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คํานํา 
 

                     เนื่องจากในปจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพิ่มขึ้นและแตละสถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรในคณะสาขาวิชาตาง ๆ มากขึ้น    ตลอดจน    
มีผูสําเร็จการศึกษาแลวเปนจํานวนมาก     สํานักงาน   ก.พ.  จึงไดรวบรวมและปรับปรุงการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบัน                   
อุดมศึกษาเอกชนที่  ก.พ. รับรองแลวจัดทําเปนคูมือขึ้น     โดยคูมือฉบับนี้จะรวบรวมหลักสูตรตาง ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปดสอนและ         
ก.พ. ไดรับรองแลวจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม  2545     ซึ่งมีทั้งที่ไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว   และที่ยังไมไดแจงเวียนใหทราบ                  
โดยแบงตามรายชื่อของสถาบันอุดมศึกษา 
                    อนึ่ง    จากการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหความเห็นชอบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนบางหลักสูตรแบบมี   
เงื่อนไข   สํานักงาน ก.พ. จึงขอใหสวนราชการไดโปรดตรวจสอบวาผูมีคุณวุฒิดังกลาวสําเร็จการศึกษาในปที่ไดรับการรับรองดวย 
                    สํานักงาน ก.พ. หวังเปนอยางยิ่งวา  คูมือฉบับนี้คงจะเปนประโยชนตอผูใชตามสมควร  ซึ่งหากทานไดพบขอบกพรองอันควรแกไข    
หรือประสงคจะใหคําแนะนํา   สํานักงาน ก.พ. ยินดีนอมรับและขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 
 
 
                                                                                         สํานักงาน ก.พ. 
                                                                                                          กันยายน  2546 
ศูนยสรรหาและเลือกสรร 
กลุมหลักสูตรและคุณวุฒิ 
โทร. 0 2628 6241    โทรสาร 0 2282 1828 



สารบัญ

ลําดับที่ ชื่อสถาบันการศึกษา       หนา

1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มกท.1 - 7

2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มกบ.1 - 6

3 มหาวิทยาลัยเกริก มกร.1 - 6

4 มหาวิทยาลัยคริสเตียน มคต.1 - 3

5 มหาวิทยาลัยเจาพระยา มจพ.1 - 2

6 มหาวิทยาลัยเซนตจอหน มซจ.1 - 4

7 มหาวิทยาลัยณิวัฒนา มณ.1 - 2

8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มทม.1 - 4

9 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มธบ.1 - 6

10 มหาวิทยาลัยพายัพ มพย.1 - 7

11 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มภน.1 - 4

12 มหาวิทยาลัยรังสิต มรส.1 - 11

13 มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล มว.1 - 5

14 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงเอเชีย ม.ว.ท.อ.1 - 2



ลําดับที่ ชื่อสถาบันการศึกษา       หนา

15 มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร (ประเทศไทย) ม.ว.ท.1 - 3

16 มหาวิทยาลัยศรีปทุม มศป.1 - 9

17 มหาวิทยาลัยสยาม มส.1 - 6

18 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย มกค.1 - 9

19 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มฉก.1 - 5

20 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มอช.1 - 8

21 มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย มวอ.1 - 3

22 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มออ.1 - 5

23 วิทยาลัยเซนตหลุยส วซล.1 - 2

24 วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก ซ.อ.บ.1 - 2

25 วิทยาลัยดุสิตธานี วดธ.1 - 2

26 วิทยาลัยตาป วตป.1 - 2

27 วิทยาลัยทองสุข วท.1 - 3

28 วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี วทธ.1 - 2

29 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี วทร.1 - 3



ลําดับที่ ชื่อสถาบันการศึกษา       หนา

30 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร วทร.(อุดร) 1 - 2

31 วิทยาลัยนอรท-เชียงใหม วนช.1 - 2

32 วิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร-แสตมฟอรด ว.น.ส.1 - 3

33 วิทยาลัยบัณฑิตพิษณุโลก 1 - 2

34 วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร 1 - 4

35 วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วปน.1 - 2

36 วิทยาลัยฟารอีสเทอรน ฟ.อ.ท.1 - 2

37 วิทยาลัยภาคกลาง วภก.1 - 3

38 วิทยาลัยมิชชั่น วม.1 - 2

39 วิทยาลัยเมืองหาดใหญ ว.ม.ญ.1 - 2

40 วิทยาลัยโยนก วย.1 - 3

41 วิทยาลัยรัชตภาคย วรภ.1 - 3

42 วิทยาลัยรัตนบัณฑิต ว.ร.บ.1 - 2

43 วิทยาลัยลุมน้ําปง วลป.1 - 2

44 วิทยาลัยศรีโสภณ วศส.1 - 2

45 วิทยาลัยศรีอีสาน 1 - 4



ลําดับที่ ชื่อสถาบันการศึกษา       หนา

46 วิทยาลัยสันตพล ส.พ.1 - 2

47 วิทยาลัยสยามบัณฑิต (วิทยาลัยรอยเอ็ดบัณฑิต) 1 - 2

48 วิทยาลัยแสงธรรม วส.1 - 2

49 วิทยาลัยอิสลามยะลา ว.อ.ย.1 - 2



                    มีคณะวิชาทั้งหมด  10  คณะ   คือ   คณะนิติศาสตร     คณะนิเทศศาสตร     คณะบริหารธุรกิจ     คณะบัญชี     คณะมนุษยศาสตร     

                  คณะศิลปกรรมศาสตร     คณะวิทยาศาสตร     คณะเศรษฐศาสตร     คณะวิศวกรรมศาสตร     และบัณฑิตวิทยาลัย                                                      

                    การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มีดังนี้

                    1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /             

                         ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                                    

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

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

1.  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 มกท. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต  - กฎหมาย รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2530 เปนตนไป

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณา นิเทศศาสตร, การโฆษณา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2526 เปนตนไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน, 
การประชาสัมพันธ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2526 เปนตนไป
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2531 - 2533 
หลักสูตรนานาชาติ  
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

3 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต วารสารศาสตร นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน, วารสารศาสตร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2526 เปนตนไป

4 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และ-
ภาพยนตร

นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชนบุคคล, 
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และ-
ภาพยนตร

เดิมชื่อสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง  และ-
วิทยุโทรทัศน

คณะนิติศาสตร

คณะนิเทศศาสตร

 มกท. - 2 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
5 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง-
วิทยุโทรทัศน  และภาพยนตร

6 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต ศิลปะการแสดง นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
ศิลปการแสดง

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2516 เปนตนไป

1 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน บริหารธุรกิจ, การเงิน
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การจัดการ หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, 

การตลาด
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2531 เปนตนไป
หลักสูตรนานานชาติ
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

คณะบริหารธุรกิจ

 มกท. - 3 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ, การบริหาร,

การบริหารงานบุคคล
7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเลขานุการ บริหารธุรกิจ, การเลขานุการ หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
8 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

1 อนุปริญญาบัญชี  - บัญชี
2 ปริญญาบัญชีบัณฑิต  - บัญชี หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
3 ปริญญาบัญชีบัณฑิต การบัญชี การบัญชี หลักสูตรภาษาอังกฤษ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2531 เปนตนไป
หลักสูตรนานาชาติ
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยวและการโรงแรม การทองเที่ยวและการโรงแรม รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, 
ศิลปศาสตร, ภาษาไทย

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

คณะมนุษยศาสตร

คณะบัญชี

 มกท. - 4 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร,

ศิลปศาสตร, ภาษาอังกฤษ
หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2529 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2531 เปนตนไป

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร,
ศิลปศาสตร, ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2531 - 2533    
หลักสูตรนานาชาติ
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

1 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบตกแตงภายใน ศิลปกรรม, มัณฑนศิลป,
การออกแบบตกแตงภายใน

หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

2 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป ศิลปกรรม, มัณฑนศิลป,
การออกแบบนิเทศศิลป

หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

3 ปริญญาศิลปบัณฑิต ทัศนศิลป ศิลปกรรม, ทัศนศิลป รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป

คณะศิลปกรรมศาสตร

 มกท. - 5 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร, เทคโนโลยีสารสนเทศ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา  2533  เปนตนไป

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรการพัฒนา เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรการพัฒนา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรธุรกิจ เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

3 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ เศรษฐศาสตร, 
เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา, 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

คณะวิทยาศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร

 มกท. - 6 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  - นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน โครงการภาษาไทย / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป
โครงการภาษาอังกฤษ / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

3 ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต การสื่อสารระหวางบุคคล นิเทศศาสตร, สื่อสารระหวางบุคคล รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

บัณฑิตวิทยาลัย

 มกท. - 7 - 



                   มีคณะวิชาทั้งหมด   8   คณะ   คือ       คณะนิติศาสตร       คณะนิเทศศาสตร       คณะบริหารธุรกิจ      คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี         
  คณะศิลปศาสตร       คณะวิศวกรรมศาสตร       คณะสถาปยตกรรมศาสตร      และบัณฑิตวิทยาลัย

                   การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  มีดังนี้

                   1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย   หรือไมนอยกวา  2  ป  ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / 

                        ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3   ขั้น  6,360  บาท                                                    

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

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

2. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  (เดิมชื่อ  วิทยาลัยเกษมบัณฑิต)

มกบ. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต - กฎหมาย รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธและการโฆษณา นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การประชาสัมพันธและการโฆษณา

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชนและสื่อสารการแสดง นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การสื่อสารมวลชนและสื่อสารการแสดง

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, 
การตลาด

หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตการศึกษา 2532 เปนตนไป
หลักสูตรภาษาอังกฤษ / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต พาณิชยนาวี บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, 
พาณิชยนาวี

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

  คณะนิติศาสตร

คณะนิเทศศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

มกบ. - 2 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป
หลักสูตรภาษาอังกฤษ / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การจัดการ หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป
หลักสูตรภาษาอังกฤษ / รับรองเฉพาะ
ผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2544

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร

หลักสูตร 4 ป  และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

มกบ. - 3 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร,
วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจการโรงแรมและการทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, 
ธุรกิจการโรงแรมและการทองเที่ยว

หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

คณะศิลปศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มกบ. - 4 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
6 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมกอสราง วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมกอสราง หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

7 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

8 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

9 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

10 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

1 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบตกแตงภายใน มัณฑนศิลป,
การออกแบบตกแตงภายใน

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป
เดิมอยูคณะศิลปศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

มกบ. - 5 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป มัณฑนศิลป, การออกแบบนิเทศศิลป รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป
เดิมอยูคณะศิลปศาสตร

3 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต - สถาปตยกรรมศาสตร หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - บริหารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร, การสื่อสารมวลชน รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต - การบริหาร, การบริหารรัฐกิจ,
รัฐประศาสนศาสตร

