารวจ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมส ารวจ          ทางวศิวกรรมยธา

7 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม

8 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยว

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทองทีไยวและการบริการ สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยวและการบริการ

หลักสูตรนานาชาติ


3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาผลิตภณัฑ์ภมูิปญัญาเทย สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการพฒันาผลิตภณัฑ์ภมูิปญัญาเทย

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การรงแรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการรงแรม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะศิลปศำสตร์

มทร.กรุงทพ 9



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนพืไอการสืไอสาร สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีนพืไอการสืไอสาร
ทางภาษาจีน

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญีไปุຆน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆน

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารสากล สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารสากล
ทางภาษาอังกฤษ

1 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ออกแบบสิไงทอ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบสิไงทอ

2 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมคมีสิไงทอ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมสิไงทอ

3 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมสิไงทอ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมสิไงทอ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สิไงทอและครืไองนุงหม สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางสิไงทอและครืไองนุงหม

คณะอุตสำหกรรมสิ่งทอ

มทร.กรุงทพ 10



คุณวฒิุ฿นระดับตาง ๆ  ของมหาวทิยาลัยทคนลยีราชมงคลตะวนัออก มีดังนีๅ

         1. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

         2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ปี

            ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา

         3. ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 6 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

         4. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

6. มหำวิทยำลัยเทคนลยรีำชมงคลตะวันออก
               มีคณะวชิาทัๅงหมด  9  คณะ  คือ  คณะกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  คณะวทิยาศาสตร์และทคนลยี  คณะศิลปศาสตร์  คณะทคนลยีสังคม  คณะทคนลยีอุตสาหกรรมการกษตร  
คณะบริหารธรุกิจและทคนลยีสารสนทศ  คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์  สถาบนัทคนลยีการบนิ

มทร.ตะวนัออก 1



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พชืศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางพชืศาสตร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีประมง สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีประมง           ทางการประมง

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สัตวศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการพฒันาผลิตภณัฑ์ สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีการพฒันาผลิตภณัฑ์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีชีวภาพ สาขาวชิาทคนลยีชีวภาพ               
ทางทคนลยีชีวภาพ

3 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีเฟฟา้ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์  
ทางทคนลยีเฟฟา้            ทางวศิวกรรมเฟฟา้

4 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีพลังงาน สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีพลังงาน

คณะวิทยำศำสตร์ละเทคนลยี

คณะเกษตรศำสตร์ละทรัพยำกรธรรมชำติ

มทร.ตะวนัออก 2



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยว

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารสากล สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารสากล 
ทางภาษาอังกฤษ

1 ปริญญาศรษฐศาสตรบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาศรษฐศาสตร์                   
ทางศรษฐศาสตร์

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์                    
ทางทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร

1 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีการฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางทคนลยีการฆษณาและการประชาสัมพนัธ์

2 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีมัลติมีดีย สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางทคนลยีมัลติมีดีย

คณะเทคนลยีสังคม

คณะศิลปศำสตร์

คณะเทคนลยีอุตสำหกรรมกำรเกษตร

คณะบริหำรธุรกิจละเทคนลยีสำรสนเทศ

มทร.ตะวนัออก 3



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการ
หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
มี 4 วชิาอก คือ
1. การจัดการทัไวเป
2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3. การจัดการอุตสาหกรรม
4. การจัดการส านักงาน

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
มี 4 วชิาอก คือ
1. การบริหารการตลาด
2. การตลาดระหวางประทศ
3. การสืไอสารการตลาด
4. การตลาดบริการ

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบญัชี

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ทคนลยีลจิสติกส์และการจัดการระบบ
ขนสง

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางทคนลยีลจิสติกส์และการจัดการระบบขนสง

มทร.ตะวนัออก 4



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ระบบสารสนทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางระบบสารสนทศ
มี 3 วชิาอก คือ
1. พฒันาซอฟต์แวร์
2. คอมพวิตอร์ธรุกิจ
3. การจัดการสารสนทศ

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ระบบสารสนทศคอมพวิตอร์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางระบบสารสนทศคอมพวิตอร์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9 ปริญญาบญัชีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางทคนลยีคอมพวิตอร์               
ทางคอมพวิตอร์

1 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมยธาและการบริหารงานกอสรຌาง สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมยธาและการบริหารงานกอสรຌาง

2 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปตัยกรรมภาย฿น สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์
ทางสถาปตัยกรรมภาย฿น

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


คณะวิศวกรรมศำสตร์ละสถำปัตยกรรมศำสตร์

มทร.ตะวนัออก 5



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ

1 ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตร 6 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการการบนิ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการการบนิ

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การบนิ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาศาสตร์การบนิ

คณะสัตวพทยศำสตร์

สถำบันเทคนลยีกำรบิน

มทร.ตะวนัออก 6



คุณวฒิุ฿นระดับตาง ๆ  ของมหาวทิยาลัยทคนลยีราชมงคลธญับรีุ มีดังนีๅ

                         6. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี ตอจากปริญญาท หรือทยีบทา  

               มีคณะวชิาทัๅงหมด  12  คณะ  คือ  คณะนาฏศิลปแ์ละดุริยางค์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะทคนลยีการกษตร  คณะทคนลยีการสืไอสารมวลชน  คณะทคนลยีคหกรรมศาสตร์  
คณะบริหารธรุกิจ  คณะวทิยาศาสตร์และทคนลยี  คณะวศิวกรรมศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  วทิยาลัยการแพทย์แผนเทย

7. มหาวิทยาลัยทคนลยรีาชมงคลธัญบรุี

                         2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

                         3. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี

                             ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา  

                         4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

                         5. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา 

                         1. อนุปริญญา  หลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา

มทร.ธญับรีุ 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต นาฏศิลปส์ากล สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางนาฏศิลปส์ากล             ทางนาฏศิลป์

หลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต นาฏศิลปส์ากล สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางนาฏศิลปส์ากล             ทางนาฏศิลป์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


3 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต นาฏศิลปเ์ทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางนาฏศิลปเ์ทย               ทางนาฏศิลป์

หลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต นาฏศิลปเ์ทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางนาฏศิลปเ์ทย               ทางนาฏศิลป์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


5 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต คีตศิลปส์ากล สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคีตศิลปส์ากล               ทางคีตศิลป์

หลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต คีตศิลปส์ากล สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคีตศิลปส์ากล               ทางคีตศิลป์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


7 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต คีตศิลปเ์ทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคีตศิลปเ์ทย                 ทางคีตศิลป์

หลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ดุริยางค์สากล สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางดุริยางค์สากล              ทางดุริยางคศาสตร์

หลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะนาฏศิลป์ละดรุิยางค์

มทร.ธญับรีุ 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
9 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ดุริยางค์เทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางดุริยางค์เทย                ทางดุริยางคศาสตร์
หลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

1 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมคอมพวิตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมคอมพวิตอร์  
ทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมคอมพวิตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์
ทางวศิวกรรมคอมพวิตอร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


3 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครืไองกล

หลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครืไองกล

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


5 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมเฟฟา้ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมเฟฟา้

หลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมเฟฟา้ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมเฟฟา้

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มทร.ธญับรีุ 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
7 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมยธา
หลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมยธา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


9 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์

หลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


11 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


13 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา 
ทางคอมพวิตอร์

มทร.ธญับรีุ 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
14 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีและสืไอสารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางทคนลยีและสืไอสารการศึกษา
ทางสตทศันศึกษา

15 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศการศึกษา
ทางสตทศันศึกษา

16 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต การจัดการผลิตทางอุตสาหกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางการจัดการผลิตทางอุตสาหกรรม
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


17 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต การจัดการอุตสาหกรรมครืไองนุงหม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางการจัดการอุตสาหกรรมครืไองนุงหม
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

18 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีคอมพวิตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์
ทางทคนลยีคอมพวิตอร์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
 
  	

มทร.ธญับรีุ 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
19 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางทคนลยีครืไองกล
ทางวศิวกรรมครืไองกล

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


20 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีทรคมนาคม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีทรคมนาคม
ทางวศิวกรรมเฟฟา้

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
	

21 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีเฟฟา้ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีเฟฟา้        ทางวศิวกรรมเฟฟา้

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
 	

22 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยียธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยียธา         ทางวศิวกรรมยธา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
 	

23 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีอุตสาหการ
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
 	

24 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมการผลิต สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมการผลิต       
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

มทร.ธญับรีุ 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
25 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

26 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

27 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีการบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีการบริหารการศึกษา

28 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีการวจิัยและพฒันาหลักสูตร สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีการวจิัยและพฒันาหลักสูตร

29 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีและสืไอสารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีและสืไอสารการศึกษา

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การผลิตพชื สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการผลิตพชื

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การผลิตสัตว์ชิงบรูณาการ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการผลิตสัตว์ชิงบรูณาการ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีภมูิทศัน์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีภมูิทศัน์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


คณะทคนลยีการกษตร

มทร.ธญับรีุ 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีหลังการกใบกีไยวและแปรสภาพ สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางทคนลยีหลังการกใบกีไยวและแปรสภาพ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ประมง สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางประมง

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พชืศาสตร์-พชืสวน สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางพชืศาสตร์-พชืสวน
ทางพชืสวน                   ทางพชืศาสตร์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร
ทางการอาหาร

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
ทางสัตวบาล

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมแปรรูปผลิตผลกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวศิวกรรมแปรรูปผลิตผลกษตร

มทร.ธญับรีุ 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางสัตวศาสตร์

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สุขภาพความงามและสปาเทย สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขภาพความงามและสปาเทย

12 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารศัตรูพชือยางยัไงยืน สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการบริหารศัตรูพชือยางยัไงยืน

13 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีการผลิตพชื สาขาวชิาทคนลยีการผลิตพชื
ทางทคนลยีการผลิตพชื

14 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรมกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีอุตสาหกรรมกษตร

1 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีการฆษณาและประชาสัมพนัธ์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางทคนลยีการฆษณาและประชาสัมพนัธ์

2 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีการถายภาพและภาพยนตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางทคนลยีการถายภาพและภาพยนตร์

3 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีการทรทศัน์และวทิยุกระจายสียง สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางทคนลยีการทรทศัน์และวทิยุกระจายสียง

คณะทคนลยีการสื่อสารมวลชน

มทร.ธญับรีุ 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
4 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีการพมิพ์ สาขาวชิาทคนลยีการพมิพ์

ทางทคนลยีการพมิพ์

5 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีมัลติมีดีย สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางทคนลยีมัลติมีดีย

1 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทัไวเปธรุกิจงานประดิษฐ์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเปธรุกิจงานประดิษฐ์

หลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


3 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีงานประดิษฐ์สรຌางสรรค์  สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีงานประดิษฐ์สรຌางสรรค์

4 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต ผຌาและครืไองแตงกาย สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางผຌาและครืไองแตงกาย

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


5 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต พฒันาการครอบครัวและดใก สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางพฒันาการครอบครัวและดใก

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


6 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต สิไงทอและครืไองนุงหม สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางสิไงทอและครืไองนุงหม

คณะทคนลยีคหกรรมศาสตร์

มทร.ธญับรีุ 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
7 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต ออกแบบแฟชัไน  สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางออกแบบแฟชัไน

8 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต ออกแบบแฟชัไนและการจัดการสินคຌา สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางออกแบบแฟชัไนและการจัดการสินคຌา

9 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต อาหารและภชนาการ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางอาหารและภชนาการ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


10 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมงานอาหาร  สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมงานอาหาร

11 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 ปริญญาคหกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีคหกรรมศาสตร์

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การงิน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการงิน

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


คณะบริหารธุรกิจ

มทร.ธญับรีุ 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการธรุกิจระหวางประทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการธรุกิจระหวางประทศ

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด

หลักสูตรนานาชาติ


6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจระหวางประทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจระหวางประทศ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจระหวางประทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางบริหารธรุกิจระหวางประทศ

หลักสูตรนานาชาติ


8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบญัชี

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบญัชี

หลักสูตรนานาชาติ


10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางคอมพวิตอร์ธรุกิจ

มทร.ธญับรีุ 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ธรุกิจศึกษา สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางธรุกิจศึกษา

12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


13 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ระบบสารสนทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางระบบสารสนทศ

14 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ระบบสารสนทศทางคอมพวิตอร์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางระบบสารสนทศทางคอมพวิตอร์

ดิมชืไอสาขาวชิาระบบสารสนทศ
หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

15 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ระบบสารสนทศทางคอมพวิตอร์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางระบบสารสนทศทางคอมพวิตอร์

หลักสูตรนานาชาติ


16 ปริญญาบญัชีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี

17 ปริญญาศรษฐศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศรษฐศาสตร์

18 ปริญญาศรษฐศาสตรบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์

มทร.ธญับรีุ 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
19 ปริญญาศรษฐศาสตรบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาศรษฐศาสตร์

ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

20 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

21 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางบริหารธรุกิจ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์  
ทางทคนลยีคอมพวิตอร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี

มทร.ธญับรีุ 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์

ทางทคนลยีสารสนทศ
ดิมชืไอสาขาวชิาทคนลยีคอมพวิตอร์


6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์ประยุกต์              ทางฟຂสิกส์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์  
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ

9 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

10 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต คมีนวตักรรม สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีนวตักรรม               ทางคมี

1 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมกษตร สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มทร.ธญับรีุ 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
2 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมคอมพวิตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางคอมพวิตอร์
ทางวศิวกรรมคอมพวิตอร์

3 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมคมี สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมคมี              ทางคมี

4 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมคมีสิไงทอ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมคมีสิไงทอ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


5 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครืไองกล

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


6 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมครืไองจักรกลกษตร สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครืไองจักรกลกษตร
ทางวศิวกรรมครืไองกล

7 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมครืไองนุงหม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครืไองนุงหม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


8 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมดินและนๅ า สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมดินและนๅ า

มทร.ธญับรีุ 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
9 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมพลาสติก สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมพลาสติก

10 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมพอลิมอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมพอลิมอร์

11 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมเฟฟา้ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมเฟฟา้

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


12 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมยธา

13 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมส ารวจ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมส ารวจ          ทางวศิวกรรมยธา

14 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมสิไงทอ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมสิไงทอ

15 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมสิไงแวดลຌอม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมสิไงแวดลຌอม

16 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมหลังการกใบกีไยวและแปรสภาพ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมหลังการกใบกีไยวและแปรสภาพ

มทร.ธญับรีุ 17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
17 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมอาหาร สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมอาหาร

18 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม

19 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


20 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมการผลิต สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมการผลิต

21 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมคมี สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมคมี

22 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครืไองกล

23 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมเฟฟา้ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมเฟฟา้

24 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมยธา

มทร.ธญับรีุ 18



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
25 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

26 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมสิไงทอ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมสิไงทอ

1 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบแฟชัไนและศิลปะสิไงทอ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกแบบแฟชัไนและศิลปะสิไงทอ

2 ปริญญาศิลปบณัฑิต ครืไองปั้นดินผา สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางครืไองปั้นดินผา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3 ปริญญาศิลปบณัฑิต ครืไองหนัง สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางครืไองหนัง

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


4 ปริญญาศิลปบณัฑิต จิตรกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางจิตรกรรม                 ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5 ปริญญาศิลปบณัฑิต ดนตรีสากล สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรีสากล               ทางดนตรี

6 ปริญญาศิลปบณัฑิต ประติมากรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางประติมากรรม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะศิลปกรรมศาสตร์

มทร.ธญับรีุ 19



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
7 ปริญญาศิลปบณัฑิต ศิลปะเทย สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปะเทย
หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8 ปริญญาศิลปบณัฑิต ศิลปะภาพพมิพ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะภาพพมิพ์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9 ปริญญาศิลปบณัฑิต หตัถกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางหตัถกรรม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10 ปริญญาศิลปบณัฑิต ออกแบบนิทศศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบนิทศศิลป์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11 ปริญญาศิลปบณัฑิต ออกแบบภาย฿น สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบภาย฿น

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12 ปริญญาศิลปบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

13 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต คีตศิลปเ์ทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคีตศิลปเ์ทย                ทางคีตศิลป์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


14 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ดุริยางค์เทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางดุริยางค์เทย

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


มทร.ธญับรีุ 20



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
15 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ดุริยางค์สากล สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางดุริยางค์สากล
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


16 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต วจิิตรศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวจิิตรศิลป์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

17 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ศิลปะเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปะเทย

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

18 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต หตัถกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางหตัถกรรม             
ทางศิลปประยุกต์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

19 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ออกแบบทศันศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางออกแบบทศันศิลป์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยว

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การรงแรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการรงแรม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


คณะศิลปศาสตร์

มทร.ธญับรีุ 21



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสาร สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสาร
ทางภาษาอังกฤษ

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารสากล สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารสากล
ทางภาษาอังกฤษ

1 อนุปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตร์ สถาปตัยกรรม สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์
ทางสถาปตัยกรรม

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต การจัดการงานกอสรຌาง สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการงานกอสรຌาง

3 ปริญญาภมูิสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปตัยกรรมภาย฿น สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์
ทางสถาปตัยกรรมภาย฿น

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสถาปตัยกรรม สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีสถาปตัยกรรม

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปตัยกรรมภาย฿น สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์
ทางสถาปตัยกรรมภาย฿น

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มทร.ธญับรีุ 22



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญาการแพทย์แผนเทยประยุกต์บณัฑิต การแพทย์แผนเทยประยุกต์ สาขาวชิาการแพทย์แผนเทยประยุกต์
ทางการแพทย์แผนเทยประยุกต์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การแพทย์แผนเทยประยุกต์ สาขาวชิาการแพทย์แผนเทยประยุกต์
ทางการแพทย์แผนเทยประยุกต์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สุขภาพความงามและสปา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขภาพความงามและสปา

ดิมชืไอสาขาวชิาสุขภาพความงามและสปาเทย

วิทยาลัยการพทย์ผนไทย

มทร.ธญับรีุ 23



คุณวฒิุ฿นระดับตาง ๆ  ของมหาวทิยาลัยทคนลยีราชมงคลพระนคร มีดังนีๅ

               ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทยีบทา

                         4. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา 

                         1. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

                         2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี  

8. มหำวิทยำลัยเทคนลยรีำชมงคลพระนคร
               มีคณะวชิาทัๅงหมด  10  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะทคนลยีคหกรรมศาสตร์  คณะทคนลยีสืไอสารมวลชน  คณะบริหารธรุกิจ  คณะวทิยาศาสตร์และทคนลยี   
คณะวศิวกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  คณะอุตสาหกรรมสิไงทอและออกแบบแฟชัไน

                         3. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา




มทร.พระนคร 1



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมคอมพวิตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์  
ทางวศิวกรรมคอมพวิตอร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมคอมพวิตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์  
ทางวศิวกรรมคอมพวิตอร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครืไองกล

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครืไองกล

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมเฟฟา้ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมเฟฟา้

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมเฟฟา้ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมเฟฟา้

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมยธา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม




มทร.พระนคร 2



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
8 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมยธา
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์         
ทางทคนลยีคอมพวิตอร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

14 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีคมีสิไงทอ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีคมีสิไงทอ
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี




มทร.พระนคร 3



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
15 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางทคนลยีครืไองกล     
ทางวศิวกรรมครืไองกล

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

16 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีทรคมนาคม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีทรคมนาคม
ทางวศิวกรรมเฟฟา้

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

17 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีเฟฟา้ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีเฟฟา้           ทางวศิวกรรมเฟฟา้

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

18 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีแมพมิพ์ครืไองประดับ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีแมพมิพ์ครืไองประดับ
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

19 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสืๅอผຌา สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีสืๅอผຌา
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

20 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ
ทางทคนลยีอุตสาหการ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี




มทร.พระนคร 4



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
21 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

22 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

23 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต นวตักรรมและทคนลยีการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางนวตักรรมและทคนลยีการศึกษา
ทางสตทศันศึกษา

1 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต การบริหารธรุกิจคหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางการบริหารธรุกิจคหกรรมศาสตร์

2 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทัไวเป-ธรุกิจงานประดิษฐ์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป-ธรุกิจงานประดิษฐ์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต ผຌาและครืไองแตงกาย สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางผຌาและครืไองแตงกาย

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะเทคนลยีคหกรรมศำสตร์




มทร.พระนคร 5



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
5 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต อาหารและภชนาการ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางอาหารและภชนาการ
หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมการบริการอาหาร สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

7 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีการจัดการสินคຌาแฟชัไน สาขาวชิาการจัดการ
ทางทคนลยีการจัดการสินคຌาแฟชัไน

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การอาหารและภชนาการ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร         ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์การอาหารและภชนาการ

9 ปริญญาคหกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

1 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีการฆษณาและประชาสัมพนัธ์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางทคนลยีการฆษณาและประชาสัมพนัธ์

2 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีการทรทศัน์และวทิยุกระจายสียง สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางทคนลยีการทรทศัน์และวทิยุกระจายสียง

คณะเทคนลยีสื่อสำรมวลชน




มทร.พระนคร 6



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
3 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีมัลติมีดีย สาขาวชิานิทศศาสตร์

ทางทคนลยีมัลติมีดีย

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสืไอสารการตลาด สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางการสืไอสารการตลาด

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การงิน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการงิน

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบญัชี

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ธรุกิจระหวางประทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางธรุกิจระหวางประทศ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ


คณะบริหำรธุรกิจ




มทร.พระนคร 7



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ระบบสารสนทศทางคอมพวิตอร์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางระบบสารสนทศทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8 ปริญญาบญัชีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี

9 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์
ทางทคนลยีคอมพวิตอร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการสิไงแวดลຌอมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวชิาวทิยาการสิไงแวดลຌอมและทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางวทิยาการสิไงแวดลຌอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิไงแวดลຌอม

คณะวิทยำศำสตร์ละเทคนลยี




มทร.พระนคร 8



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ

1 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมคอมพวิตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์
ทางวศิวกรรมคอมพวิตอร์

2 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครืไองกล

3 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมเฟฟา้ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมเฟฟา้

4 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์

5 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมยธา

6 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม

7 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศำสตร์




มทร.พระนคร 9



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
8 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการผลิตครืไองมือและแมพมิพ์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางทคนลยีการผลิตครืไองมือและแมพมิพ์

9 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมพืไอความ
ยัไงยืน

สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมพืไอความยัไงยืน

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยว

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การรงแรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการรงแรม

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทยประยุกต์ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทยประยุกต์              ทางภาษาเทย

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารสากล สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารสากล
ทางภาษาอังกฤษ

คณะศิลปศำสตร์




มทร.พระนคร 10



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ

1 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ออกแบบบรรจุภณัฑ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบบรรจุภณัฑ์
ทางการออกแบบ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบผลิตภณัฑ์
ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ออกแบบสิไงทอ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบสิไงทอ           ทางการออกแบบ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

1 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต การออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
ทางการออกแบบ

2 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต การออกแบบบรรจุภณัฑ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกแบบบรรจุภณัฑ์
ทางการออกแบบ

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ละกำรออกบบ

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์




มทร.พระนคร 11



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
3 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปตัยกรรม สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์

ทางสถาปตัยกรรม
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


1 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต ออกแบบแฟชัไนผຌาและครืไองแตงกาย สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางออกแบบแฟชัไนผຌาและครืไองแตงกาย

2 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีคมีสิไงทอ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีคมีสิไงทอ

3 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีสืๅอผຌา สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีสืๅอผຌา
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ดิมชืไอปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต  
สาขาวชิาทคนลยีสืๅอผຌา


4 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์สิไงทอ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบผลิตภณัฑ์สิไงทอ

5 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ออกแบบแฟชัไนและสิไงทอ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบแฟชัไนและสิไงทอ

คณะอุตสำหกรรมสิ่งทอละออกบบฟชั่น




มทร.พระนคร 12



คุณวฒิุ฿นระดับตาง ๆ  ของมหาวทิยาลัยทคนลยีราชมงคลรัตนกสินทร์ มีดังนีๅ

          1. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

          2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี

              ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา  

          3. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา 

          4. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี ตอจากปริญญาท หรือทยีบทา

 

               มีคณะวชิาทัๅงหมด  9  คณะ  คือ คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  คณะอุตสาหกรรมการรงแรมและการทองทีไยว  
คณะอุตสาหกรรมและทคนลยี  คณะบริหารธรุกิจ  คณะศิลปศาสตร์  วทิยาลัยนวตักรรมการจัดการ  วทิยาลัยพลังงานและสิไงแวดลຌอมอยางยัไงยืนรัตนกสินทร์  วทิยาลัยพาะชาง

9. มหำวิทยำลัยเทคนลยรีำชมงคลรัตนกสินทร์

มทร. รัตนกสินทร์ 1



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ

1 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมการวดัคุม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมการวดัคุม

2 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมคอมพวิตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์                       
ทางวศิวกรรมคอมพวิตอร์

3 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมทรคมนาคม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมทรคมนาคม

4 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมมคคาทรอนิกส์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมมคคาทรอนิกส์

1 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต การจัดการงานกอสรຌาง สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการงานกอสรຌาง

2 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีนิทศศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางทคนลยีนิทศศิลป์

คณะวิศวกรรมศำสตร์ละสถำปัตยกรรมศำสตร์

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ละกำรออกบบ

มทร. รัตนกสินทร์ 2



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
3 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

4 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครืไองกล

5 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมเฟฟา้ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมเฟฟา้

6 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมยธา

7 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสถาปตัยกรรม สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีสถาปตัยกรรม

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปตัยกรรมและการออกแบบชุมชนมือง สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์
ทางสถาปตัยกรรมและการออกแบบชุมชนมือง

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยว

คณะอุตสำหกรรมกำรรงรมละกำรทองเทีย่ว

มทร. รัตนกสินทร์ 3



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การรงแรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการรงแรม

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รงแรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางรงแรม

1 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

2 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีสืไอสารมวลชน สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางทคนลยีสืไอสารมวลชน

3 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีวศิวกรรมการออกแบบแมพมิพ์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีวศิวกรรมการออกแบบแมพมิพ์

4 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีวศิวกรรมคอมพวิตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์
ทางทคนลยีวศิวกรรมคอมพวิตอร์

5 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีวศิวกรรมเฟฟา้ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีวศิวกรรมเฟฟา้

คณะอุตสำหกรรมละเทคนลยี

มทร. รัตนกสินทร์ 4



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
6 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีวศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางทคนลยีวศิวกรรมอุตสาหการ
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการ

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบญัชี

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศทางธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางทคนลยีสารสนทศทางธรุกิจ

ดยจัดการสอนวทิยาขตบพติรพมิุข จักรวรรดิ
ศาลายา และวงัเกลกังวล


6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะบริหำรธุรกิจ
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ระบบสารสนทศทางคอมพวิตอร์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางระบบสารสนทศทางคอมพวิตอร์
หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8 ปริญญาบญัชีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี

9 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญีไปุຆน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆน

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารสากล สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารสากล 
ทางภาษาอังกฤษ

1 ปริญญาบริหารธรุกิจดุษฎบีณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

คณะศิลปศำสตร์

วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎบีณัฑิต นวตักรรมการบริหารการจัดการรัฐกิจ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางนวตักรรมการบริหารการจัดการรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

1 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีและการจัดการพลังงานและ
สิไงแวดลຌอมอยางยัไงยืน

สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีและการจัดการพลังงานและ
     สิไงแวดลຌอมอยางยัไงยืน

รับหลายพืๅนฐาน

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ทคนลยีและการจัดการพลังงานและ
สิไงแวดลຌอมอยางยัไงยืน

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีและการจัดการพลังงานและ
     สิไงแวดลຌอมอยางยัไงยืน

รับหลายพืๅนฐาน

1 ปริญญาศิลปบณัฑิต ครืไองปั้นดินผา สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางครืไองปั้นดินผา

2 ปริญญาศิลปบณัฑิต จิตรกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางจิตรกรรม

วิทยำลัยพลังงำนละสิ่งวดลຌอมอยำงยั่งยืนรัตนกสินทร์

วิทยำลัยเพำะชำง
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
3 ปริญญาศิลปบณัฑิต จิตรกรรมเทย สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางจิตรกรรมเทย

4 ปริญญาศิลปบณัฑิต ประติมากรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางประติมากรรม

5 ปริญญาศิลปบณัฑิต ประติมากรรมเทย สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางประติมากรรมเทย

6 ปริญญาศิลปบณัฑิต ศิลปหตัถกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปนวตัถกรรม

7 ปริญญาศิลปบณัฑิต ศิลปะการถายภาพ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะการถายภาพ

8 ปริญญาศิลปบณัฑิต ศิลปะภาพพมิพ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะภาพพมิพ์

9 ปริญญาศิลปบณัฑิต หตัถศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางหตัถศิลป์

10 ปริญญาศิลปบณัฑิต ออกแบบนิทศศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบนิทศศิลป์
ทางการออกแบบ
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
11 ปริญญาศิลปบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์
ทางการออกแบบ
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มีคณะวชิาทัๅงหมด  4  คณะ  คือ  คณะวทิยาศาสตร์และทคนลยีการกษตร  คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์   คณะวศิวกรรมศาสตร์   คณะศิลปกรรมและสถาปตัยกรรมศาสตร์  

คุณวฒิุ฿นระดับตาง ๆ  ของมหาวทิยาลัยทคนลยีราชมงคลลຌานนา มีดังนีๅ

          1. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

          2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ปี

              ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา  

          3. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา 

10. มหำวิทยำลัยเทคนลยรีำชมงคลลຌำนนำ

มทร.ลຌานนา 1



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ

1 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์            
ทางคหกรรมศาสตร์

2 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทัไวเป - ธรุกิจงานประดิษฐ์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป - ธรุกิจงานประดิษฐ์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต อาหารและภชนาการ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางอาหารและภชนาการ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การบริหารธรุกิจกษตร สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจกษตร

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรกลวธิาน สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรกลวธิาน              ทางการกษตร

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา

คณะวิทยำศำสตร์ละเทคนลยีกำรเกษตร
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์

ทางคอมพวิตอร์
ทางทคนลยีคอมพวิตอร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีภมูิทศัน์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีภมูิทศัน์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ประมง สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางประมง

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พฒันาผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางพฒันาผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมกษตร
ทางอุตสาหกรรมกษตร

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พชืศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางพชืศาสตร์

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พชืศาสตร์-พชืเรนา สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางพชืศาสตร์-พชืเรนา           ทางพชืศาสตร์      
ทางพชืเร
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พชืศาสตร์-พชืสวน สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางพชืศาสตร์-พชืสวน            ทางพชืศาสตร์    
ทางพชืสวน

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร       ทางการอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ

17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

18 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

19 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีการผลิตสัตว์ สาขาวชิาทคนลยีการผลิตสัตว ์       
ทางทคนลยีการผลิตสัตว์

20 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต พชืศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางพชืศาสตร์
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการธรุกิจระหวางประทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการธรุกิจระหวางประทศ

หลักสูตรนานาชาติ


2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบญัชี

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ           ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ระบบสารสนทศทางคอมพวิตอร์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางระบบสารสนทศทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7 ปริญญาบญัชีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี ดิมชืไอปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต  
วชิาอกการบญัชี


8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยว

คณะบริหำรธุรกิจละศิลปศำสตร์ 
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารสากล สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารสากล
ทางภาษาอังกฤษ

1 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมคอมพวิตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์           ทางวศิวกรรมคอมพวิตอร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครืไองกล

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมเฟฟา้ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมเฟฟา้

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมยธา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


5 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะวิศวกรรมศำสตร์
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
7 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมคอมพวิตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์
ทางวศิวกรรมคอมพวิตอร์

9 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครืไองกล

10 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมครืไองจักรกลกษตร สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครืไองจักรกลกษตร
ทางวศิวกรรมครืไองกล

11 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมเฟฟา้ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมเฟฟา้

12 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมแมพมิพ์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมแมพมิพ์

13 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมยธา
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
14 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมสิไงแวดลຌอม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมสิไงแวดลຌอม

15 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมหมืองแร สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมหมืองแร

16 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมอาหาร สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอาหาร

17 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์

18 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

19 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีครืไองกล
ทางวศิวกรรมครืไองกล

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

20 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีครืไองประดับและอัญมณี สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางทคนลยีครืไองประดับและอัญมณี

21 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีซรามิก สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีซรามิก
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
22 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีทรคมนาคม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางทคนลยีทรคมนาคม
ทางวศิวกรรมเฟฟา้

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

23 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีเฟฟา้ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีเฟฟา้  
ทางวศิวกรรมเฟฟา้

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

24 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยียธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยียธา  
ทางวศิวกรรมยธา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

25 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีหมืองแร สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมหมืองแร
ทางทคนลยีอุตสาหการ

26 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีอุตสาหการ  
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ

1 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต การจัดการผังมือง สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา) 
ทางการจัดการผังมือง            ทางผังมือง

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


2 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ซรามิก สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางซรามิก

3 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีการพมิพ์ สาขาวชิาทคนลยีการพมิพ์
ทางทคนลยีการพมิพ์

4 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีการพมิพแ์ละออกแบบบรรจุภณัฑ์ สาขาวชิาทคนลยีการพมิพ์
ทางทคนลยีการพมิพแ์ละออกแบบบรรจุภณัฑ์

5 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ออกแบบครืไองรือน สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบครืไองรือน          ทางการออกแบบ

6 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ออกแบบบรรจุภณัฑ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบบรรจุภณัฑ์          ทางการออกแบบ

7 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ออกแบบสิไงทอ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบสิไงทอ                ทางการออกแบบ

8 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ออกแบบสิไงทอ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบสิไงทอ

คณะศิลปกรรมละสถำปัตยกรรมศำสตร์
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
9 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ออกแบบสืไอสาร สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบสืไอสาร

10 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ออกแบบอุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบอุตสาหกรรม

11 ปริญญาศิลปบณัฑิต จิตรกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางจิตรกรรม           ทางศิลปกรรม

12 ปริญญาศิลปบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางทศันศิลป์

13 ปริญญาศิลปบณัฑิต ประติมากรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางประติมากรรม

14 ปริญญาศิลปบณัฑิต ศิลปะภาพพมิพ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะภาพพมิพ์

15 ปริญญาศิลปบณัฑิต ออกแบบนิทศศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบนิทศศิลป ์         ทางการออกแบบ

16 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสถาปตัยกรรม สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีสถาปตัยกรรม

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
17 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปตัยกรรมภาย฿น สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์

ทางสถาปตัยกรรมภาย฿น
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

18 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต ออกแบบอุตสาหกรรม สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์
ทางออกแบบอุตสาหกรรม

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
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คุณวฒิุ฿นระดับตาง ๆ  ของมหาวทิยาลัยทคนลยีราชมงคลศรีวชิัย มีดังนีๅ

               มีคณะวชิาทัๅงหมด  12  คณะ  คือ  คณะกษตรศาสตร์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและทคนลยี  คณะบริหารธรุกิจ   คณะวทิยาศาสตร์และทคนลยี  
คณะวทิยาศาสตร์และทคนลยีการประมง  คณะวศิวกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์  คณะอุตสาหกรรมกษตร  วทิยาลัยการรงแรมและการทองทีไยว

11. มหำวิทยำลัยเทคนลยรีำชมงคลศรีวิชยั

                     1. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

                     2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี

                         ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทยีบทา  

                     3. ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา  6  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  

                     4. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี  หรือทยีบทา 

มทร.ศรีวชิัย 1



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรกลวธิาน สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรกลวธิาน              ทางการกษตร

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีภมูิทศัน์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีภมูิทศัน์

หลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ประมง สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางประมง

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พฒันาการกษตรและการจัดการธรุกิจกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางพฒันาการกษตรและการจัดการธรุกิจกษตร

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พชืศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางพชืศาสตร์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีการผลิตพชื สาขาวชิาทคนลยีการผลิตพชื
ทางทคนลยีการผลิตพชื

คณะเกษตรศำสตร์

มทร.ศรีวชิัย 2



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


2 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีคอมพวิตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์
ทางทคนลยีคอมพวิตอร์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


3 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีครืไองกล
ทางวศิวกรรมครืไองกล

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


4 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีทรคมนาคม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีทรคมนาคม
ทางวศิวกรรมเฟฟา้

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


5 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยียธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยียธา           ทางวศิวกรรมยธา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


6 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสืๅอผຌา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีสืๅอผຌา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม

มทร.ศรีวชิัย 3



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
7 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางทคนลยีอุตสาหการ
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


1 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์

หลักสูตร 5 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม

หลักสูตร 5 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการ

หลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด

หลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะบริหำรธุรกิจ

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมละเทคนลยี

มทร.ศรีวชิัย 4



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต บญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางบญัชี

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ระบบสารสนทศทางธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางระบบสารสนทศทางธรุกิจ

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ระบบสารสนทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางระบบสารสนทศ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


6 ปริญญาบญัชีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี หลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
ดิมชืไอปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต  
วชิาอกการบญัชี



1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมีอุตสาหกรรม สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีอุตสาหกรรม             ทางคมี

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยาประยุกต์             ทางชีววทิยา

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการยาง สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีการยาง

คณะวิทยำศำสตร์ละเทคนลยี

มทร.ศรีวชิัย 5



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์

ทางทคนลยีสารสนทศ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การจัดการประมง สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการจัดการประมง             ทางการประมง

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การจัดการสิไงแวดลຌอมทຌองถิไน สาขาวชิาวทิยาการสิไงแวดลຌอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการจัดการสิไงแวดลຌอมทຌองถิไน
ทางสิไงแวดลຌอม

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การพาะลีๅยงสัตวน์ๅ า สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการพาะลีๅยงสัตวน์ๅ า         ทางการประมง

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์        
ทางทคนลยีคอมพวิตอร์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยำศำสตร์ละเทคนลยีกำรประมง

มทร.ศรีวชิัย 6



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พาะลีๅยงสัตวน์ๅ า สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางพาะลีๅยงสัตวน์ๅ า           ทางการประมง

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทางทะล สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาศาสตร์ทางทะล

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงแวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงแวดลຌอมและทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงแวดลຌอม     
ทางสิไงแวดลຌอม

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมประมง สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมประมง         ทางการประมง

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมอาหาร         ทางการอาหาร

1 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมคอมพวิตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์        
ทางวศิวกรรมคอมพวิตอร์

คณะวิศวกรรมศำสตร์

มทร.ศรีวชิัย 7



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
2 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมครืไองกล

3 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมครืไองนุงหม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครืไองนุงหม

4 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมเฟฟา้ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมเฟฟา้

5 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมยธา

6 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมส ารวจ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมส ารวจ             ทางวศิวกรรมยธา

7 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์

8 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

9 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีคอมพวิตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์
ทางทคนลยีคอมพวิตอร์

มทร.ศรีวชิัย 8



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
10 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีครืไองจักรกลกษตร สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางทคนลยีครืไองจักรกลกษตร
ทางวศิวกรรมครืไองกล

11 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีทรคมนาคม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีทรคมนาคม

12 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีอุตสาหการ
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

1 ปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต ธรุกิจคหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางธรุกิจคหกรรมศาสตร์

2 ปริญญาศิลปบณัฑิต ออกแบบแฟชัไนและสิไงทอ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกแบบแฟชัไนและสิไงทอ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยว

หลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การรงแรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการรงแรม

คณะศิลปศำสตร์

มทร.ศรีวชิัย 9



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารสากล สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารสากล
ทางภาษาอังกฤษ

1 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต การผังมือง สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางการผังมือง             ทางผังมือง

ดิมชืไอปริญญาทคนลยีบณัฑิต (ตอนืไอง)  
วชิาอกการจัดการผังมือง

2 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต การจัดการผังมือง สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางการจัดการผังมือง            ทางผังมือง

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3 ปริญญาศิลปบณัฑิต จิตรกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางจิตรกรรม                 ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสถาปตัยกรรม สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีสถาปตัยกรรม

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


5 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปตัยกรรม สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์
ทางสถาปตัยกรรม

ดิมชืไอปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาทคนลยีสถาปตัยกรรม


หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์

มทร.ศรีวชิัย 10



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ

1 ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตร 6 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร          ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีชีวภาพ สาขาวชิาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การรงแรมและการทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการรงแรมและการทองทีไยว

คณะอุตสำหกรรมเกษตร

คณะสัตวพทยศำสตร์

วิทยำลัยกำรรงรมละกำรทองเทีย่ว

มทร.ศรีวชิัย 11



 คุณวฒิุ฿นระดับตาง ๆ ของมหาวทิยาลัยทคนลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ มีดังนีๅ

         1. ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา

         2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ป ีตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

         3. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ป ีตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี

             ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทยีบทา  

         4. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา 

 

12. มหำวิทยำลัยเทคนลยรีำชมงคลสุวรรณภูมิ
               มีคณะวชิาทัๅงหมด 6 คณะ คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะทคนลยีการกษตรและอุตสาหกรรมกษตร  คณะบริหารธรุกิจและทคนลยีสารสนทศ  คณะวทิยาศาสตร์และทคนลยี  
คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์

มทร.สุวรรณภมูิ 1



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ

1 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง ชางกลรงงาน สาขาวชิาครืไองกล
ทางชางกลรงงาน              ทางชางครืไองกล     
ทางชางกล

2 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง ชางผลิตครืไองมือและแมพมิพ์ สาขาวชิาทคนิคการผลิต                 
ทางชางอุตสาหกรรม          ทางชางกลรงงาน      
ทางชางผลิตครืไองมือและแมพมิพ์

3 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง ชางเฟฟา้ สาขาวชิาเฟฟา้ก าลัง
ทางชางเฟฟา้

4 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง ชางยนต์ สาขาวชิาครืไองกล
ทางชางยนต์

5 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง ชางลหะ สาขาวชิาทคนิคลหะ
ทางชางลหะ

6 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง ชางอิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาอิลใกทรอนิกส์
ทางชางอิลใกทรอนิกส์             ทางชางเฟฟา้

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
7 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง ทคนิคคอมพวิตอร์ สาขาวชิาอิลใกทรอนิกส์

ทางทคนิคคอมพวิตอร์
ปลีไยนแปลงผลการรับรองตาม ว 41/53

จากดิมสาขาวชิาทคนลยีคอมพวิตอร์
ทางทคนิคคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์  
ปน็สาขาวชิาอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนิคคอมพวิตอร์

8 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง ทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวชิาทคนิคอุตสาหกรรม           
ทางทคนิคอุตสาหกรรม

9 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมคอมพวิตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์
ทางวศิวกรรมคอมพวิตอร์

หลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครืไองกล

หลักสูตร 4 และหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครืไองกล

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


12 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมเฟฟา้ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมเฟฟา้

หลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
13 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมเฟฟา้ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมเฟฟา้
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


14 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมยธา

หลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

15 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์              
ทางวศิวกรรมเฟฟา้
ทางวศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์

หลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

16 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม

หลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

17 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


18 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

19 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
20 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์               

ทางวศิวกรรมครืไองกล
ทางทคนลยีครืไองกล

หลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

21 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีทรคมนาคม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีทรคมนาคม
ทางวศิวกรรมเฟฟา้

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

22 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีเฟฟา้ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์                 
ทางวศิวกรรมเฟฟา้
ทางทคนลยีเฟฟา้

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

23 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยียธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยียธา              ทางวศิวกรรมยธา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

24 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์                
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ
ทางทคนลยีอุตสาหการ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

1 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีการกษตร

คณะเทคนลยีกำรเกษตรละอุตสำหกรรมเกษตร

มทร.สุวรรณภมูิ 5



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรกลวธิาน สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางกษตรกลวธิาน
ทางการกษตร

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ประมง สาขาวชิากษตรศาสตร์                  
ทางประมง

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พฒันาผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางพฒันาผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมกษตร
ทางอุตสาหกรรมกษตร

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พชืศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางพชืศาสตร์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พชืศาสตร์-พชืเรนา สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางพชืศาสตร์                 ทางพชืเรนา
ทางพชืศาสตร์ - ทางพชืเรนา

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พชืศาสตร์-พชืสวน สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางพชืศาสตร์-พชืสวน        ทางพชืศาสตร์      
ทางพชืสวน

มทร.สุวรรณภมูิ 6



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร          
ทางวทิยาศาสตรการอาหาร           ทางการอาหาร

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์                    
ทางสัตวศาสตร์

1 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง การงิน สาขาวชิาการงินและการธนาคาร
ทางการงิน

2 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง การจัดการ สาขาวชิาการจัดการทัไวเป
ทางการจัดการ

3 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง การตลาด สาขาวชิาการตลาด                         
ทางการตลาด

4 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี
ทางการบญัชี

5 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง การลขานุการ สาขาวชิาการลขานุการ                  
ทางการลขานุการ

คณะบริหำรธุรกิจละเทคนลยีสำรสนเทศ

มทร.สุวรรณภมูิ 7



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
6 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง คอมพวิตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาคอมพวิตอร์ธรุกิจ              

ทางคอมพวิตอร์ธรุกิจ

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการ

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบญัชี

10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางทคนลยีสารสนทศธรุกิจ

11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต บญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางบญัชี

12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ระบบสารสนทศทางคอมพวิตอร์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางระบบสารสนทศทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร  4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

13 ปริญญาบญัชีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี

มทร.สุวรรณภมูิ 8



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การบริหารธรุกิจกษตร สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                 

ทางการบริหารธรุกิจการกษตร

15 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์  
ทางทคนลยีคอมพวิตอร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์             
ทางทคนลยีสารสนทศ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์               
ทางคอมพวิตอร์

คณะวิทยำศำสตร์ละเทคนลยี

มทร.สุวรรณภมูิ 9



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ

1 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครืไองกล

2 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมเฟฟา้ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมเฟฟา้

3 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมยธา

4 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์                 
ทางวศิวกรรมเฟฟา้
ทางวศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม

5 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

6 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสถาปตัยกรรม สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีสถาปตัยกรรม

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


7 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปตัยกรรม สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์
ทางสถาปตัยกรรม

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


คณะวิศวกรรมศำสตร์ละสถำปัตยกรรมศำสตร์
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
8 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมเฟฟา้ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมเฟฟา้

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยว

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทองทีไยวและการรงแรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยวและการรงแรม

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารสากล สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารสากล  
ทางภาษาอังกฤษ

คณะศิลปศำสตร์
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คุณวฒิุ฿นระดับตาง ๆ  ของมหาวทิยาลัยทคนลยีราชมงคลอีสาน มีดังนีๅ

13. มหำวิทยำลัยเทคนลยรีำชมงคลอีสำน
               มีคณะวชิาทัๅงหมด  11  คณะ  คือ  คณะกษตรศาสตร์และทคนลยี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  คณะทคนลยีการจัดการ  คณะทคนลยีอุตสาหกรรมกษตร  
คณะบริหารธรุกิจ  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  คณะวศิวกรรมศาสตร์  คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์  คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม  คณะอุตสาหกรรมและทคนลยี

                         1. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

                         2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี 

                         3. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี  หรือทยีบทา

                         4. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี  หรือทยีบทา 

                             ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทยีบทา

มทร.อีสาน 1



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ

1 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต สิไงทอและการออกแบบ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางสิไงทอและการออกแบบ

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การบริหารธรุกิจกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการบริหารธรุกิจกษตร
ทางบริหารธรุกิจ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรกลวธิาน สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรกลวธิาน            ทางการกษตร

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศึกษา สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรศึกษา              ทางการกษตร

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ครืไองจักรกลกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางครืไองจักรกลกษตร

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีชีวภาพ สาขาวชิาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีภมูิทศัน์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีภมูิทศัน์

คณะเกษตรศำสตร์ละเทคนลยี

มทร.อีสาน 2



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ประมง สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางประมง

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พชืศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางพชืศาสตร์

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พชืศาสตร์-พชืเรนา สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางพชืศาสตร์                 ทางพชืเรนา
ทางพชืศาสตร์-พชืเรนา

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พชืศาสตร์-พชืสวน สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางพชืศาสตร์                 ทางพชืสวน
ทางพชืศาสตร์-พชืสวน

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร          ทางการอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
ทางสัตวบาล

มทร.อีสาน 3



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางสัตวศาสตร์

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศึกษา สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรศึกษา              ทางการกษตร

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


16 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

1 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครืไองกล

2 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครืไองกล

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


3 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมยธา

4 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


5 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการชืไอมประกอบ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอุตสาหการชืไอมประกอบ

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
6 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการออกแบบการผลิต สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมอุตสาหการออกแบบการผลิต

7 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมคอมพวิตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์  
ทางวศิวกรรมคอมพวิตอร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมเฟฟา้ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมเฟฟา้

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


9 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมยธา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมยธา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


11 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


13 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มทร.อีสาน 5



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
14 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีทออุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)

ทางทคนลยีทออุตสาหกรรม

1 ปริญญาการแพทย์แผนเทยบณัฑิต การแพทย์แผนเทย สาขาวชิาการแพทย์แผนเทย
ทางการแพทย์แผนเทย

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติพืไอสุขภาพและความงาม สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผลิตภณัฑ์ธรรมชาติพืไอสุขภาพและความงาม

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยว

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนิคการสัตวแพทย์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการผลิตยางพารา สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการผลิตยางพารา

คณะเทคนลยีอุตสำหกรรมเกษตร

คณะเทคนลยีกำรจัดกำร

คณะทรัพยำกรธรรมชำติ
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีการผลิตสัตว์ สาขาวชิาทคนลยีการผลิตสัตว์

ทางทคนลยีการผลิตสัตว์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีชีวภาพ สาขาวชิาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร
ทางการอาหาร          ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การงิน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการงิน

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบญัชี

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะบริหำรธุรกิจ
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ระบบสารสนทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางระบบสารสนทศ

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ระบบสารสนทศทางคอมพวิตอร์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางระบบสารสนทศทางคอมพวิตอร์

7 ปริญญาบญัชีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี

8 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

9 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี

1 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีการสืไอสารมวลชน สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางทคนลยีการสืไอสารมวลชน

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์ประยุกต์               ทางฟຂสิกส์

คณะวิทยำศำสตร์ละศิลปศำสตร์
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์

ทางคอมพวิตอร์
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารสากล สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารสากล
ทางภาษาอังกฤษ

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศและการสืไอสารประยุกต์ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศและการสืไอสารประยุกต์

1 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมคอมพวิตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์
ทางวศิวกรรมคอมพวิตอร์

2 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครืไองกล

3 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมครืไองจักรกลกษตร สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครืไองจักรกลกษตร
ทางวศิวกรรมครืไองกล

คณะวิศวกรรมศำสตร์
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
4 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมเฟฟา้ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมเฟฟา้

5 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมยธา

6 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมลหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมลหการ

7 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมส ารวจ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมส ารวจ           ทางวศิวกรรมยธา

8 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม

9 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

1 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต การจัดการผังมือง สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางการจัดการผังมือง
ทางผังมือง

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
คณะวิศวกรรมศำสตร์ละสถำปัตยกรรมศำสตร์
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
2 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีมัลติมีดีย สาขาวชิานิทศศาสตร์

ทางทคนลยีมัลติมีดีย

3 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมคอมพวิตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมคอมพวิตอร์  
ทางคอมพวิตอร์

4 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครืไองกล

5 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมครืไองจักรกลกษตร สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครืไองจักรกลกษตร
ทางวศิวกรรมครืไองกล

6 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมเฟฟา้ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมเฟฟา้

7 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมยธา

8 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมวสัดุและลหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมวสัดุและลหการ
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
9 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมส ารวจ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมยธา
ทางวศิวกรรมส ารวจ

10 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมหลังการกใบกีไยวและแปรสภาพ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมหลังการกใบกีไยวและแปรสภาพ

11 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์

12 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม

13 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

14 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสถาปตัยกรรม สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีสถาปตัยกรรม

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


15 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปตัยกรรมภาย฿น สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์
ทางสถาปตัยกรรมภาย฿น

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


16 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครืไองกล
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
17 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมเฟฟา้ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมเฟฟา้

1 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ออกแบบซรามิก สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบซรามิก

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ออกแบบบรรจุภณัฑ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบบรรจุภณัฑ์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบผลิตภณัฑ์
ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกแบบอุตสาหกรรม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางทศันศิลป์

5 ปริญญาศิลปบณัฑิต จิตรกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางจิตรกรรม                 ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6 ปริญญาศิลปบณัฑิต ประติมากรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
ทางประติมากรรม

คณะศิลปกรรมละออกบบอุตสำหกรรม

มทร.อีสาน 13



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
7 ปริญญาศิลปบณัฑิต ศิลปะภาพพมิพ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปะภาพพมิพ์

1 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีครืไองกล
ทางวศิวกรรมครืไองกล

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีทรคมนาคม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีทรคมนาคม 
ทางวศิวกรรมเฟฟา้

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีเฟฟา้ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีเฟฟา้
ทางวศิวกรรมเฟฟา้

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีอุตสาหการ
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะอุตสำหกรรมละเทคนลยี

มทร.อีสาน 14



คุณวฒิุ฿นระดับตาง ๆ  ของสถาบนัทคนลยีราชมงคล มีดังนีๅ

14. สถำบนัเทคนลยรีำชมงคล

                     2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

มีคณะวชิาทัๅงหมด 3 คณะ  คือ  คณะบริหารธรุกิจ  คณะวทิยาศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์และทคนลยี  ยังเมระบคุณะ

                     1. อนุปริญญา  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือทยีบทา

ส.ทคนลยีราชมงคล 1



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการธรุกิจระหวางประทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการธรุกิจระหวางประทศ

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การประมินราคาทรัพย์สิน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการประมินราคาทรัพย์สิน

3 ปริญญาศรษฐศาสตรบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การแพทย์แผนเทยประยุกต์ สาขาวชิาการแพทย์แผนเทยประยุกต์
ทางการแพทย์แผนเทยประยุกต์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการยาง สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีการยาง

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมประมง สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมประมง        ทางการประมง

คณะบริหำรธุรกิจ

คณะวิทยำศำสตร์

คณะวิทยำศำสตร์ละเทคนลยี

ส.ทคนลยีราชมงคล 2



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ กอสรຌาง สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางกอสรຌาง

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางซรามิกส์

3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

4 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สิไงทอ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางสิไงทอ

ยังไมระบุคณะ

ส.ทคนลยีราชมงคล 3



               มีคณะวชิาทัๅงหมด  3  คณะ  คือ  คณะวทิยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  คณะศิลปศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์

คุณวฒิุ฿นระดับตาง ๆ ของสถาบนัการพลศึกษา  มีดังนีๅ

15. สถาบนัการพลศึกษา  

                               1. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ป ีตอจาก  ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา
                               2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ปี

                                   ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา  

ส.พลศึกษา 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การฝຄกสอนกีฬา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางการฝຄกสอนกีฬา

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การสงสริมสุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการสงสริมสุขภาพ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การสงสริมสุขภาพดใก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการสงสริมสุขภาพดใก

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การสงสริมสุขภาพผูຌสูงอายุ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการสงสริมสุขภาพผูຌสูงอายุ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต นันทนาการบ าบดั สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางนันทนาการบ าบดั

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา          ทางพลศึกษา

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการกีฬา สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาละสุขภาพ

คณะศิลปศาสตร์

ส.พลศึกษา 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารนันทนาการ สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการบริหารนันทนาการ
ทางนันทนาการ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สืไอสารการกีฬา สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางสืไอสารการกีฬา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ธรุกิจสุขภาพ  สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางธรุกิจสุขภาพ

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นันทนาการชิงพาณิชย์และการทองทีไยว สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางนันทนาการ
ทางนันทนาการชิงพาณิชย์และการทองทีไยว

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ผูຌน าทางนันทนาการ สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางผูຌน าทางนันทนาการ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต นันทนาการ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางนันทนาการ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะศึกษาศาสตร์

ส.พลศึกษา 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
3 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต พลศึกษาส าหรับคนพกิาร สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษาส าหรับคนพกิาร

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต พลศึกษาส าหรับคนพกิาร สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษาส าหรับคนพกิาร

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ส.พลศึกษา 4



มีคณะวชิาทัๅงหมด  1  คณะ  คือ  ส านักบริหารงานวทิยาลัยชุมชน

16. วิทยำลัยชมุชน
               มี 13 วทิยาลัย คือ  วทิยาลัยชุมชน  วทิยาลัยชุมชนตาก  วทิยาลัยชุมชนนราธวิาส  วทิยาลัยชุมชนบรีุรัมย์  วทิยาลัยชุมชนปตัตานี  วทิยาลัยชุมชนพจิิตร  วทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร  
วทิยาลัยชุมชนแมฮองสอน  วทิยาลัยชุมชนยะลา  วทิยาลัยชุมชนระนอง  วทิยาลัยชุมชนหนองบวัล าภ ู วทิยาลัยชุมชนสระแกຌว  วทิยาลัยชุมชนอุทยัธานี