สําหรับนักบริหาร 
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการงานวิศวกรรม การจัดการ, การจัดการงานวิศวกรรม รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

บัณฑิตวิทยาลัย

มกบ. - 6 - 



                       มีคณะวิชาทั้งหมด     6    คณะ    คือ      คณะบริหารธุรกิจ       คณะศิลปศาสตร       คณะเศรษฐศาสตร      คณะนิเทศศาสตร

   คณะนิติศาสตร      และบัณฑิตวิทยาลัย                                                                                               

                       การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของมหาวิทยาลัยเกริก  มีดังนี้

                       1.  อนุปริญญา  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย   ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,740  บาท

                       2.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจาก ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / 

                            ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค /  อนุปริญญา   ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท

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

3. มหาวิทยาลัยเกริก  (เดิมชื่อ วิทยาลัยเกริก และ สถาบันเทคโนโลยีสังคม(เกริก) )

มกร.- 1 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การเงิน บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การเงิน

2 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด

3 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ, การบริหารงานบุคคล

4 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การบัญชี บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การบัญชี

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การเงิน

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การเงิน หลักสูตร 4 ป  และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปน
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, 
การเงินและการธนาคาร

หลักสูตร 4 ป  และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
เดิมชื่อสาขาวิชาการเงิน

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด หลักสูตร 4 ป  และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี หลักสูตร 4 ป  และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ, การบริหาร, 
การบริหารงานบุคคล

หลักสูตร 4 ป  และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรมนุษย

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย บริหารธุรกิจ, การบริหาร,
การจัดการทรัพยากรมนุษย

หลักสูตร 4 ป  และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล

12 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเลขานุการ บริหารธุรกิจ, การเลขานุการ

คณะบริหารธุรกิจ

มกร.- 2 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
13 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเลขานุการ บริหารธุรกิจ, การเลขานุการ หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

14 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารทั่วไป การบริหาร, การบริหารทั่วไป รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2524 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ,
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป
เดิมชื่อสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะหศาสตร, สวัสดิการสังคม รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา2538 เปนตนไป

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร สังคมศาสตร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2524 เปนตนไป

คณะศิลปศาสตร

มกร.- 3 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาเศรษฐศาสตร  - เศรษฐศาสตร
2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต  - เศรษฐศาสตร
3 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต การคลัง เศรษฐศาสตร, การคลัง
4 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร, การเงินและการธนาคาร
5 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ทฤษฎีเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร, ทฤษฎีเศรษฐศาสตร
6 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรธุรกิจ เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรธุรกิจ
7 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรและการเงินระหวางประเทศ เศรษฐศาสตร, 

เศรษฐศาสตรและการเงินระหวางประเทศ
8 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต สถิติประยุกตทางเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร, 

สถิติประยุกตทางเศรษฐศาสตร

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร นิเทศศาสตร,  สื่อสารมวลชน รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารทั่วไป การบริหาร, การบริหารทั่วไป รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร กฎหมาย รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

คณะเศรษฐศาสตร

คณะนิติศาสตร

คณะนิเทศศาสตร

มกร.- 4 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน, 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  - บริหารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการแรงงานและสวัสดิการสังคม การจัดการแรงงานและสวัสดิการสังคม รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารงานยุติธรรม อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม,
การบริหารงานยุติธรรม

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารองคการ การบริหาร, การบริหารองคการ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสังคม เทคโนโลยีสังคม รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป

7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายและการจัดการทรัพยากร-
และสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม, นโยบายและการจัดการ-
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

8 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายและการวางแผนสังคม นโยบายและการวางแผนสังคม รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
นโยบายและการบริหารงานสังคม

 บัณฑิตวิทยาลัย

มกร.- 5 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
9 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายและการบริหารงานสังคม นโยบายและการบริหารงานสังคม เดิมชื่อสาขาวิชานโยบายและการวางแผน-

สังคม
10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายและการวางแผนวิทยาศาสตร นโยบายและการวางแผนวิทยาศาสตร รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป
11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ประวัติศาสตรสังคม ประวัติศาสตรสังคม รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป
12 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา  การเมือง  และเศรษฐศาสตร ปรัชญา  การเมือง  และเศรษฐศาสตร รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป
13 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิเทศกิจ วิเทศกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป
14 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  - เศรษฐศาสตร 1. รับรองเฉพาะรุนที่เขาศึกษาตั้งแต     

    ปการศึกษา 2527 - 2531
2. รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
    ในปการศึกษา 2532 ( แผน ข )
3. ปการศึกษา 2533 ไมมีผูสําเร็จ
    การศึกษา / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
    ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป
    ( แผน ก และ แผน ข )

15 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร

มกร.- 6 -



                          มีคณะวิชาทั้งหมด  3  คณะ  คือ   คณะพยาบาลศาสตร   คณะศิลปศาสตร  และคณะบริหารธุรกิจ

                          การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน  มีดังนี้

                         1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /  
                              ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท     

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

4. มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มคต. - 1 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  - การพยาบาล หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2530 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร การพยาบาล

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, 
การเงินและการธนาคาร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป
เดิมชื่อสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, 
การเงินและการธนาคาร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาการเงิน

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, 
การตลาด

หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

       คณะบริหารธุรกิจ

  คณะพยาบาลศาสตร

  คณะศิลปศาสตรและนิเทศศาสตร

มคต. - 2 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, 
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว

รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ปการศึกษา 2543

7 ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต  - บริหาร, การจัดการ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

มคต. - 3 -



                   มีคณะวิชาทั้งหมด  3  คณะ  คือ     คณะนิเทศศาสตร     คณะบริหารธุรกิจ     และบัณฑิตวิทยาลัย

                   การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยเจาพระยา  มีดังนี้

                   1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป  ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /              

                        ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                                     

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

                                                                                                                        

5.  มหาวิทยาลัยเจาพระยา

 มจพ. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและการประชาสัมพันธ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน, 
การประชาสัมพันธ, 
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การจัดการ หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองเฉพาะผูสําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา 2543

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองเฉพาะผูสําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา 2543

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  - การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร,
บริหารรัฐกิจ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

คณะนิเทศศาสตร

 มจพ. - 2 - 



              มีคณะวิชาทั้งหมด  5  คณะ  คือ   คณะนิเทศศาสตร   คณะบริหารธุรกิจ  คณะศิลปศาสตร  คณะนิติศาสตร  และคณะวิศวกรรมศาสตร

              การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของ  มหาวิทยาลัยเซนตจอหน  มีดังนี้        

              1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไมนอยกวา  2  ป  ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /                    

                   ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา   ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3   ขั้น  6,360  บาท                                                        

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

6. มหาวิทยาลัยเซนตจอหน  (เดิมชื่อ วิทยาลัยเซนตจอหน)

มซจ. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การประชาสัมพันธ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณา นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การโฆษณา

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป

3 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน, 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ,
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

5 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สื่อสารการตลาด นิเทศศาสตร, สื่อสารการตลาด รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การจัดการ หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี โปรแกรมภาษาไทยและโปรแกรมภาษา-
อังกฤษ / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

  คณะนิเทศศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

มซจ. - 2 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป 

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, 
การตลาด

โปรแกรมภาษาไทยและโปรแกรมภาษา-
อังกฤษ  /  รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, 
การตลาด

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, 
การเงินและการธนาคาร

หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร บริหารธุรกิจ, 
การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร

หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - บริหารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

มซจ. - 3 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
9 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจและสิ่งแวดลอม บริหารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, การทองเที่ยว รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร กฎหมาย รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

2 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต - กฎหมาย

1 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป 
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป

2 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป

3 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, 
วิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะศิลปศาสตร

คณะนิติศาสตร

มซจ. - 4 - 



                        มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ     บัณฑิตวิทยาลัย

                        การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยณิวัฒนา  มีดังนี้

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

                                                                                                                        

7.  มหาวิทยาลัยณิวัฒนา

มณ. - 1 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  - การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร,
บริหารรัฐกิจ

รับรองผูสําเร็จการศึกษาตั้งแต
ปการศึกษา 2543 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตมหาบัณฑิต  - บริหารธุรกิจ รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2543

บัณฑิตวิทยาลัย

มณ. - 2 -



                มีคณะวิชาทั้งหมด  3  คณะ    คือ    คณะวิศวกรรมศาสตร    คณะบริหารธุรกิจ     และคณะสัตวแพทยศาสตร 

                การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  มีดังนี้

                1. ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป  ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /  

                    ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา   ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3   ขั้น  6,360  บาท                                             

                2. ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา  6  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย   ไดรับอัตราเงินเดือน

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  (เดิมชื่อ วิทยาลัยมหานคร)

                    ไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท

มทม. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

2 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

  คณะวิศวกรรมศาสตร

มทม. - 2 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมการผลิต วิศวกรรมศาสตร,

การจัดการอุตสาหกรรมการผลิต
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การจัดการ หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ, การจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป 
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต นิเทศศาสตรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตรธุรกิจ หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การตลาด

หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

  คณะบริหารธุรกิจ

มทม. - 3 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, 

การเงินและการธนาคาร
หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

7 ปริญญาบัญชีบัณฑิต การบัญชี บัญชี หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป 
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

8 ปริญญาบัญชีบัณฑิต - บัญชี รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

9 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - บริหารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป

1 ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต - สัตวแพทยศาสตร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

  คณะสัตวแพทยศาสตร

มทม. - 4 - 



                    มีคณะวิชาทั้งหมด   8   คณะ    คือ     คณะนิติศาสตร     คณะนิเทศศาสตร     คณะบริหารธุรกิจ     คณะมนุษยศาสตร     คณะเศรษฐศาสตร

คณะบัญชี     คณะวิศวกรรมศาสตร     และบัณฑิตวิทยาลัย

                    การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  มีดังนี้

                    1.  อนุปริญญา  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,740  บาท

                    2.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา 2 ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /  

                         ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท

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

                     

9. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

มธบ. - 1 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 อนุปริญญานิติศาสตร  - กฎหมาย
2 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต  - กฎหมาย

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณา นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,         
การโฆษณา

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,   
การประชาสัมพันธ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

3 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การสื่อสารมวลชน

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป 
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน

4 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรธุรกิจ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
นิเทศศาสตรธุรกิจ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป 
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
สื่อสารการตลาด

5 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต วารสารศาสตร นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,    
วารสารศาสตร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

6 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน

เดิมชื่อสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

คณะนิติศาสตร

คณะนิเทศศาสตร

มธบ. - 2 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
7 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต สื่อสารการตลาด นิเทศศาสตร, สื่อสารการตลาด เดิมชื่อสาขาวิชานิเทศศาสตรธุรกิจ

1 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ  - บริหารธุรกิจ
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน บริหารธุรกิจ, พณิชยศาสตร, การเงิน
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การเงิน หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2531 เปนตนไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ, การจัดการทั่วไป หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534  เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, การตลาด, พณิชยศาสตร
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,

การตลาด
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2531 เปนตนไป

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ, การบริหาร, 
การบริหารงานบุคคล

คณะบริหารธุรกิจ

มธบ. - 3 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
8 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ, การบริหาร,

การบริหารงานบุคคล
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2531 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย บริหารธุรกิจ, การบริหาร, 
การบริหารทรัพยากรมนุษย

หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเลขานุการ บริหารธุรกิจ, การเลขานุการ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
การบริหารสํานักงาน

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารสํานักงาน บริหารธุรกิจ, การบริหารสํานักงาน หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
เดิมชื่อสาขาวิชาการเลขานุการ

12 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ, 
การบริหารอุตสาหกรรม

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

13 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

14 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ, ธุรกิจระหวางประเทศ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

คณะมนุษยศาสตร

มธบ. - 4 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยวและการโรงแรม การทองเที่ยวและการโรงแรม รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยวและการโรงแรม การทองเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนกลาง มนุษยศาสตร, ภาษาจีน, ภาษาจีนกลาง รับรองผูสําเร็จการศึกษาตั้งแตปการศึกษา
2532 เปนตนไป / เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปน
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร, ภาษาจีน, ภาษาจีนธุรกิจ เดิมชื่อสาขาวิชาภาษาจีนกลาง

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, 
ศิลปศาสตร, ภาษาอังกฤษ

1 อนุปริญญาเศรษฐศาสตร  - เศรษฐศาสตร

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร

1 อนุปริญญาการบัญชี  - การบัญชี

2 ปริญญาบัญชีบัณฑิต  - การบัญชี

3 ปริญญาบัญชีบัณฑิต การบัญชี การบัญชี หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

คณะเศรษฐศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะบัญชี

มธบ. - 5 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร, 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

1 ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต  - กฎหมาย

2 ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตร กฎหมาย รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

3 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นิเทศศาสตรพัฒนาการ นิเทศศาสตร, นิเทศศาสตรพัฒนาการ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541  เปนตนไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  - บริหารธุรกิจ

5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหา-
บัณฑิต

 - การบริหาร, การบริหารรัฐกิจ, 
รัฐประศาสนศาสตร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป

6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหา-
บัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร การบริหาร, การบริหารรัฐกิจ, 
รัฐประศาสนศาสตร

7 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  - เศรษฐศาสตร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

บัณฑิตวิทยาลัย

มธบ. - 6 -



                        มีคณะวิชาทั้งหมด   10   คณะ   คือ      คณะนิติศาสตร      คณะมนุษยศาสตร      คณะสังคมศาสตร      คณะพยาบาลศาสตรแมคคอรมิค   

คณะบริหารธุรกิจ   คณะวิทยาศาสตร   คณะบัญชี  การเงินและการธนาคาร   คณะศาสนศาสตรแมคกิลวารี   คณะเศรษฐศาสตร   และบัณฑิตวิทยาลัย

                        การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยพายัพ  มีดังนี้

                        1.  อนุปริญญา  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,740  บาท

                        2.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /  

                             ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท

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

10.  มหาวิทยาลัยพายัพ

มพย. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร กฎหมาย รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

1 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การจัดการ บริหารธุรกิจ, การจัดการ
2 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, 

การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว
3 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การตลาด บริหารธุรกิจ, พณิชยการ, การตลาด
4 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ, การบริหารงานบุคคล
5 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การเลขานุการ บริหารธุรกิจ, การเลขานุการ
6 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, การเงินและการธนาคาร,

พณิชยการ

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การจัดการ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2531 เปนตนไป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การจัดการ หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, 
การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา2528 เปนตนไป

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, 
การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

คณะนิติศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

มพย. - 2 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
11 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

12 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ, การบริหาร,
การบริหารงานบุคคล

หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย

13 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย บริหารธุรกิจ, การบริหาร,
การบริหารทรัพยากรมนุษย

หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล

14 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเลขานุการ บริหารธุรกิจ, การเลขานุการ หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร ดุริยศิลป ดุริยศิลป, ดุริยางคศิลป
2 อนุปริญญาศิลปศาสตร ประวัติศาสตร ประวัติศาสตร
3 อนุปริญญาศิลปศาสตร ปรัชญาและศาสนา ปรัชญาและศาสนา
4 อนุปริญญาศิลปศาสตร ภาษาไทย ภาษาไทย
5 อนุปริญญาศิลปศาสตร ภาษาเยอรมัน ภาษาเยอรมัน
6 อนุปริญญาศิลปศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ดุริยศิลป ดุริยางคศิลป, ดุริยศิลป หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป  

8 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป  

9 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, 
ศิลปศาสตร, ภาษาไทย

หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป  

คณะมนุษยศาสตร

มพย. - 3 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
10 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเยอรมัน อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, 

ศิลปศาสตร, ภาษาเยอรมัน
11 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, 

ศิลปศาสตร, ภาษาอังกฤษ
หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป  

1 อนุปริญญาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร คณิตศาสตร
2 อนุปริญญาวิทยาศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร
3 อนุปริญญาวิทยาศาสตร สถิติ สถิติ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2530 เปนตนไป 
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
คณิตศาสตรเชิงคอมพิวเตอร

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตรเชิงคอมพิวเตอร คณิตศาสตร, คณิตศาสตรเชิงคอมพิวเตอร เดิมชื่อสาขาวิชาคณิตศาสตร

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร, 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

คณะวิทยาศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ สถิติ รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2531 เปนตนไป 
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
สถิติประยุกต

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติประยุกต สถิติ, สถิติประยุกต เดิมชื่อสาขาวิชาสถิติ

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
2 อนุปริญญาศิลปศาสตร จิตวิทยา จิตวิทยา
3 อนุปริญญานิเทศศาสตร นิเทศศาสตร นิเทศศาสตร
4 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป
5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา จิตวิทยา

6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยา - มานุษยวิทยา สังคมวิทยา, 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เดิมชื่อสาขาวิชาสังคมวิทยา - มานุษยวิทยา

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การบัญชี เปลี่ยนชื่อเปนปริญญาบัญชีบัณฑิต

2 ปริญญาบัญชีบัณฑิต การบัญชี การบัญชี เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี

คณะสังคมศาสตร

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ปริญญาบัญชีบัณฑิต การบัญชี การบัญชี หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,

การเงินและการธนาคาร
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2531 เปนตนไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต คริสตศาสนศึกษา การศาสนา, คริสตศาสนศึกษา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ปรัชญาและศาสนา มนุษยศาสตร, ปรัชญา, การศาสนา,
ปรัชญาและศาสนา

เดิมอยูคณะมนุษยศาสตร

1 อนุปริญญาพยาบาลและอนามัย - พยาบาล, พยาบาลและอนามัย
2 ประกาศนียบัตรวิชาการผดุงครรภ - การผดุงครรภ หลักสูตร 6 เดือน ตอจากอนุปริญญา

พยาบาลและอนามัย เดิมกําหนดอัตรา
เงินเดือนระดับ 2 ขั้น 2,625 บาท 
ปจจุบันเลิกสอนแลว

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การพยาบาลและผดุงครรภ การพยาบาล, 
การพยาบาลและผดุงครรภ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2526 เปนตนไป 
เปลี่ยนชื่อเปนปริญญาพยาบาลศาสตร-
บัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตรแมคคอรมิค

คณะศาสนศาสตรแมคกิลวารี
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
4 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต - การพยาบาล เดิมชื่อวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - บริหารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ธุรกิจระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ, ธุรกิจระหวางประเทศ หลักสูตรนานาชาติ  
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษา-
ตางประเทศ

มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ, 
การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตร อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร,
ศิลปศาสตร, ภาษาศาสตร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะเศรษฐศาสตร
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    มีคณะวิชาทั้งหมด  5  คณะ   คือ     คณะนิเทศศาสตร      คณะบริหารธุรกิจ     คณะวิศวกรรมศาสตร      คณะนิติศาสตร     และบัณฑิตวิทยาลัย

    การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีดังนี้

    1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย   หรือไมนอยกวา  2  ป  ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /  

         ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา   ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                                                   

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

11. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (เดิมชื่อ  วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

มภน. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธและการโฆษณา นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การประชาสัมพันธและการโฆษณา

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การหนังสือพิมพ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การหนังสือพิมพ

รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2540 และ 2541 และ
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, 
การตลาด

หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร

หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

   คณะนิเทศศาสตร

   คณะบริหารธุรกิจ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การจัดการ หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป  
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

1 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

2 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

คณะวิศวกรรมศาสตร

มภน. - 3 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต - กฎหมาย รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - บริหารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

คณะนิติศาสตร

บัณฑิตวิทยาลัย

มภน. - 4 - 



              มีคณะวิชาทั้งหมด   16   คณะ   คือ     คณะเทคนิคการแพทย     คณะนิเทศศาสตร     คณะบริหารธุรกิจ     คณะพยาบาลศาสตร     คณะแพทยศาส

            คณะเภสัชศาสตร       คณะวิศวกรรมศาสตร       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ       คณะศิลปศาสตร       คณะสถาปตยกรรมศาสตร       คณะกายภาพบําบัด       

            คณะเทคโนโลยีชีวภาพ      คณะศิลปกรรม       วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม       วิทยาลัยนานาชาติ     และบัณฑิตวิทยาลัย                                                          

               การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของมหาวิทยาลัยรังสิต   มีดังนี้

               1. อนุปริญญา หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2   ขั้น  5,740  บาท     

               2. ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป  ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /   

                   ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3   ขั้น  6,360  บาท

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

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

               5. ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรไมนอยกวา  1 ป ตอปริญญาตรี (5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3   ขั้น  7,720  บาท

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

               7. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป  ตอจากปริญญาตรี  (5 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  8,610  บาท

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

12. มหาวิทยาลัยรังสิต  (เดิมชื่อ  วิทยาลัยรังสิต)

มรส. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การภาพยนตรและวีดีทัศน นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การภาพยนตรและวีดิทัศน

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

3 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต สารนิเทศ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน, 
สารนิเทศ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
การจัดการสารสนเทศ

4 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การจัดการสารสนเทศ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การจัดการสารสนเทศ

เดิมชื่อสาขาวิชาสารนิเทศ

5 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การประชาสัมพันธ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