คุณวฒิุ฿นระดับตาง ๆ ของวทิยาลัยชุมชน มีดังนีๅ

                      - อนุปริญญา  หลักสูตร 3 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา

หมำยเหตุ

               หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทีไ ศธ 0504(5)/11806 ลงวนัทีไ 1 สิงหาคม 2555  แจຌงวา  หลักสูตรอนุปริญญาของวทิยาลัยชุมชนทีไผานการ฿หຌความหในชอบจากคณะกรรมการ
วทิยาลัยชุมชนและผานการรับทราบหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและส านักงาน ก.พ. เดຌรับรองคุณวฒิุของผูຌส ารใจการศึกษาตามหลักสูตรแลຌว  ถือปน็หลักสูตรกลาง วทิยาลัยชุมชน
ทกุแหงสามารถน าเปจัดการรียนการสอนเดຌตามความตຌองการของผูຌรียนและความพรຌอมของวทิยาลัยชุมชนแตละแหง

ว.ชุมชน 1



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ

1 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ คอมพวิตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางคอมพวิตอร์ธรุกิจ

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ การกษตรและอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการกษตรและอาหาร

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ

1 อนุปริญญาการแพทย์แผนเทย การแพทย์แผนเทย สาขาวชิาการแพทย์แผนเทย
ทางการแพทย์แผนเทย

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ส ำนักบริหำรงำนวิทยำลัยชมุชน

วิทยำลัยชมุชน

วิทยำลัยชมุชนตำก

ส ำนักบริหำรงำนวิทยำลัยชมุชน

ว.ชุมชน 2



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ

1 อนุปริญญาบญัชี การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี
ทางการบญัชี

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิทยำลัยชมุชนนรำธิวำส

วิทยำลัยชมุชนบรุีรัมย์

ส ำนักบริหำรงำนวิทยำลัยชมุชน

ส ำนักบริหำรงำนวิทยำลัยชมุชน

ว.ชุมชน 3



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธรุกิจอาหารฮาลาล สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางธรุกิจอาหารฮาลาล

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ

1 อนุปริญญาทคนลยี ทคนลยีเฟฟา้ก าลัง  สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีเฟฟา้ก าลัง

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิารัฐศาสตร์
ทางการปกครองทຌองถิไน

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิทยำลัยชมุชนปตัตำนี

วิทยำลัยชมุชนพิจิตร

ส ำนักบริหำรงำนวิทยำลัยชมุชน

ส ำนักบริหำรงำนวิทยำลัยชมุชน

ว.ชุมชน 4



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธรุกิจระหวางประทศ฿นกลุมอินดจีน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางธรุกิจระหวางประทศ฿นกลุมอินดจีน

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ พทุธศาสตร์ สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางพทุธศาสตร์

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ อุตสาหกรรมการทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมการทองทีไยว

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาสารสนทศศาสตร์ ทคนลยีสารสนทศและการสืไอสาร สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศและการสืไอสาร

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ส ำนักบริหำรงำนวิทยำลัยชมุชน

ส ำนักบริหำรงำนวิทยำลัยชมุชน

วิทยำลัยชมุชนมฮองสอน

วิทยำลัยชมุชนมุกดำหำร

ว.ชุมชน 5



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ การสงสริมสุขภาพผูຌสูงอายุ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการสงสริมสุขภาพผูຌสูงอายุ

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิทยำลัยชมุชนยะลำ

ส ำนักบริหำรงำนวิทยำลัยชมุชน

วิทยำลัยชมุชนระนอง

ส ำนักบริหำรงำนวิทยำลัยชมุชน

ว.ชุมชน 6



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คอมพวิตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางคอมพวิตอร์ธรุกิจ

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ กษตรอินทรีย์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรอินทรีย์

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การจัดการการคຌาชายแดน  สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการการคຌาชายแดน

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิทยำลัยชมุชนหนองบวัล ำภู

ส ำนักบริหำรงำนวิทยำลัยชมุชน

วิทยำลัยชมุชนสระกຌว

ส ำนักบริหำรงำนวิทยำลัยชมุชน

ว.ชุมชน 7



1 อนุปริญญาทคนลยี ทคนลยีรถยนต์ สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีรถยนต์

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ส ำนักบริหำรงำนวิทยำลัยชมุชน

วิทยำลัยชมุชนอุทัยธำนี

ว.ชุมชน 8



                     3. ประกาศนียบตัรครูทคนิคชัๅนสูง  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ีตอจาก ปวส., ปวท. หรือทยีบทา

 17. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชวีศึกษำ

               คุณวฒิุ฿นระดับตาง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีดังนีๅ

                     1. ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  หลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนตຌน

                     2. ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ีตอจากประกาศนียบตัรวชิาชีพ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา

สอศ. 1



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
1 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

ประภทวชิาคหกรรม
สริมสวย สาขาวชิาสริมสวย

ทางสริมสวย

2 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ประภทวชิากษตรกรรม

ทคนลยีชีวภาพการกษตรฐานวทิยาศาสตร์ 
กลุมวชิาชางกษตร

สาขาวชิาทคนลยีชีวภาพการกษตรฐานวทิยาศาสตร์
ทางชางกษตร
ทางทคนลยีชีวภาพการกษตรฐานวทิยาศาสตร์

3 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ประภทวชิากษตรกรรม

ทคนลยีชีวภาพการกษตรฐานวทิยาศาสตร์ 
กลุมวชิาทคนลยีชีวภาพกษตร

สาขาวชิาทคนลยีชีวภาพการกษตรฐานวทิยาศาสตร์
ทางทคนลยีชีวภาพกษตร
ทางทคนลยีชีวภาพการกษตรฐานวทิยาศาสตร์

4 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ประภทวชิากษตรกรรม

ทคนลยีชีวภาพการกษตรฐานวทิยาศาสตร์ 
กลุมวชิาพชืศาสตร์

สาขาวชิาทคนลยีชีวภาพการกษตรฐานวทิยาศาสตร์
ทางพชืศาสตร์
ทางทคนลยีชีวภาพการกษตรฐานวทิยาศาสตร์

5 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ประภทวชิากษตรกรรม

ทคนลยีชีวภาพการกษตรฐานวทิยาศาสตร์ 
กลุมวชิาสัตวศาสตร์

สาขาวชิาทคนลยีชีวภาพการกษตรฐานวทิยาศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์
ทางทคนลยีชีวภาพการกษตรฐานวทิยาศาสตร์

6 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ประภทวชิากษตรกรรม

ทคนลยีชีวภาพการกษตรฐานวทิยาศาสตร์ 
กลุมวชิาอุตสาหกรรมกษตร

สาขาวชิาทคนลยีชีวภาพการกษตรฐานวทิยาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมกษตร
ทางทคนลยีชีวภาพการกษตรฐานวทิยาศาสตร์

สอศ. 2



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
7 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ

ประภทวชิาคหกรรม
คหกรรมฐานวทิยาศาสตร์ 
กลุมวชิางานแปรรูปอาหาร

สาขาวชิาคหกรรมฐานวทิยาศาสตร์ 
ทางงานแปรรูปอาหาร
ทางคหกรรมฐานวทิยาศาสตร์

8 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ประภทวชิาพณิชยกรรม

ธรุกิจบริการ 
สาขางานการจัดการความสะอาด

สาขาวชิาพณิชยการ
ทางการจัดการความสะอาด
ทางธรุกิจบริการ
ทางพณิชยกรรม

9 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ประภทวชิาพณิชยกรรม 

ธรุกิจบริการ 
สาขางานการจัดการความปลอดภยั

สาขาวชิาพณิชยการ
ทางการจัดการความปลอดภยั
ทางธรุกิจบริการ
ทางพณิชยกรรม

10 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ประภทวชิาพาณิชยกรรม

พาณิชยกรรมและบริการฐานวทิยาศาสตร์ 
กลุมวชิาทคนลยีการทองทีไยว

สาขาวชิาพาณิชยกรรมและบริการฐานวทิยาศาสตร์
ทางทคนลยีการทองทีไยว
ทางพาณิชยกรรมและบริการฐานวทิยาศาสตร์

11 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ประภทวชิาอุตสาหกรรม

ผลิตภณัฑ์ยาง สาขาวชิาผลิตภณัฑ์ยาง
ทางผลิตภณัฑ์ยาง
ทางชางอุตสาหกรรม

สอศ. 3



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
12 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง การจัดการทัไวเป สาขาวชิาการจัดการทัไวเป

ทางการจัดการทัไวเป

13 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง การจัดการธรุกิจขนสง สาขาวชิาการจัดการธรุกิจขนสง
ทางการจัดการธรุกิจขนสง

14 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง การจัดการธรุกิจทองทีไยวกษตรชิงนิวศ สาขาวชิาการจัดการธรุกิจทองทีไยวกษตรชิงนิวศ
ทางการจัดการธรุกิจทองทีไยวกษตรชิงนิวศ

15 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง การจัดการส านักงาน สาขาวชิาการจัดการส านักงาน
ทางการจัดการส านักงาน

16 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง ทคนิคสถาปตัยกรรม สาขาวชิาทคนิคสถาปตัยกรรม
ทางชางทคนิคสถาปตัยกรรม
ทางชางอุตสาหกรรม
ทางทคนิคสถาปตัยกรรม

17 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง ทคนลยีระบบสียง สาขาวชิาทคนลยีระบบสียง
ทางทคนลยีระบบสียง

18 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง ทคนลยีสารสนทศและการสืไอสาร สาขาวชิาทคนลยีสารสนทศ
ทางทคนลยีสารสนทศและการสืไอสาร

สอศ. 4



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
19 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

20 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 
ประภทวชิากษตรกรรม

การจัดการหลังการกใบกีไยว สาขาวชิาการจัดการหลังการกใบกีไยว
ทางการจัดการหลังการกใบกีไยว
ทางการกษตร

21 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 
ประภทวชิากษตรกรรม

กษตรอุตสาหกรรม สาขาวชิากษตรอุตสาหกรรม
ทางกษตรอุตสาหกรรม
ทางการกษตร

22 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 
ประภทวชิากษตรกรรม

ชางกลกษตร สาขาวชิาชางกลการกษตร
ทางชางกลกษตร
ทางชางครืไองกล

23 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 
ประภทวชิากษตรกรรม

ทคนลยีการปลูกหมอนลีๅยงเหม สาขาวชิาทคนลยีการปลูกหมอนลีๅยงเหม
ทางการกษตร
ทางทคนลยีการปลูกหมอนลีๅยงเหม

พิไมติมผลการรับรอง ว 41/53 จากดิม
ปน็ทางการกษตร
ปน็ทางทคนลยีการปลูกหมอนลีๅยงเหม
และทางการกษตร

สอศ. 5



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
24 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 

ประภทวชิากษตรกรรม
ทคนลยีภมูิทศัน์ สาขาวชิาทคนลยีภมูิทศัน์

ทางการกษตร
ทางทคนลยีภมูิทศัน์

พิไมติมผลการรับรอง ว 41/53 จากดิม
ปน็ทางการกษตร
ปน็ทางทคนลยีภมูิทศัน์
และทางการกษตร

25 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 
ประภทวชิากษตรกรรม

ทคนลยีสมุนเพร สาขาวชิาทคนลยีสมุนเพร
ทางทคนลยีสมุนเพร

26 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 
ประภทวชิากษตรกรรม

ทคนลยีสิไงแวดลຌอม สาขาวชิาทคนลยีสิไงแวดลຌอม
ทางทคนลยีสิไงแวดลຌอม
ทางการกษตร
ทางสิไงแวดลຌอม

พิไมติมผลการรับรอง ว 41/53 จากดิม
ปน็ทางการกษตร    ทางสิไงแวดลຌอม
ปน็ทางทคนลยีสิไงแวดลຌอม
ทางการกษตร   และทางสิไงแวดลຌอม

27 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 
ประภทวชิาคหกรรม

ทคนลยีอุตสาหกรรมครืไองนุงหม สาขาวชิาทคนลยีอุตสาหกรรมครืไองนุงหม
ทางทคนลยีอุตสาหกรรมครืไองนุงหม

28 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 
ประภทวชิากษตรกรรม

ธรุกิจกษตรและสหกรณ์ สาขาวชิาธรุกิจกษตรและสหกรณ์
ทางธรุกิจกษตรและสหกรณ์
ทางบริหารธรุกิจ

สอศ. 6



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
29 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 

ประภทวชิากษตรกรรม
พชืศาสตร์ สาขาวชิาพชืศาสตร์

ทางพชืศาสตร์
ทางการกษตร

พิไมติมผลการรับรอง ว 41/53 จากดิม
ปน็ทางการกษตร    
ปน็ทางพชืศาสตร์  และทางการกษตร

30 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 
ประภทวชิาคหกรรม

การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
ทางการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

31 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 
ประภทวชิาคหกรรม

ทคนลยีการออกแบบและครืไองแตงกาย สาขาวชิาทคนลยีการออกแบบครืไองแตงกาย
ทางคหกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีการออกแบบและครืไองแตงกาย

32 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 
ประภทวชิาคหกรรม

ทคนลยีผຌาและครืไองแตงกาย สาขาวชิาทคนลยีผຌาและครืไองแตงกาย
ทางคหกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีผຌาและครืไองแตงกาย

33 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 
ประภทวชิาอุตสาหกรรมสิไงทอ

ทคนลยีการทอผຌาเหมและผຌาพืๅนมือง สาขาวชิาทคนลยีการทอผຌาเหมและผຌาพืๅนมือง
ทางทคนลยีการทอ
ทางทคนลยีการทอผຌาเหมและผຌาพืๅนมือง

สอศ. 7



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
34 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 

ประภทวชิาอุตสาหกรรมสิไงทอ
ทคนลยีสิไงทอ สาขาวชิาทคนลยีสิไงทอ

ทางทคนลยีสิไงทอ
ทางสิไงทอ

35 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 
ประภทวชิาอุตสาหกรรมสิไงทอ

อุตสาหกรรมสืๅอผຌาส ารใจรูป สาขาวชิาอุตสาหกรรมสืๅอผຌาส ารใจรูป
ทางอุตสาหกรรมสืๅอผຌาส ารใจรูป

36 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 
ประภทวชิาบริหารธรุกิจ

การฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ สาขาวชิาการฆษณาและประชาสัมพนัธ์
ทางการฆษณาและการประชาสัมพนัธ์
ทางการฆษณา
ทางการประชาสัมพนัธ์