6 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การหนังสือพิมพ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การหนังสือพิมพ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
วารสารศาสตร

  คณะเทคนิคการแพทย

คณะนิเทศศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
7 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต วารสารศาสตร นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,

วารสารศาสตร
เดิมชื่อสาขาวิชาการหนังสือพิมพ

8 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณา นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การโฆษณา

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การจัดการ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ, การบริหารอุตสาหกรรม รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรม

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ, การจัดการอุตสาหกรรม เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรม
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร บริหารธุรกิจ, 
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร

หลักสูตร 4 ปและหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
เดิมชื่อสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

คณะบริหารธุรกิจ

มรส. - 3 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,

การเงินการธนาคาร
8 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, 

การตลาด
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ, ธุรกิจระหวางประเทศ หลักสูตรนานาชาติ
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย บริหารธุรกิจ, การบริหาร, 
การจัดการทรัพยากรมนุษย

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

12 ปริญญาบัญชีบัณฑิต - การบัญชี หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร การพยาบาล รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต - การพยาบาล
คณะแพทยศาสตร

คณะพยาบาลศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
1 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต - แพทยศาสตร รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป

1 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตร เภสัชศาสตร หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

2 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต - เภสัชศาสตร

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมไฟฟา, คอมพิวเตอร,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี เคมี, วิศวกรรมเคมี รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

คณะเภสัชศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การเลขานุการ บริหารธุรกิจ, การเลขานุการ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการโรงแรม บริหารธุรกิจ, การจัดการโรงแรม รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, การทองเที่ยว รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุน อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร,
ศิลปศาสตร, ภาษาญี่ปุน

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

คณะศิลปศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
1 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบําบัด กายภาพบําบัด รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ-เทคโนโลยีทางอาหาร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ-เทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร, การอาหาร,
เทคโนโลยีชีวภาพ, เทคโนโลยีทางอาหาร

เดิมชื่อวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ, เทคโนโลยีอาหาร เดิมชื่อสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ-เทคโนโลยีทางอาหาร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ-อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ, 
เทคโนโลยีชีวภาพ-อุตสาหกรรมเกษตร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะกายภาพบําบัด

คณะศิลปกรรม
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
1 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบผลิตภัณฑ มัณฑนศิลป, 

การออกแบบผลิตภัณฑ
หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

2 ปริญญาศิลปบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มัณฑนศิลป, 
การออกแบบผลิตภัณฑ,
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

เดิมชื่อสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ

3 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบนิเทศนศิลป มัณฑนศิลป, การออกแบบนิเทศศิลป หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

4 ปริญญาศิลปบัณฑิต ออกแบบนิเทศนศิลป มัณฑนศิลป, ออกแบบนิเทศศิลป หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบภายใน มัณฑนศิลป, การออกแบบภายใน หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

6 ปริญญาศิลปบัณฑิต ออกแบบภายใน มัณฑนศิลป, ออกแบบภายใน หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาศิลปบัณฑิต ศิลปภาพพิมพ ศิลปกรรม, ศิลปภาพพิมพ หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
8 ปริญญาศิลปบัณฑิต ศิลปภาพถาย ศิลปกรรม, ศิลปภาพถาย หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

9 ปริญญาศิลปบัณฑิต เครื่องเคลือบดินเผา ศิลปกรรม,
เครื่องเคลือบดินเผา

หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

10 ปริญญาศิลปบัณฑิต จิตรกรรม ศิลปกรรม, จิตรกรรม หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

11 ปริญญาศิลปบัณฑิต ประติมากรรม ศิลปกรรม, ประติมากรรม หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

12 ปริญญาศิลปบัณฑิต ทัศนศิลป ศิลปกรรม, ทัศนศิลป รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร ศิลปศาสตร, 
ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารการทองเที่ยวและการโรงแรม บริหารธุรกิจ, 
การบริหารการทองเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรนานาชาติ
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
การทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ บริหารธุรกิจ, 
การทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ

เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารการทองเที่ยว-
และการโรงแรม

1 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นิเทศศาสตร นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - บริหารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป
หลักสูตรสําหรับนักบริหาร
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ-
สถาปตยกรรม

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสถาปตยกรรม รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โครงขายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, 

โครงขายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา (โครงสราง) วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา,
วิศวกรรมโยธา (โครงสราง)

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา เดิมชื่อสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงสราง)
8 ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต การออกแบบ การออกแบบ รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

9 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหา-
บัณฑิต

การออกแบบชุมชนเมืองและชนบท สถาปตยกรรมศาสตร, 
การออกแบบชุมชนเมืองและชนบท

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

มรส. - 11 - 



                       มีคณะวิชาทั้งหมด  7  คณะ  คือ        คณะบริหารธุรกิจ        คณะนิติศาสตร        คณะเศรษฐศาสตร        คณะวิศวกรรมศาสตร

     คณะนิเทศศาสตร       คณะสถาปตยกรรมศาสตร       และบัณฑิตวิทยาลัย

                       การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล   มีดังนี้

                       1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4   ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป  ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /        
                            ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3   ขั้น  6,360  บาท                                                

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

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

13.  มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล  (เดิมชื่อ  วิทยาลัยวงษชวลิตกุล)

 มว.- 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2530 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร

หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2530 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การตลาด

หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, การจัดการ, 
การจัดการธุรกิจการทองเที่ยว

หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

คณะบริหารธุรกิจ

 มว.- 2 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, การจัดการ, 

การจัดการธุรกิจทองเที่ยว

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต - กฎหมาย รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2530 เปนตนไป

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2531 เปนตนไป

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรสหกรณ เศรษฐศาสตร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2531 เปนตนไป

3 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต  - เศรษฐศาสตร

4 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา, 
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร,  
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา เดิมชื่อสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็คทรอนิคส

คณะนิติศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร

 มว.- 3 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

5 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

6 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

7 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมกอสราง วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมกอสราง,
วิศวกรรมโยธา

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและการประชาสัมพันธ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การหนังสือพิมพ นิเทศศาสตร, วารสารศาสตร,
การหนังสือพิมพ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

คณะนิเทศศาสตร

 มว.- 4 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
1 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  - สถาปตยกรรมศาสตร รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - บริหารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

2 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา การศึกษา,
การบริหารการศึกษา

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการงานวิศวกรรม วิศวกรรมศาสตร, 
การจัดการงานวิศวกรรม

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

คณะบัณฑิตวิทยาลัย

 มว.- 5 - 



                   มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ     คณะบริหารธุรกิจ     และคณะวิศวกรรมศาสตร

                   การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงเอเชีย  มีดังนี้

                   1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป  ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /              

                        ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                                     

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

                                                                                                                        

14.  มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงเอเชีย

ม.ว.ท.อ. - 1 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร,
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  - บริหารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส,
วิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2545 เปนตนไป

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร

ม.ว.ท.อ. - 2 -



                  มีคณะวิชาทั้งหมด   3   คณะ  คือ     สํานักวิชาการสื่อสาร     วิทยาลัยศิลปและวิทยาศาสตร     และสํานักวิชาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

                  การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร  (ประเทศไทย)  มีดังนี้

                  1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป  ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /               

                       ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                                      

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

                                                                                                                        

15. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร  (ประเทศไทย)

ม.ว.ท. - 1 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ สื่อสารมวลชน, การประชาสัมพันธ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2545 เปนตนไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การสื่อสารดวยสื่อ สื่อสารมวลชน, การสื่อสารดวยสื่อ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2545 เปนตนไป

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สื่อเพื่อการโฆษณาและการตลาด สื่อสารมวลชน, 
สื่อเพื่อการโฆษณาและการตลาด

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2545 เปนตนไป

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารดวยสื่อ สื่อสารมวลชน, การสื่อสารดวยสื่อ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต พฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร 
(จิตวิทยา)

จิตวิทยา, 
พฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2545 เปนตนไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ความสัมพันธระหวางประเทศ รัฐศาสตร, 
ความสัมพันธระหวางประเทศ

รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2544

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร, เทคโนโลยีสารสนเทศ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2545 เปนตนไป

สํานักวิชาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

สํานักวิชาการสื่อสาร

วิทยาลัยศิลปและวิทยาศาสตร

ม.ว.ท. - 2 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  - บริหารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา  2543  เปนตนไป

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ธุรกิจระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ,
ธุรกิจระหวางประเทศ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา  2544  เปนตนไป

ม.ว.ท. - 3 -



                          มีคณะวิชาทั้งหมด   10   คณะ   คือ     คณะนิเทศศาสตร     คณะบริหารธุรกิจ     คณะเศรษฐศาสตร     คณะวิศวกรรมศาสตร   

    คณะศิลปศาสตร     คณะบัญชี     คณะสารสนเทศศาสตร     คณะสถาปตยกรรมศาสตร     คณะนิติศาสตร     และบัณฑิตวิทยาลัย  

                          การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม  มีดังนี้

                          1.  อนุปริญญา  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือหลักสูตรไมนอยกวา 2 ป 
                               ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,740  บาท

                          2.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจาก ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /  
                               ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท

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

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

16.  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  (เดิมชื่อ วิทยาลัยศรีปทุม)

  มศป. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณา นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน, การโฆษณา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การประชาสัมพันธ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด พาณิชยศาสตร, การตลาด

2 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร

รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2523 และ 2524

3 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การบริหาร บริหารธุรกิจ, การบริหาร รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2523 และ 2524

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร

รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2523 , 2524
และตั้งแตปการศึกษา 2528 เปนตนไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหาร บริหารธุรกิจ, การบริหาร รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2523 , 2524 
และตั้งแตปการศึกษา 2528 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชาการจัดการ

คณะนิเทศศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

  มศป. - 2 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การบริหาร, การจัดการ เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหาร
8 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การบริหาร, การจัดการ หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหาร

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ, การบริหาร, 
การบริหารงานบุคคล

หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป 
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรมนุษย

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย บริหารธุรกิจ, การบริหาร,
การจัดการทรัพยากรมนุษย

เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ, การจัดการอุตสาหกรรม รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

12 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ, การจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

13 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2531 เปนตนไป

  มศป. - 3 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
14 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป 

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป (ภาคปกติ)
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป (ภาคค่ํา)

15 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

16 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ, ธุรกิจระหวางประเทศ หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

17 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การสื่อสารธุรกิจระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ, 
การสื่อสารธุรกิจระหวางประเทศ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรธุรกิจ เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

คณะเศรษฐศาสตร

  มศป. - 4 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางกอสราง ชางกอสราง

2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางไฟฟากําลัง ชางไฟฟากําลัง, ชางไฟฟา