37 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 
ประภทวชิาบริหารธรุกิจ

การงินและการธนาคาร สาขาวชิาการงินและการธนาคาร
ทางการงินและการธนาคาร
ทางบริหารธรุกิจ       
ทางพณิชยการ

แกຌเขผลการรับรอง ว 41/53 จากดิม
ปน็ทางการงินการธนาคาร
ทางบริหารธรุกิจ    และทางพณิชยการ
ปน็ทางการงินและการธนาคาร
ทางบริหารธรุกิจ    และทางพณิชยการ

38 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 
ประภทวชิาบริหารธรุกิจ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ทางบริหารธรุกิจ

สอศ. 8



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
39 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 

ประภทวชิาบริหารธรุกิจ
การจัดการธรุกิจคຌาปลีก สาขาวชิาการจัดการธรุกิจคຌาปลีก

ทางการจัดการธรุกิจคຌาปลีก
ทางบริหารธรุกิจ      ทางพณิชยการ

พิไมติมผลการรับรอง ว 41/53 จากดิม
ปน็ทางบริหารธรุกิจ    ทางพณิชยการ
ปน็ทางการจัดการธรุกิจคຌาปลีก
ทางบริหารธรุกิจ    และทางพณิชยการ

40 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 
ประภทวชิาบริหารธรุกิจ

การจัดการผลิตภณัฑ์ สาขาวชิาการจัดการผลิตภณัฑ์
ทางการจัดการผลิตภณัฑ์
ทางบริหารธรุกิจ

41 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 
ประภทวชิาบริหารธรุกิจ

การจัดการลจิสติกส์ สาขาวชิาการจัดการลจิสติกส์
ทางการจัดการลจิสติกส์
ทางบริหารธรุกิจ

42 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 
ประภทวชิาบริหารธรุกิจ

การตลาด สาขาวชิาการตลาด
ทางการตลาด       ทางบริหารธรุกิจ
ทางพณิชยการ

พิไมติมผลการรับรอง ว 41/53 จากดิม
ปน็ทางบริหารธรุกิจ    ทางพณิชยการ
ปน็ทางการตลาด
ทางบริหารธรุกิจ    และทางพณิชยการ

43 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 
ประภทวชิาบริหารธรุกิจ

ภาษาตางประทศธรุกิจ สาขาวชิาภาษาตางประทศธรุกิจ
ทางบริหารธรุกิจ
ทางภาษาตางประทศธรุกิจ

สอศ. 9



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
44 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 

ประภทวชิาประมง
การควบคุมรือประมง สาขาวชิาการควบคุมรือประมง

ทางการควบคุมรือประมง
ทางการประมง

45 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 
ประภทวชิาประมง

แปรรูปสัตวน์ๅ า สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ๅ า
ทางการประมง
ทางแปรรูปสัตวน์ๅ า

46 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 
ประภทวชิาประมง

อุตสาหกรรมสัตวน์ๅ า สาขาวชิาอุตสาหกรรมสัตวน์ๅ า
ทางการประมง
ทางอุตสาหกรรมสัตวน์ๅ า

47 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 
ประภทวชิาศิลปกรรม

การวิคราะหแ์ละควบคุมคุณภาพอัญมณีและ-

ครืไองประดับ
สาขาวชิาการวิคราะหแ์ละควบคุมคุณภาพอัญมณี-

และครืไองประดับ
ทางศิลปกรรม
ทางศิลปประยุกต์
ทางการวิคราะหแ์ละควบคุมคุณภาพอัญมณีและ-

     ครืไองประดับ

แกຌเขผลการรับรอง ว 41/53 จากดิม
ปน็ทางศิลปกรรม      ทางศิลปประยุกต์
ทางวิคราะหแ์ละควบคุมคุณภาพอัญมณีและ-

ครืไองประดับ
ปน็ทางศิลปกรรม      ทางศิลปประยุกต์
ทางการวิคราะหแ์ละควบคุมคุณภาพ-

อัญมณีและครืไองประดับ

สอศ. 10



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
48 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 

ประภทวชิาศิลปกรรม
การออกแบบ สาขาวชิาการออกแบบ

ทางการออกแบบ           ทางศิลปกรรม

49 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 
ประภทวชิาศิลปกรรม

คอมพวิตอร์กราฟຂค สาขาวชิาคอมพวิตอร์กราฟຂก
ทางคอมพวิตอร์กราฟຂค

50 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 
ประภทวชิาศิลปกรรม

ทคนลยีการถายภาพและวดีิทศัน์ สาขาวชิาทคนลยีการถายภาพและวดีิทศัน์
ทางทคนลยีการถายภาพและวดีิทศัน์
ทางการถายภาพ            ทางชางภาพ
ทางศิลปกรรม

51 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 
ประภทวชิาศิลปกรรม

ทคนลยีครืไองคลือบดินผา สาขาวชิาทคนลยีครืไองคลือบดินผา
ทางทคนลยีครืไองคลือบดินผา

52 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 
ประภทวชิาศิลปกรรม

ทคนลยีศิลปอุตสาหกรรม สาขาวชิาทคนลยีศิลปกรรม
ทางทคนลยีศิลปอุตสาหกรรม

53 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 
ประภทวชิาศิลปกรรม

ทคนลยีอุตสาหกรรมครืไองหนัง สาขาวชิาทคนลยีผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมครืไองหนัง
ทางทคนลยีอุตสาหกรรมครืไองหนัง

สอศ. 11



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
54 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 

ประภทวชิาศิลปกรรม
ศิลปกรรมลหะรูปพรรณและครืไองประดับ สาขาวชิาศิลปหตัถกรรมลหะรูปพรรณและ-

ครืไองประดับ
ทางศิลปหตัถกรรม
ทางศิลปกรรมลหะรูปพรรณและครืไองประดับ

55 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 
ประภทวชิาศิลปกรรม

วจิิตรศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์
ทางศิลปกรรม             ทางวจิิตรศิลป์

56 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 
ประภทวชิาอุตสาหกรรม

การพมิพ์ สาขาวชิาการพมิพ์
ทางการพมิพ ์             ทางชางอุตสาหกรรม

57 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 
ประภทวชิาอุตสาหกรรม

คมีอุตสาหกรรม สาขาวชิาคมีอุตสาหกรรม
ทางคมี                    ทางคมีอุตสาหกรรม

58 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 
ประภทวชิาอุตสาหกรรม

ครืไองกล สาขาวชิาครืไองกล
ทางครืไองกล             ทางชางอุตสาหกรรม

59 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 
ประภทวชิาอุตสาหกรรม

ทคนิคแวนตาและลนส์ สาขาวชิาทคนิคแวนตาและลนส์
ทางทคนิคแวนตาและลนส์

60 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 
ประภทวชิาอุตสาหกรรม

ทคนลยียางและพอลิมอร์ สาขาวชิาทคนลยียางและพอลิมอร์
ทางทคนลยียางและพอลิมอร์
ทางทคนลยียาง

สอศ. 12



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
61 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 

ประภทวชิาอุตสาหกรรม
ปຂตรคมี สาขาวชิาปຂตรคมี

ทางปຂตรคมี              ทางคมี
ทางชางอุตสาหกรรม

62 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 
ประภทวชิาอุตสาหกรรมทองทีไยว

การจัดการธรุกิจทองทีไยวกษตรชิงนิวศ สาขาวชิาการจัดการธรุกิจทองทีไยวกษตรชิงนิวศ
ทางการจัดการธรุกิจทองทีไยวกษตรชิงนิวศ

63 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง 
ประภทวชิาอุตสาหกรรมสิไงทอ

คมีสิไงทอ สาขาวชิาคมีสิไงทอ
ทางคมี                    ทางคมีสิไงทอ

64 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง
ประภทวชิาคหกรรม

ทคนลยีความงาม สาขาวชิาทคนลยีความงาม
ทางทคนลยีความงาม

65 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง
ประภทวชิาทคนลยีสารสนทศและ-

การสืไอสาร

ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาทคนลยีสารสนทศ
ทางทคนลยีสารสนทศ

66 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง
ประภทวชิาบริหารธรุกิจ

ธรุกิจรับจัดงาน สาขาวชิาธรุกิจรับจัดงาน
ทางธรุกิจรับจัดงาน       ทางบริหารธรุกิจ

67 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง
ประภทวชิาศิลปกรรม

ชางทนัตกรรม สาขาวชิาชางทนัตกรรม
ทางชางทนัตกรรม

สอศ. 13



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
68 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง

ประภทวชิาอุตสาหกรรม
การกอสรຌาง สาขาวชิากอสรຌาง

ทางการกอสรຌาง           ทางชางยธา
ทางชางกอสรຌาง

69 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง
ประภทวชิาอุตสาหกรรม

การตอรือ สาขาวชิาอุตสาหกรรมการตอรือ
ทางการตอรือ             ทางชางตอรือ

70 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง
ประภทวชิาอุตสาหกรรม

ขียนแบบครืไองกล สาขาวชิาขียนแบบครืไองกล
ทางขียนแบบ
ทางขียนแบบครืไองกล
ทางชางอุตสาหกรรม

71 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง
ประภทวชิาอุตสาหกรรม

ครืไองมือวดัและควบคุม สาขาวชิาครืไองมือวดัและควบคุม
ทางครืไองมือวดัและควบคุม
ทางชางเฟฟา้
ทางชางอิลใกทรอนิกส์

72 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง
ประภทวชิาอุตสาหกรรม

ทคนิคการผลิต สาขาวชิาทคนิคการผลิต
ทางชางอุตสาหกรรม
ทางทคนิคการผลิต
ทางชางกลรงงาน

สอศ. 14



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
73 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง

ประภทวชิาอุตสาหกรรม
ทคนิคการหลอ สาขาวชิาทคนิคการหลอ

ทางทคนิคการหลอ
ทางชางลหะ
ทางชางอุตสาหกรรม
ทางชางทคนิคการหลอ

74 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง
ประภทวชิาอุตสาหกรรม

ทคนิคลหะ สาขาวชิาทคนิคลหะ
ทางทคนิคลหะ
ทางชางอุตสาหกรรม
ทางชางลหะ

75 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง
ประภทวชิาอุตสาหกรรม

ทคนิควศิวกรรมสิไงแวดลຌอม สาขาวชิาทคนิควศิวกรรมสิไงแวดลຌอม
ทางทคนิควศิวกรรมสิไงแวดลຌอม
ทางสิไงแวดลຌอม

76 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง
ประภทวชิาอุตสาหกรรม

ทคนิควศิวกรรมหมืองแร สาขาวชิาทคนิควศิวกรรมหมืองแร
ทางชางอุตสาหกรรม
ทางทคนิควศิวกรรมหมืองแร
ทางชางหมืองแร

สอศ. 15



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
77 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง

ประภทวชิาอุตสาหกรรม
ทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวชิาทคนิคอุตสาหกรรม

ทางทคนิคอุตสาหกรรม
ทางชางอุตสาหกรรม

78 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง
ประภทวชิาอุตสาหกรรม

ทคนลยีคอมพวิตอร์ สาขาวชิาทคนลยีคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์
ทางชางอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีคอมพวิตอร์

79 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง
ประภทวชิาอุตสาหกรรม

ทคนลยีทรคมนาคม สาขาวชิาทคนลยีทรคมนาคม
ทางชางเฟฟา้
ทางชางอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีทรคมนาคม
ทางชางทรคมนาคม

80 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง
ประภทวชิาอุตสาหกรรม

เฟฟา้ก าลัง สาขาวชิาเฟฟา้ก าลัง
ทางชางเฟฟา้
ทางชางอุตสาหกรรม
ทางเฟฟา้ก าลัง

สอศ. 16



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
81 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง

ประภทวชิาอุตสาหกรรม
มคคาทรอนิกส์ สาขาวชิามคคาทรอนิกส์

ทางชางเฟฟา้
ทางชางอุตสาหกรรม
ทางมคคาทรอนิกส์
ทางชางกลรงงาน

82 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง
ประภทวชิาอุตสาหกรรม

ส ารวจ สาขาวชิาส ารวจ
ทางส ารวจ               ทางชางส ารวจ

83 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง
ประภทวชิาอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมครืไองรือนและตกแตงภาย฿น สาขาวชิาอุตสาหกรรมครืไองรือนและตกแตงภาย฿น
ทางอุตสาหกรรมครืไองรือนและตกแตงภาย฿น

84 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง
ประภทวชิาอุตสาหกรรมทองทีไยว

การจัดการธรุกิจของทีไระลึกและผลิตภณัฑ์-

พืๅนบຌาน
สาขาวชิาการจัดการธรุกิจของทีไระลึกและผลิตภณัฑ์-

พืๅนบຌาน
ทางการจัดการธรุกิจของทีไระลึกและผลิตภณัฑ์พืๅนบຌาน

85 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง
ประภทวชิาอุตสาหกรรมทองทีไยว

สปาและความงาม สาขาวชิาสปาและความงาม
ทางสปาและความงาม

86 ประกาศนียบตัรครูทคนิคชัๅนสูง สงสริมการกษตร สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสงสริมการกษตร          ทางการกษตร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ป ี/ ทยีบทาปริญญาตรี

สอศ. 17



          ประกอบดຌวยหลักสูตรของสถาบนัการศึกษาตาง ๆ ดังนีๅ

          1. กรมแพทย์ทหารรือ

          2. รงรียนชางกรมอูทหารรือ

          3. รงรียนจาอากาศ  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

          4. รงรียนแผนทีไ  กรมแผนทีไทหาร

          5. รงรียนนายรຌอยต ารวจ

          6. วทิยาลัยพยาบาลต ารวจ

          7. วทิยาลัยพยาบาลสภากาชาดเทย

          8. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

18. สถำนศึกษำ฿นสังกัดกระทรวง กรมอ่ืน ๆ
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หนังสือรับรอง หมำยเหตุ

1 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูงวชกิจ
ฉุกฉิน

เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางวชกิจฉุกฉิน

นร 1004.3/113 ลว. 9 มษายน 2553

หลักสูตร พ.ศ. 2552

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

1 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชางการอูรือ สาขาวชิาการตอรือ
ทางชางการอูรือ
ทางชางตอรือ

นร 1004.3/415 ลว. 1 ตุลาคม 2550

พ.ศ. 2547

2 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชางครืไองกลรงงานรือ สาขาวชิาครืไองกล
ทางชางครืไองกลรงงานรือ
ทางชางตอรือ

นร 1004.3/415 ลว. 1 ตุลาคม 2550

พ.ศ. 2547

3 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชางตอรือ สาขาวชิาการตอรือ
ทางชางตอรือ

นร 1004.3/415 ลว. 1 ตุลาคม 2550

พ.ศ. 2547

4 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชางเฟฟา้รือ สาขาวชิาเฟฟา้และอิลใกทรอนิกส์
ทางชางตอรือ
ทางชางเฟฟา้รือ

นร 1004.3/415 ลว. 1 ตุลาคม 2550

พ.ศ. 2547

กรมพทย์ทหำรเรือ

รงเรียนชำงกรมอูทหำรเรือ
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หนังสือรับรอง หมำยเหตุ
5 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ อาชีพการอู สาขาวชิาการตอรือ

ทางการอู
ทางชางตอรือ

นร 1004.3/415 ลว. 1 ตุลาคม 2550

พ.ศ. 2536

6 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ อาชีพชางกลรงงาน(รือ) สาขาวชิาครืไองกล
ทางชางกลรงงาน(รือ)

ทางชางตอรือ

นร 1004.3/415 ลว. 1 ตุลาคม 2550

พ.ศ. 2536

7 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ อาชีพชางตอรือ สาขาวชิาการตอรือ
ทางชางตอรือ

นร 1004.3/415 ลว. 1 ตุลาคม 2550

พ.ศ. 2536

8 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ อาชีพชางเฟฟา้รือ สาขาวชิาเฟฟา้และอิลใกทรอนิกส์
ทางชางตอรือ
ทางชางเฟฟา้(รือ)

นร 1004.3/415 ลว. 1 ตุลาคม 2550

พ.ศ. 2536

1 ประกาศนียบตัรรงรียนจาอากาศ ชางยนต์ สาขาวิชาครืไองกล
ทางชางยนต์

นร 1004.3/336 ลว. 21 ตุลาคม 2553

หลักสูตร พ.ศ. 2539

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนตຌน 
ระหวางป ี2539-2547

ซึไงกระทรวงศึกษาธกิารทยีบความรูຌเดຌ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ

รงเรียนจำอำกำศ กรมยุทธศึกษำทหำรอำกำศ
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หนังสือรับรอง หมำยเหตุ
2 ประกาศนียบตัรรงรียนจาอากาศ ชางเฟฟา้ก าลัง สาขาวชิาเฟฟา้และอิลใกทรอนิกส์

ทางชางเฟฟา้ก าลัง
ทางเฟฟา้ก าลัง

นร 1004.3/336 ลว. 21 ตุลาคม 2553

หลักสูตร พ.ศ. 2539

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนตຌน 
ระหวางป ี2539-2547

ซึไงกระทรวงศึกษาธกิารทยีบความรูຌเดຌ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ

3 ประกาศนียบตัรรงรียนจาอากาศ ชางอิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาเฟฟา้และอิลใกทรอนิกส์
ทางชางอิลใกทรอนิกส์
ทางอิลใกทรอนิกส์

นร 1004.3/336 ลว. 21 ตุลาคม 2553

หลักสูตร พ.ศ. 2539

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนตຌน 
ระหวางป ี2539-2547 

ซึไงกระทรวงศึกษาธกิารทยีบความรูຌเดຌ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ

4 ประกาศนียบตัรรงรียนจาอากาศ ชางกอสรຌาง สาขาวชิากอสรຌาง
ทางชางกอสรຌาง
ทางกอสรຌาง

นร 1004.3/336 ลว. 21 ตุลาคม 2553

หลักสูตร พ.ศ. 2539

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนตຌน 
ระหวางป ี2539-2547 

ซึไงกระทรวงศึกษาธกิารทยีบความรูຌเดຌ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ

5 ประกาศนียบตัรรงรียนจาอากาศ ทคนลยีทรคมนาคม สาขาวชิาเฟฟา้และอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีทรคมนาคม
ทางทรคมนาคม

นร 1004.3/336 ลว. 21 ตุลาคม 2553

หลักสูตร พ.ศ. 2539

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนตຌน 
ระหวางป ี2539-2547 

ซึไงกระทรวงศึกษาธกิารทยีบความรูຌเดຌ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หนังสือรับรอง หมำยเหตุ
6 ประกาศนียบตัรรงรียนจาอากาศ ชางทคนิคสถาปตัยกรรม สาขาวชิากอสรຌาง

ทางชางทคนิคสถาปตัยกรรม
ทางสถาปตัยกรรม

นร 1004.3/336 ลว. 21 ตุลาคม 2553

หลักสูตร พ.ศ. 2539

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนตຌน 
ระหวางป ี2539-2547 

ซึไงกระทรวงศึกษาธกิารทยีบความรูຌเดຌ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ

7 ประกาศนียบตัรรงรียนจาอากาศ ชางอากาศยาน สาขาวชิาเฟฟา้และอิลใกทรอนิกส์
ทางชางอากาศยาน

นร 1004.3/336 ลว. 21 ตุลาคม 2553

หลักสูตร พ.ศ. 2539

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนตຌน 
ระหวางป ี2539-2547 

ซึไงกระทรวงศึกษาธกิารทยีบความรูຌเดຌ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ

8 ประกาศนียบตัรรงรียนจาอากาศ พณิชยการ สาขาวชิาพณิชยการ
ทางพณิชยการ

นร 1004.3/336 ลว. 21 ตุลาคม 2553

หลักสูตร พ.ศ. 2539

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนตຌน 
ระหวางป ี2539-2547

ซึไงกระทรวงศึกษาธกิารทยีบความรูຌเดຌ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ

9 ประกาศนียบตัรรงรียนจาอากาศ การประชาสัมพนัธ์ สาขาวชิาพณิชยการ
ทางการประชาสัมพนัธ์

นร 1004.3/336 ลว. 21 ตุลาคม 2553

หลักสูตร พ.ศ. 2539

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนตຌน 
ระหวางป ี2539-2547 

ซึไงกระทรวงศึกษาธกิารทยีบความรูຌเดຌ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หนังสือรับรอง หมำยเหตุ
10 ประกาศนียบตัรรงรียนจาอากาศ ทคนลยีการถายภาพและวดีีทศัน์ สาขาวชิาศิลปกรรม

ทางทคนลยีการถายภาพและวดีีทศัน์
นร 1004.3/336 ลว. 21 ตุลาคม 2553

หลักสูตร พ.ศ. 2539

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนตຌน 
ระหวางป ี2539-2547 

ซึไงกระทรวงศึกษาธกิารทยีบความรูຌเดຌ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ

11 ประกาศนียบตัรรงรียนจาอากาศ คหกรรม สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรม

นร 1004.3/336 ลว. 21 ตุลาคม 2553

หลักสูตร พ.ศ. 2539

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนตຌน 
ระหวางป ี2539-2547 

ซึไงกระทรวงศึกษาธกิารทยีบความรูຌเดຌ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ

12 ประกาศนียบตัรรงรียนจาอากาศ อากาศยาน สาขาวชิาเฟฟา้และอิลใกทรอนิกส์
ทางอากาศยาน

นร 1004.3/336 ลว. 21 ตุลาคม 2553

หลักสูตร พ.ศ. 2548

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนตຌน 
ซึไงกระทรวงศึกษาธกิารทยีบความรูຌเดຌ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ

13 ประกาศนียบตัรรงรียนจาอากาศ เฟฟา้และอิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาเฟฟา้และอิลใกทรอนิกส์
ทางเฟฟา้และอิลใกทรอนิกส์

นร 1004.3/336 ลว. 21 ตุลาคม 2553

หลักสูตร พ.ศ. 2545

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนตຌน 
ซึไงกระทรวงศึกษาธกิารทยีบความรูຌเดຌ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หนังสือรับรอง หมำยเหตุ
14 ประกาศนียบตัรรงรียนจาอากาศ เมระบสุาขาวชิาอก - นร 1004.3/336 ลว. 21 ตุลาคม 2553

หลักสูตร พ.ศ. 2545

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
ระหวางป ี2545-2549 

ซึไงกระทรวงศึกษาธกิารทยีบความรูຌเดຌ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง

หลาทหารชางอากาศ หลาทหาร
สรรพาวธุ หลาทหารสืไอสาร หลาทหาร
ยธนิ 
หลาทหารสารวตัร
  หลาทหารตຌนหน 
หลาทหารอุตุ

15 ประกาศนียบตัรรงรียนจาอากาศ บงัคับการบนิ สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางบงัคับการบนิ

นร 1004.3/336 ลว. 21 ตุลาคม 2553

หลักสูตร พ.ศ. 2545

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
ระหวางป ี2545-2549 

ซึไงกระทรวงศึกษาธกิารทยีบความรูຌเดຌ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หนังสือรับรอง หมำยเหตุ
16 ประกาศนียบตัรรงรียนจาอากาศ ควบคุมอากาศยาน และแจຌงตือนภยั สาขาวชิาทคนลยีทรคมนาคม

ทางควบคุมอากาศยาน และแจຌงตือนภยั
นร 1004.3/336 ลว. 21 ตุลาคม 2553

หลักสูตร พ.ศ. 2545

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
ระหวางป ี2545-2549 

ซึไงกระทรวงศึกษาธกิารทยีบความรูຌเดຌ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง

1 ประกาศนียบตัรวชิาชีพทคนิค ทคนิควศิวกรรมส ารวจ สาขาวชิาทคนิควศิวกรรมส ารวจ
ทางทคนิควศิวกรรมส ารวจ

นร 1004.3/354 ลว. 2 ตุลาคม 2552

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต นิติวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์
ทางนิติวทิยาศาสตร์

นร 1004.3/23 ลว. 20 มกราคม 2554

หลักสูตร฿หม พ.ศ. 2552

1 ประกาศนียบตัรผูຌชวยพยาบาล เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผูຌชวยพยาบาล

นร1004.3/212 ลว. 5 กรกฎาคม 2553

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548

นร 1004.3/420 ลว. 26 พฤศจิกายน 
2552  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551

หลักสูตร 1 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

รงเรียนผนที ่กรมผนทีท่หำร

รงเรียนนำยรຌอยต ำรวจ

วิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หนังสือรับรอง หมำยเหตุ

1 ประกาศนียบตัรผูຌชวยพยาบาล เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผูຌชวยพยาบาล

นร 1004.3/49 ลว. 22 กุมภาพนัธ ์2553

หลักสูตร฿หม  พ.ศ. 2549

1 ประกาศนียบตัรวทิยาศาสตร์การแพทย์ เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์
ทางวทิยาศาสตร์การแพทย์

นร1004.3/23 ลว. 20 มกราคม 2553

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547

2 ประกาศนียบตัรวชระบยีน เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวชระบยีน

นร1004.3/23 ลว. 20 มกราคม 2553

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 

กระทรวงศึกษาธกิารทยีบความรูຌเดຌ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง

3 ประกาศนียบตัรสตทศันศึกษา-

ทางการแพทย์
เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสตทศันศึกษาทางการแพทย์
ทางสตทศันศึกษา

นร1004.3/23 ลว. 20 มกราคม 2553

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 

กระทรวงศึกษาธกิารทยีบความรูຌเดຌ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง

4 ประกาศนียบตัรวทิยาศาสตร์การแพทย์
(พยาธวิทิยาคลินิค)

พยาธวิทิยาคลินิค สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์
ทางพยาธวิทิยาคลินิค

นร1004.3/23 ลว. 20 มกราคม 2553

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 

กระทรวงศึกษาธกิารทยีบความรูຌเดຌ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง

วิทยำลัยพยำบำลสภำกำชำดไทย

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
สถำบันพระบรมรำชชนก
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หนังสือรับรอง หมำยเหตุ
5 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง การแพทย์แผนเทย สาขาวชิาการแพทย์แผนเทย

ทางการแพทย์แผนเทย
นร 1004.3/137 ลว. 22 มษายน 2552

หลักสูตร฿หม พ.ศ. 2549

6 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง
สาธารณสุขศาสตร์ 
(ทนัตสาธารณสุข)

เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางทนัตสาธารณสุข

นร1004.3/24 ลว. 20 มกราคม 2553

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550

7 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง
สาธารณสุขศาสตร์ 
(ทคนิคภสัชกรรม)

เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางทคนิคภสัชกรรม

นร1004.3/24 ลว. 20 มกราคม 2553

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550

8 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัๅนสูง
สาธารณสุขศาสตร์ 
(สาธารณสุขชุมชน)

เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

นร1004.3/24 ลว. 20 มกราคม 2553

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
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19. ทันตพทยสภำ

คุณวฒิุ฿นระดับตาง ๆ ของทนัตแพทยสภา  มีดังนีๅ
                              - ประกาศนียบตัร หลักสูตร 1 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทพ. 1



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
1 ประกาศนียบตัรผูຌชวยทนัตแพทย์ เมระบสุาขาวชิา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางผูຌชวยทนัตแพทย์
หลักสูตร 1 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอน
ปลาย

ทพ. 2



       5. หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม  (หลักสูตรตอยอด)  หลักสูตร 1-2 ป ีตอจากแพทยศาสตรบณัฑิต + วฒิุบตัรหลักสูตรทัไวเป/

           หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรมสาขาวชิาดียวกับหลักสูตรวฒิุบตัรทัไวเป

       6. หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม  (หลักสูตรตอยอด)  หลักสูตร 2 ป ีตอจากแพทยศาสตรบณัฑิต + วฒิุบตัรหลักสูตรทัไวเป/

           หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรมสาขาวชิาดียวกับหลักสูตรวฒิุบตัรทัไวเป

20. พทยสภำ

คุณวฒิุ฿นระดับตาง ๆ ของแพทยสภา  มีดังนีๅ
                           1. วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม  (หลักสูตรทัไวเป)  หลักสูตร 3 ป ีตอจากแพทยศาสตรบณัฑิต + ฿บอนุญาต฿หຌปน็ผูຌประกอบวชิาชีพวชกรรม

       2. วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม  (หลักสูตรทัไวเป)  หลักสูตร 4 ป ีตอจากแพทยศาสตรบณัฑิต + ฿บอนุญาต฿หຌปน็ผูຌประกอบวชิาชีพวชกรรม

       3. วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม  (หลักสูตรตอยอด)  หลักสูตร 1-2 ป ีตอจากแพทยศาสตรบณัฑิต + วฒิุบตัรหลักสูตรทัไวเป/

          หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรมสาขาวชิาดียวกับหลักสูตรวฒิุบตัรทัไวเป

       4. วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม  (หลักสูตรตอยอด)  หลักสูตร 2 ป ีตอจากแพทยศาสตรบณัฑิต + วฒิุบตัรหลักสูตรทัไวเป/

           หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรมสาขาวชิาดียวกับหลักสูตรวฒิุบตัรทัไวเป