3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางยนต ชางยนต

4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางโยธา ชางโยธา, ชางกอสราง

5 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางอีเล็คโทรนิคส ชางอีเล็คโทรนิคส

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา, 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

11 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมกอสราง วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมกอสราง หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

คณะวิศวกรรมศาสตร

  มศป. - 5 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
12 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

13 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

14 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยวและการโรงแรม การทองเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป 
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
อุตสาหกรรมบริการ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมบริการ บริหารธุรกิจ, อุตสาหกรรมบริการ หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
เดิมชื่อสาขาวิชาการทองเที่ยวและโรงแรม

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การเลขานุการ การเลขานุการ หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป 
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

คณะศิลปศาสตร

  มศป. - 6 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ,

ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป 
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี การบัญชี

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2531 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อเปนปริญญาบัญชีบัณฑิต
เดิมอยูคณะบริหารธุรกิจ

3 ปริญญาบัญชีบัณฑิต การบัญชี การบัญชี หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
เดิมชื่อบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

1 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

คณะบัญชี

คณะสารสนเทศศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

  มศป. - 7 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 อนุปริญญานิติศาสตร - กฎหมาย

2 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต - กฎหมาย

1 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต - นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - บริหารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษาตั้งแต
ปการศึกษา 2532 เปนตนไป (พ.ศ.2530)
หลักสูตรสําหรับผูบริหาร
รับรองผูสําเร็จการศึกษาตั้งแต
ปการศึกษา 2539 เปนตนไป
รับรองผูสําเร็จการศึกษาตั้งแต
ปการศึกษา 2540 เปนตนไป
(วิทยาเขตชลบุรี)

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะนิติศาสตร

  มศป. - 8 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต - การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร รับรองผูสําเร็จการศึกษาตั้งแต

ปการศึกษา 2539 เปนตนไป
(สําหรับนักบริหาร)
รับรองผูสําเร็จการศึกษาตั้งแต
ปการศึกษา 2543 เปนตนไป
(วิทยาเขตชลบุรี)

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร, เทคโนโลยีสารสนเทศ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารองคการ การบริหาร, การบริหารองคการ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป

  มศป. - 9 - 



                            มีคณะวิชาทั้งหมด   8   คณะ   คือ     คณะบริหารธุรกิจ      คณะวิทยาศาสตร      คณะวิศวกรรมศาสตร      คณะนิติศาสตร     

     คณะนิเทศศาสตร      คณะศิลปศาสตร      คณะพยาบาลศาสตร      และบัณฑิตวิทยาลัย     

                            การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของมหาวิทยาลัยสยาม   มีดังนี้

                            1. ประกาศนียบัตรชั้นสูง  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือไมนอยกวา  3  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  

                                 ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,740  บาท

                            2. อนุปริญญา  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย   ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,740  บาท       

                            3. ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /       

                                ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                             

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

                                                                                                                        

17.  มหาวิทยาลัยสยาม  (เดิมชื่อ วิทยาลัยเทคนิคสยาม และ มหาวิทยาลัยเทคนิคสยาม)

มส. - 1 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยการ, การตลาด
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี
3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การเลขานุการ บริหารธุรกิจ, พาณิชยการ, การเลขานุการ
4 อนุปริญญาการบัญชี - บัญชี
5 ปริญญาบัญชีบัณฑิต การบัญชี การบัญชี หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป   
6 ปริญญาบัญชีบัณฑิต - การบัญชี
7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,

การเงินและการธนาคาร
หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ, 
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ

หลักสูตรตอเนื่อง  2  ป

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ,
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอุตสาหการ บริหารธุรกิจ, การจัดการอุตสาหการ หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป  
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
12 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ, การบริหาร,

การบริหารงานบุคคล
หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
การจัดการทั่วไป

คณะบริหารธุรกิจ

มส. - 2 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
13 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ, การบริหาร, การจัดการทั่วไป หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล
14 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การโรงแรมและการทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, การโรงแรมและการทองเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

15 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

16 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ, ธุรกิจระหวางประเทศ หลักสูตรนานาชาติ
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร, การอาหาร
เทคโนโลยีการอาหาร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไฟฟา ชางไฟฟา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2530 เปนตนไป

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะวิทยาศาสตร

มส. - 3 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางยนต ชางยนต

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

7 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป

8 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

9 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป

คณะนิติศาสตร

มส. - 4 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต - กฎหมาย รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณา นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน, การโฆษณา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การประชาสัมพันธ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

3 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต หนังสือพิมพและสิ่งพิมพ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
วารสารศาสตร, หนังสือพิมพและสิ่งพิมพ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรมและการทองเที่ยว รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ,
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร การพยาบาล รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะพยาบาลศาสตร

คณะนิเทศศาสตร

คณะศิลปศาสตร

มส. - 5 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
1 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต - นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป
2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - บริหารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2531 เปนตนไป
3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  - การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการงานวิศวกรรม การจัดการงานวิศวกรรม รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

มส. - 6 -



                             มีคณะวิชาทั้งหมด   9   คณะ   คือ     คณะนิติศาสตร     คณะนิเทศศาสตร     คณะบัญชี     คณะบริหารธุรกิจ     คณะมนุษยศาสตร    

      คณะวิทยาศาสตร     คณะวิศวกรรมศาสตร     คณะเศรษฐศาสตร     และบัณฑิตวิทยาลัย

                             การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย  มีดังนี้

                             1.   อนุปริญญา  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,740  บาท

                             2.   ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / 

                                   ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท

                             3.   ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษีอากร  หลักสูตรไมนอยกวา  1  ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือน                              

                                    ไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,040  บาท                                                                  

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

18.   มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (เดิมชื่อ วิทยาลัยการคา)

 มกค. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณา นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน, การโฆษณา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การประชาสัมพันธ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

3 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต วารสารศาสตร นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
วารสารศาสตร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

4 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

1 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การเงิน บริหารธุรกิจ, การเงิน

2 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การตลาด บริหารธุรกิจ, การตลาด

3 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ, การบริหาร, 
การบริหารงานบุคคล

4 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ,
การบริหารธุรกิจระหวางประเทศ

5 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารงานอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การบริหารงานอุตสาหกรรม

6 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารทั่วไป บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การบริหาร, การบริหารทั่วไป

 คณะนิเทศศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

 มกค. - 2 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
7 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ เลขานุการ บริหารธุรกิจ, เลขานุการ

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การเงิน

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารการเงิน บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การบริหารการเงิน

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2519 เปนตนไป
เดิมชื่อสาขาวิชาการเงิน

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การเงิน รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป
เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารการเงิน

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทั่วไป บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การบริหาร, 
การบริหารทั่วไป

เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชาการจัดการ

12 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การบริหาร, การจัดการ เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารทั่วไป

13 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทั่วไป บริหารธุรกิจ, การบริหาร,
การบริหารทั่วไป

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

14 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ, การบริหาร,
การบริหารงานบุคคล

เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปน
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย

15 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย บริหารธุรกิจ, การบริหาร,
การจัดการทรัพยากรมนุษย

เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล

16 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, 
การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป

 มกค. - 3 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
17 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เลขานุการ บริหารธุรกิจ, เลขานุการ เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปน

สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน
18 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการสํานักงาน บริหารธุรกิจ, การจัดการสํานักงาน เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการเลขานุการ
19 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารงานอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, 

การบริหารงานอุตสาหกรรม
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปน
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

20 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ, การจัดการอุตสาหกรรม เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารงานอุตสาหกรรม

21 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด

22 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารการตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การบริหารการตลาด

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2519 เปนตนไป
เดิมชื่อสาขาวิชาการตลาด

23 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป
เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารการตลาด

24 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ, การบริหารธุรกิจระหวางประเทศ

25 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ, การบริหารธุรกิจระหวางประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

26 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชี บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, บัญชี

 มกค. - 4 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาบัญชี - บัญชี

2 ปริญญาบัญชีบัณฑิต การบัญชีเพื่อการจัดการ การบัญชี, การบัญชีเพื่อการจัดการ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

3 ปริญญาบัญชีบัณฑิต การสอบบัญชี การบัญชี, การสอบบัญชี

4 ปริญญาบัญชีบัณฑิต บัญชีการเงิน การบัญชี, บัญชีการเงิน

5 ปริญญาบัญชีบัณฑิต บัญชีตนทุน การบัญชี, บัญชีตนทุน

6 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การบัญชี, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

7 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษีอากร - ภาษีอากร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต - กฎหมาย รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2530 เปนตนไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร, เทคโนโลยีสารสนเทศ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

คณะบัญชี

คณะนิติศาสตร

คณะวิทยาศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร,

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2530 เปนตนไป

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร, การอาหาร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติประยุกต สถิติ, สถิติประยุกต รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2530 เปนตนไป

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

1 อนุปริญญาเศรษฐศาสตร - เศรษฐศาสตร

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรธุรกิจ เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรธุรกิจ

คณะเศรษฐศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร, การเงินและการธนาคาร เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปน

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน
4 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรการเงิน เดิมชื่อสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

5 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ทฤษฎีเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร, ทฤษฎีเศรษฐศาสตร

6 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต การคาระหวางประเทศ เศรษฐศาสตร, การคาระหวางประเทศ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต วรรณคดีอังกฤษ อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
ภาษาอังกฤษ, วรรณคดีอังกฤษ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, 
ภาษาอังกฤษ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มุนุษยศาสตร, ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2530 เปนตนไป

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุน อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
ภาษาญี่ปุน

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, 
ภาษาจีน

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

คณะมนุษยศาสตร

 มกค. - 7 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรธุรกิจ เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สื่อสารและการจัดการธุรกิจ บริหารธุรกิจ, 
การสื่อสารและการจัดการธุรกิจ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2531 เปนตนไป

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ, 
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและเทคโนโลยี

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ธุรกิจระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ, ธุรกิจระหวางประเทศ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

7 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การสื่อสารธุรกิจ บริหารธุรกิจ, การสื่อสารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

บัณฑิตวิทยาลัย
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
9 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษาตั้งแต

ปการศึกษา 2538 เปนตนไป / ภาคค่ํา
รับรองผูสําเร็จการศึกษาตั้งแต
ปการศึกษา 2540 เปนตนไป / ภาคปกติ

10 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเงินและการธนาคารระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ, 
การเงินและการธนาคารระหวางประเทศ

รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2538

11 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเงินและการธนาคารระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ, 
การเงินและการธนาคารระหวางประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ
รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2540 และ 2541

12 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - บริหารธุรกิจ หลักสูตรสําหรับผูบริหาร
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

13 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นิเทศศาสตรการตลาด นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
นิเทศศาสตรการตลาด

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

 มกค. - 9 - 



              มีคณะวิชาทั้งหมด  10  คณะ   คือ     คณะพยาบาลศาสตร     คณะบริหารธุรกิจ (เดิมชื่อคณะวิทยาการจัดการ)     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
          คณะสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม     คณะกายภาพบําบัด     คณะศิลปศาสตร (เดิมชื่อคณะมนุษยศาสตร)     คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม     
          คณะเภสัชศาสตร     คณะเทคนิคการแพทย    และบัณฑิตวิทยาลัย                                          

               การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มีดังนี้

               1.  ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภและอนามัย  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน   ไดรับอัตราเงินเดือน                                   

                     ไมสูงกวาอันดับ  ท.1   ขั้น  4,300  บาท                                                                       

               2.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย   หรือไมนอยกวา  2  ป  ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /  

                     ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา   ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                                       

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

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

19. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  (เดิมชื่อ  วิทยาลัยหัวเฉียว)

มฉก. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภและ-
อนามัย

- ผดุงครรภและอนามัย หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน
ปจจุบันเลิกสอนแลว

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(พยาบาลและผดุงครรภ)

- การพยาบาล,
การพยาบาลและผดุงครรภ

เปลี่ยนชื่อเปนปริญญาพยาบาลศาสตร-
บัณฑิต

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต - การพยาบาล,
การพยาบาลและผดุงครรภ

เดิมชื่อวิทยาศาสตรบัณฑิต  
(พยาบาลและผดุงครรภ)

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การจัดการ หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การตลาด

หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

  คณะพยาบาลศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ  (เดิมชื่อคณะวิทยาการจัดการ)
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,

การเงิน
หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

1 ปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต สังคมสงเคราะหศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบําบัด กายภาพบําบัด รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร,
ศิลปศาสตร, ภาษาจีน

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

คณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะกายภาพบําบัด

คณะศิลปศาสตร  (เดิมชื่อคณะมนุษยศาสตร)
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, 

ศิลปศาสตร, ภาษาอังกฤษ
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การบริหารโรงพยาบาล สาธารณสุขศาสตร, 
การบริหารโรงพยาบาล

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขศาสตร, 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดลอม สาธารณสุขศาสตร, สิ่งแวดลอม,
อนามัยสิ่งแวดลอม

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

1 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตร เภสัชศาสตร หลักสูตร 5 ป / รับรองเฉพาะผูสําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา 2540

2 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต - เภสัชศาสตร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม

คณะเภสัชศาสตร

คณะเทคนิคการแพทย
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - บริหารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป
2 ปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตร-

มหาบัณฑิต
การจัดการโครงการสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะหศาสตร,

การจัดการโครงการสวัสดิการสังคม
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
การบริหารสังคม

3 ปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตร-
มหาบัณฑิต

การบริหารสังคม สังคมสงเคราะหศาสตร,
การบริหารสังคม

เดิมชื่อสาขาวิชาการจัดการโครงการ-
สวัสดิการสังคม
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                         มีคณะวิชาทั้งหมด  13  คณะ  คือ  คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ (เดิมชื่อคณะประกันภัย)  คณะเทคโนโลยีชีวภาพ

 คณะนิติศาสตร     คณะบริหารธุรกิจ    คณะปรัชญาและศาสนศึกษา    คณะพยาบาลศาสตร (เดิมชื่อคณะพยาบาลศาสตรคามิลเลียน)    คณะนิเทศศาสตร  

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    คณะวิศวกรรมศาสตร    คณะศิลปศาสตร    คณะศึกษาศาสตร    คณะสถาปตยกรรมศาสตร    และบัณฑิตวิทยาลัย      

                         การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  มีดังนี้

                         1.   ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /   

                               ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท

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

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

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

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

20.  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  (เดิมชื่อ วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ)
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
(การประกันภัย)

การประกันชีวิต บริหารธุรกิจ, การประกันภัย,
การประกันชีวิต

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การประกันชีวิต บริหารธุรกิจ, การประกันภัย,
การประกันชีวิต

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
(การประกันภัย)

การประกันภัยทั่วไป บริหารธุรกิจ, การประกันภัย,
การประกันภัยทั่วไป

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2531 เปนตนไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การประกันภัยทั่วไป บริหารธุรกิจ, การประกันภัย,
การประกันภัยทั่วไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
(การประกันภัย)

การประกันภัยธุรกิจ บริหารธุรกิจ, การประกันภัย,
การประกันภัยธุรกิจ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป 
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
การประกันวินาศภัย

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
(การประกันภัย)

การประกันวินาศภัย บริหารธุรกิจ, การประกันภัย,
การประกันวินาศภัย

เดิมชื่อสาขาวิชาการประกันภัยธุรกิจ

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ, 
การจัดการอุตสาหกรรม

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การประกันภัยทางทะเลและทางเครื่องบิน บริหารธุรกิจ, การประกันภัย, 
การประกันภัยทางทะเลและทางเครื่องบิน

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ (เดิมชื่อ คณะประกันภัย)
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
9 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คณิตศาสตรประกันภัย บริหารธุรกิจ, การประกันภัย, 

คณิตศาสตรประกันภัย
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจอสังหาริมทรัพย บริหารธุรกิจ, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร, 
เทคโนโลยีการอาหาร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตรการอาหาร, 
อุตสาหกรรมเกษตร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร กฎหมาย รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

2 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต - กฎหมาย

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณา นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน, การโฆษณา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศิลป ศิลปกรรม, นิเทศศิลป รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ

 คณะนิติศาสตร

คณะนิเทศศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารทั่วไป บริหารธุรกิจ, พณิชยการ

2 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พณิชยการ

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโฆษณา บริหารธุรกิจ, การจัดการโฆษณา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ, 
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรม บริหารธุรกิจ, การจัดการโรงแรม รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรม บริหารธุรกิจ, การจัดการโรงแรม หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทั่วไป บริหารธุรกิจ, การบริหาร, การบริหารทั่วไป

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี

12 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสนเทศศาสตร เทคโนโลยีสนเทศศาสตร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการโทรคมนาคม วิทยาการโทรคมนาคม รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติประยุกต สถิติ, สถิติประยุกต รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร, ภาษาจีน, 
ภาษาจีนธุรกิจ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะศิลปศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุนธุรกิจ มนุษยศาสตร, ภาษาญี่ปุน,

ภาษาญี่ปุนธุรกิจ
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ มนุษยศาสตร, ภาษาฝรั่งเศส,
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร การพยาบาล รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป 
เปลี่ยนชื่อเปนปริญญาพยาบาลศาสตร-
บัณฑิต  ไมระบุสาขาวิชา

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต - การพยาบาล เดิมชื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา  มนุษยศาสตร, ปรัชญา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศาสนศึกษา การศาสนา, ศาสนศึกษา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

คณะปรัชญาและศาสนศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร  (เดิมชื่อ คณะพยาบาลศาสตรคามิลเลี่ยน)
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ครุศึกษา การศึกษา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

1 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมภายใน สถาปตยกรรมศาสตร,
สถาปตยกรรมภายใน

หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

2 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตร สถาปตยกรรม หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

1 ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต การจัดการองคการ การบริหาร, การจัดการองคการ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - บริหารธุรกิจ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการงานคอมพิวเตอรและวิศวกรรม การจัดการงานคอมพิวเตอรและวิศวกรรม รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยี การบริหาร, การจัดการเทคโนโลยี รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการโทรคมนาคม การจัดการโทรคมนาคม รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการใหคําปรึกษา จิตวิทยา, จิตวิทยาการใหคําปรึกษา รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป
7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสนเทศศาสตร เทคโนโลยีสนเทศศาสตร รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป
8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร,

ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการโทรคมนาคม วิทยาการโทรคมนาคม รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ระบบสื่อสารแถบความถี่กวาง วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร, 
ระบบสื่อสารแถบความถี่กวาง

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต อิเล็กทรอนิกสกําลัง วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกําลัง

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

13 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญา มนุษยศาสตร, ปรัชญา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

14 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต การจัดการงานคอมพิวเตอรและวิศวกรรม การจัดการงานคอมพิวเตอรและวิศวกรรม รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

15 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป
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                   มีคณะวิชาทั้งหมด   4   คณะ  คือ    คณะวิศวกรรมศาสตร   คณะนิเทศศาสตร   คณะบริหารธุรกิจ   และบัณฑิตวิทยาลัย

                   การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย  มีดังนี้

                   1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /               

                        ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                                     

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

                                       

21.  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

มวอ. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2543 และ 2544

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2543 และ 2544

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2543 และ 2544

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, 
วิศวกรรมอุตสาหการ

รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2543 และ 2544

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและการประชาสัมพันธ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการลงทุน บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการลงทุน

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การบริหาร, การจัดการ หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะนิเทศศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

มวอ. - 2 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ, การบริหาร, การจัดการ, 

ธุรกิจระหวางประเทศ
หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การตลาด

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การบัญชี

หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - บริหารธุรกิจ, การบริหาร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร,
บริหารรัฐกิจ

รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา  2544

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร, เทคโนโลยีสารสนเทศ รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา  2543 และ 2544

บัณฑิตวิทยาลัย

มวอ. - 3 - 



                       มีคณะวิชาทั้งหมด   5   คณะ   คือ    คณะวิศวกรรมศาสตร     คณะบริหารธุรกิจ     คณะนิติศาสตร     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร       
และบัณฑิตวิทยาลัย                                                                                                                      

                       การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  มีดังนี้

                       1.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือ  3  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  

                             ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,740  บาท

                       2.  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจาก

                            ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,740  บาท

                       3.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /  

                            ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท

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

22.  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  (เดิมชื่อ วิทยาลัยเอเชียอาคเนย)

 มออ. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางยนต ชางยนต
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางไฟฟากําลัง ชางไฟฟา, ชางไฟฟากําลัง
3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางกอสราง ชางโยธา, ชางกอสราง
4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางอิเล็กทรอนิกส ชางไฟฟา, ชางอิเล็กทรอนิกส
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป
8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2531 เปนตนไป

9 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

10 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

     คณะวิศวกรรมศาสตร  (เดิมชื่อ คณะโปลิเทคนิค  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

 มออ. - 2 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
11 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

12 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี การบัญชี

2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด

3 อนุปริญญาการบัญชี การบัญชี การบัญชี รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2523

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2531 เปนตนไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา  2524 , 2525  และ
ตั้งแตปการศึกษา 2528 เปนตนไป

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

คณะบริหารธุรกิจ

 มออ. - 3 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
8 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ, การบริหาร,