พส. 1



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
1 วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ

฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม
วชศาสตร์ปอ้งกัน  
แขนงวชศาสตร์ทางทะล

สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางวชศาสตร์ปอ้งกัน 
    (วชศาสตร์ทางทะล)

หลักสูตร 3 ปตีอจาก พ.บ +          

฿บอนุญาตฯ

2 วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อายุรศาสตร์มะรใงวทิยา สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์มะรใงวทิยา

หลักสูตร 4 ปตีอจาก พ.บ +          

฿บอนุญาตฯ

3 วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาการระงับปวด สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางการระงับปวด

หลักสูตร 2 ปตีอจากสาขาหลัก 3 ป ี
รวมปน็ 5 ปี

4 วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขากุมารวชศาสตร์ตจวทิยา สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางกุมารวชศาสตร์ตจวทิยา

หลักสูตร 2 ปตีอจากสาขาหลัก 3 ป ี
รวมปน็ 5 ปี

5 วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขากุมารวชศาสตร์ประสาทวทิยา สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางกุมารวชศาสตร์ประสาทวทิยา

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

6 วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขากุมารวชศาสตร์พฒันาการและ
พฤติกรรม

สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางกุมารวชศาสตร์พฒันาการและพฤติกรรม

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

7 วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขากุมารวชศาสตร์รคตอมเรຌทอ
และมตาบอลิสม

สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางกุมารวชศาสตร์รคตอมเรຌทอและ
      มตาบอลิสม

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

8 วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขากุมารวชศาสตร์รคติดชืๅอ สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางกุมารวชศาสตร์รคติดชืๅอ

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

พส. 2



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
9 วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ

฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม
อนุสาขากุมารวชศาสตร์รคทางดิน
อาหารและตับ

สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางกุมารวชศาสตร์รคทางดินอาหารและตับ

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

10 วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขากุมารวชศาสตร์รคภมูิแพຌและ
ภมูิคุຌมกัน

สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางกุมารวชศาสตร์รคภมูิแพຌและภมูิคุຌมกัน

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

11 วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขากุมารศาสตร์ภชนาการ สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางกุมารศาสตร์ภชนาการ

หลักสูตร 2 ปตีอจากสาขาหลัก 3 ป ี
รวมปน็ 5 ปี

12 วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาตจพยาธวิทิยา สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางตจพยาธวิทิยา

หลักสูตร 2 ปตีอจากวฒิุบตัรฯ หรือหนังสือ
อนุมัติฯ สาขาวชิาพยาธวิทิยากายวภิาค หรือ
สาขาวชิาพยาธวิทิยาทัไวเป หรือ
สาขาวชิาตจวทิยา


13 วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาพยาธสูิตินรีวชวทิยา สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางพยาธสูิตินรีวชวทิยา

หลักสูตร 2 ปตีอจากวฒิุบตัรฯ หรือหนังสือ
อนุมัติฯ สาขาวชิาพยาธวิทิยากายวภิาค หรือ
สาขาวชิาพยาธวิทิยาทัไวเป


14 วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัๅนสูง สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางภาพวนิิจฉัยชัๅนสูง

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

15 วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาภาพวนิิจฉัยระบบประสาท สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางภาพวนิิจฉัยระบบประสาท

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

พส. 3



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
16 วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ

฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม
อนุสาขาภชนศาสตร์คลินิก สาขาวชิาแพทยศาสตร์

ทางภชนศาสตร์คลินิก
หลักสูตร 2 ปตีอจากสาขาหลัก 3 ป ี
รวมปน็ 5 ปี

17 วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขามะรใงนรีวชวทิยา สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางมะรใงนรีวชวทิยา

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

18 วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขารังสีรวมรักษาของล าตัว สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางรังสีรวมรักษาของล าตัว

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

19 วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขารังสีรวมรักษาระบบประสาท สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางรังสีรวมรักษาระบบประสาท

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

20 วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาลหติวทิยาและมะรใง฿นดใก สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางลหติวทิยาและมะรใง฿นดใก

หลักสูตร 2 ปตีอจากสาขาหลัก 3 ป ี
รวมปน็ 5 ปี

21 วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาวสัิญญีวทิยาพืไอการผาตัดหวั฿จ
หลอดลือด฿หญ และทรวงอก

สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางวสัิญญีวทิยาพืไอการผาตัดหวั฿จ
     หลอดลือด฿หญ และทรวงอก

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

22 วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาวสัิญญีวทิยาส าหรับดใก สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางวสัิญญีวทิยาส าหรับดใก

หลักสูตร 2 ปตีอจากสาขาหลัก 3 ป ี
รวมปน็ 5 ปี

23 วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาวสัิญญีวทิยาส าหรับผูຌปຆวยรค
ทางระบบประสาท

สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางวสัิญญีวทิยาส าหรับผูຌปຆวยรคทางระบบ
     ประสาท

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

พส. 4



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
24 วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ

฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม
อนุสาขาวชบ าบดัวกิฤต สาขาวชิาแพทยศาสตร์

ทางวชบ าบดัวกิฤต
หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

25 วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาวชภสัชวทิยาและพษิวทิยา สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางวชภสัชวทิยาและพษิวทิยา

หลักสูตร 2 ปตีอจากสาขาหลัก 3 ป ี
รวมปน็ 5 ปี

26 วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาวชศาสตร์การจริญพนัธุ์ สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางวชศาสตร์การจริญพนัธุ์

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

27 วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาวชศาสตร์มารดาและทารก฿น
ครรภ์

สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางวชศาสตร์มารดาและทารก฿นครรภ์

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

28 วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแตงและสริมสรຌาง
฿บหนຌา

สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ตกแตงและสริมสรຌาง฿บหนຌา

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

29 วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาศัลยศาสตร์มะรใงวทิยา สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์มะรใงวทิยา

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

30 วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาศัลยศาสตร์ล าเสຌ฿หญและทวาร
หนัก

สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ล าเสຌ฿หญและทวารหนัก

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

31 วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดลือด สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์หลอดลือด

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

32 วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบติัหตุ สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์อุบติัหตุ

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

พส. 5



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
33 วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ

฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม
อนุสาขาอายุรศาสตร์ผูຌสูงอายุ สาขาวชิาแพทยศาสตร์

ทางอายุรศาสตร์ผูຌสูงอายุ
หลักสูตร 2 ปตีอจากสาขาหลัก 3 ป ี
รวมปน็ 5 ปี

34 วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์รคขຌอและรูมาติซัไม สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์รคขຌอและรูมาติซัไม

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

35 วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์รคตอมเรຌทอและ
มตะบอลิสม

สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์รคตอมเรຌทอและ
     มตะบอลิสม

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

36 วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์รคติดชืๅอ สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์รคติดชืๅอ

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

37 วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์รคภมูิแพຌและ
ภมูิคุຌมกันทางคลินิก

สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์รคภมูิแพຌและภมูิคุຌมกันทาง
     คลินิก

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

38 วฒิุบตัรแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์รคระบบทางดิน
อาหาร

สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์รคระบบทางดินอาหาร

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

39 หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

วชศาสตร์ปอ้งกัน  
แขนงวชศาสตร์ทางทะล

สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางวชศาสตร์ปอ้งกัน  (วชศาสตร์ทางทะล)

หลักสูตร 3 ปตีอจาก พ.บ +          

฿บอนุญาตฯ

40 หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาการระงับปวด สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางการระงับปวด

หลักสูตร 2 ปตีอจากสาขาหลัก 3 ป ี
รวมปน็ 5 ปี

พส. 6



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
41 หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ

฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม
อนุสาขากุมารวชศาสตร์ตจวทิยา สาขาวชิาแพทยศาสตร์

ทางกุมารวชศาสตร์ตจวทิยา
หลักสูตร 2 ปตีอจากสาขาหลัก 3 ป ี
รวมปน็ 5 ปี

42 หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขากุมารวชศาสตร์ทารกแรกกิด
และปริก านิด

สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางกุมารวชศาสตร์ทารกแรกกิดและ
     ปริก านิด

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

43 หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขากุมารวชศาสตร์ประสาทวทิยา สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางกุมารวชศาสตร์ประสาทวทิยา

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

44 หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขากุมารวชศาสตร์พฒันาการและ
พฤติกรรม

สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางกุมารวชศาสตร์พฒันาการและพฤติกรรม

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

45 หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขากุมารวชศาสตร์รคตอมเรຌทอ
และมตาบอลิสม

สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางกุมารวชศาสตร์รคตอมเรຌทอและ
     มตาบอลิสม

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

46 หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขากุมารวชศาสตร์รคติดชืๅอ สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางกุมารวชศาสตร์รคติดชืๅอ

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

47 หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขากุมารวชศาสตร์รคทางดิน
อาหารและตับ

สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางกุมารวชศาสตร์รคทางดินอาหารและตับ

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

48 หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขากุมารวชศาสตร์รคภมูิแพຌและ
ภมูิคุຌมกัน

สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางกุมารวชศาสตร์รคภมูิแพຌและภมูิคุຌมกัน

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

พส. 7



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
49 หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ

฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม
อนุสาขากุมารศาสตร์ภชนาการ สาขาวชิาแพทยศาสตร์

ทางกุมารศาสตร์ภชนาการ
หลักสูตร 2 ปตีอจากสาขาหลัก 3 ป ี
รวมปน็ 5 ปี

50 หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาตจพยาธวิทิยา สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางตจพยาธวิทิยา

หลักสูตร 2 ปตีอจากวฒิุบตัรฯ หรือหนังสือ
อนุมัติฯ สาขาวชิาพยาธวิทิยากายวภิาค 
หรือสาขาวชิาพยาธวิทิยาทัไวเป 
หรือสาขาวชิาตจวทิยา


51 หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาพยาธสูิตินรีวชวทิยา สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางพยาธสูิตินรีวชวทิยา

หลักสูตร 2 ปตีอจากวฒิุบตัรฯ หรือหนังสือ
อนุมัติฯ สาขาวชิาพยาธวิทิยากายวภิาค หรือ
สาขาวชิาพยาธวิทิยาทัไวเป


52 หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัๅนสูง สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางภาพวนิิจฉัยชัๅนสูง

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

53 หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาภาพวนิิจฉัยระบบประสาท สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางภาพวนิิจฉัยระบบประสาท

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

54 หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาภชนศาสตร์คลินิก สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางภชนศาสตร์คลินิก

หลักสูตร 2 ปตีอจากสาขาหลัก 3 ป ี
รวมปน็ 5 ปี

55 หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขามะรใงนรีวชวทิยา สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางมะรใงนรีวชวทิยา

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

พส. 8



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
56 หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ

฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม
อนุสาขารังสีรวมรักษาของล าตัว สาขาวชิาแพทยศาสตร์

ทางรังสีรวมรักษาของล าตัว
หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

57 หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขารังสีรวมรักษาระบบประสาท สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางรังสีรวมรักษาระบบประสาท

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

58 หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาลหติวทิยาและมะรใง฿นดใก สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางลหติวทิยาและมะรใง฿นดใก

หลักสูตร 2 ปตีอจากสาขาหลัก 3 ป ี
รวมปน็ 5 ปี

59 หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาวสัิญญีวทิยาพืไอการผาตัดหวั฿จ
หลอดลือด฿หญ และทรวงอก

สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางวสัิญญีวทิยาพืไอการผาตัดหวั฿จ
     หลอดลือด฿หญ และทรวงอก

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

60 หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาวสัิญญีวทิยาส าหรับดใก สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางวสัิญญีวทิยาส าหรับดใก

หลักสูตร 2 ปตีอจากสาขาหลัก 3 ป ี
รวมปน็ 5 ปี

61 หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาวสัิญญีวทิยาส าหรับผูຌปຆวยรค
ทางระบบประสาท

สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางวสัิญญีวทิยาส าหรับผูຌปຆวยรคทางระบบ
     ประสาท

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

62 หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาวชบ าบดัวกิฤต สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางวชบ าบดัวกิฤต

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

63 หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาวชภสัชวทิยาและพษิวทิยา สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางวชภสัชวทิยาและพษิวทิยา

หลักสูตร 2 ปตีอจากสาขาหลัก 3 ป ี
รวมปน็ 5 ปี

พส. 9



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
64 หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ

฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม
อนุสาขาวชศาสตร์การจริญพนัธุ์ สาขาวชิาแพทยศาสตร์

ทางวชศาสตร์การจริญพนัธุ์
หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

65 หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาวชศาสตร์มารดาและทารก฿น
ครรภ์

สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางวชศาสตร์มารดาและทารก฿นครรภ์

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

66 หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแตงและสริมสรຌาง
฿บหนຌา

สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ตกแตงและสริมสรຌาง฿บหนຌา

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

67 หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาศัลยศาสตร์มะรใงวทิยา สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์มะรใงวทิยา

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

68 หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาศัลยศาสตร์ล าเสຌ฿หญและ
ทวารหนัก

สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ล าเสຌ฿หญและทวารหนัก

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

69 หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดลือด สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์หลอดลือด

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

70 หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบติัหตุ สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์อุบติัหตุ

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

71 หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์ผูຌสูงอายุ สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์ผูຌสูงอายุ

หลักสูตร 2 ปตีอจากสาขาหลัก 3 ปี
รวมปน็ 5 ปี

72 หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์รคขຌอและรูมาติซัไม สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์รคขຌอและรูมาติซัไม

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

พส. 10



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำเอก ผลกำรรับรอง หมำยเหตุ
73 หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ

฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม
อนุสาขาอายุรศาสตร์รคตอมเรຌทอและ
มตะบอลิสม

สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์รคตอมเรຌทอและ
     มตะบอลิสม

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

74 หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์รคติดชืๅอ สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์รคติดชืๅอ

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

75 หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์รคภมูิแพຌและ
ภมูิคุຌมกันทางคลินิก

สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์รคภมูิแพຌและภมูิคุຌมกันทาง
     คลินิก

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

76 หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความช านาญ
฿นการประกอบวชิาชีพวชกรรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์รคระบบทางดิน
อาหาร

สาขาวชิาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์รคระบบทางดินอาหาร

หลักสูตร 1-2 ปตีอยอดจากวฒิุบตัรฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

พส. 11