การบริหารงานบุคคล
หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2531 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย การบริหาร, บริหารธุรกิจ,
การบริหารทรัพยากรมนุษย

เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

11 ปริญญาบัญชีบัณฑิต การบัญชี การบัญชี หลักสูตร 4 ป / รับรองเฉพาะผูสําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา  2523  -  2525
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต - กฎหมาย รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

คณะนิติศาสตร

 มออ. - 4 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ, 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - บริหารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต - การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร,
บริหารรัฐกิจ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

บัณฑิตวิทยาลัย

 มออ. - 5 - 



                   มีคณะวิชาทั้งหมด   1   คณะ   คือ     คณะพยาบาลศาสตร

                   การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ  ของวิทยาลัยเซนตหลุยส  มีดังนี้

                   1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /               

                        ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                                     

23. วิทยาลัยเซนตหลุยส  (เดิมชื่อวิทยาลัยพยาบาลเซนตหลุยส)

วซล. - 1 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  - การพยาบาล หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2531 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

คณะพยาบาลศาสตร

วซล. - 2 -



                   มีคณะวิชาทั้งหมด   1   คณะ   คือ     คณะบริหารธุรกิจ

                   การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ  ของวิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก  มีดังนี้

                   1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /    

                        ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                           

24.  วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก

ซ.อ.บ. - 1 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, 
การตลาด

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การบัญชี

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

คณะบริหารธุรกิจ

ซ.อ.บ. - 2 -



              มีคณะวิชาทั้งหมด   2   คณะ   คือ   คณะบริการธุรกิจ   และคณะอุตสาหกรรมบริการ     

              การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ  ของวิทยาลัยดุสิตธานี  มีดังนี้

              1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /                   

                   ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                                          

25. วิทยาลัยดุสิตธานี

วดธ. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การบริหาร, การจัดการ หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการครัวและภัตตาคาร บริหารธุรกิจ, 
การจัดการครัวและภัตตาคาร

หลักสูตร 4 ป  และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, การจัดการทองเที่ยว หลักสูตร 4 ป  และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรม บริหารธุรกิจ, การจัดการโรงแรม หลักสูตร 4 ป  และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

คณะบริหารธุรกิจ

คณะอุตสาหกรรมบริการ

วดธ. - 2 - 



              มีคณะวิชาทั้งหมด   1   คณะ   คือ    คณะบริหารธุรกิจ

              การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ  ของวิทยาลัยตาป  มีดังนี้

              1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /                    

                   ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                                          

26.  วิทยาลัยตาป

วตป. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, 
การตลาด

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

คณะบริหารธุรกิจ

วตป. - 2 - 



                   มีคณะวิชาทั้งหมด   2   คณะ   คือ    คณะนิเทศศาสตร    และคณะบริหารธุรกิจ    

                   การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ  ของวิทยาลัยทองสุข  มีดังนี้

                   1. ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /                

                       ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                                      

27.  วิทยาลัยทองสุข

วท. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณา นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การโฆษณา

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การประชาสัมพันธ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร

หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การบริหาร, การจัดการ หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การตลาด

หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

คณะบริหารธุรกิจ

คณะนิเทศศาสตร

วท. - 2 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,

การบัญชี
หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

วท. - 3 - 



                มีคณะวิชาทั้งหมด   2   คณะ   คือ     คณะบริหารธุรกิจ     และคณะวิศวกรรมศาสตร        

                การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี  มีดังนี้

                1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /                  

                     ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                                        

                                                                                                                        

28.  วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี

วทธ. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การบริหาร, การจัดการ หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, 
การบัญชี

หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหกรรม รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

วทธ. - 2 - 



              มีคณะวิชาทั้งหมด   4   คณะ  คือ     คณะวิศวกรรมศาสตร     คณะบริหารธุรกิจ     คณะนิติศาสตร     และคณะพยาบาลศาสตร  

              การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี  มีดังนี้

              1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /                    

                   ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                                          

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

                                                                                                                        

29. วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี

วทร. - 1 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

3 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป

4 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2538 และ 2539

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การจัดการ หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองเฉพาะ
ผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2539
เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

     คณะวิศวกรรมศาสตร

     คณะบริหารธุรกิจ

วทร. - 2 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร, 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป
เดิมชื่อสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

4 ปริญญาบัญชีบัณฑิต การบัญชี การบัญชี หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  - บริหารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต  - กฎหมาย รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต การพยาบาล การพยาบาล รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป

     คณะนิติศาสตร

     คณะพยาบาลศาสตร

วทร. - 3 -



               มีคณะวิชาทั้งหมด   1   คณะ   คือ     คณะบริหารธุรกิจ

               การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร  มีดังนี้

               1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /                   

                    ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                                         

30.  วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร

วทร.(อุดร) - 1 -



              มีคณะวิชาทั้งหมด   2   คณะ   คือ     คณะบริหารธุรกิจ     และคณะวิศวกรรมศาสตร        

              การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ  ของวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม  มีดังนี้

              1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /                   

                   ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                                          

                                                                                                                        

31.  วิทยาลัยนอรท-เชียงใหม

วนช. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป 
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

1 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

วนช. - 2 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต การบัญชี การบัญชี หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2545 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2545 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

คณะบริหารธุรกิจ

วทร.(อุดร) - 2 -



               มีคณะวิชาทั้งหมด   3   คณะ   คือ     คณะศิลปศาสตร     คณะบริหารธุรกิจ     และบัณฑิตวิทยาลัย

               การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ  ของวิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร-แสตมฟอรด  มีดังนี้

               1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /                   

                    ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                                           

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

                                                                                                                        

32.  วิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร-แสตมฟอรด  (เดิมชื่อวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด)

ว.น.ส. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทองเที่ยวและการโรงแรม การบริหารธุรกิจ,
การจัดการทองเที่ยวและการโรงแรม

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงิน

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การบริหาร, การจัดการ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการระบบสารสนเทศ บริหารธุรกิจ, 
การจัดการระบบสารสนเทศ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การตลาด

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

คณะบริหารธุรกิจ

คณะศิลปศาสตร

ว.น.ส. - 2 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - บริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ / รับรองเฉพาะผูสําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา  2544
หลักสูตรภาษาไทย / รับรองเฉพาะผูสําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา  2545

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร,
บริหารรัฐกิจ

รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา  2545

บัณฑิตวิทยาลัย

ว.น.ส. - 3 - 



                   มีคณะวิชาทั้งหมด   2   คณะ   คือ     คณะนิติศาสตร     และคณะบริหารธุรกิจ

                   การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ  ของวิทยาลัยบัณฑิตพิษณุโลก  มีดังนี้

                   1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /               

                        ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                                     

                                                                                                                        

33.  วิทยาลัยบัณฑิตพิษณุโลก

 - 1 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต - กฎหมาย รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา  2532  และ  2533

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทั่วไป บริหารธุรกิจ, การบริหาร, การบริหารทั่วไป รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2532  และ  2533

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2532  และ  2533

  คณะนิติศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

 - 2 -



              มีคณะวิชาทั้งหมด   3   คณะ   คือ     คณะเกษตรศาสตร     คณะบริหารธุรกิจ     และบัณฑิตวิทยาลัย

              การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ  ของวิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร  มีดังนี้

              1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /                    

                   ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                                          

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

                                                                                                                        

34.  วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร

 - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต การจัดการประมง การเกษตร, ประมง, การจัดการประมง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ใหการรับรองเปนการเฉพาะราย 
(ตรวจสอบรายชื่อไดที่สํานักงาน-
คณะกรรมการการอุดมศึกษา)

2 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช การเกษตร, เทคโนโลยีการผลิตพืช,
พืชศาสตร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2532 - 2539
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ใหการรับรองเปนการเฉพาะราย 
(ตรวจสอบรายชื่อไดที่สํานักงาน-
คณะกรรมการการอุดมศึกษา)

3 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตสัตว การเกษตร, สัตวศาสตร, สัตวบาล,
เทคโนโลยีการผลิตสัตว

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2532 - 2539
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ใหการรับรองเปนการเฉพาะราย 
(ตรวจสอบรายชื่อไดที่สํานักงาน-
คณะกรรมการการอุดมศึกษา)

คณะเกษตรศาสตร

 - 2 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การจัดการ หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2535 - 2537
หลักสูตร 4 ป  
รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2536 - 2537 
เฉพาะผูสอบผานการสอบประมวลความรู
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ตรวจสอบรายชื่อไดที่สํานักงาน-
คณะกรรมการการอุดมศึกษา)

คณะบริหารธุรกิจ

 - 3 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2535 - 2537
หลักสูตร 4 ป 
รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2536 - 2537 
เฉพาะผูสอบผานการสอบประมวลความรู
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ตรวจสอบรายชื่อไดที่สํานักงาน-
คณะกรรมการการอุดมศึกษา)

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายและการวางแผนทางสังคม นโยบายและการวางแผนทางสังคม สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ใหการรับรองเปนการเฉพาะราย 
(ตรวจสอบรายชื่อไดที่สํานักงาน-
คณะกรรมการการอุดมศึกษา)

2 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตร
มหาบัณฑิต

สงเสริมการเกษตร การเกษตร, สงเสริมการเกษตร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ใหการรับรองเปนการเฉพาะราย 
(ตรวจสอบรายชื่อไดที่สํานักงาน-
คณะกรรมการการอุดมศึกษา)

บัณฑิตวิทยาลัย

 - 4 - 



                       มีคณะวิชาทั้งหมด   1   คณะ   คือ     คณะบริหารธุรกิจ   

                       การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ  ของวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีดังนี้

                       1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /           

                            ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                                 

                                                                                                                        

35.  วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วปน. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การตลาด

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

คณะบริหารธุรกิจ

วปน. - 2 - 



                    มีคณะวิชาทั้งหมด   1   คณะ   คือ     คณะบริหารธุรกิจ          

                    การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของวิทยาลัยฟารอีสเทอรน มีดังนี้

                    1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /              

                         ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                                    

                                                                                                                        

36.  วิทยาลัยฟารอีสเทอรน

 ฟ.อ.ท. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การตลาด

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การบัญชี

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

คณะบริหารธุรกิจ

 ฟ.อ.ท. - 2 - 



                มีคณะวิชาทั้งหมด  4  คณะ  คือ    คณะบริหารธุรกิจ    คณะนิติศาสตร    คณะวิทยาศาสตร    และบัณฑิตวิทยาลัย

                การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของวิทยาลัยภาคกลาง  มีดังนี้

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

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

37. วิทยาลัยภาคกลาง

วภก.- 1 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2532 
เปลี่ยนชื่อเปนปริญญาบัญชีบัณฑิต

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร

หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การตลาด

หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2  ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การจัดการ หลักสูตรตอเนื่อง 2  ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

5 ปริญญาบัญชีบัณฑิต การบัญชี การบัญชี หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2  ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป
เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี

คณะบริหารธุรกิจ

วภก.- 2 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, 

คอมพิวเตอรธุรกิจ
หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

7 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  - บริหารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต  - กฎหมาย รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, 
วิทยาการคอมพิวเตอร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  - การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป

คณะนิติศาสตร

คณะวิทยาศาสตร

บัณฑิตวิทยาลัย

วภก.- 3 -



                             มีคณะวิชาทั้งหมด   4   คณะ    คือ    คณะพยาบาลศาสตร    คณะบริหารธุรกิจ    คณะศิลปศาสตร  (เดิมชื่อภาควิชาอิสระภาษาอังกฤษ) 

         และคณะศาสนศาสตร

                             การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของวิทยาลัยมิชชั่น  มีดังนี้

                             1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /     

                                  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                           

                                                                                                                        

38.  วิทยาลัยมิชชั่น

 วม. - 1 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต - การพยาบาล รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การจัดการ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต คริสตศาสนศึกษา มนุษยศาสตร, การศาสนา, 
คริสตศาสนศึกษา

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2545 เปนตนไป

คณะศาสนศาสตร

คณะศิลปศาสตร (เดิมชื่อภาควิชาอิสระภาษาอังกฤษ)

    คณะพยาบาลศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

 วม. - 2 -



                  มีคณะวิชาทั้งหมด   1   คณะ   คือ     คณะบริหารธุรกิจ

                  การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ  ของวิทยาลัยเมืองหาดใหญ  มีดังนี้

                  1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /                

                       ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                                      

                                                                                                                        

39.  วิทยาลัยเมืองหาดใหญ

ว.ม.ญ. - 1 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การบริหาร, การจัดการ หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย บริหารธุรกิจ, การบริหาร, 
การจัดการทรัพยากรมนุษย

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, 
การตลาด

หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, 
การบัญชี

หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

คณะบริหารธุรกิจ

ว.ม.ญ. - 2 -



                         มีคณะวิชาทั้งหมด   4   คณะ    คือ      คณะนิเทศศาสตร      คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ      คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร     

    และบัณฑิตวิทยาลัย                                                                                                                    

                         การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของวิทยาลัยโยนก  มีดังนี้

                         1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือหลักสูตร  2 ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /      

                              ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท

40.  วิทยาลัยโยนก

วย. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและการประชาสัมพันธ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การจัดการ หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การตลาด

หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

5 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2544

 คณะนิเทศศาสตร

คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ  (เดิมชื่อ คณะบริหารธุรกิจ)

วย. - 2 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การบริหาร, การจัดการ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาองคการ จิตวิทยา, จิตวิทยาองคการ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต  - กฎหมาย รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2545 เปนตนไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  - บริหารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  - บริหารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา ณ อาคารอมรธานี
กรุงเทพมหานคร  เฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2543 - 2544

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะนิติศาสตร

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  (เดิมชื่อ คณะศิลปศาสตร)

วย. - 3 - 



                   มีคณะวิชาทั้งหมด   1   คณะ   คือ      คณะบริหารธุรกิจ

                   การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของวิทยาลัยรัชตภาคย   มีดังนี้

                   1. ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /                

                       ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                                      

                                                                                                                        

41.  วิทยาลัยรัชตภาคย

  วรภ. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, 
การเงิน

หลักสูตร 4 ป / รับรองเฉพาะผูสําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา 2541
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองเฉพาะ
ผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2540

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ, การบริหาร, การจัดการทั่วไป หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การบัญชี หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร

  วรภ. - 2 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

  วรภ. - 3 - 



                  มีคณะวิชาทั้งหมด   1   คณะ   คือ     คณะบริหารธุรกิจ

                  การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ  ของวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  มีดังนี้

                  1. ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /                

                      ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                                       

                                                                                                                        

42.  วิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ว.ร.บ. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การบริหาร, การจัดการ หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การตลาด

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การบัญชี

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

คณะบริหารธุรกิจ

ว.ร.บ. - 2 - 



                    มีคณะวิชาทั้งหมด   1   คณะ  คือ      คณะบริหารธุรกิจ

                    การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของวิทยาลัยลุมน้ําปง   มีดังนี้

                    1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /              

                         ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                                    

                                        
                                                                                                                        

43.  วิทยาลัยลุมน้ําปง

 วลป. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การบริหาร, การจัดการ หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

4 ปริญญาบัญชีบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การบัญชี หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

คณะบริหารธุรกิจ

 วลป. - 2 - 



                 มีคณะวิชาทั้งหมด   2   คณะ   คือ    คณะบริหารธุรกิจ    และคณะนิติศาสตร 

                 การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของวิทยาลัยศรีโสภณ  มีดังนี้

                 1. ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไมนอยกวา 2 ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /

44. วิทยาลัยศรีโสภณ

                                     ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท

วศส. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การจัดการ หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2530 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2530 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 - 2543
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2537 - 2543

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต  - กฎหมาย รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

 คณะนิติศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

วศส. - 2 - 



         มีคณะวิชาทั้งหมด   5   คณะ   คือ     คณะเกษตรศาสตร     คณะนิติศาสตร     คณะบริหารธุรกิจ     คณะวิทยาศาสตร     และคณะศิลปศาสตร

         การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ  ของวิทยาลัยศรีอีสาน  มีดังนี้

         1.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือไมนอยกวา 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย /          

               ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท                                                                                           

         2.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /                         

              ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                                               

                                                                                                                        

45.  วิทยาลัยศรีอีสาน (คณาสวัสดิ์อุทิศ)  (เดิมชื่อวิทยาลัยคณาสวัสดิ์)

 - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พืชไร การเกษตร, พืชไร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2528 เปนตนไป

2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(เกษตรกรรม)

พืชไร การเกษตร, พืชไร รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2525 และ 2526

3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(เกษตรกรรม)

พืชไร การเกษตร, พืชไร หลักสูตร 2 ป ตอจากประกาศนียบัตร-
วิชาชีพ  แผนกเกษตรกรรม / รับรองเฉพาะ
ผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2529

4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(เกษตรกรรม)

เศรษฐศาสตรการเกษตร เศรษฐศาสตรการเกษตร

5 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช การเกษตร, เทคโนโลยีการผลิตพืช รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ถึงปการศึกษา  2532

6 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตสัตว การเกษตร, สัตวบาล, 
เทคโนโลยีการผลิตสัตว

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ถึงปการศึกษา  2532

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต  - กฎหมาย รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2526 - 2532

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การตลาด

คณะบริหารธุรกิจ

คณะเกษตรศาสตร

คณะนิติศาสตร

 - 2 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,

การบัญชี
3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การเลขานุการ บริหารธุรกิจ, การเลขานุการ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร

การตลาด,
รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2526 - 2530

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การบัญชี

รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2526 - 2530

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร 1. รับรองเฉพาะรุนที่เขาศึกษา
ในปการศึกษา 2523
2. รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2528 - 2531

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2525 เปนตนไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย  อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร,
ภาษาไทย

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2525 เปนตนไป

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ  อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร,
ภาษาอังกฤษ

รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2526 และ 2527

คณะศิลปศาสตร

คณะวิทยาศาสตร

 - 3 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ  อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร,

ภาษาอังกฤษ
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2528 เปนตนไป

 - 4 - 



                    มีคณะวิชาทั้งหมด   1   คณะ   คือ     คณะบริหารธุรกิจ

                    การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของวิทยาลัยสันตพล  มีดังนี้

                    1. ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /          

                        ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                                 

46.  วิทยาลัยสันตพล

ส.พ. - 1 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทรัพยากรบุคคล บริหารธุรกิจ, การบริหาร, 
การจัดการทรัพยากรบุคคล

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, 
การตลาด

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การบัญชี

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

คณะบริหารธุรกิจ

ส.พ. - 2 -



                   มีคณะวิชาทั้งหมด   1   คณะ   คือ     คณะบริหารธุรกิจ

                   การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ  ของวิทยาลัยสยามบัณฑิต  มีดังนี้

                   1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /               

                        ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                                     

                                                                                                                        

47. วิทยาลัยสยามบัณฑิต  (เดิมชื่อ วิทยาลัยรอยเอ็ดบัณฑิต)

 - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การตลาด

1. หลักสูตร 4 ป / รับรองเฉพาะผูสําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา 2531 - 2534
รวม 4 รุน
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองเฉพาะ
ผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2534
2. หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ใหการรับรองเปนการเฉพาะราย  
(ตรวจสอบรายชื่อไดที่สํานักงาน-
คณะกรรมการการอุดมศึกษา)

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การบัญชี

1. หลักสูตร 4 ป / รับรองเฉพาะผูสําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา 2531 - 2534
รวม 4 รุน
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองเฉพาะ
ผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2534
2. หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ใหการรับรองเปนการเฉพาะราย  
(ตรวจสอบรายชื่อไดที่สํานักงาน-
คณะกรรมการการอุดมศึกษา)

     คณะบริหารธุรกิจ
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              มีคณะวิชาทั้งหมด   2   คณะ    คือ      คณะมนุษยศาสตร      และคณะศาสนศาสตร

              การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของวิทยาลัยแสงธรรม  มีดังนี้

              1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /                   

                   ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                                          

                                                                                                                        

48.  วิทยาลัยแสงธรรม

วส. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มนุษยศาสตร, ปรัชญา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2529 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนา

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ปรัชญาและศาสนา มนุษยศาสตร, ปรัชญา, 
ปรัชญาและศาสนา

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป
เดิมชื่อสาขาวิชาปรัชญา

1 ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต คริสตศาสนศึกษา มนุษยศาสตร, คริสตศาสนศึกษา,
การศาสนา

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2545 เปนตนไป

2 ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต เทววิทยา มนุษยศาสตร, เทววิทยา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

 คณะมนุษยศาสตร

 คณะศาสนศาสตร

วส. - 2 - 



              มีคณะวิชาทั้งหมด   1   คณะ   คือ     คณะอิสลามศึกษา

              การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ  ของวิทยาลัยอิสลามยะลา  มีดังนี้

              1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /                    
                   ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                                          

                                                                                                                        

49.  วิทยาลัยอิสลามยะลา

ว.อ.ย. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ชะรีอะฮฺ (กฎหมายอิสลาม) กฎหมาย, กฎหมายอิสลาม รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต อุศูลุดดีน (หลักการศาสนาอิสลาม) ศาสนาอิสลาม, การศาสนา, 
หลักการศาสนาอิสลาม

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

คณะอิสลามศึกษา

ว.อ.ย. - 2 - 
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